Filologiya məsələləri, № 12, 2022

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
M. FÜZULİ adına ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU

FİLOLOGİYA
MƏSƏLƏLƏRİ

№ 12
Toplu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən rəsmi qeydiyyata alınmışdır (Filologiya elmləri bölməsi, №13).
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mətbu
nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir. Reyestr №3222.

«Елм вя тящсил»
Бакы – 2022

–1–

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ: академик Иса Щябиббяйли, академик Теймур
Кяримли, akademik Мющсцн Наьысойлу, akademik Низами Ъяфяров, академик
Rafael Hüseynov, АМЕА-нын мцхbир цзвц, фilologiya elmləri doktoru, проф.
Ябцлфяз Гулийев, фilologiya elmləri doktoru, проф. Надир Мяммядли, фilologiya
elmləri doktoru, проф. Рцфят Рцстямов, фilologiya elmləri doktoru, проф. Fəxrəddin
Veysəlli, фilologiya elmləri doktoru, проф. Гязянфяр Казымов, фilologiya elmləri
doktoru, проф. Əsgər Rəsulov, фilologiya elmləri doktoru, проф. Мясуд Мащмудов, фilologiya elmləri doktoru, проф. Ябцлфяз Ряъябли, фilologiya elmləri
doktoru, проф. Ъялил Наьыйев, фilologiya elmləri doktoru, проф. İsmayıl Məmmədli,
фilologiya elmləri doktoru, проф. Həbib Zərbəliyev, фilologiya elmləri doktoru,
проф. İlham Tahirov, фilologiya elmləri doktoru, проф. Tofiq Hacıyev, фilologiya
elmləri doktoru, проф. Мцбариз Йусифов, фilologiya elmləri doktoru, проф. Гязянфяр
Пашайев, фilologiya elmləri doktoru, проф. Камиля Вялийева, фilologiya elmləri
doktoru Kamil Bəşirov, фilologiya elmləri doktoru, проф. Азадя Мусайева,
фilologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov, фilologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dos.
Нязакят Мяммядли

Redaktor: академик Теймур Кяримли
Buraxılışa məsul: filologiya elmləri doktoru, professor Надир Мяммядли

Филолоэийа мясяляляри. Бакы, 2022, №12

ISSN 2224-9257
© ”Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2022

www. filologiyameseleleri.com

–2–

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

DİLÇİLİK
QƏRİBƏ MƏMMƏD QIZI MƏMMƏDOVA
Filalogiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
e-mail: mammadovaqariba5@gmail.com
ORCID ID-0000-0002-9062-4380
MÜXTƏLİFSİSTEMLİ DİLLƏRDƏ FEİLİ CÜMLƏ
ƏSASINDA YARANMIŞ MÜRƏKKƏB SÖZLƏR
Xülasə
Dilin lüğət tərkibi onun ən sürətlə dəyişən bir hissəsidir. Tarixin inkişafında
dildə yeni sözlərin yaranması həmişə mövcud olmuş və bu yolla ədəbi dil daha da
zənginləşərək bu günkü səviyyəyə çatmışdır. Bu prosesdə müxtəlif yollarla və
müxtəlif nitq hissələrindən söz yaradıcılığı mövcud olsa da feildən söz yaradıcılığı
daha çox aktual olmuşdur.
Müxtəlif sistemlərə mənsub İngilis və Azərbaycan dillərində də feildən
mürəkkəb söz yaradıcılığında feilin əmr formasının substantikləşməsi yolu ilə isim
yaradılması müşahidə olunur. Lakin bu zaman qoşa söz və ya mürəkkəb söz
yaradılır. Ancaq məlum olduğu kimi, bütün hallarda feilin əmr formasının işlədilməsi
əslində hər şeydən əvvəl ayrıca bir cümlənin, əmr cümləsinin ortaya çıxması
deməkdir.
Feilin əmr şəklinin əmələ gətirdiyi strukter əvvəlcə təktərkibli cümlə kimi
qəbul edilir və sonra bu cümlə substantivləşir, bu sözlərdə semantik modifikasiya baş
verir. Bunu dilimizdəki Qızqayıt şəxs adı əyani nümayiş etdirir.
Bu hadisə dilimizdə nadir olduğu üçün, İngilis dilində isə ümumiyyətlə
olmadığı üçün, köməkçi vasitələr işə salınır və bu boşluq aradan qaldırılır.
Məqalə hər iki dildə bu köməkçi vasitələrdən geniş bəhs edilir və misallar
göstərilir. Hər iki dilin materiallarının müqayisəli təhlili aparılaraq belə bir fikir
formalaşır: cümlələr vasitəsi ilə yaranmış mürəkkəb sözlərin lüğət tərkibindən
zənginləşməsində xüsusi rolu vardır.
Açar sözlər: sözyaradıcılığı, mürəkkəb söz, feili xəbər, substantivləşmə, leksik
məna, komponent, qoşa söz, əmr forması.
Giriş: Həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində feilin əmr formasının bu və ya
başqa dərəcədə substantivləşməsi yolu ilə isim yaradıcılığı müşahidə olunur.
Maraqlıdır ki, belə nümunələrin içərisində sadə feil kökünə əsasən yaradılan əmr
formasına nisbətən, onların kombinə edilməsi üsuluna daha çox üstünlük verilir. Bu
zaman, bir qayda olaraq, qoşa söz və ya mürəkkəb söz yaradılır. Ancaq, məlum
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olduğu kimi, bütün hallarda feilin əmr formasının işlədilməsi əslində hər şeydən
əvvəl ayrıca bir cümlənin -əmr cümləsinin ortaya çıxması deməkdir. Feilin əmr
formasının əmələ gətirdiyi struktur əvvəlcə təktərkibli (yalnız feillə ifadə olunan)
cümlə kimi qəbul edilir və sonra bu cümlə substantivləşir. Vurmaq feilindən Vur əmr
cümləsi, bölmək feilindən Böl əmr cümləsi, çıxmaq feilindən Çıx əmr cümləsi
yaranandan sonra, bu sözlərdə semantik modifikasiya baş verir. Bunun məhz belə
olduğunu antroponimiyamızdakı Qızqayıt şəxs adı əyani nümayiş etdirir. Bu ad qız
xeylağına müraciətlə deyilən Qız, qayıt! cümləsində xitabla əmr formasının bitişərək
daşlaşması nəticəsində təşəkkül tapmışdır. Əmr cümləsinin substantivləşməsini
təmin etmək üçün hər iki dildə köməkçi vasitələr işə salınır və bu boşluq aradan
qaldırılır:
1.Hər iki dildə cümlədə feili xəbərin təkrarı baş verir və bu alınan vahidin
sonrakı substantivləşməsinə yol açır. Bu zaman hər iki dildə təkrarlanan vahidlər
arasında tire qoyulur, məsələn:
Azərbaycan dilində:
aparmaq - Apar (əmr cümləsi)- apar-apar (isim),
ötürmək – Ötür (əmr cümləsi) – ötür-ötür (isim),
gəlmək - Gəl (əmr cümləsi) – gəl-gəl (isim),
İngilis dilində:
to go (getmək ) - Go (get) – go-go (rəqs adı).
2. Hər iki dildə cümlədə iki feili xəbərin əmr forması işlədilir və sonra alınan
vahid substantivləşir. Bu zaman :
Azərbaycan dilində :
a) hər iki feilin əmr formaları bir mürəkkəb söz şəkilində birləşir, məsələn:
almaq və vermək – Al, ver (əmr cümləsi) – alver (isim),
gizlənmək və qaçmaq – Gizlən, qaç (əmr cümləsi) – gizlənqaç (isim),
dinməmək və vermək – Dinmə, ver (əmr cümləsi) – dinməver (isim),
dayanmaq və durmaq – Dayan, dur (əmr cümləsi) – Dayandur (isim).
Maraqlıdır ki, indiyədək tədqiqatçılar feili cümlə əsasında təşəkkül tapan
isimlərin yalnız bu
növünə diqqət yetirmişlər. Məsələn, E.S.Məmmədova yazır: <<Mürəkkəb
isimlər təkrarlanmayan iki feilin birləşməsindən yaranır və onlardan fərqlənən leksik
məna ifadə edir: dəyməqaç, gizlənqaç, durmaqaç, dinməver, alver və s. Belə
birləşmələrin hər iki komponenti feilin əmr formasında olur >> [4,s.196].
Halbuki, bu cür söz yaradıcılığının çox geniş mənzərəsi müşahidə edilir.
b) hər iki feilin əmr formaları qoşa söz şəkilində birləşir və onların arasında
tire qoyulur, məsələn:
götürmək və qoymaq - Götür, qoy (əmr cümləsi) – götür-qoy (isim),
getmək və gəlmək – Get, gəl (əmr cümləsi) – get-gəl (isim),
vurmaq və tutmaq – Vur, tut (əmr cümləsi) – vur-tut (isim),
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parçalamaq və hökm sürmək – Parçala, hökm sür (əmr cümləsi) – parçalahökm sür (isim).
İngilis dilində:
to look <<baxmaq>> - to see <<görmək>> - Look, see << Bax, gör>> - Looksee <<1) ötəri baxış, 2) binokl>>.
Həmin dildə bu cür qoşa sözlərin arasında daha çox –and- bağlayıcısı işlədilir:
to come <<gəlmək>>, to go <<getmək>> - Come and go <<Gəl və get>> (əmr
cümləsi) – come- and-go <<irəliyə-geriyə hərəkət>> ( isim),
to rock <<əsmək,yırğalanmaq>>, to roll <<fırlanmaq>> - Rock and roll
<<Yırğalan və fırlan>> (əmr cümləsi) – rock-and-roll (rəqs adı, isim),
to hide <<gizlənmək>>, to seek <<axtarmaq>> - Hide and seek <<gizlən və
axtar>> (əmr cümləsi) – hide-and-seek <<gizlənqaç>>,
to hit <<vurmaq>>, to miss <<hədəftən yan keçmək>> - Hit and miss
<<piyadanı vurub qaçan sürücü>>,( 6,35)
3.İngilis dilindən fərqli olaraq, Azərbaycan dilində əmr cümləsinin şəxsə görə
dəyişməsi burada da rəngarənglik yaradır; bir cümlədə müxtəlif şəxslərə verilən əmri
ifadə edən feil formaları bitişərək isim əmələ gətirir, məsələn:
Sən vur, o çatlasın (əmr cümləsi) – vurçatlasın (isim),
Sən dayan, mən doldurum (əmr cümləsi) - dayandoldurum (isim).
4.Azərbaycan dilində feilin müxtəlif formalarının iştirak etdiyi cümlənin də
komponentləri bitişə bilir, məsələn;
Dəymə (əmr forması), düşər (qeyri-qəti gələcək) – dəymədüşər isim).
Göründüyü kimi, burada feil həm şəxsə görə dəyişmiş, həm də əmr və gələcək
zaman formalarında işlənmişdir.
5.İngilis dilində:
a) <<feilin əmr forması + isim>> modelində formalaşan cümlənin
komponentləri qoşa söz şəkilində birləşərək substantivləşir,məsələn:
Go (<<get>>əmri) cart <<araba>> - Go-cart <<əl arabası; uşaq arabası>>,
Go (əmr) getter <<əldə edən>> - Go-getter <<işgüzar adam>>,
Take (<<götür>> əmri) home <<ev>> pay <<gəlir>> - take-home pay <<
vergini ödəyəndən sonra əldə edilən təmiz gəlir>>,
b) <<feilin əmr forması + isim >> modelində formalaşan cümlənin
komponentləri mürəkkəb söz şəkilində bitişərək substantivləşir, məsələn:
to come back <<geriyə qayıtmaq>> - Come back (əmr cümləsi) – comeback
<< qayıtma, qayıdış>>,
to hold <<tutmaq>> - Hold back << geridə tutub saxla>> (əmr) – holdback
<<mane olma, yubatma>>.(30,208)
Yeri gəlmişkən,bu varianta rus dilində də geniş rast gəlirik. Tədqiqatçının
hesablamalarına görə bu dildə prepoziyasında feillə birləşərək mürəkkəb söz əmələ
gətirən nitq hissələrinin 91%-ni isim təşkil edir ki, bu da feillə ismin sintaktik
birləşmə əmələ gətirmə və feillərin ismi idarəetmə qabiliyyətindən irəli gəlir. Bu
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model üzrə 30-a yaxın mürəkkəb isim müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da
prepozisiyasında feil olan bütün törəmələrin 66,6%-ni və prepozisiyasında feil olan
bütün isimlərin 75%-ni təşkil edir. Belə mürəkkəb sözlər hər şeydən qabaq:
1) şəxs bildirir və onu mənfi cəhətdən səciyyələndirir: сорвиголова,
держиголова, гориголова, горибес və s.
2) bitki adlarını əhatə edir: болиголова, горицвет, держидерево, плетикоса,
устеликамень, устелполе, ломикамень və s.
3) şəxs adlarını əhatə edir: Звенигород, Разбейлов, Мстислав, Владимир,
Неразлейвода və s. [bax:4, s. 193-195]; həmçinin: Владикавказ, Владивосток,
Владислов…
İngilis dilində <<feili xəbər + tamamlıq>> strukturlu cümlələrdə hər şeydən
qabaq komponentlərin yerdəyişməsi baş verir və cümlənin xəbərini ifadə edən feil
əsasında yaradılmış isim prepozisiyaya keçmiş isimlə birləşərək mürəkkəb söz və ya
qoşa söz əmələ gətirir, məsələn:
to bind <<cildləmək>> the book <<kitabı>>
bind
book

bookbind + er <<cildçi>>
to make <<düzəltmək>> the book <<(cıdır yarışında) mərclər yazılan kitab>>
make
book

bookmake + (e)r <<(cıdırda) bukmeker>>
to sale <<satmaq>> a book
sale
book

booksell + er <<kitab satıcısı>>
İngilis dilində ed suffiksi vasitəsi ilə yaranan sözlər haqqında danışan tədqiqatçı
göstərir ki, bu suffiks mürəkkəb sözün ikinci komponentinə yox, birlikdə götürülən
bütöv birləşməyə aid edilərək, onu vahid sözə çevirir, məsələn:
long-longged <<uzunayaq>>,
hollow-eyed <<batıq göz>>,
oval-faced <<yumrusifət>>,
doll-faced <<gəlinciksifət>> və s. [30,s.208].
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Eyni fikri yuxarıda gətirdiyimiz nümunələrə də şamil etmək olar: bookbinder,
bookmaker, bookseller, bootlicker və book-hunter sözlərindəki –er şəkilçisi
bütövlükdə mürəkkəb sözə aid edilir.
6.İngilis dilində:
a) <<feilin əmr forması + sözönü + isim>> modelində formalaşan cümlənin
komponentləri qoşa söz şəkilində birləşərək substantivləşir,məsələn:
to come by <<yanından keçmək; tapmaq, əldə etmək >> chance <<uğur>> Come by chance <<uğurun yanından keçmək >> (əmr cümləsi) – come–by-chance
<<təsadüfi tapıntı; bic doğulmuş uşaq>>,
b) <<feilin əmr forması + sözönü + sifət>> modelinə formalaşan cümlənin
komponentləri qoşa söz şəkilində birləşərək sifətə çevrilir, məsələn:
to come at <<nəyəsə nail olmaq>> able <<mahir, bacarıqlı>> - Come at able
(əmr cümləsi)- come-at-able <<asanlıqla ələ gələn>> (sifət), toget at <<gedib
çatmaq>> able – Get at able (əmr cümləsi)- get-at-able <<ələ gələn>> (sifət).
7.İngilis dilində bu dilə məxsus maraqlı spesifik söz yaradıcılığı üsullarından
biri də sözönü ilə işlədilən feilin əmr formasının həmin sözönü ilə daşlaşaraq isim
yaratmasıdır. Bu zaman:
a) qoşa söz formasında isim yaradılır, məsələn:
to go between // to come between <<(kimlərinsə arasında) vasitəçi olmaq>>Go between//Come between <<Vasitəçilik et>> (əmr cümləsi) – go-between//comebetween <<vasitəçi>> (isim),
to go by <<yanından keçmək>> - Go by <<Yanından keç>> (əmr cümləsi) –
go-by <<cıdırda ötmə>> (isim),
to go off <<çıxmaq, keçmək>> - Go off <<Çıx. Keç>> (əmr cümləsi) – go-off
<<başlanğıc, start>> (isim),
to look on <<müşahidə etmək>> - Look on <<Müşahidə et>> (əmr cümləsi) –
look-on <<qısa ziyarət>> (isim),
to sit in <<oturaq nümayişdə iştirak etmək>> - Sit in << Oturaq nümayişdə
iştirak et>> (əmr cümləsi) –sit-in << 1)oturaq nümayiş; 2) irqi ayrıseçkiliyə qarşı
nümayiş >> (isim).
b) mürəkkəb söz formasında isim yaradılır, məsələn:
to come down <<pisləşmək, deqradasiyaya uğramaq>> - Come down (əmr
cümləsi)- comedown <<pisləşmə, deqradasiya>> (isim),
to get up <<hazırlamaq, tərtib etmək>> - Get up (əmr cümləsi) – getup
<<quruluş, ümumi struktur>> (isim),
to take off <<yamsılamaq>> - Take off (əmr cümləsi)- takeoff <<yamsılama,
təqlid>> (isim),
to take over <<sahib olmaq>> - Take over (əmr cümləsi)- takeover <<tutma,
ələ keçırmə>> (isim),
to look out <<ehtiyatlı olmaq>> - Look out (əmr cümləsi) – lookout <<ayıqlıq,
ehtiyatlılıq>>(isim).
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Belə birləşmələrinikinci komponentinin dəyişməsi derivatın da mənasını
dəyişdirir(.6,35)
8.Hər iki dildə tərkibində isim və feil iştirak edən sadə cümlənin komponentləri
mürəkkəb söz vəya qoşa söz şəkilində bitişir və bu alınan vahidin sonrakı
substantivləşməsinə yol açır. A.Əmirova yazır ki, <<affiksal və mürəkkəb
neologizmlər kimi yeni konversiya olunmuş törəmələr üçün çoxkomponentli
strukturlara meyllilik xarekterikdir. Beləliklə, isimlər feil ifadələrindən düzələ bilər,
məsələn: work-to-rule <<fəhlələrin əmək müqaviləsinin bütün müddəalarına riayət
etmək tələbi ilə çıxışı, nümayişi>> [5, s. 181]. Bu zaman ingilis dilində: yenə də
feilin əmr şəkilində istifadə olunur, məsələn:
to get <<almaq, çatdırmaq>> - get (əmr) – get-well-card <<tezliklə sağalmaq
arzusu bildirilən açıqca>> (isim),
to take <<götürmək >> - take (əmr) – take-home pay (isim),
to go <<getmək>> - go (əmr) – go-as-you-please <<istədiyin kimi,
məhdudiyyətsiz>> (sifət),
to forget <<unutmaq>> - forget (əmr) – forget-me-not <<yaddaş çiçəyi>>
(isim),
to go to meeting <<toplanışa getmək>> -go (əmr)-go-to-meeting
<<bayramlıq,ən yaxşı (geyim haqqında)>> (sifət).
Hətta tərkibində to do köməkçi feilinin işləndiyi How do you do? Sual cümləsi
də substantivləşə bilir: how-do-you-do.
Azərbaycan dilində isə: feili cümlənin komponentləri bitişərək mürəkkəb söz
şəkilində isimə çevrilir. Bu zaman:
a) mübtada və xəbərdən ibarət cüttərkibli cümlə daşlaşır, məsələn:
Əlim yandı (nəqli cümlə)- əlimyandı (isim),
Allah verdi (nəqli cümlə)- Allahverdi (xüsusi isim, şəxs adı),
Qar yağdı (nəqli cümlə)- qaryağdı (tayfa adı)- Qaryağdı (şəxs adı).
b) tamamlıq və xəbərdən ibarət yarımçıq cümlə daşlaşır, məsələn:
Ayaq açdı (nəqli cümlə)- ayaqaçdı (isim),
Torpaq basdı (nəqli cümlə)- torpaqbasdı (isim),
Ad qoydu (nəqli cümlə)- ad qoydu (isim),
c) zərflik və xəbərdən ibarət cümlə daşlaşır,məsələn:
Gecə qondu (nəqli cümlə) – gecəqondu (isim).
Q.Ş.Kazımov Azərbaycan dilində söz-cümlələri araşdırmış və onlara belə bir
tərif vermışdir: <<Bir sözdən (və ya sözlərin sabit birləşməsindən ) ibarət olub,
sintaktik cəhətdən üzvlənməyən cümlələrə söz-cümlə deyilir>> [3, s.208].
Cümlə-söz isə, yəqin ki, cümlə şəkilində olub struktur-semantik baxımdan bir
leksik vahidə çevrilmiş sözlərdir.
Söz-cümlə ilə cümlə-söz anlayışları arasında mühüm fərq vardır. Belə ki, sözcümlə cümlə şəklində təşəkkül tapmış bir sözdürsə, cümlə-söz bir söz şəklində
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təşəkkül tapmış cümlədir. Söz-cümlə dilin sintaksisini zənginləşdirdiyi halda, cümləsöz onun leksik-semantik inkişafına xidmət edir.
Leksikoqrafik mənbələrin nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, dildə təşəkkül
tapmış cümlə-sözlərin bir qrupu lüğətlərdə qeydə alındığı halda, belə vahidlərin
nəzərəçarpacaq dərəcədə başqa bir hissəsi hələ də toplanmamış qalır.
ГАРИБА МАМЕДОВА

СЛОЖНЫЕ СЛОВА ОБРАЗОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ
ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКАХ С РАЗНЫМИ
СИСТЕМАМИ
РЕЗЮМЕ
Словарный состав языка является его самой быстро изменяющейся
частью. В процессе исторического развития всегда образовались новые слова и
этим путем,постоянно обогащаясь, язык дошел до сегодняшнего уровня.
Несмотря на то что этот процесс произошел разными путями и при
участии разных частей речи основная роль принадлежит глаголу. Именно
глагол является самой актуальной частью речи в образовании новых слов.
На английском и азербайджанском, которые имеют разные системы,
часто встречается образование сложных слов ( существительных) путем
субстантивации повелительной формы глагола.
При этом в основном
образуются парные или сложные слова. Но как известно, во всех случаях
употребление повелительного наклонения глагола прежде всего означает
возникновение отдельного – побудительного предложения.
Структура образованная повелительным наклонением глагола сначала
воспринимается как односоставное предложение, а затем это предложение
субстантивируется, происходит семантическая модификация в этих словах.
Наглядный пример к этому имя Гызгайыт на нашем языке.
Так как этот случай является редким в языкознании ( а на английском
вовсе отсутствует) используются вспомогательные средства и устраняется
пустота этим путем.
В статье подробно говорится об этих вспомогательных средствах и
представляются примеры из обоих языков. Ведется сравнительный анализ
материалов обоих языков и формируется такая мысль… Сложные слова
образованные благодаря предложениям имеют особую роль в обогащении
словарного состава язы ка.
Ключевые
слова: словообразование, сложные слова, глагольное
сказуемое, субстантивация, лексическое значение, компонент, парное слово,
повелительное наклонение.
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GARIBA MAMMADOVA
COMPOUND WORDS FORMED ON THE BASIS OF VERBAL
SENTENCES IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES
SUMMARY
Vocabulary of the language is the rapidly changing part of it. Formation of
new words always existed in the language during the all historical process of its
development and the literary language has regularly enlarged and got the modal
level. Although there existed different ways of word formation from different parts
of speech, historically formation of new words from the verbs has always been more
actual. In English and Azerbaijan languages, belonging to different systems,
formation of new words based in main on the substantive form of the imperative
mood of the verb. But mainly the pair or compound words are formed in this way.
As it is clear, the usage of imperative mood of the verb has always meant appearance
of separate imperative sentence. The structure formed by imperative mood of the
verb is admitted as a single ingredient sentence at first and then it is substantiated,
semantic modification takes place in these words. We can show Azerbaijani name
Gizgayit as a good example to this.
As it happens very rarely in the language (It
doesn’t happen in English at all.) auxiliary means are used and the space is
eliminated. Large information about the auxiliary means is given and examples are
shown in the article. Comparative analyses of materials from both languages is done
in the article and final idea is formed. Compound words formed from sentences play
great role in the enrichment of vocabulary of the language.
Key words: word formation, compound words, verbal predicate, substantiate,
lexical meaning, component, pair word, imperative mood
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PARALİNQVİSTİK ŞƏRTLƏNMƏLİ FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN
KOMMUNKATİV GEŞTALT KİMİ İSTİFADƏ ÖZƏLLİKLƏRİNƏ DAİR
(Müasir türk və Azərbaycan dillərinin materiallarına istinadən)
Açar sözlər: frazeologiya, paralinqvistika, türk dili, Azərbaycan dili, kommunikativ
geştaltlar
Ключевые слова: фразеология, паралингвистика, турецкий язык, азербайджанский язык, коммуникативные гештальты.
Key words: phraseology, paralinguistics, Turkish, Azerbaijani, communicative
gestalts.
Mədəniyyətlərarası ünsiyyət dil bilgisi ilə bərabər, fon biliklərə bələd olmanı
labüd edir ki, bu sırada həmin milli mədəniyyətlər üçün önəmli olan simvollar bazası
haqqında məlumatlılıq da həlledici rol oynamış olur. Belə ki, Y.Lotmanın da haqlı
olaraq qeyd etdiyi kimi, “mədəniyyət ilk olaraq, məhz, kommunikativ; ikinci
olaraq isə simvolistik təbiətə malikdir” [13 ; 6]. Kommunikasiya özlüyündə
sosiallaşma prosesini gerçəkləşdirmiş olur ki, bunun da nəticəsində bu və ya digər
milli mədəniyyət üçün vacib olan simvollar bazasının, bu əsaslı semantik
paradiqmlərin mənimsənilməsi mümkün olur. N.Quliyevanın da qeyd etdiyi kimi,
“koqnitiv baza sosiallaşma prosesində müəyyən mədəni birliyin nümayəndələrində
formalaşan fərdi koqnitiv məkandır. Qarşılıqlı fəaliyyət prosesində dil və
mədəniyyətin böyük kəsişmə zonası olur, dil mədəniyyət haqda biliklərin
eksteriorizasiyası üsullarından biridir, mədəniyyət isə onun reallaşmasında qeyri- dil
sferasına malikdir”. [6 ; 9]. Qeyri-dil sferası dedikdə, artıq məlum olduğu kimi,
paraliqnvistik vasitələr nəzərdə tutulur ki, bunlar da istənilən milli mədəniyyət
daxilində vacib sayılan məlumat ötürücülük vasitələri sırasında nəzərdən keçirilir.
Mədəniyyət kodları və dilin təbii sisteminin qarşılıqlı korrelyasiyası
problemini araşdırmış D.B.Qudkovun da diqqət çəkdiyi kimi, dil bir işarələr sistemi
kimi, insan övladı üçün ən əsas semiosferanı təcəssüm etdirir. Lakin bununla belə,
insanı dilin hüdudları, ifadə çərçivəliliyi sıxa bilir ki, bunun da nəticəsində də
müəyyən mədəniyyət kodlarının ortaya çıxması qaçınılmaz olur.[10; 64-65]. Belə
mədəniyyət kodları sırasında bu və ya digər etnik toplum üçün səciyyəvi olan və
həmin toplum üzvləri üçün bəlli informativ yükə, simvollaşdırma potensialına malik
olan jest, mimika, oturuş-duruş və proksemika özəllikləri, bir sözlə, paralinqvistik
vasitələr də aid edilə bilər. Həmin vasitələrin istənilən etnik mədəniyyət üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb etməsini dolayısı ilə təsdiqləyən ən önəmli faktlardan biri
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kimi, bütün inkişaf etmiş dillərdə paralinqvistik şərtlənməyə malik frazeoloji
vahidlərin yer alması reallığı qeyd oluna bilər.
Paralinqvistik şərtlənməli frazeoloji vahidlər istənilən dilin frazeoloji
sistemində yüksək işlənmə tezliyi nümayiş etdirməklə ən fərqli funksional özəlliklərə
sahib olan xüsusi və (araşdırma obyekti baxımından çox ) çox maraqlı
frazeologizmlər qrupunu əhatə edir. Məhz, belə kommunikativ aktivlik paralinqvistik
səciyyəli frazeoloji vahidlərin bu və ya diogər həyati situsiyalar üçün qəlibləşmiş
dialoq formatının “iştirakçısı”, fiqurantı kimi istifadəsini mümkün edir. Yəni,
paralinqvistik şərtlənməli frazeoloji vahidlər sırasında elə ifadələr vardır ki, onlar
həm Azərbaycan, həm də Türkiyə etnomentallığında kommunikativ geştalt qəlibli
dialoq funksionallığını nümayiş etdirir. Belə ki, müəyyən kommunikativ situasiyada
hər hansı bir xəbərin, məlumatın səsləndirilməsinin ardınca Azərbaycan-türk
linqvokulturoloji mühiti üçün xarakterik olan verbaı reaksiyaların ifadəsi gözlənilir
ki, bunlar da, öz növbəsində, artıq məlum olduğu kimi, kommunikativ geştaltları
təcəssüm etdirmiş olur.
Kommunikativ geştalt və dialoqun semantik təşkilatlanması problemi
çərçivəsində klişe ifadələrin istifadəsi məqamına xüsusi diqqət çəkmiş
V.A.Yermolayevanın da qeyd etdiyi kimi, insanın (təbii ki, eləcə də insan
topluluğunu təcəssüm etdirən xalqların, etnik və sosial qrupların – N.Q.) mental
reallığında müəyyən kommunikativ situasiyalara, proseslərə, şərtiliklərə, qaydalara
və s. aid hazır qəliblər, klişe ifadələr mövcuddur. [11 ; 4].
Kommunikativ geştaltları təcəssüm etdirən hazır qəlib frazeoreflekslər
arasında paralinqvistik ifadələrin yer almasının da linqvokulturoloji əsaslandırması
mövcuddur. Belə ki, qeyri-verval semiotikanı araşdırmış G.M.Kreydlinin də qeyd
etdiyi kimi, hər bir mədəniyyətdə, istənilən xalqın, etnosun davranış kodekslərində
müəyyən duruş və jestlərə qarşı tabu, öngörüş mövcuddur [12;190]. Eynilə də
istənilən xalq, toplum üçün keçərli olan, onun qeyri-verbal ünsiyyət işarələri
“lüğətində” yüksək işlənmə tezliyi ilə seçilən jest, mimika və duruşlar yer alır. Onlar
bütövlükdə xalqın menatl kimliyinin kinestetik ifadəçisi olmaqla bərabər, həmin
toplum daxilində müəyyən semantik paradiqmləri mümkün edən, yəni, həmin etnik
və ya sosial qraupa daxil olan şəxslər tərəfindən əlavə şərhə, izaha, “tərcümə”yə
ehtiyac duyulmadan istifadə edilən xüsusi növ kommunikasiya inventarını təcəssüm
etdirir. Bununla da bir növ xalqın görünən “siması”, menatlitetin qeyri-verbal
“dilmancı”, milli xarakterin, etnomental kimliyin görünən tərəfi, yəni reprezentantı
kimi ortaya çıxır. Bu mənada görkəmli dilçi-semiotik Y.S.Stepanovun da haqlı
olaraq bildirdiyi kimi, xalq üçün, etnos üçün tipik olan jest, mimika, duruş-oturuşun
müəyyənləşdirilməsi həm etnologiya üçün, həm də dilçilik üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Nədən bəzi jest-mimika və duruşların yasaqlandığı halda, digərləri üçün
“yaşıl işıq” yandırılması ilə bağlı haqlı sualların cavab arayışı üçün isə həm
müqqayisəli-tarixi, həm də krosskultural araşdırmaların aparılması labüdlüyü ortaya
çıxır [14 ; 33-34]. Məhz, bu səbəbdən də bu və ya digər şəxsin milli-etnik kimliyinin
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yəqin edilməsi üçün bəzi hallarda onun danışığına, nitqinə qulaq vermədən, sadəcə
olaraq, məsafəli şəkildə müəyyən jest-mimikalrına (o cümlədən, ritual jestlərinə),
duruş-oturuşlarına nəzər salmaq da kifayət edə bilər. Məsələn, əllərini göyə açan şəxs
böyük ehtimalla monoteist dinə etiqad edən şəxs, namaste ritual jesti ilə salamlaşan
şəxsin isə hindli olmaq ehtimalının böyük olması şəksizdir. Bu baxımdan heç də
təsadüfi deyil ki, xalqların daşıyıcısı olduqları dillərin frazeoloji sistemində həmin
jest-mimika, duruş kodlaşmasının verbal reprezentasiyasına xidmət edən onlarla,
hətta yüzlərlə frazeoloji vahid yer ala bilər. Bu mənada həm Azərbaycan, həm də
eyni dil ailəsinin, eyni dil qrupuna daxil olan qohum türk dilinin də istisna təşkil
etmədiyi şübhəsizdir.
Fikirlərimizin təsdiqi üçün: başımız üstündə yeriniz var, (baş üstündə yeri
olmaq), gözümüz üstündə yeriniz var (göz üstündə yeri olmaq), Başımızın
üstünde yeriniz var, Başım Gözüm Üstüne frazeoloji vahidlərini nəzərdən
keçirmək kifayətdir. Bu ifadələrin hər iki qrupunun bilavasitə paralinqvistik
işarələrlə bağlılığı şübhəsizdir. Belə ki, bir çox halda bu ifadələr məhz, müvafiq
bədən dili inventarı ilə müşayət olunur və ya hətta, ümumiyyətlə, verbal izahsız,
sadəcə olaraq, jest səviyyəsində təqdim edilə bilir. Hər iki halda həmin kontekstdə
yer alan həm verbal, həm də qeyri-verbal işarələr əlavə izahatsız azərbaycandilli
kommunikantlar üçün aydın olur. Məsələn: Mən Məşədi Həsəndən təvəqqe etdim кi,
bir-İki gün zəhmət çəкib Gəncəni mənə göstərsin. Əlini gözünün üstünə qоyub
“gözüm üstə” deyib getdi. [2 ; 40].
Göründüyü kimi, burada müvafiq ifadə məcazlaşmış anlamının istinad etdiyi,
yəni semantik prototipi olan jestin təsviri ilə müşayət edilir. N.Vəlitevanın müəllifi
olduğu üçdilli frazeoloji lüğətdə baş üstə! – lakonik variantının izahı ilə bağlı
oxuyuruq: baş üstə! – all right / OK! / it’s not worth mentioning! / right! /
agreed! / very good! / will do! / what a question! / certainly! / of course! / sure! /
no sweat! / no problem! / yes, sir / right you are! / ever ready! – есть! /
слушаюсь! / готов услужить! / козырнуть / с готовностью! / c бoльшим
удовольcтвием! / есть такое дело / о чём речь! / будет сделано! / так точно! /
всегда готов! (выражает беспрекословную готовность выполнить чтолибо) [ 8; 133]. İzahatdan da bəlli olduğu kimi, baş üstə! Frazeologizmi və onun göz
üstə! – variantı, habelə: Başımız üstündə yeri var!, Gözümüz üstündə yeriniz var!
– məcazlaşmış törəmələri bilavasitə kommunikasiya prosesində reallaşn və dialoq
prosesində kommunikativ geştalt kimi ortaya çıxan, bir növ, mədəniyyət kodları
statusunda dəyərləndirilə bilər. O da maraqlıdır ki, bu zaman cəmiyyətdaxili
subordinasiyanın ifadəsi prizmasından da, baş üstə frazeologizmi spesifik
kontekstual ifadəlilik də nümyiş etdiri. Nümunələrə diqqət edək:
H a c ı M u r a d. Çox qələt etdin. Adam gəlib əvvəl qonağın hesabını bilər.
Sonra da ona görə çay gətirər.
Q u l u. Baş üstə, ağa, bundan sonra buraya qonaq gəlsə, çayı qonağın sayına
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görə gətirərəm. [ 2 ; 28]; H a c ı M u r a d. Mən bağçaya gedirəm, gələnə kimi bu
otağı süpür. Ə l i q u l u. Baş üstə, ağa can [2 ; 33] .
Nümunələrdən də aydın şəkildə göründüyü kimi, əksər hallarda cəmiyyətdaxili
iyerarxiyada sosial status üstünlüyünə, yaş imtiyazına (böyüklərə hörmətlə seçilən
toplumlarda böyüklərlə ünsiyyət zamanı sosial status prioritetləri, eynilə yaşlı
insanların imtiyazları səviyyəsində də keçərli olur) malik şəxslərin xahiş, tələb və ya
göstərişləri baş üstə! – kommunikativ geştaltı ilə cavablandırılır.
Ş ə r ə f x a n ı m. Eybi yoxdur, harada gecələrik, orada qalarıq, burada qala
bilmərəm. Gərək gedək.
C ə f ə r. Baş üstə, xanım. Ancaq faytonçunun pulu qalıbdır, istəyir. Haqqımı ver,
baş üstə, gedim. [2 ; 40]; Ə m i r a s l a n a ğ a. A gədələr, bu saat cəmi xidmətçiləri
buraya toplarsınız, deyin ağa çağırır. Gec gələnin dərisi qırmancımın altında
çıxacaqdır N ö k ə r l ə r. Baş üstə, ağa [2 ; 71].
Nümunələrdən də aydın şəkildə göründüyü kimi, baş üstə frazeologizm bir
çox hallarda cəmiyyət iyerarxiyasında daha aşağı sosial pillədə qərar tutan şəxsin
daha yuxarı pillədə dayanan şəxsin xahişinə, ricasına, tapşırığına, tələbəbi müsbət
xarakterli cavabının metaforik ifadəsi kimi istifadə oluna bilər.
"BAŞ ÜSTƏ" - sənə bütün varlığımla sığınıb, məni aparacağın o işıqlı yolun sonuna
inanıram deməkdir. Yəqin hər birinizin həyatında bu sözü deyəcəyiniz biri var. [
9;24].
Müasir türk dilində də yüksək işlənmə tezliyi nümayiş etdirən və Azərbaycan
dili ilə analoji məna yükü və işlənmə mövqelərinə malik olan baş üstüne /
başüstüne ifadəsi mövcuddur.
Onu da qeyd edək ki, bu ifadənin yazılış forması ilə bağlı fərqli yorumlar
mövcud olduğundan onu birmənalı şəkildə frazeoloji vahidlər sırasına aid etmək
çətindir. Belə ki, TDK yazı qydalarına görə bu ifadə bir yerdə yazıldığı halda, Dil
Dərnəyi yazı standartıarına əsasən həmin ifadə ayrı şəkildə qeydə alınır. (TDK imla
kılavuzunda yer almasa da TDK Güncel Türkçe Sözlük'te "başüstüne" birleşik
yazılmaktadır. Dil Derneği yazım kılavuzunda ise "baş üstüne" şeklinde ayrı yazım
önerilmektedir) [3]. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, Azərbaycan
frazeologiyasında başüstə formatlı, yəni birgə yazılmış ifadələr frazeologizm sayıla
bilməyəcəyi halda, əslində türk dilçiliyində belə qəti inkar mövqeyi mövcud deyil.
Belə ki, Hüseyn Adıgüzelin tərtib etidiyi frazeologiya lüğətində (Deyim hazinemiz)
bir yerdə yazılmış ifadələrin frazeoloji vahid statusunda təsbiti yer almaqdadır
(məsələn: başıbozuk [1 ; 23].
Baş üstüne ifadəsinin müasir türk dilindəki işlənmə mövqelərinə nəzər
salmaq üçün bəzi nümunələrə diqqət edək:
"Baş üstüne" diyorlar ama senin yanından ayrıldıklarında, içlerinden bir grup senin
söylediğinin tam tersini planlıyor. [7 ]; Akın Öztürk: Akıncı Üssü'nde Akar'ın verdiği
emirlerin hepsine 'baş üstüne' denildi [ 4]; 'Başım gözüm üstüne'' denildiğinde ne
düşünüyor ne hissediyorsun? [5 ].
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Nümunələrdən də aydın şəkildə götündüyü kimi, müasir türk dilində də başım
üstüne, başım gözüm üstüne ifadələri xahişin, ricanın, tələbin, əmrin qeyd-şərtsiz
icrası ilə bağlı, ən azından yüksək piyitetli münasibətin izharı ilə bağlı kommunikativ
geştaltı nümayiş etdirmiş olur.
Qeyd olunanlar əsasında belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər iki qohum dildə
baş üstüne / baş üstə paraliqnvistik şərtləndirməli frazeoloji vahidi oxşar semantikfunksional çövqelərdə işləklik nümyiş etdirir və hər iki dildə onlar kommunikativ
geştalt funksiyasını gerçəkləşdirməklə frazeorefleks kimi fəaliyyət göstərməkdədirlər.
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PARALİQNVİSTİK ŞƏRTLƏNMƏLİ FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN
KOMMUNKATİV GEŞTALT KİMİ İSTİFADƏ ÖZƏLLİKLƏRİNƏ DAİR
(Müasir türk və Azərbaycan dillərinin materialllarına istinadən)
Məqalədə müasir türk və Azərbaycan dillərində yer alan paralinqvistik
şərtlənməli frazeoloji vahidlər araşdırılır. Məlumdur ki, paralinqvistik şərtlənməli
frazeoloji vahidlər bədən dilini ifadə edən jest, mimika, oturuş-duruş və s.
elementlərin semantik kodlaşmasına istinad edir.
Yəni, jestlər, mimikalar metaforik anlam kəsb etməklə fərqli anlam ifadə
etmək xüsusiyyətini ortaya qoya bilirlər. Müəllif həmin ifadələrdən bəzilərinin hər
iki dildə kommunikativ geştaltlar funksiyasını icra etdiyini qeyd edir. Məlum olur ki,
bu qəbildən kommunikativ geştaltlar müəyyən müaciət və müvafiq cavab
kommunikasiya rituallaşmasını labüd edir. habelə müəllif ona da diqqət çəkir ki, bəzi
hallarda bu qəbildən geştaltlar cəmiyyətdaxili subordinasiyanın ifadəsinə də xidmət
edir.
О СПЕЦИФИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КАК
КОММУНИКАТИВНЫХ ГЕШТАЛЬТОВ
(на материалах современных турецкого и азербайджанского языков)
В статье рассматриваются паралингвистические фразеологизмы в
современных турецком и азербайджанском языках. Известно, что
паралингвистическими фразеологизмами являются фразеологизмы, опирающиеся на жесты, мимика, позы и др., выражающие языка тела. То есть жесты и
мимика могут выражать иной метафорический смысл. Автор отмечает, что
некоторые из этих выражений функционируют как коммуникативные
гештальты в обоих языках.
Получается, что такого рода коммуникативные гештальты требуют
определенной обработки и соответствующей коммуникативной ритуализации.
Автор также обращает внимание на то, что в некоторых случаях такие
гештальты также служат для выражения субординации внутри общества.
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ABOUT THE SPECIFICITY OF USING PARALINGUISTIC
PHRASEOLOGICAL UNITS AS COMMUNICATIVE GESTALTS (on the
materials of modern Turkish and Azerbaijani languages)
The article deals with paralinguistic phraseological units in modern Turkish
and Azerbaijani languages. It is known that paralinguistic phraseological units are
phraseological units based on gestures, facial expressions, postures, etc., expressing
body language. That is, gestures and facial expressions can express a different
metaphorical meaning.
The author notes that some of these expressions function as communicative
gestalts in both languages. It turns out that this kind of communicative gestalt
requires a certain processing and appropriate communicative ritualization. The
author also draws attention to the fact that in some cases such gestalts also serve to
express subordination within society.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: professor Əsgər Rəsulov
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DİLÇİLİYİN TƏŞƏKKÜLÜ:
PANINI QRAMMATİKASINDAN POR-ROYAL QRAMMATİKASINA
Xülasə
Normativ qrammatika müəllifi Panini qədim hind dilçiliyin və sanskrit dilinin
görkəmli araşdırıcısıdır. Panini qrammatikası Avropa dilçiliyinə güclü təsir etmişdir.
Ən azından ona görə ki, xeyli müddət Avropa dilçiləri sanskriti hind-Avropa dilləri
üçün pradil hesab etmişlər. Hind dilçilik ənənəsi davamlı, ardıcıl olduğundan və
dilçiliyin təşəkkülünə birbaşa təsir göstərdiyindən dilçiliyin tarixini qədim
hindlilərdən başlamaq daha məntiqlidir.
Dilçilikdə rasionalizmin təzahürü kimi meydana çıxan Por-Royal
qrammatikası ümumi məntiq qanunlarına əsaslanır. Bu qrammatika ümumi dilçiliyin
yaranması üçün zəmin hazırlayır. Por-Royal qrammatikası özündən sonrakı dilçiliyin
inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Dilçiliyin bir sıra klassikləri bu universal
qrammatikaya xüsusi dəyər vermişlər. Məsələn, N.Xomski və ardıcılları üçün PorRoyal qrammatikası mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bir sözlə, Panini qrammatikasından Por-Royal qrammatikasına qədərki
dilçilik ümumi (nəzəri) dilçiliyin təşəkkülünü şərtləndirmişdir.
Açar sözlər: Panini, Por-Royal, dilçilik, təşəkkül, qrammatika
Dilçiliyin təşəkkülündə Panini qrammatikasının rolu xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Bu qrammatika özündən sonrakı dilçiliyin inkişafına da təsir etmişdir. Ə.Rəcəbli
qeyd edir ki, “Panininin əsərindən sonra hind dilçiliyi onun nüfuzu altına düşmüş, ta
eramızın XVII əsrinədək, demək olar ki, onun əsərinin şərhi ilə və ordakı qaydaların
prakritə tətbiqi ilə məşğul olmuş, digər hind dilçiləri ya tamamilə, ya da qismən
unudulmuşdur” [4, 14].
Qədim hind dilçiliyi qədim hind ədəbi dili －sanskritlə xalq danışıq dili
－prakrit arasında getdikcə çoxalan fərqləri qeydə almaq nəticəsində formalaşmışdır.
Praktik məqsədlərdən nəşət edən bu dilçiliyin ən məşhur nümayəndəsi Panini
olmuşdur ki, onun təsviri metodla yazdığı 3996 qaydadan ibarət olan
qrammatikasında sanskrit dilinin materialları əsasında fonetika və morfologiya
məsələləri geniş şəkildə öyrənilmişdir. Qrammmatika yadda saxlanması çətin
olmasın deyə nəzmlə yazılmışdır.
N.Cəfərov yazır: “Qədim hind dilçiliyinin e.ə. l minilliyin ortalarındakı inkişaf
səviyyəsini sanskritin – müqəddəs kitabların (vedaların) qədim hind ədəbi dilinin
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normalarına həsr olunmuş Paninin qrammatiksı (e.ə. lV əsr) bütün miqyası ilə
nümayiş etdirir. Və həmin qrammatikanın, görünür, ən böyük məziyyəti yazı
kanonları hüdudundan kənara çıxaraq danışıq səsləri barədə də ətraflı məlumat
verməsidir ki, bu, müqəddəs mətnlərin eyni zamanda düzgün ifası ehtiyacından irəli
gəlirdi. Heç də təsadüfi deyil ki, Panini (ümumən qədim hind) qrammatikası XVlll
əsrin sonlarından etibarən hind-Avropa dilçiliyinə fonetik təhlillərin öz dövrünə görə
inanılmaz dərəcədə elmiliyi ilə əhəmiyyətli təsir göstərmişdir” [1, 19].
Paninin qrammatikasında fonetika məsələləri – vurğu, intonasiya, səs dəyişmələri
haqqında məlumat verilir. Saitlə samit fərqləndirilir və bu zaman heca yaratdığı üçün
qədim hindlilər saitə üstünlük verirdilər. Bundan əlavə, qədim hindlilər qrammatika
sahəsində bəzi araşdırmalar aparmışlar ki, bu sahədə də Paninin xidmətləri
müstəsnadır. O, sözləri nitq hissələrinə görə adlara və feillərə bölmüşdür. Eləcə də
sözün əsası, kök və şəkilçini bir-birindən fərqləndirmiş, hal, şəkil və zaman
kateqoriyalarından bəhs etmişdir. Bütün bunlardan başqa, Panini dilçiliyə sıfır
morfem anlayışını gətirmiş, həm də dili sistem kimi başa düşmüşdür.
L.Blumfild “Dil” əsərində yazır: “Hindistan qrammatikləri öz maraqlarını
müqəddəs dualardan tutmuş, yüksək silkə məxsus olan dilə qədər artırmış, qaydalar
müəyyən etmiş, düzgün nitq formalarının təsviri siyahılarını hazırlamaqla dil
yaratmış və sanskrit adlandırmışlar. Onlar qrammatika və leksikanın sistemli təsviri
qaydalarını işləyib hazırlamışdılar. Belə əmək sərf etmiş olan nəsillər güman ki, bizə
gəlib çatan ən qədim elmi əsəri – Panini qrammatikasını yazmış olmalı idi. Tarixi
təxminən e.ə. 350-250 illəri əhatə edən bu qrammatika bəşər dühasının ən qədim
abidələrindən biridir. Bu əsərdə sözdəyişmə, sözyaratma və söz mürəkkəbləşməsi
hadisələri, sintaktik birləşmələr ən xırda təfərrüatına qədər təsvir edilir. İndiyə qədər
heç bir digər dil belə kamil şəkildə öz təsvirini tapmamışdır” [6, 11].
Yeni dövrün əvvəllərində - XVII əsrdə təzahür edən Por-Royal qrammatikası
ümumi (universal) qrammatika yaratmaq ideyasını reallaşdırdı.
N.Cəfərovun
fikrincə, qədim yunan, klassik latın, eləcə də XIII-XIV əsrdən formalaşmağa
başlayan roman, german və slavyan yazılı (ədəbi) dillərinin genetik qohumluğu,
qrammatik quruluşca oxşarlığı ümumi (universal) qrammatika ideyasını o dərəcə də
aktuallaşdırdı ki, bundan imtina etmək sadəcə olaraq mümkün deyildi. Lakin burada
bir katolik təəssübkeşliyi də vardı” [2, 63].
L.Blumfild isə yazırdı: “Orta əsr dilçiləri klassik latın dilini insan nitqinin
məntiqi baxımdan nümunəvi forması sayırdılar. Sonrakı dövrlərdə bu doktrina
ümumi qrammatikaların yazılmasına gətirib çıxardı. Bunlar göstərməli idi ki,
müxtəlif dillərin, xüsusilə latın dilinin quruluşu məntiqin universal qanunlarına
əsaslanır. Bu elmi əsərlər içərisində 1660-cı ildə Por-Royal qadınlar monastrında
meydana gələn Grammaire générale raisonnée (Ümumi və rasional qrammatika) idi”
[6, 6].
“Nitq insanın ən böyük üstünlüklərindən biri olmaqla insan həmin üstünlüyə
bacardığı qədər bütün mükəmməlliyi ilə yiyələnməyə tamamilə layiqdir. Bu isə o
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deməkdir ki, yalnız nitqə sahib olmaq azdır, onun əsaslarına nüfuz etmək,
başqalarının yalnız mövcud ənənə ilə hərəkət etdiyi yerdə elmlə hərəkət etmək
lazımdır” deyən “Ümumi və rasional qrammatika”nın “Ön söz”ünün müəllifi dilçi
Klod Lanslo məntiqçi Antuan Arno ilə Por – Royal qrammatikasında göstərirlər:
“Qrammatika – nitq sənətidir
Danışmaq – öz fikirlərini insanların həmin məqsəd üçün icad etdikləri işarələrin
köməyi ilə izah etmək deməkdir.
Göründüyü kimi, bu işarələrdən daha rahatı səslər və sədadan ibarətdir.
Lakin həmin səslər keçici olduğundan başqa işarələr də icad edilmişdir ki,
birinciləri dayanıqlı və görünən eləsin. Bunlar yunanların anlandırdıqları yazı
işarələridir, qrammatika sözü də buradan gəlir” [7, 41].
Por-Royal qrammatiksı 30 fəsildən ibarətdir ki, fəsillərin 6-sı fonetikaya, 23-ü
morfologiyaya, 1-i sintaksisə həsr olunub. “Hərflər və yazı işarələri barədə danışılan”
birinci hissədə 6 fəsil olaraq fonetik məsələlərdən- saitlər, samitlər, heca, vurğudan
bəhs olunur və Vl fəsil belə adlanır: Bütün tip dillərdə oxumağı asanlıqla öyrənmək
üçün yeni metod.
“Qrammatika”nın “Sözlərin mənalarının müxtəlif növlərinin əsasında dayanan
başlanğıclar və səbəblər barədə danışılan” adlanan ikinci hissənin 7-23-cü
fəsillərində morfologiya məsələləri ad, artikıl, əvəzlik, önlüklər, zərf, feil, bağlayıcı,
nida və s. haqqında danışılır.
Sonuncu, yaxud 24-cü fəsil sözlərin nitqdə birləşməsi və ya sintaksisə həsr
olunub ki, burada qrammatika müəllifləri sözlərin birləşmə konstruksiyalarını
uzlaşma və idarə konstruksiyalarına ayırırlar. Müəlliflər sonra yazırlar:
“...Biz sintaksis barədə nə dediksə tamamilə kifayətdir ki, cümlənin bütün
üzvlərinin öz təbii ifadələrini tapdığı və qısası, bizim fikrimiz tamamilə təbii surətdə
ifadə olunduğundan heç bir əlavə sözə ehtiyac qalmadığı hallarda sözlərin frazadakı
təbii sırası anlaşılsın” [5, 15].
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, N.Xomski, “Dil və təfəkkür”də fraza anlayışına
münasibət bildirir:
“... Fəlsəfi qrammatika ənənəsini irəli sürən, 1660-cı ildə yaranmış Por-Royal
qrammatikasının yeniliklərindən biri fraza anlayışının qrammatik vahid kimi
vacibliyinin tanınmasıdır. Bundan əvvəlki qrammatikalar əsasən söz qruplarından və
fleksiyalardan bəhs edirdi. Por-Royalın Kartezian nəzəriyyəsində fraza mürəkkəb
ideyaya uyğun gəlir və cümlə ardıcıllıqla fraza, onlar isə öz növbəsində frazalara
bölünür və beləliklə, bu üzvlənmə söz səviyyəsinə qədər davam edir. Bu yolla biz
həmin cümlənin, belə demək mümkünsə, “üst strukturunu” əldə edirik” [3, 38].
N.Xomski Por-Royal qrammatikasına istinad edən dilçilərdən biri, yəqin ki,
birincisidir. Ona görə, “təfəkkürün və xüsusilə insan dilinin təbiətinə dair təlim və
fərziyyələrinin tarixinə nəzər salanda diqqətimiz, təbii olaraq, XVII əsrə yönəlir.
“Dahilər əsri” adlanan bu əsrdə müasir elmin əsaslarının möhkəm zəmini qoyulmuş
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və hələ də bizə çətin gələn problemlər tam aydın və təlqinedici şəkildə müəyyən
edilmişdir” [3, 24].
Məlumdur ki, N.Xomski fəlsəfi-məntiqi qrammatikanın－Por-Royal
qrammatikasının universallığına əsaslanır. N.Cəfərov haqlı olaraq göstərir ki,
“...yüzillər boyu müəyyənləşmiş qrammatik təsəvvürlər (və kanonlar) ən dağıdıcı
modernist zərbələrdən sonra belə, nəinki dil haqqındakı elmin yaddaşından silinmiş,
əskinə, yeni təzahürdə ortaya çıxmışdır ki, bunun ən parlaq nümunəsi törədici və ya
generativ qrammatikadır” [1, 100].
Nəticə etibarilə, Panininin qrammatika təlimi yalnız deduktiv-fəlsəfi
mövqeyilə seçilməsi ilə deyil, bəlkə də, daha çox həmin mövqeli qrammatika
kanonları əsasında dayanmaqla, bir növ, ilk ənənə kimi özünü göstərir. Həm də o
mənada ki, Panini qrammatikasından başlayaraq (Por-Royal qrammatikasına qədər!)
dillərin müqayisəsinin məqsədi universal cəhətləri aşkarlamaq idi ki, bu da dilin
araşdırma üsullarının fəlsəfi-deduktiv təbiəti ilə bağlıdır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
197 p.
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Джафаров Гисмет Галиб оглы
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИНГВИСТИКИ: ОТ ГРАММАТИКИ ПАНИНИ К
ГРАММАТИКЕ ПОР-РОЯЛЯ
РЕЗЮМЕ
Автор нормативной грамматики Панини, являлся видным исследователем
древнеиндийского языкознания и санскрита. Грамматика Панини оказала
сильное влияние на европейское языкознание. По меньшей мере потому, что
долгое время европейские лингвисты считали санскрит праязыком индоевропейских языков. Учитывая долгое и последовательное развитие традиций
индийского языкознания, а также его
непосредственное влияние на
формирование языкознания в целом, логически было бы считать начинателями
истории языкознания древних индийцев.
Проявившая себя сторонницей рационализма в языкознание грамматика
Пор-Рояль опирается на общие логические законы. Эта грамматика
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закладывает основу для создания общего языкознания. Грамматика Пор-Рояль
сыграла особую роль в развитии, появившегося после нее, языкознания. Целый
ряд языковедов-классиков дали особую оценку этой универсальной
грамматике. Например, грамматика Пор-Рояль имела особое значение для
Н.Хомски и его последователей.
Одним словом, языкознание, существовавшее в период между грамматикой
Панини и грамматикой Пор-Рояль, создало условие для появления общего
(теоретического) языкознания.
Ключевые слова: Панини, Пор-Рояль, языкознание, формирование, грамматика.
Gismat Galib Jafarov
The Formation of Linguistics: From Panini's
Grammar to Por-Royal's Grammar
Summary
Normative grammar author Panini is the prominent researcher of ancient indian
linguistics and sanskrit language.Panini grammar affected strongly to the European
linguistics. At least European linguistics considered the sanskrit language as the
pradil for the Indo-European languages for a long time.
İt makes more sense to start the history of linguistics from the ancient Indians
according continuous sequence of Indian linguistics tradition and has a direct impact
on the formation of linguistics. The Por -Roral grammar based on the general laws of
logic as a manifestation of rationalism in linguistics. This grammar prepares the
ground for the establishment of creation of general linguistics.
The Por-Royal grammar played a special role the next development of
linguistics. Some classics of linguistics gave a special value to this universal
grammar. For example,the Por-Royal grammar is important for N.Chomsky and his
successors. In a word from the Panini grammar till the Por-Royal grammar
linguistics substantiates the formation of general (theoretical) linguistics.
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNİN PASSİV LÜĞƏT FONDUNDAKI
BƏZİ SÖZ QRUPLARI HAQQINDA
XÜLASƏ:
Dil daima dəyişən və inkişaf edən bir sistemdir. Bu sistemdə ən çox dəyişən
hissə isə, bildiyimiz kimi onun lüğət fondudur. Dilin lüğət fondunun dəyişkən olması
təbiidir. Cəmiyyətin inkişafı nəticəsində yaranan anlayış və məfhumlar onları
adlandırarkən dil vahidləri ilə dildə əks olunur.
Dilin lüğət fondunun inkişafı iki istiqamətdə baş verir. Dildə yeni sözlərin
yaranması və sözlərin köhnələrək istifadədən çıxması. Müasir inkişaf etmiş
cəmiyyətdə bu proses çox sürətlə baş verir. Cəmiyyətin bütün sahələrində baş verən
dəyişikliklər, elm və texnikanın inkişafı dilin leksik fondunun inkişafını sürətləndirir.
Lüğət fondunda sözlərin köhnəlməsi də məhz cəmiyyətdəki inkişafla bağlıdır.
Tarixi baxımından qədim hesab edilən Azərbaycan dilinin passiv fondunda
köhnəlmiş sözlərin özünəməxsus yeri vardır.
Dilin tarixi xalqın tarixi ilə bağlıdır. Bu fikir özünü daha çox dilin fondunda
göstərir. Xalqımızın müxtəlif tarixi dövrlərdə üzləşdiyi istilalar onun lüğət tərkibində
özünü aydın şəkildə əks etdirir. Qədim yazılı abidələrin, klassiklərin dilində işlənən
ərəb, fars mənşəli sözlər bu xalqın yaşadığı taleyin göstəricisidir. Ərəb istilası, fars
dilinin hakim mövqe qazanması, daha sonrakı dövrlərdə rus dilinin güclü təsiri ilə
lüğət fonduna müxtəlif illərdə bir çox sözlər daxil olmuşdur. Dilə daxil olan sözlərin
taleyi müxtəlif olur. Bir çoxu dilin əsas hissəsində fəal şəkildə işləklik hüququ
qazansa da, bir qismi tədricən öz işləkliyini itirərək passiv fonda keçir.
Təqdim olunan məqalədə Müasir Azərbaycan dilinin passiv fondunda
özünəməxsus yeri olan köhnəlmiş sözlərin təsnifatı məsələsinə toxunulmuşdur. Eyni
zamanda mövcud təsnifatlara münasibət bildirməklə bu söz qruplarına aid
nümunələr təqdim olunmuşdur.
Açar sözlər: dilin passiv fondu, lüğət tərkibi, köhnəlmiş sözlər, təsnifat
Dilçilik ədəbiyyatında köhnəlmiş sözlərin təsnifi ilə bağlı tədqiqatlar böyük
çoxluq təşkil etmir. Araşdırmalar göstərir ki, bu məsələ ciddi elmi tədqiqat obyekti
olmamışdır. Bu baxımdan köhnəlmiş sözlərin, o cümlədən arxaizm və tarixizmlərin
təsnifatlarında fikir ayrılıqları geniş yer tutur.
Köhnəlmiş sözlər əvəzinə dilçilik ədəbiyyatında “arxaizm” terminindən
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istifadə olunmasına tez-tez rast gəlinir. Bu çox vaxt “arxaizm”in “köhnəlmiş
sözlər”in substitutu funksiyasında çıxış etməsindən irəli gəlir. Bununla yanaşı,
arxaizmlərin köhnəlmiş sözlərlə eyniləşdirilməsi halları da özünü göstərir.
T.Əfəndiyeva arxaizmlərin təyini məsələsinə iki istiqamətdə yanaşır. O, əvvəlcə
“arxaizm” terminini ümumi şəkildə qəbul edir və göstərir ki, arxaikləşmə həm
fonetikaya, həm leksikaya, həm də dilin başqa şöbələrinə aid anlayışdır. Onun fikrinə
görə leksik-semantik arxaizmlərlə bağlı "arxaizm” terminini "arxaik söz”lərlə əvəz
etmək məqsədəuyğundur (6). Əlbəttə, müəllifin bu fikri anlayışın adında
konkretləşdirmə və dəqiqləşdirmə aparmaq baxımından heç bir şübhə doğurmur.
Eyni zamanda, aydındır ki, arxaizm dilin müxtəlif şöbələrinə aid ola bilər. Yəni
fonetikada, qrammatikada da arxaizm ola bilər. Söhbət leksik-semantik səviyyədə
arxaikləşmədən getdikdə “arxaik sözlər” daha konkret məzmun daşıyır və anlayışı
daha dəqiq təyin edir. “Arxaik sözlər” termininin köhnəlmiş sözlər əvəzinə
işlədilməsi məsələsi bir qədər mübahisə doğurur. İlk baxışdan burada tam eyniyyət,
adekvatlıq özünü göstərir. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında işlənmiş
aydar (Görəlim, xanım nə söylər-aydar), altun (qızıl-altun götürün) və s., Nəsiminin
dilində işlənmiş tanrı, uçmaq, tamu, kişi və s., sözlərindən hansının köhnəlmiş,
hansının arxaik olması sualına cavab vermək, onları göstərilən şəkildə biri-birindən
fərqləndirmək, demək olar ki, mümkün deyil. Belə olan təqdirdə, təsnifat prinsip və
meyarına görə köhnəlmiş sözlər ya tamam üst-üstə düşməli, ya da onlar cins-növ
münasibətində durmalıdır.
Söz arxaikdirsə o köhnəlmişdir və söz köhnəlmişdirsə o, arxaikdir. Burada
ayırma sırf formal xarakter daşıyır və köhnəlmiş sözlər arasında qruplaşmanın
müəyyənləşdirilməsi üçün əhəmiyyətlidir. “Arxaik sözlər»i yuxarıdakı qaydada təyin
etmiş T.Əfəndiyeva bu məsələ ilə bağlı belə bir fikir irəli sürür: “Arxaizmləri
tamamilə işlək olmayan sözlər hesab etmək olmaz. Arxaik sözlər köhnəlsə də dildən
tamam çıxmır, onların yalnız işlənmə dairəsi məhdudlaşır. Bu, o deməkdir ki,
arxaizmlər fəal iştirakdan məhrum olmuş, dilin aktiv fondundan passiv
fonduna keçmiş sözlərdir. Yəni bu vahidlər dilin bütün sahələrində işlənməsə də
müəyyən üslublarda istifadə edilə bilər. Belə ki, arxaizmlərə əsasən elmi üslubda
(tarixi əsərlərdə) və bədii üslubda müraciət olunur” (6). Müəllifin fikirlərində elmi
mübahisəyə səbəb olan cəhət arxaik sözlərin dildən çıxmaması ilə bağlıdır. Şübhəsiz
ki, dildə işlənmiş hər hansı bir söz onun leksik fondundan tamamilə çıxmır. Digər
tərəfdən, bu, o demək deyildir ki, həmin söz mütləq istifadə oluna bilər.
Məsələn, “Kitabi -Dədə Qorqud” dastanlarındakı qaval, ağayıl, alar, kaftan,
dügun, Əlinin «Qisseyi-Yusif» poemasındakı duş, öküş, irmək, Kişvərinin
«Divan»ındakı tün, kilk, tavar və s. sözləri müasir dildə işlənmir. Lakin həmin sözlər
Azərbaycan dilinin leksik fondunun elementləri kimi qəbul olunur.
T.Əfəndiyevanın fikirləri ilə bağlı bəzi məsələlərə münasibət bildirmək
vacibdir. Müəllifin passiv fonda keçmiş, istifadədən tamam çıxmış sözün yenidən
işlənməsi fikri ziddiyyətlidir. Söz istifadədən tamam çıxıbsa, onun işlənməsi
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haqqında danışmağa dəyməz. Əslində, sözün təkrar dilə qayıtması nəzərdə
tutulmalıdır. Məsələn, köhnəlmiş və istifadə olunmayan söz yenidən dilin aktiv lüğət
fonduna qayıda bilər. Bu halda söz ya əvvəlki mənasında, ya da yeni mənada dilə
qayıdır. “Kitabi -Dədə Qorqud” dastanlarında işlənmiş tanıq sözü müasir
Azərbaycan dilində özünün əvvəlki mənasında bəzi müəlliflərin dilində rast gəlir.
Hələlik subyektiv səciyyə daşıyan bu nümunə gələcəkdə dildə qeyd və qəbul
olunmuş hal ola bilər. F. Cəlilov yazır: «Bəzi ziyalılarımız öz sözlərimizi tanımaqda
çətinlik çəkir və alınma sözlərin hamısına yad ünsür kimi baxırlar. Ona görə də
tormoz sözü əyləc ilə əvəz olunmuşdur. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bütün
dünya dillərinə keçən tormoz bizim sözdür və onu dəyişməyə ehtiyac yoxdur» (3).
Göründüyü kimi, F.Cəlilov tormoz sözünün bir zamanlar türk dillərinə
mənsubluğunu qeyd edir. Lakin müasir Azərbaycan dilində bu söz bir müddət
yenidən işlənsə də, alınma söz kimi qəbul olunmuş və sonralar əyləc sözü ilə əvəz
edilmişdir.
Köhnəlmə anlayışı dilin müasir vəziyyəti ilə müqayisədə özünə yer
tapır. A.Qurbanov haqlı olaraq qeyd edir ki, “köhnəlmiş sözlərin üəyyənləşdirilməsi
üçün əsas meyar dilin müasir vəziyyətidir. Köhnəlmiş hər bir söz dilin bugünkü
vəziyyəti ilə yoxlanılır, onun nə dərəcədə işlənib-işlənmədiyi aydınlaşdırılır ”(1).
Qeyd olunduğu kimi, passiv lüğət fondu da dilin müasir vəziyyətinə nəzərən
təyin edilir. Bu baxımdan həmin fondun tərkibindəki sözlərin müəyyən qismi müasir
dövrə aid nitq prosesi üçün köhnəlmiş sayılır. Bəzi müəlliflər köhnəlmiş sözlərin
yalnız müəyyən üslublarda işlənməsinə istinad edirlər. Köhnəlmiş sözlərin istifadəsi
situativ səciyyə daşıyır və onlar bütün funksional üslublarda işlənə bilər. Əlbəttə, bir
funksional üslubda digərinə nəzərən çox və ya az işlənmə mahiyyət etibarı ilə
məsələnin başqa tərəfini təşkil edir və bu, köhnəlmiş sözlərin üslub xüsusiyyətlərinin
tədqiqi prosesində öyrənilməlidir.
A.Qurbanov da “arxaizm”i geniş anlayış kimi qəbul edir və lüğəvi arxaizmləri
ayırır. Müəllif sözlərin ya özlərinin, ya da mənalarının köhnəlməsinə görə onların
növ müxtəlifliyinə malik olmasını göstərir. Onun təklif etdiyi təsnifat sxemində
köhnəlmiş sözlər tarixizm və arxaizmlərə bölünür. Verilmiş sxemdə müəllifin təklif
etdiyi “lüğəvi arxaizmlər” “tarixizm”lərlə bir səviyyə elementi kimi işlədilir. Lüğəvi
arxaizmləri təyin edərkən A.Qurbanov yazır: “sözün ifadə etdiyi anlayışla bağlı olan
əşya və hadisənin qalması, lakin ya sözün özünün, ya da onun ancaq mənasının
köhnəlməsinə lüğəvi arxaizm deyilir (1).
Elmi ədəbiyyatda irəli sürülən fikirlərdə mübahisə doğuran cəhət “köhnəlmiş
sözlər”, “arxaizmlər”, “leksik arxaizmlər”, “lüğəvi arxaizmlər” terminlərinin
müxtəlif mövqelərdə işlədilməsi, onların fərqləndirilməsi üçün konkret şərtlərin irəli
sürülməməsi ilə bağlıdır. Araşdırmalar göstərir ki, “köhnəlmiş sözlər” cins
səviyyəsində qəbul edilə bilər. Bu halda tarixizmlər və arxaizmlər mövcud növləri
özündə birləşdirəcəkdir.
Tarixizmlərin arxaizmlərdən fərqləndirilməsində əsas meyar bu sözlərin ifadə
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etdikləri anlayış və predmetlərin tamamilə köhnəlməsi və istifadədən çıxmasıdır.
A.A.Reformatski bu cəhəti əsas götürərək tarixizmlərdən fərqli olaraq arxaizmlərin
yenidən canlandırılmasının mümkünlüyünü qeyd edir. O, bu fikri şərh edərkən dilin
(rus dilinin) passiv lüğət fondundan yenidən istifadəyə qayıtmış ukaz, mayor,
serjant, ofiser və s. sözləri misal gətirir (2). Lakin əksər ədəbiyyatlarda bu tipli
sözlər arxaizmlər deyil, tarixizmlər sırasına daxil edilir. Məsələ bundadır ki,
tarixizmləri dilçilikdə tarixlə bağlı sözlər kimi daha çox qəbul edirlər. Məsələn,
S.Cəfərov tarixizmləri belə təyin edir: “keçmiş həyat və məişətin aradan çıxması,
dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq aradan çıxmış və ancaq həmin həyatı canlandırmaq
məqsədi ilə işlədilən sözlər tarixizmlər adlanır” (5, 67).
A.Qurbanova görə, ifadə etdikləri əşya və hadisələrlə birlikdə köhnəlmiş sözlər
şərti olaraq tarixizmlər adlanır (1).
Tarixizmlərin müəyyən qisminin tarixi hadisələrlə bağlılığı təbiidir.
Tarixizmlərin bu hissəsi əslində bir termin, nomenklatur səciyyəsi daşıyan sözlərdən
ibarət olur. Məlumdur ki, tarix terminləri ayrıca sahə terminləri kimi götürülmür. Hər
bir dövrə aid bu qəbildən olan terminlərin müəyyən hissəsi ictimai-siyasi leksika
fonduna, başqa hissə isə iqtisadi terminlər sırasına daxil olur.
Köhnəlib istifadədən çıxan sözlərin əsas qismi bu iki sahə terminologiyasında
özünə yer tapır. İctimai-siyasi leksikanı, iqtisadiyyat terminlərini araşdırma
prosesində bu sahə terminologiyalarında tarixi dövrlərdən asılı olaraq terminoloji
fondda dəyişikliklərin çoxluğu diqqəti cəlb edir. Digər sahələrə, deyək ki, fizika,
riyaziyyat, kimya və s. elmlərin terminoloji bazasına bu fikri şamil etmək mümkün
deyildir.
Şimali Azərbaycanın Rusiyanın tərkibinə ilhaq edilməsi ölkədə xanlıqların
ləğvi, yeni üsul-idarə formasının yaranmasına səbəb olmuşdur. «XIX əsrin
əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda yeni tarixi şəraitin yaranması, əvvəlki
əsrlərdəkindən tamamilə fərqlənən yeni ictimai-siyasi amillərin meydana gəlməsi,
yeni üsul-idarənin tətbiqi Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına da təsir göstərmişdir»
(4). Nəticədə xan, nökər, naib, xanlıq, saray, malikanə və s. sözlər istifadədən
çıxmışdır.
Göstərilən hal ictimai-siyasi leksikada ciddi dəyişikliklər əmələ gətirmişdir. Bu
dövrdə okruq, uyezd, quberniya, qubernator, pristav, qəza, strajnik, qaradovoy kimi
sözlər işlək ictimai-siyasi leksik qatı yaratmışdır. Sovet hakimiyyətinin qurulması
idarəetmə sisteminin, sosial siyasətin, dövlət quruluşunun dəyişməsi ilə
səciyyələnərək yenidən ictimai-siyasi leksikada dəyişikliklərə səbəb olmuşdur.
Firqə, şura, sovet, raykom, kolxoz, sovxoz, kooperativ, qolçomaq, bolşevik,
kommunist, qızıl əsgər və s. sözlər işlək, aktiv leksik qata keçərək əvvəlki sözlərin
yerini tutmuşdur. Sovet imperiyasının dağılması, yeni iqtisadi siyasətə keçid, təbii ki,
dilin leksik fondunun ictimai-siyasi və iqtisadi sahəyə aid lüğət tərkibində
dəyişmələrə gətirib çıxarmışdır.
Özəlləşdirmə, səhm, investisiya, bazar iqtisadiyyatı, demokratiya, səhmdar
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cəmiyyəti, hərrac, icra hakimiyyəti, icra başçısı, prezident və s. sözlər artıq
dilimizdə çox işlənməkdədir. Göründüyü kimi, əsrdən az bir müddətdə ictimai-siyasi
sahədə dörd dəfə əsaslı dəyişiklik baş vermişdir. Bu dəyişikliyin hər biri dilin leksik
sisteminə öz təsirini göstərmişdir. Aydındır ki, bu dəyişmələr məhz tarixizmlərin
artmasına səbəb olmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, tarixizmlər
sırasmda almma sözlər daha çox nəzərə çarpır.İctimai-siyasi leksikada baş verən
dəyişiklikləri izləmək və bu sahəyə aid tarixizmləri seçmək prinsip etibarı ilə heç bir
çətinlik yaratmır.Lakin məişət, həyat tərzi, adət ənənə ilə bağlı tarixizmlərin
seçilməsi, onları arxaizmlərdən ayırmaq müəyyən çətinliklərlə üzləşir. Məsələn,
S.Cəfərov sacayaq, sini, məcməyi, ləbbadə, kürə, buxarı kimi sözləri tarixizmlərə
aid edir (5, 67). Əslində isə göstərilən sözlər arxaizmlərdir. Bunların müəyyən qismi
dialekt və şivələrdə olduğu kimi işlənir. Cənub dialektində sini, məcməyi sözləri
işləkdir və onların ifadə etdikləri predmetlər məişətdən çıxmamışdır. Eyni sözləri
sacayaq haqqında da demək olar.
Kürə son zamanlara qədər kərpic və saxsı qabların istehsal olunduğu sahələrdə
bişirmə prosesinin aparılması üçün istifadə olunurdusa, hazırda kürə çörək
bişirilməsində geniş tətbiq olunur və demək olar ki, şəhər həyatında da bu predmetin
adı özünə yer tapmağa başlamışdır (kürə çörəyi).
Əgər polis sözü bir dəfə milis sözü ilə əvəz olunub tarixizm səciyyəsi
qazanmışdırsa, hazırda bunun əksi olan proses baş vermişdir. İndi milis tarixizm
hesab edilir. Zənnimizcə, bu halda ifadə planındakı dəyişmə məzmun planına təsir
göstərməmişdir. Hər iki dövrdə müvafiq vəzifəni icra edənin funksiyası eyni
olmuşdur. Bu baxımdan milis tarixizm deyil, arxaizm sayıla bilər.Azərbaycan milli
ədəbi dilinin təşəkkülü və formalaşması müəyyən tarixi dövr keçmişdir. Bu dövr
ərzində dildə yaranan, ona daxil olan, eyni zamanda lüğət tərkibindən çıxan, passiv
lüğət fonduna keçən sözlərin qeydə alınması xüsusi əhəmiyyətli məsələdir.
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Melek Mammadova
About the word groups in the passive vocabulary of the modern
Azerbaijani language
SUMMARY:
Language is a constantly changing and evolving system. The part that changes
the most in this system, as we know, is its vocabulary. It is natural that the
vocabulary of a language is variable. Concepts and concepts created as a result of the
development of society are reflected in the language by naming them. The
development of the vocabulary of the language takes place in two directions. The
emergence of new words in the language and the obsolescence of words. In modern
developed society, this process is happening very fast. The changes occurring in all
areas of society, the development of science and technology accelerate the
development of the lexical fund of the language. The obsolescence of words in the
vocabulary is also related to the development in society. Obsolete words have a
special place in the passive fund of the Azerbaijani language, which is considered
ancient in terms of history. The history of the language is related to the history of the
people. This idea manifests itself mostly in the foundation of the language. The
invasions faced by our people in different historical periods are clearly reflected in its
vocabulary. Words of Arabic and Persian origin used in the language of ancient
written monuments and classics are an indicator of the fate of this people. Many
words were included in the vocabulary fund in different years due to the Arab
invasion, the gaining of a dominant position by the Persian language, and the strong
influence of the Russian language in later periods. The fate of the words entering the
language is different. Although many languages gain the right to work actively in the
main part, some of them gradually lose their workability and move to the passive
background. The presented article deals with the issue of classification of obsolete
words, which have a unique place in the passive fund of the Modern Azerbaijani
language. At the same time, the examples of these word groups were presented with
an attitude to the existing classifications.
Keywords: passive fund of the language, vocabulary composition, obsolete
words, classification
Мелек Мамедова
О группах слов в пассивной лексике современного
азербайджанского языка
РЕЗЮМЕ
Язык — это постоянно меняющаяся и развивающаяся система. Часть,
которая больше всего меняется в этой системе, как мы знаем, это ее словарный
запас. Естественно, что словарный запас языка изменчив. Понятия и концепты,
созданные в результате развития общества, отражаются в языке путем их
именования.
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Развитие словарного запаса языка происходит в двух направлениях.
Появление новых слов в языке и устаревание слов. В современном развитом
обществе этот процесс происходит очень быстро. Изменения, происходящие во
всех сферах жизни общества, развитие науки и техники ускоряют развитие
лексического фонда языка.
Устаревание слов в лексике также связано с развитием в обществе.
Устаревшие слова занимают особое место в пассивном фонде
азербайджанского языка, который с исторической точки зрения считается
древним.
История языка связана с историей народа. Эта идея проявляется в
основном в основе языка. Нашествия, с которыми сталкивался наш народ в
разные исторические периоды, ярко отражены в его лексике. Слова арабского и
персидского происхождения, используемые в языке древних письменных
памятников и классиков, являются показателем судьбы этого народа. Многие
слова вошли в словарный фонд в разные годы в связи с арабским нашествием,
завоеванием господствующего положения персидским языком, сильным
влиянием русского языка в более поздние периоды. Судьба слов, входящих в
язык, различна. Хотя многие языки получают право активно работать в
основной части, некоторые из них постепенно теряют свою работоспособность
и отходят на пассивный фон.
В представленной статье рассматривается вопрос классификации
устаревших слов, занимающих уникальное место в пассивном фонде
современного азербайджанского языка. При этом примеры данных
словосочетаний были представлены с отношением к существующим
классификациям.
Ключевые слова: пассивный фонд языка, словарный состав, устаревшие
слова, классификация.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəhilə Hümmətova
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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КАК НАЗЫВАЮТ ИЗГНАНИЕ?
История языка и происхождение того или иного слова неразрывно
связано с историей развития и изменения общества. Все изменения,
происходящие в обществе, оказывают влияние на лексический ярус.
Лексический ярус, являясь наиболее чувствительным к изменениям, во все
времена истории языка привлекала внимание ученых-языковедов. Однако
целые пласты лексики русского языка еще не привлекались к исследованию. В
рамках этой статьи рассматриваются слова со значением <изгнание>. Изгнание
считается одним из древних наказаний, заключающееся в перемещении лица и
группа лиц с места обычного проживания под страхом тюремного заключения
или казни. Русскому языку известны такие слова, как беженец, изгнанник,
эмигрант, ди-пи, аполид, апатрид, галут, зарубежник, экспатриант и др. Все
эти слова называют <людей, покинувших родину по самым различным
причинам и живущих на чужбине>. Однако отличаются они друг от друга
оттенками значения, смысловым объемом и сферой употребления.
Анализируемые нами слова с общим значением <изгнание> по происхождению
являются иноязычными в русском языке. Известные трудности представляет
выявление этой группы слов. Так как чаще всего определения слов в
различных словарях даются сбивчиво. Исследование показало, что
анализируемые слова объединены на основе общности понятия <изгнание>.
Однако эти слова отличаются друг от друга оттенками значения и смысловым
объемом.
Ключевые слова: заимствование, изгнание, беженец, чужбина, родина.
Происхождение слова неизменно связано с историей развития общества.
Лексический ярус языка, как известно, является наиболее чувствительным к
этим изменениям. В предлагаемой статье рассматриваются слова со значением
<изгнание>, понятия столь актуальные и широко употребительные в
современном мире.
Изгнание – одно из самых древних наказаний, известных человечеству.
«При господстве родового и общинного быта изгнание обозначало исключение
из родового или общинного союза и представлялось крайне суровым
наказанием; оно было равносильно поставлению преступника в бесправное,
беззащитное положение. К моменту политическому часто присоединялся в
отношении изгнания и момент религиозный: изгнанный лишался
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покровительства богов, исключался из родового культа. Такой характер имеет
римское древнее ignis et aquae interdiction (лишение огня и воды),
применявшееся к преступлениям так называемого сакрального характера.
Лишенный воды и огня, не признаваемый более членом данного общежития,
естественно, вынуждался к удалению из данной местности и приисканию
нового отечества (expatriatio), становился чужеродцем, не пользующимся
никакими правами, имущество его подлежало конфискации. С течением
времени суровая форма принудительного изгнания заменилась «добровольным
изгнанием» - exilium, которому совершивший преступление подвергал себя во
избежание наказания или мести обиженных. Лишение себя возможности
пользоваться правами римского гражданина было само по себе столь тяжким
наказанием, что устраняло всякую другую карательную меру, и поэтому
преступнику давалось возможность убежать, удалиться, причем удалившийся
из государства не почитался уклонившимся от суда и наказания, а наоборот,
добровольно ему подвергшимся. При императорах изгнание заменилось
ссылкою – relegatio, которая отличалась тем, что удаляемый принудительно
поселялся в другом месте, в пределах государства, и подвергался надзору со
стороны органов власти» [7, 841].
Русскому языку известно немало слов, которые прямо или косвенно
связаны с понятием <изгнание>: изгнанник, беженец, эмигрант, ди-пи,
апатрид, аполид, галут, зарубежник, экспатриант и др. Эта группа слов
определяет статус людей, покинувших родину по самым различным причинам
и живущих на чужбине. Однако эти слова отличаются друг от друга оттенками
значения, смысловым объемом и сферой употребления.
Изгнанник – человек, который изгнан откуда-нибудь; изгнать – удалить
насильственно откуда-нибудь; изгнание – 1. Изгнать; 2. Вынужденное
пребывание где-нибудь в качестве изгнанника [26, 290]. Во втором значении
изгнание употребляется преимущественно в книжном стиле. Слово изгнание
заимствовано из старославянского языка изгънание – производное с помощью
суффикса -инк от глагола изгънати (изгнать). Позднее получило значение
<ссылка> [20, 89]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.
Даля зафиксированы изгнанецъ, изгнанникъ –<кто изгнан откуда-либо, выслан
из общества, из государства сослан> [25, 36]. Срезневский рассматривает это
слово как словообразовательную кальку греческого «изгонять». Ср. др.-рус.
выгнати [21, 441]. Изгнание отразилось на всех аспектах жизни еврейского
народа. Следует различать изгнания <из той или иной страны рассеяния> и <со
своей родины – из страны Израиля> [12, т.2, 800].
Галут (букв. изгнание) – <вынужденное пребывание еврейского народа
вне его родной страны>. Этим термином обычно обозначается период со
времени разрушения Второго Храма до создания государства Израиль.
Добровольное пребывание значительной части народа, даже большинства, за
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пределами страны Израиля, главным образов при существовании в ней
этнического, политического и религиозного центра, определялось в
эллинистическую эпоху евреями, усвоившими греческую культуру, греческим
словом диаспора (букв. рассеяние). На иврите не существовало особого
термина для обозначения диаспоры, и словом галут обозначалось любое
пребывание евреев в странах рассеяния. С возникновением государства
Израиль в употребление вошло слово тфуца в значении <диаспора> [12, т.2,
28]. Понятие галут характерно исключительно для еврейской истории;
диаспора же существует также у других народов [12, т.2, с 28]. Слово диаспора
в значении <люди одной национальности, живущие вне страны своего
происхождения, вне своей исторической родины> стало использоваться с
конца ХХ века, перестав быть связанным исключительно с еврейским этносом.
С образованием единого Российского государства в XVI веке взамен
изгнанию стала применяться ссылка. Ссылка – русский эквивалент славянскому
обозначению изгнание. В современном русском языке слово ссылка входит в
омонимичную пару. Ссылка1 – 1. Действие от глагола сослать – ссылать: <в
наказание принудительно переселить осужденного с места жительства на
поселение>.
Царское
правительство
широко
применяло
ссылку
революционеров в Сибирь. 2. Состояние, как результат этого действия.
Ссылка2 – 1. Сослаться; 2. Выдержка из текста или указание источника, на
который ссылаются [27, т.4, 236]. Наибольшее распространение ссылка как вид
наказания получила в XIX – начале ХХ вв. В советском уголовном праве
ссылка существовала до 1992 года [6]. В европейских государствах ссылка в
качестве меры наказания была введена в XV – XVI вв. Особым видом ссылки
во Франции была депортация.
Депортация от французского deporteer, восходит к латинскому dēportāre
<высылать, изгонять>) – <изгнание, высылка из государства как мера
уголовного или административного наказания> [13, 242]. В «Толковом
словаре» Т.Ф.Ефремовой фиксируется также значение: <выселение лица или
группы лиц с территории временного, часто незаконного проживания> [9].
«Толковый словарь русского языка» Н.Ю.Шведовой фиксирует слово
депортировать: 1. Изгнать, удалить из страны; 2. Осуществить массовое
насильственное переселение людей, массовое изгнание их за пределы страны, с
места постоянного проживания [26, 191]. В уголовном праве Франции под
депортацией понимались особые виды ссылки в заморские колонии,
применявшиеся в XVIII – XIX вв. в отношении уголовных и политических
преступников. «В широком смысле под депортацией понимается
принудительная высылка лица или категории лиц в другое государство или
другую местность, обычно под конвоем. Депортация нередко применяется в
отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно
въехавших в то или иное государство» [6]. Депортация как акт массовой
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репрессии была известна в СССР в 1920 -1940 гг., когда целые народы по
обвинению в пособничестве немецко-фашистским войскам были высланы с
мест своего проживания [6]. От депортации следует отличать другие виды
ссылки, применявшиеся во Франции, как: транспортация <комплексное
наказание в виде каторжных работ со ссылкой в Гвиану и другие Заморские
территории Франции>; релегация <дополнительное наказание в виде ссылки,
применявшейся к более опасным рецидивистам после отбытия ими наказания в
тюрьмах метрополии> [5].
Остракизм (греч. ostrakismos <ostrakon черепок) – <изгнание, ссылка>. В
Древней Греции так называлось изгнание из пределов государства опасных для
демократии граждан путем голосования черепками, а также само это
голосование [27, т.2, 441]. В «Толковом словаре иностранных слов»
Л.П.Крысина зафиксировано также переносное значение слова остракизм:
<гонение, осуждение> [13, 552].
В Древней Греции существовали различные категории населения.
Иногородних греков, живущих в Афинах, называли метэкамии (чужодомный).
В современном русском языке находим фонемно-орфографический вариант
этого слова – метеки. Метэки <греч. metoikos, то есть <переселенец> –
политически бесправные иноземные поселенцы в греческих городах [13, 480].
Метек не имел гражданских прав и должен был выбрать себе покровителя из
полноправных граждан, платить налог и исполнять повинности. В случае
неуплаты налога метек мог быть изгнан в рабство, без покровителя его
изгоняли, а имущество конфисковали. За хорошее исполнение повинностей
его могли наградить правом получить собственный дом и земельного участка
[8, 266].
С понятием <изгнание> также связаны термины эмигрант, иммигрант и
беженец,
Иммиграция и эмиграция – термины, которые описывают одну и ту же
ситуацию с разных позиций. Иммиграция – <въезд иностранцев в какуюнибудь страну на постоянное жительство>. Иммигрант из французского
immigrant, восходит к латинскому immigrans <вселяющийся>. Термин
иммигрант в современном русском языке имеет два значения: 1. Иностранец,
поселившийся в какой-нибудь стране на постоянное жительство. 2. зоол.
Животное – представитель вида, рода или других групп, вселившихся на
данную территорию с другой территории, где эти группы возникли и
развивались [27, 1194; 13, 295].
Эмигрантом (<фр. emigrant <лат. emigration) называют человека, который
находится в эмиграции. Эмиграция – 1. Вынужденное или добровольное
переселение из своей страны в другую по политическим, экономическим и
иным причинам. 2. Длительное или постоянное пребывание за пределами
своего отечества в результате такого переселения [27, 1420; 13, 919].
– 33 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

«Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении
слов» Н.Ю.Шведовой фиксирует еще одно значение слова эмиграция: собир.
<эмигранты> [26,1126]. П.Я.Черных отмечает, что слово эмигрант
заимствовано из западноевропейских языков: источник распространения на
Западе –французский язык. Ср. франц. emigrer – <переселяться, эмигрировать>,
отсюда emigrant, получившее широкое распространение после Французской
революции конца XVIII в. [30]. Эмигрант французская калька <изгнанники>.
Эмигрантами называли себя и та часть московского общества, что покинуло
Москву, спасаясь от Наполеона. Говоря о москвичах, обосновавшихся в
Тамбове, М.А.Волкова называет одного из них эмигрантом, используя его во
французском значении. «Русское слово «изгнанники» было именно
идеологической калькой французского термина и сохраняло часть его
коннотаций [14, 71].
«Сами «эмигранты» не замечали парадоксальности своего положения
изгнанников на родине» [14, 73]. В истории русской эмиграции выделяют
первую волну эмиграции (1918 – 1940 гг.), вторую волну эмиграции (1940 –
1950 гг.) и третью волну эмиграции (1960 – 1980 гг.). Первую волну русской
литературной эмиграции Н.Н.Берберова охарактеризовала так: «Мы не в
изгнании, мы – в послании» [4]. Изгнание виднелось русским эмигрантам
временной долей, а «послание» изгнанничества заключалось в том, чтобы
свидетельствовать миру о зле коммунизма и предупреждать об его крайней
опасности для всего мира. «Среди эмигрантов Европы очень много людей, по
своему внутреннему строю не имеющих ничего общего с эмиграцией. В
смысле эмигрантщины. Что же такое эмигранты в этом единственно важном
смысле? Эмигранты – это человек, в котором ощущение причиненного ему
революцией неповторимого зла и незалечимого страдания выжрало ощущение
самодовлеющего бытия как революции, так и России. Это человек, потерявший
возможность ясного различения в своем внутреннем опыте революции, как
своей биографии, от революции, как главы русской истории. Это человек,
схвативший насморк на космическом сквозняке революции и теперь
отрицающий Божий космос во имя своего насморка» [22, 353-354].
Г.П.Струве использует слово эмиграция в значении <ощущение
эмигрантского бытия как пустого пространства>. Он предлагал слово
эмиграция заменить терминами русское зарубежье или Зарубежная Россия
«более отвечавшими смыслу вещей» [24, 7]. Слово эмиграция в обычном
понимании не подходит к тому огромному, беспримерному явлению, которое
закреплено за этим словом: «История русской эмиграции довоенного периода,
которая должна служить фоном для истории эмигрантской литературы, до сих
пор еще не написана. Самая эта эмиграция есть явление огромное, в мировой
истории беспримерное. Слово «эмиграция» в обычном понимании не подходит
к нему и стало подходить еще меньше с тех пор, как в прежнюю эмиграцию
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влилась новая волна военных и послевоенных выходцев из Советского Союза.
Если я употребляю его, то лишь потому, что оно прочно укоренилось. Но я
предпочитаю ему такие термины, как «русское Зарубежье» или «Зарубежная
Россия», более отвечающие смыслу вещей. В большинстве случаев я говорю
поэтому не об эмигрантской, а о русской зарубежной (или просто зарубежной)
литературе. (Оговариваю это здесь, потому что в советском русском языке, к
которому привыкли новые эмигранты, слово «зарубежный» прочно вошло в
обиход в смысле «иностранный, заграничный»). Эта зарубежная русская
литература есть временно отведенный в сторону поток общерусской
литературы, который – придет время – вольется в общее русло этой
литературы. И воды этого отдельного, текущего за рубежами России потока,
пожалуй, больше будут содействовать обогащению этого общего русла, чем
воды внутрироссийские» [24, 22].
Беженец – <человек, покинувший место своего жительства вследствие
войны или стихийных бедствий> [27, 102]. Относительно происхождения слова
беженец нет единого мнения. Некоторые исследователи считают, что слово
беженец пришло из болгарского языка в период русско-турецкой войны:
<слово, недавно вошедшее в употребление: беглец с оттенком вынужденного
каким-либо бедствием удаления> [20]. Например, В Петроград стали
прибывать большие партии тех особенных, выброшенных жизнью из обычной
обстановки людей, которых газетный язык окрестил беженцами (Биржевые
вед., 1915, 2 авг., №15001 – ЛК); Разговор о раненых и беженцах: - А на
раненых подай да подай! (Бунин И.А. Последняя весна). По мнению
П.Я.Черных, слово беженец вошло в употребление после событий,
предшествовавших русско-турецкой войне 1877- 1878 гг. [30, 81]. В 1876 году
оно обозначает славянских беженцев из христианских провинций старой
Турции [20]. Война 1914 года вернула в обращение слово беженец, которое
обозначало укрывающихся от движения войск на западе империи (большей
частью польского происхождения, они часто ставили ударение на
предпоследнем слоге, бежéнец, как в польском слове). «К концу июня 1915
года… большие группы беженцев целыми уездами стали двигаться с запада в
Гродненском направлении и далее на восток… Беженство – слово это выбрано
неудачно, но приобрело право гражданства. Бежали только достаточные
классы, а масса гналась насильственно со своих земель и пепелищ, лишенная
всего. Беженцы принесли в восточную часть России капиталы, на которые и
жили на новом месте, «выгонцы» же доплетались иногда с половиной семьи,
похоронив другую по дороге» [15, 265]. В перечнях слов, вышедших из
употребления в относительно узком круге военных специалистов, А.
Баранников называет и беженец [3, 73].
Ф.А.Степун считает, что беженец представляет собою полную
противоположностью эмигранту: он не способен на соединение жизни с
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родиной с жизнью на чужбине [23, 210]. Проф. Д.Н.Иванцов еще в 1925 году
писал: «Беженцы не эмигранты, между ними и эмигрантами имеется огромное
различие. Эмигрант смотрит вперед – беженец всей душой рвется назад,
рассматривая свое пребывание за границей как преходящий эпизод. Эмигрант
является за границу с твердой верой в будущее – беженец подавлен постигшей
его материальной и нравственной катастрофой… Эмигрант, прежде чем
решиться на переезд, старается реализовать свое имущество – огромная часть
беженцев покинула родину буквально с пустыми руками. Эмигрант сам
выбирает страну переселения – беженец оказывается там, куда его загонит
судьба. Беженец, в отличие от эмигранта, вынужден покинуть Родину, спасая
свою жизнь, и оказаться там, куда загнала его судьба» [10, 80]. Однако
Г.Адамович считал, что понятия эмиграция и беженство в русском
зарубежном рассеянии слились [1,10]. Анализ материала показал, что
смысловой объем этих слов менялся, так что слова приобрели близость в
значениях, поэтому часто используются в синонимическом ряду. От слов
беженец и пленный были образованы центропленбеж – центральная и
губернская организация по репатриации пленных и беженцев [16, 208]. В
советском речевом обиходе слово зарубежный означает «иностранный,
заграничный». От слова зарубежный, употребляющееся в книжном стиле,
образовались существительные зарубежье и зарубежник. В «Толковом словаре
живого великорусского языка» слову зарубежник В.И.Даль дает такое
определение: <зарубежный сосед или житель>; зарубежный – находящийся за
рубежом, вне грани, за межею, вне пределов чего, замежный, запредельный,
заграничный [25, т.1, с.563]. Существительное зарубежье в современном
русском языке входит в омонимичную пару. Зарубежье1 – <совокупность
государств, иностранных по отношению к данной стране, к Родине
(зарубежные страны)>. Зарубежье2 – 1. Представители русской эмигрантской
творческой интеллигенции, в разное время покинувшей страну в
послереволюционные годы (русская эмиграция); 2. Жизнь и культура русских
эмигрантов [9].
Термин номад представляет собой заимствование из французского
nomades, восходящее к греческому nomas, nomados <кочующий>, то есть
<кочевник, человек без оседлости>, <древние кочевники>, <кочующие
народы> [13, 527; 27, т.2, 591]. Интересно, что Ф.Т.Маринетти употребляет
термин номадизм в сочетании со словом космополитический в значении
<космополитизм в чистом виде, новое кочевничество, «растворение»
гражданства в некой транснациональности>: Я отвечаю вам, кроме того, что
космополитический номадизм, демократический дух и упадок религий сделали
абсолютно бесполезными великие демократические и неразрушимые здания,
выражавшие когда-то королевский авторитет, теократию и мистицизм [17,
91].
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Термин ди-пи восходит к английской аббревиатуре DP, которая
образовалась от сочетания displaced person. Термин ди-пи стал символом
судьбы миллионов людей, вывезенных из стран своего проживания по
расовым, религиозным или политическим побуждениям, которые были
сорваны со своих мест на громадном европейском пространстве в годы Второй
мировой войны. В русскую литературу этот термин впервые попал благодаря
писателю Борису Ширяеву «Ди-пи в Италии». От английского displaced person
в русском языке путем калькирования образовался термин перемещённое лицо,
который употребляется в отношении беженцев, временно или навсегда
вынужденных покинуть постоянное место жительства в связи со стихийным
бедствием.
Термин апатриды характеризует категорию лиц, не имеющих
гражданства какой-либо страны. Апатрид (<фр. Apatride <греч. a – не, без +
patris родина) – <лицо без гражданства>. Апатриды – термин, заменивший за
рубежом слово беженцы [2, 199]. Примером апатридов могут служить
беженцы из гитлеровской Германии и фашистской Италии, а также испанские
республиканцы-эмигранты до Второй мировой войны. Синонимом термина
апатрид является аполид. Аполид (<греч. а – не, без + polis, polidos город,
страна, государство) – то же, что и апатрид [13, 78].
С понятием <изгнание> также связан термин экспатриант. Экспатриант
– <лицо, совершившее экспатриацию или подвергнутое экспатриации>.
Экспатриация (<лат. ex из + patria родина, отечество) – <добровольное или
принудительное выселение кого-нибудь за пределы родины> [27, т.4, 1404].
По мнению Л.П.Крысина, экспатриация – <выселение за пределы родины,
обычно влекущее за собой лишение гражданства> [13, 908].Антонимом
термина экспатриант является термин репатриант – <лицо, подвергшееся
репатриации>. Репатриация <возвращение на родину с восстановлением в
правах гражданства военнопленных, беженцев, эмигрантов, пленных,
перемещенных лиц, задержанных или задержавшихся по каким-либо причинам
в чужой стране> [13, 669; 11, 836]. Репатриация от немецкого repatrieren
восходит к латинскому repatriāre <возвращаться на родину>; re – приставка,
обозначающее обратное действие + patria <родина>). Репатриировать –
<возвратить в свою страну военнопленных, гражданских лиц, беженцев,
эмигрантов> [27, т.3, 1340]. Термин репатриация употребляется также в
значении <возвращение прибылей, то есть возвращение дохода от зарубежных
инвестиций в страну происхождения капиталовложений с целью его
инвестирования в национальную экономику> [29, 387]. Русскому языку
известен также термин экстрадиция. Экстрадиция от французского extradition,
восходящий к латинскому ex – из, вне + traditio передача. Экстрадиция –
<выдача другому государству лица, совершившего уголовное или
международное преступление на территории этого государства, для
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привлечения к уголовной ответственности> [26, 1123; 13, 911; 11, 1126].
Согласно общепризнанным принципам международного права экстрадиция не
допускается в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная
казнь или применение пыток.
В ХХ веке <изгнание> стало применяться по политическим и
идеологическим мотивам, например, этнические чистки. Термин этническая
чистка представляет собой кальку с сербохорватского выражения етничко
чишħење. В 90-ых гг. СМИ бывшей Югославии регулярно использовали это
выражение по отношению к политике, проводившейся входе гражданской
войны. Материалы исследования позволяют утверждать, что русскому языку
известно довольно много слов с общим значением <изгнание>, являющиеся по
происхождению иноязычными. Однако выявление этой группы слов
усложняется тем, чаще всего определения слов в словарях даются сбивчиво.
Анализ материала показал, что эти слова отличаются друг от друга оттенками
значения и смысловым объемом.
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C.Qədimova
Sürgünlük necə adlanır?
Xülasə
Sözün mənşəyi daim cəmiyyətin inkişaf tarixi ilə bağlıdır. Cəmiyyətdə baş
verən bütün dəyişikliklər dilin leksik səviyyəsinə də təsir göstərir. Məlumdur ki, dilin
leksik səviyyəsi bu dəyişikliklərə qarşı ən həssasıdır. Leksik səviyyə dil tarixinin
bütün dövrlərində dilçi alimlərin diqqətini cəlb etmişdir. Buna baxmayaraq rus dili
leksikasının bir sıra təbəqələri hələ tədqiqata cəlb olunmamışdır. Məqalədə
<sürgünlük> mənası olan sözlər, müasir dünyada kifaət qədər aktual olan və geniş
istifadə olunan anlayışlar nəzərdən keçirilir. Sürgünlük bəşəriyyətə məlum olan ən
qədim cəzalardan biridir. Adətən <sürgün> bir şəxsin və ya bir qrup şəxsin məcburi
surətdə başqa yerə köçürülməsi, cəza çəkmək üçün yaşadığı yerdən başqa bir yerə
göndərilməsi kimi başa düşülür. Rus dilinə <sürgün> anlayışı ilə əlaqəli bir sıra
sözlər məlumdur. Bu söz qrupu müxtəlif səbəblərdən vətənini tərk etmiş və qürbətdə
yaşayan insanların statusunu müəyyən edir. Lakin bu sözlər bir-birindən məna
çalarları, semantik həcmi və istifadə dairəsi ilə fərqlənir. Bu qrupa daxil olan sözlərin
əksəriyyətini müxtəlif əcnəbi dillərdən alınmalar təşkil edir. Tədqiqat apardığımız bu
sözlərin müəyyənləşdirilməsi lüğətlərdə qeyri-müəyyən və uyğunsuzluq olduğu üçün
daha da çətinləşir. Materialın təhlili göstərir ki, <sürgün> anlayışı ilə əlaqəli sözlərin
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ümumi mənası yaxındır. Ancaq buna baxmyaraq, bu sözlər bir-birindən məna
çalarları və semantik həcmi ilə fərqlənirlər.
Açar sözlər: alınma söz, sürgün, qaçqın, qürbət, vətən.
J.Qadimova
Summary
What is exile called?
The origin of the word is invariably connected with the history of the
development of society. All the changes that occur in society have an impact on the
lexical tier. The lexical tier of the language is most sensitive to these changes. The
lexical tier has attracted the attention of linguists at all times in the history of the
language. Nevertheless, a number of layers of the lexicon of the Russian language
have not yet been involved in research. This article discusses words with the
meaning of <exile>, concepts that are relevant and widely used in the modern world.
Exile is one of the most ancient punishments known to mankind. Usually <exile> is
understood as the transfer of a person or group of persons from their usual place of
residence under fear of arrest or execution. The Russian language knows a lot of
words that are directly or indirectly related to the concept of <exile>. This group of
words defines the status of people who left their homeland for various reasons and
live in a foreign land. But these words differ from each other in shades of meaning,
semantic volume and scope of use. Most of the words included in this group are
borrowed from different foreign languages. The identification of these words that we
have studied is made more difficult because of the ambiguity and inconsistency in
the dictionaries. The analysis of the material shows that the general meaning of
words related to the concept of <Exile> is close. However, despite this, these words
differ from each other in shades of meaning and semantic volume.
Key words: loanword, exile, refugee, foreign land, homeland.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: dos. Xalidə Babaşova
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
РЕЗЮМЕ
В современном русском языке большой интерес представляет лексикосемантическая группа глаголов перемещения типа идти – ходить, бежать –
бегать и т. д. Эти глаголы по своим семантическим и структурным признакам
составляют отдельную систему. Основной особенностью этих глаголов
является их парная лексическая соотнесенность. Каждая пара состоит из двух
членов, близких по значению, обозначая одну и ту же реальность. Каждый из
членов глагольной пары представляет обозначаемый процесс по-разному.
Основным семантическим критерием для противопоставления данных глаголов
признается направленность движения в пространстве (однонаправленные
глаголы – неоднонаправленные глаголы). Характерным для данных глаголов
является то, что все они – глаголы несовершенного вида, но различаются
способом глагольного действия. Глаголы перемещения отличаются также
краткостью и некраткостью движения. Глаголы перемещения в русском языке
приобретают внесистемный характер. Азербайджанские глаголы, передающие
понятие перемещения, не обладают внесистемными признаками. Отсутствие
этих внесистемных категорий вызывает определенные затруднения при
изучении русских глаголов перемещения студентами азербайджанского
сектора. Анализ речевых ошибок студентов при употреблении глаголов
перемещения дает возможность сгруппировать эти ошибки, исходя из их
природы.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, глаголы перемещения,
несовершенный
вид,
семантика,
структура,
однонаправленность,
неоднонаправленность, речевые ошибки студентов
Система глагола в русском языке изучена достаточно подробно и
глубоко, имеется большое количество работ, посвященных этой проблеме [3; 4;
5]. На основе их анализа можно сделать вывод, что для системы русского
глагола характерны следующие основные категории: вид, время, наклонение,
залог, лицо, число. Но «в любом живом языке человечества имеются не только
системные, но и асистемные тенденции и категории» [5, с. 236]. Более того,
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«предположив, что язык – это строго определенная система, мы тем самым
оставляем в стороне те свойства реально существующих языков, которые
являются для них самыми важными» [4, с. 39], т. е. жесткие структуры
искажают природу языка. Любой естественный язык, сохраняя свой системный
характер, вместе с тем по своей природе не сводится и не может сводиться к
сумме различных схем, будто бы определяющих его сущность и особенности
функционирования. В связи с этим в общей системе глагола в современном
русском языке большой интерес представляет немногочисленная, замкнутая,
непродуктивная, но чрезвычайно выразительная лексико-семантическая группа
глаголов перемещения, в которую входят парносоотнесенные глаголы типа
идти – ходить, бежать – бегать и т. д. Глаголы эти, как отмечено, по своим
семантическим и структурным признакам составляют отдельную маленькую
систему в общей системе русского глагола, т. е. микросистему.
Основанием для выделения этих глаголов в отдельную лексикосемантическую группу, отличающуюся от других глаголов, по-видимому,
являются их некоторые признаки, не присущие системе русского глагола
вообще. По мнению исследователей, наиболее существенной и ярко
выраженной особенностью этих глаголов, отличающей их от всех других
глаголов русского языка, является их парная лексическая соотнесенность:
каждая пара состоит из двух членов, близких по значению, но не
тождественных: «Обозначая одну и ту же реальность, каждый из членов
глагольной пары представляет обозначаемый процесс по-разному» [2, с. 17],
чего не наблюдается в других глаголах. Необходимо отметить также, что
семантика этих глаголов очень своеобразна и сложна. В качестве основного
семантического критерия для противопоставления глаголов типа идти
глаголам типа ходить признается направленность движения в пространстве [2].
Глаголы типа идти – однонаправленные глаголы, т. е. обозначают движение
целевое. Глаголы типа ходить – неоднонаправленные [3, с. 107], в них нет
указаний на направление движения. Значение направленности и
ненаправленности движения также не характерно для других глаголов русского
языка. Следующей характерной особенностью этой группы глаголов является
то, что все они – глаголы несовершенного вида. Но при общности вида они
различаются характером (способом) глагольного действия. В этом случае – это
уже семантические группировки глаголов, выделяемые на основании общности
типа протекания действия. Противопоставление однонаправленного и
ненаправленного действия А.В. Бондарко относит к разряду непоследовательно
характеризованных способов действия [4, с. 26]. Ненаправленные глаголы
отличаются определенным, хотя и очень слабым формальным признаком: принадлежностью к тому или иному продуктивному классу. Однонаправленные
глаголы не являются последовательно характеризованными, т. е. разнообразны
по своим формальным признакам. Отличительной особенностью глаголов
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перемещения является также кратность и некратность движения [9, с. 172]. По
этому признаку глаголы перемещения делятся на моторно-кратные (водить,
носить, ходить и т. д.) и моторно-некратные (вести, нести, идти и т. д.).
Различия кратного и некратного вида в глаголах перемещения соотносительны,
т. е. образуются от сходных по основам глаголов.
Таким образом, специфическими признаками, присущими только группе
глаголов перемещения в русском языке, являются, во-первых, их парная
лексическая соотнесенность; во-вторых, будучи глаголами одного,
несовершенного вида, они различаются характером глагольного действия, в
котором проявляются оттенки их значений; в-третьих, основным
семантическим критерием для противопоставления глаголов типа идти
глаголам типа ходить признается направленность и ненаправленность
движения в пространстве; и, наконец, эти глаголы обладают значением
кратности и некратности движения. Все другие глаголы русского языка этими
признаками не обладают. Эти факторы позволяют сделать вывод о том, что
глаголы перемещения не вмещаются в традиционные рамки системы русского
глагола, т. е. они приобретают внесистемный характер.
Наличие подобных асистемных категорий в группе глаголов
перемещения русского языка, на наш взгляд, и вызывает трудности при
передаче этих глаголов на азербайджанский язык. Поэтому выявление их
причин, прогнозирование возможных ошибок и поиски путей эффективного
обучения этой группе слов являются важной задачей методики преподавания
русского языка как иностранного [8, с. 62].
Система азербайджанского глагола обладает всеми основными
категориями, которые имеются в русском языке (время, наклонение, залог,
лицо, число), кроме категории вида, по отношению к которой глагол
азербайджанского языка нейтрален [1, с. 127]. Кроме этого, азербайджанские
глаголы, передающие понятие перемещения, не обладают и указанными
внесистемными признаками русских глаголов перемещения. Поэтому нет
оснований для выделения четко очерченной, имеющей общий семантический
критерий группы глаголов перемещения в азербайджанском языке. Именно
отсутствие этих внесистемных категорий вызывает наибольшие затруднения
при изучении группы русских глаголов перемещения студентами
азербайджанского сектора. Анализ речевых ошибок студентов при
употреблении глаголов перемещения дает возможность сгруппировать эти
ошибки, исходя из их природы. Неразличение характера глагольного действия,
в котором проявляются оттенки значений глаголов, приводит к тому, что
студентами не дифференцируется передача таких русских глаголов, как нести,
везти, вести. Это объясняется тем, что система азербайджанского глагола не
обладает такой особенностью, в ней не разграничивается движение,
совершаемое с помощью и без помощи средств транспорта. Всем этим трем
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русским глаголам в азербайджанском языке соответствуют одни и те же слова:
gətirmək, что значит приносить, и alıb gətirmək − приносить. Следствием этого
являются ошибки такого рода: Ona kartofu kənddən gətirirlər − Ему картошку
из деревни несут (вместо везут); Dünən bizə bir maşın odun gətirdilər – Вчера
нам принесли машину дров (вместо привезли); O, qızının əlindən tutub aparır –
Она несет дочку за руку (вместо ведет).
Довольно часто студенты-азербайджанцы не видят разницы в
употреблении глаголов ехать – ездить и идти – ходить. В азербайджанском
языке движение, совершаемое пешком и при помощи средств транспорта, не
дифференцируется, поэтому указанным русским глаголам соответствуют одни
и те же глаголы yerimək, getmək: İşlərimlə əlaqədar Bakıya getmişdim – По делам
ходил в Баку (вместо ездил).
Следующей характерной ошибкой является то, что азербайджанцы не
чувствуют разницы между движением кратным и некратным. Это объясняется,
как было отмечено выше, отсутствием категории кратности и некратности
движения в родном языке студентов [6, с. 81]. Такая специфическая
особенность русских глаголов перемещения передается в азербайджанском
языке или одним глаголом (например, и плыть, и плавать − üzmək), или при
помощи дополнительных лексических средств (например, при обозначении
действия кратного употребляется сочетание основного глагола и
вспомогательного глагола üzmək, который указывает на кратность); или же
передается разными глаголами (возить – daşımaq (miniklə), везти – aparmaq
(miniklə). Поэтому очень часто допускается путаница при употреблении
глаголов кратного и некратного подвидов. Например: Balıqlar suda üzürlər –
Рыбы плывут в воде (вместо плавают); Mənim qardaşım trolleybus sürür – Мой
брат ведет троллейбус (вместо водить); Tülkü dovşanı evindən qovur – Лиса
гоняет зайца из дома (вместо гонит); Quşlar artıq isti diyarlara uçurlar –
Птицы уже летают в теплые края (вместо летят); O, cibində kağız və
karandaş gəzdirir – Он несет в кармане бумагу и карандаш (вместо носит);
Uşaq hələ də iməkləyir – Ребенок все еще ползет (вместо ползает).
Особый интерес вызывают ошибки, связанные с неразличением глагола и
отглагольного существительного. Нередко в азербайджанском языке в ряде
случаев наблюдается отсутствие строгой морфологической дифференциации
между существительным и прилагательным, существительным и глаголом,
которая свойственна русскому языку. В результате этого очень часто одно и то
же слово в предложении без всякого изменения может употребляться в
значении существительного и глагола. Например, русский глагол плавать и
отглагольное существительное плавание передаются в азербайджанском языке
одним словом üzmə, которое обозначает и глагол, и существительное. Это
специфичная для азербайджанского языка форма, не характерная для русского
языка, определяется как имя действия, является неличной формой глагола,
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сочетающей в себе признаки глагола (значение процесса, залог, характер
протекания действия) и имени (название действия, изменение по категориям
падежа, числа и т. д.). Характерной особенностью имени действия в
азербайджанском языке является то, что оно может выполнять функцию
любого члена предложения. Таким образом, в отличие от русского языка в
родном языке студентов не выделяется разряд отглагольных существительных.
Им в азербайджанском языке соответствует специфичная неличная форма
глагола – имя действия. Этим, видимо, и объясняется то, что нередко в русской
речи студентов встречаются такого рода ошибки: в переводе предложения Bu
gəzmələr məni yordu (Это хождение надоело мне) вместо формы хождение или
ходьба иногда употребляется глагол ходить: «Это ходить мне надоело».
Аналогичные ошибки встречаются также при употреблении отглагольного
существительного, образованного от русского глагола плавать, который
относится к этой же лексико-семантической группе. Так, например, при
переводе азербайджанского предложения Üzgüçülük sağlamlıq üçün faydalıdır
(Плавание укрепляет здоровье) студенты-азербайджанцы нередко употребляют
глагол плавать: Плавать укрепляют здоровье.
Не имея возможности дать анализ ошибок, связанных с употреблением
всех пар глаголов этой лексико-семантической группы (бежать – бегать,
везти – возить, вести – водить, гнать – гонять, ехать – ездить, катить –
катать, идти – ходить, лезть – лазить, лететь – летать, нести – носить,
плыть – плавать, ползти – ползать, тащить – таскать), в заключение
отметим на ошибки, связанные с расхождением переносных значений этих
глаголов. Например, в русском языке переносное значение глагола плавать
имеет отрицательное значение: плавал на экзамене, т. е. плохо отвечал, не знал
материала. А в азербайджанском языке переносное же значение üzmək,
наоборот, имеет положительное значение – показывать в каком-либо деле
большие способности, глубокие знания (Əgər o, ədəbiyyat və ya incəsənət
sahəsinə daxil olsa, özünü dəryada üzən balıq kimi hiss edəcək, что дословно
значит: «Если попадет в область литературы или искусства, он там плавает», т.
е. чувствует себя как рыба в воде). Дословно, казалось бы, эти формы
совпадают, но в тексте приобретают, как видим, совершенно противоположное
значение, что приводит к искажению смысла высказывания.
Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что назрела необходимость в
разработке специальных методических приемов работы по обучению
студентов-азербайджанцев глаголам перемещения с учетом особых
внесистемных категорий, характерных как для русского, так и
азербайджанского языков, которые являются основной причиной ряда
лексических ошибок при употреблении этой немногочисленной, но очень
важной группы слов.
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RUS DİLİNİN XARİCİ DİL KİMİ MƏŞĞƏLƏLƏRİNDƏ
YERDƏYİŞMƏ FEİLLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
XÜLASƏ
Müasir rus dilində идти – ходить, бежать – бегать və s. kimi yerdəyişmə
feillərinin leksik-semantik qrupu böyük maraq doğurur. Bu feillər öz semantik və
struktur əlamətlərinə görə ayrıca sistem təşkil edir. Bu feillərin əsas xüsusiyyətlərini
onların qoşa leksik əlaqəsi təşkil edir. Hər bir qoşa feil eyni reallığı bildirərək
mənaca yaxın iki üzvdən ibarətdir. Feil cütünün üzvlərinin hər biri ifadə edilən
prosesi fərqli şəkildə təmsil edir. Bu feillərin müqayisəsi üçün əsas semantik meyar
məkanda hərəkətin istiqaməti qəbul edilir (biristiqamətli feillər – qeyri-biristiqamətli
feillər). Bu feillər üçün xarakterik cəhət ondan ibarətdir ki, onların hamısı bitməmiş
tərz feillərdən ibarətdir, lakin feili hərəkət tərzinə görə fərqlənirlər. Yerdəyişmə
feilləri eyni zamanda hərəkətin müxtəsərliyi və qeyri-müxtəsərliyi ilə fərqlənirlər.
Rus dilində yerdəyişmə feilləri sistemdənkənar xarakter daşıyır. Azərbaycan dilində
yerdəyişmə məfhumunu ifadə edən feillər sistemdənkənar xüsusiyyətə malik
olmurlar. Bu sistemdənkənar kateqoriyaların olmaması Azərbaycan bölməsində
təhsil alan tələbələrin rus dilində yerdəyişmə feillərini öyrənərkən müəyyən
çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb olur. Yerdəyişmə feillərindən istifadə zamanı
tələbələrin nitq səhvlərinin təhlili bu səhvləri xarakterinə görə qruplaşdırmağa imkan
verir.
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Açar sözlər: rus dili xarici dil kimi, yerdəyişmə feilləri, bitməmiş tərz,
semantika, struktura, biristiqamətlilik, qeyri- biristiqamətlilik, tələbələrin nitqi
səhvləri

STUDYING THE VERBS OF MOVEMENT IN THE LESSONS
IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
SUMMARY
In modern Russian, the lexical-semantic group of movement verbs such as
идти – ходить, бежать – бегать, etc. is of great interest. These verbs, in terms of
their semantic and structural features, constitute a separate system. The main feature
of these verbs is their paired lexical correlation. Each pair consists of two terms,
close in meaning, denoting the same reality. Each of the members of the verb pair
represents the designated process in a different way. The main semantic criterion for
opposing these verbs is the direction of movement in space (unidirectional verbs −
non-unidirectional verbs). Characteristic for these verbs is that they are all
imperfective verbs, but differ in the way of verbal action. The verbs of movement are
also characterized by shortness and non-shortness of movement. The verbs of
movement in Russian acquire an non-systemic character. Azerbaijani verbs
conveying the concept of movement do not have non-systemic features. The absence
of these non-systemic categories causes certain difficulties in the study of Russian
verbs of movement by students of the Azerbaijani sector. The analysis of students'
speech errors when using movement verbs makes it possible to group these errors
based on their nature.
Key words: Russian as a foreign language, movement verbs, imperfective form,
semantics, structure, unidirectionality, non-unidirectionality, students' speech errors.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИНЦИПАМ
СОЧЕТАЕМОСТИ СЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению структурно-семантических особенностей
глагольных конструкций в практических занятиях по русскому языку как
иностранному. Актуальность темы обусловливается устранением ряда ошибок
азербайджанских студентов при изучении принципов сочетаемости слов в
русском
языке.
Правильное
овладение
студентами
глагольными
конструкциями является одним из важных факторов. Особое внимание
уделяется созданию синтаксических конструкций путем соединения глагола и
существительного дательного и винительного падежей. Выполнение заданий
на материале глагольных конструкций, сочетания слов, выражающие
отношения даяния, сообщения, волеизъявления и содействия, дает лучшие
результаты. По этой причине считается необходимым подбирать опорные
глагольные слова для построения моделей, выражающих те или иные
синтаксические отношения. Важную роль играет также раздача студентам
карточек, содержащих эти опорные слова. Интерпретируются лексикограмматические и функциональные характеристики этих сочетаний. Овладение
механизмом построения и использования этого типа сочетаний слов создает условия для развития русской речи студентов-азербайджанцев. Противопоставление падежных форм существительных в глагольных конструкциях
активизирует познавательную деятельность студентов.
Ключевые слова: глагольные конструкции, дательный падеж,
винительный падеж, сочетаемость слов, структура предложения,
моделирование синтаксических конструкций
Изучение принципов сочетаемости слов в структуре предложения на
практических занятиях русского языка как иностранного необходимо как для
дальнейшей разработки синтаксической теории, так и для практики: не
разобравшись в основных правилах сочетаемости слов, конструирования
синтаксических моделей, изучающие неродной язык сталкиваются с рядом
трудностей [5; 3].
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В данной статье делается попытка выявить наиболее эффективные, по
нашему мнению, приемы обучения студентов-азербайджанцев одному из
частных вопросов синтаксического строя русского языка – моделированию
синтаксических конструкций с соподчинительной связью дательного адресата
и других объектных уточнителей. Выбор темы связан с актуальностью
усвоения принципов сочетаемости слов при изучении русского языка как
иностранного, а также с теми ошибками, которые характерны для студентовазербайджанцев, например: ей не было дома вместо ее не было дома; я его
сочувствую вместо я ему сочувствую; приказал его вместо приказал ему и т. п.
Дательный падеж в синтаксических конструкциях функционально
чрезвычайно богат и разнообразен: он имеет ряд специфических позиционных
положений. Вместе с тем исключительна и его вспомогательная роль по
отношению к другим падежам, особенно к винительному без предлога, в
соподчинительную связь с которым он вступает в системе сильного и слабого
управления: подарить книгу сыну, купить тетради сестре и т. п. Практика
показывает, что значения падежей студентами легко осваиваются при изучении
многочленных конструкций, в которых каждый инвариант является
оппозицией по отношению к другому.
А. М. Пешковский, считая основным значением дательного падежа
«значение дальнейшего объекта», «адресата», кому предназначается предмет
или действие, отмечает, что это значение «выступает ясно только при тех
глаголах, которые одновременно управляют и винительным (давать кому что,
говорить кому что, делать кому что и т. д.)» [6, с. 299]. В. А. Богородицкий
заметил: «Когда в предложении требуется в качестве дополнения указать тот
предмет, для которого совершается действие, то в этом случае глагольные и
частью именные названия распространяются дательным падежом, например:
«даю книгу тебе» [1, с. 226].
Как видим, оба языковеда указывают на конструкции, в которых датив
вступает в соподчинительную связь с аккузативом прямого дополнения. В
конструкциях этого типа аккузатив по отношению к стержневому слову
занимает более центральную позицию, чем датив, поэтому и
А. П.
Пешковский в дательном падеже обнаруживает «значение дальнейшего
объекта» [6, с. 299]. Эти позиции (центральная и периферийная) реализуют и
оппозицию этих двух различных падежей, как бы противопоставляют их друг
другу. При таком противопоставлении, разумеется, и легко определить
отличительные черты этих двух инвариантов.
Наиболее результативными в этом являются упражнения на материале
глагольных конструкций с зависимым дативом, выражающих отношения
предоставления, сообщения, волеизъявлении и содействия. Конструкции этого
типа наличествуют и в родном языке студентов (в данном случае мы имеем в
виду азербайджанский язык).
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Аудиторному
практическому
занятию
должна
предшествовать
подготовительная работа преподавателя к проведению упражнений с этими
конструкциями. Для этого преподавателю необходимо подобрать опорные
слова-глаголы,
конструирующие
модели,
выражающие
названные
синтаксические отношения. К числу этих глаголов относятся глагольные
лексемы следующих лексико-семантических групп: а) глаголы со значением
даяния (давая, дать, передать, передавать, вручить, вручать, поручить и т.
д.); б) глаголы со значением сообщения (говорить, сказать, сообщить,
рассказать и т. д.); в) глаголы со значением волеизъявления (приказать,
повелеть, велеть, разрешить и т. д.); г) глаголы со значением содействия
(помогать, способствовать, содействовать и т. д.), управляющие дательным
падежом без предлога.
На практическом занятии преподаватель предлагает вниманию студентов
эти группы глаголов и просит определить, чем объединяются глаголы каждой
группы в отдельности. Здесь важно определение группы в плане
семантическом [4, с. 72]. При затруднении можно дать перевод на родной язык.
После перевода студенты легко разграничивают группы глаголов по значению:
определяют семантическую их дифференциацию. После выполнения этого
задания студентам сообщается, что глаголы, объединяющиеся общностью
значений, принято называть лексико-семантическими группами. Не мешает
при этом говорить о синонимичности глаголов, составляющих лексикосемантическую группу.
Все это делается под непосредственным наблюдением преподавателя.
Ведь практические занятия – одна из самых эффективных форм
самостоятельной работы студента: именно в аудитории студент учится
работать над языком. «Наблюдения над живой системой языка, накопление
фактических знаний в ходе самостоятельного анализа языковых фактов,
формирование навыков использования справочной литературы – таково в
основном содержание аудиторных практических занятий» [2, с. 57].
Преподаватель, заранее продумав задание, направляет мысль студента,
организует обобщения по материалу, помогает в анализе, контролирует
интенсивность работы каждого.
Далее студентам раздаются карточки с опорными словами (сначала с
глаголами даяния, затем – с глаголами сообщения, волеизъявления и
содействия). Перед раздачей карточек желательно составить по одной
конструкции при помощи какого-нибудь глагола каждой группы. Конструкция
послужит образцом выполнения упражнений.
На первых порах преподаватель должен показать студенту, какие
мыслительные и лингвистические операции он должен делать, чтобы
обнаружить существенные признаки исследуемых конструкций, а затем
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требовать от самого студента выделения тех элементов, из которых
складывается наиболее сложное синтаксическое объединение – предложение.
В данном случае преподаватель ставит перед собой цель научить
студентов составлению синтаксических конструкций и разграничению
значений винительного и дательного падежей. В качестве визуальной
экспозиции (зрительного показа) примеров для предварительного анализа на
доске могут служить следующие предложения:
1. С. Мироновым говорить не стал, попросил сразу передать трубку
члену Военного Совета, если он еще там (К. Симонов. Последнее лето. кн. I. гл.
2, 6).
2. Серпилин велел Дурдыеву прочесть еще раз приказание и сам во время
чтения следил по карте (К. Симонов. Последнее лето. кн. 2. I).
3. Офицер охраны решил сообщить начальникам о неожиданной
активности землян (И. Ефремов. Час быка. гл.VIII).
4. Миша помог отцу задвинуть ящик на место (С. Крутилин. Косой
дождь, 16).
Каждое из этих предложений пишется студентом, вызванным к доске;
характеризуются
выделенные
конструкции;
определяется
лексикосемантическая группа, в которую входит стержневой глагол. После такой
работы внимание студентов обращается на зависимые компоненты
выделенных конструкций; студентам предлагается определить формы
зависимых компонентов. Студенты определяют формы дательного и
винительного падежей и инфинитива как объектных уточнителей. В данном
случае необходимо активное вмешательство преподавателя: небольшие
сообщения его по теории в одних случаях предваряют, в других – завершают
изучение языкового материала. «Для воспитания лингвистического мышления
студентов важно направлять их деятельность на осмысление новых для них,
ранее не изученных языковых фактов» [8, с. 91].
Студенты выполняют упражнения в основном правильно, хотя у
большинства объектный уточнитель в конструкциях со значением сообщения,
волеизъявления и содействия бывает выражен придаточной частью типа Он
рассказал ему, что…, Он приказал ему, чтобы…, и т. д. Эти сложные
конструкции объясняются недостаточным знанием студентами русского языка
падежных значений. Употребление сложных конструкций дает основание
сделать вывод, что объектный уточнитель может быть выражен и придаточной
частью.
В процессе упражнений студенты с помощью преподавателя выясняют
значение дательного падежа – адресата действия, т. е. что датив в этих
конструкциях обозначает лицо или предмет, к которому обращена речь,
которому предназначено действие глагола.
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Несколько сложнее обстоит дело с объектными уточнителями, которые
чаще всего грамматически отличаются в конструкциях с различными
глаголами из различных лексико-семантических групп. Это непосредственно
связано с синтаксическим поведением исходного глагола. Учитывая эту
особенность, преподаватель предлагает студентам определить семантические и
структурные компоненты каждой разновидности конструкций в отдельности и
вывести их модели. При этом каждая модель должна быть доминантой для
данной разновидности конструкций [7, с. 10].
Практика показывает, что студенты после специальных упражнений без
особого затруднения определяют эти компоненты и составляют их модели.
1. Конструкции, образованные глаголами даяния, выражают совокупность
следующих семантических компонентов: «даяния – объект даяния + адресат».
В зависимости от содержания и модели этих конструкций трехчленны в
структурном отношении: «глагол – винительный падеж + дательный адресата».
2. Конструкции, образованные глаголами со значением сообщения,
выражают совокупность следующих семантических компонентов: «сообщение
+ объект сообщения + адресат». Их модель: «глагол + о (об) + предложный
падеж + дательный падеж».
В данном случае преподаватель должен подчеркнуть студентам, что
объект сообщения может быть выражен и формами других падежей:
винительного без предлога и с предлогом про, родительного с предлогами
насчет, по поводу. В связи с этим и структура модели может несколько
осложняться согласно вариативному управлению: Сравним: Он нам сообщил
интересную историю (об интересной истории, про интересную историю).
3. В конструкциях со значением волеизъявления наличествует
совокупность следующих семантических компонентов: «побуждение
+адресат побуждения + действие, к которому побуждается адресат». Модель
конструкций: «глагол + адресат + действие адресата, выраженное
инфинитивом». Важно подчеркнуть, что инфинитив выражает действие не
подлежащего, а адресата, поэтому этот инфинитив называют объектным
инфинитивом.
4. В конструкциях, образованных глаголами со значением содействия,
наличествуют следующие семантические компоненты: «содействие + объект,
адресат содействия + сфера содействия». Их модели: «глагол + дательный
падеж + в + предложный падеж (или инфинитив)».
Студенты с помощью преподавателя приходят к выводу о том, что в
зависимости от лексико-грамматических факторов конструирующих глаголов
эти модели почти всегда трехчлены, что в этих конструкциях форма
дательного падежа вступает в соподчинительные отношения с различными
объектными
уточнителями.
Общими
для
подобных
конструкций
особенностями являются а) многочленность, б) наличие дательного адресата, а
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отличительными – а) семантическая сторона конструкций, б) характер
объектного распространителя.
Таким образом, освещается лишь один из частных, порой незаметных
моментов обучения студентов конструированию синтаксических моделей. Но
этот частный вопрос во многом помогает преподавателю в обучении
студентов-азербайджанцев законам синтаксического строя русского языка, а
студентам-азербайджанцам – в умении конструировать синтаксические
модели, правильно передавать свои мысли на русском языке.
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İ. Ə. Mikayılova
RUS DİLİNİN XARİCİ DİL KİMİ MƏŞĞƏLƏLƏRİNDƏ
SÖZLƏRİN BİRLƏŞMƏSİ PRİNSİPLƏRİNİN
TƏLƏBƏLƏRƏ ÖYRƏDİLMƏSİ
XÜLASƏ
Məqalə rus dilinin xarici dil kimi praktik məşğələlərdə feili kontruksiyaların
struktur və semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə həsr edilir. Mövzunun
aktuallığı rus dilində sözlərin birləşməsinin prinsiplərinin öyrənilməsi zamanı
azərbaycanlı tələbələrin bir sıra səhvlərinin aradan qaldırılması ilə əlaqədardır. Feili
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konstruksiyaların tələbələr tərəfindən lazımi səviyyədə mənimsənilməsi vacib
amillərdən biridir. Feillə ismin yönlük və təsirlik hallarının birləşməsi nəticəsində
sintaktik kontruksiyaların yaranmasına xüsusi diqqət yetirilir. Verilmə, məlumat,
iradə və yardım münasibətlərini ifadə edən sözlər olmaqla feili konstruksiyaların
materialı əsasında tapşırıqların yerinə yetirilməsi daha yaxşı nəticə verir. Bundan
ötrü müəyyən sintaktik münasibətləri ifadə edən modelləri qurmaq üçün dayaq feili
sözlərin seçilməsi zəruri hesab edilir.
Sonra tələbələrə bu dayaq sözlərdən ibarət vərəqələrin paylanması da mühüm
rol oynayır. Bu birləşmələrin leksik-qrammatik və funksional xüsusiyyətləri şərh
edilir. Bu tipli sözlərin birləşməsinin qurulma mexanizmi və işlənməsinin
mənimsənilməsi azərbaycanlı tələbələrin rus dilində nitqinin inkişafına şərait yaradır.
İsmin hal formalarının feili konstruksiyalarda bir-biri ilə qarşılaşdırılması tələbələrin
idrak fəaliyyətini fəallaşdırır.
Açar sözlər: feili konstruksiyalar, yönlük hal, təsirlik hal, sözlərin birləşməsi,
cümlənin quruluşu, sintaktik konstruksiyaların modelləşdirilməsi
I. A. Mikailova
TEACHING STUDENTS TO THE PRINCIPLES
OF COMPATIBILITY OF WORDS AT CLASSES IN RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE
SUMMARY
The article is devoted to the study of the structural and semantic features of
verb constructions in practical classes in Russian as a foreign language. The
relevance of the topic is determined by the elimination of a number of mistakes made
by Azerbaijani students when studying the principles of word compatibility in the
Russian language. Proper mastery of verbal constructions by students is one of the
important factors. Particular attention is paid to the creation of syntactic
constructions by connecting the verb and the dative and accusative cases of the noun.
Performing tasks on the material of verb constructions, which are words expressing
the relationship of giving, communication, expression of will and assistance, gives
the best results. For this reason, it is considered necessary to select basic verb words
to build models that express certain syntactic relations.
Then the distribution of cards containing these basic words to students also
plays an important role. The lexico-grammatical and functional characteristics of
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these combinations are interpreted. Mastering the mechanism of construction and use
of this type of phrases creates conditions for the development of the speech of
Azerbaijani students in Russian. Contrasting case forms of nouns in verb
constructions activates students' cognitive activity.
Key words: verb constructions, dative case, accusative case, word
compatibility, sentence structure, modeling of syntactic constructions
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RAMAZANOVA GÜNAY
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
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ZOOMETAFORİZMLƏRİN STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: zoonim, metafora, zoometaforizm, leksem
Key words: zoonym, metaphor, zoometaphorism, lexeme
Ключевые слова: зооним, метафора, зоометафоризм, лексема
Müxtəlif xalqların spesifik xüsusiyyətlərini, həyat və düşüncə tərzini əks etdirən
vacib materiallardan biri də insanlara məxsus keyfiyyətlər və xüsusiyyətlərin
çalarlarını əks etdirən heyvan (quş, həşərat) adlarıdır. Heyvan adlarının hərfi mənası
əsasında yaranan və insanın obrazını xarakterizə etməklə yaranan metaforik ifadələrə
zoometaforizmlər deyilir.
Məlumdur ki, “zoo” (yunanca “zoon”) – heyvan, heyvanlar aləmi mənasındadır.
Bu morfem bəzi mürəkkəb sözlərin birinci tərəfi- tərkib hissəsi olub, sözün ifadə
etdiyi məfhumun heyvanlar aləminə mənsubluğunu bildirir: zoologiya, zoonimiya,
zoosemiya və s.
Dil üçün müsbət hadisə hesab edilən metafora ( yunanca “metafore”- məna
köçürülməsi) ilə bir neçə anlayışı bildirmək mümkündür.
“Metafora”- qədim yunan natiqləri tərəfindən işlədilib, sözün məcazı mənada
işlənməsi terminidir. Bu səbəbdən də insanların səciyyələndirilməsi üçün istifadə
edilən heyvan adlarının məcazlaşmış forması dilçilikdə tematik olaraq
“zoometaforiya (zoometaforizm) termini ilə ümumiləşdirilir.
Beləliklə, “zoometaforizm” dedikdə heyvan, quş, həşərat adlarının hərfi mənası
əsasında yaranan və insanın obrazlı səciyyələndirilməsi funksiyasında çıxış edən
metaforik söz və ifadələr başa düşülür.
Y.L. Lyasota, İ.A.Riçardson, E.A.Qutman, N.R.Mukimova və başqaları
zoometaforizmlər və onunla bağlı problemlərlə məşğul olmuşlar.
Zoometaforiklərin spesifik xüsusiyyətləri bunlardır:
zoometaforizmlərin yaratdığı obrazların bitkinliyi;
konkret şəxsin hər hansı bir xüsusiyyətinin aparıcı, əsas olması və ya
olmaması;
həmçinin həmin şəxsin müxtəlif keyfiyyət və xüsusiyyətlərinin metaforik
yolla ifadə edilməsi və bütövlükdə qiymətləndirilməsi.
Bu xüsusiyyətlər hamısı zoometaforizmlərin çoxmənalılığını göstərir.
Dillərdə baş verən inteqrasiya və deqredasiya məsələləri leksik sistemlərdə özünü
lap qabarıq göstərir. Başqa leksik vahidlərdə olduğu kimi zoometaforizmlərdə də bu
oxşar və fərqliliklər mövcuddur.
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Müxtəlif dillərdə eyni metaforizm bəzən müxtəlif cür, bəzən də tamamilə əks
mənalarda işlədilə bilir. Bu eyni ekstralinqvistik təsirin müxtəlif dil sistemlərində
fərqli şəkildə ifadə olunmasından irəli gəlir. Məsələn, ingilis dilində old dog (qoca
köpək) deyərək, dostla danışmaq olduğu halda, Azərbaycan dilində “qoca köpək”
metaforizmini “bic və hiyləgər adam”a demək olar. Bu kimi fərqlər zoometaforizmlərin tədqiqini daha da maraqlı edir. F.A.Litvinə görə, zoometaforiyanın
öyrənilməsində hər hansı bir heyvanın malik olduğu xüsusiyyət vacib deyil, insan
kollektivinin dil və təfəkküründə həmin heyvana aid edilən keyfiyyətlər vacib və
əhəmiyyətlidir. Məsələn, “fox” (tülkü) həm ingilis, həm də azərbaycan xalqının
təfəkküründə biclik, hiyləgərlik, kələkbazlıq, yaltaqlıq və s. mənfi səciyyəvi
xüsusiyyətləri bildirməsi
onun adının metaforik işlənməsinə imkan verir.
Sadaladığımız cəhətlərdən birinin bu və ya digər şəxsdə olması onu “tülkü” sözü ilə
adlandırmağa kifayət edir.
İngilis dilinin metaforiyası çox zəngin, rəngarəng və idiomatikdir. Dilin lüğət
tərkibinin ayrılmaz hissəsi olan zoometaforiya lüğətin zənginləşməsində, daima
yenilənməsində rola malikdir.Hər bir zoometaforanın özünəməxsus yaranma
tarixçəsi vardır. Yaranma tarixi çox qədim olsa da, zoometaforizmlər dilin müasir
inkişaf tempi ilə uzlaşır.
Lakin dil nə qədər dəyişilsə də, yenilənsə də, dəyişilməz qalan bir sistem, struktur
əsasında ayaqda durur. Bütöv dil sistemini yaradan daxili bölmələr də özlüyündə
müəyyən quruluşa malikdir. Hətta ən kiçik dil vahidi olan sözün özü də formal
struktura malikdir: sadə söz, düzəltmə söz, mürəkkəb söz, törəmə söz, mürəkkəbtörəmə söz.
Zoometaforizmlər heyvan və həşərat adlarından yaranan ifadələr olduğundan
onların struktur və quruluşundan danışmaq zoonimlərin quruluş və strukturundan
danışmaq deməkdir.
Müxtəlifsistemli dillərdə müxtəlif quruluşlu (sadə, düzəltmə, mürəkkəb) zoonimlər
yaranma üsullarına görə də digər leksik vahidlərlə eynidir.
İngilis dilinə məxsus zoometaforizmlərin struktur xüsusiyyətləri özünəməxsusdur.
Y.L.Lyasota ingilis dilinin leksik vahidlərinin üzvlənməsi sxemini aşağıdakı kimi
qurur:
Leksemlər:
1. Kök söz: cat (pişik), horse (at), bird (quş), goose (qaz);
2. Törəmə söz (konversiya edilmiş və ya affiks söz): cattish (qəzəbli);
3. Mürəkkəb söz (kök sözlərin birləşməsi): dog-life (it həyatı); jail-bird
(məhbus);
4. Mürəkkəb-törəmə söz (kök sözlərin birləşməsi + affiksasiya): dog- training
(it təlimi), bird- feathered (eyni lələkli quşlar);
5. Frazeoloji qovuşma birləşməsi: bird in the hand (sərçə olsun, əlimdə olsun).
Sintaksemlər:
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1. Vahid frazeoloji birləşmə: to buy a cat in the poke ( torbada pişik almaq=
kəsilməmiş qarpız almaq);
2. Atalar sözü: Cat’s away, the mice will play (pişik olmayanda siçanlar ova
çıxır).
İngilis dilində zoometaforizm kimi ən çox işlənən sadə zoonimlərə aşağıdakıları
misal göstərə bilərik:
Bear- ayı, buffalo, bull- öküz, calf-buzov, duck- ördək, fish- balıq və s.
İngilis dilində quruluşca sadə olan elə zoometaforizmlər vardır ki, Azərbaycan
dilində quruluşca ya düzəltmə, ya da mürəkkəbdir:
Ass (donkey) – eşşək, uzunqulaq; cricket- cırcırama; ostrich- dəvəquşu; shark- köpək
balığı; turkey- hind toyuğu; parrot- tutuquşu; turtle- tısbağa və s.
İngilis dilində sadə zoonimlərdən konversiya nəticəsində sadə, düzəltmə,
mürəkkəb, mürəkkəb-törəmə leksemlər yaranır. Məsələn: coons’ age- insanın yaşlı
vaxtı, snail’s trot- tısbağa (ilbiz) yerişi və s.
Sadə zoonimlərdən feli zoometaforizmlərin yaranması halı daha çox üstünlük təşkil
edir:
To coon- hiyləgərlik etmək, to cow- qorxutmaq, to crow- bəd danışmaq və s.
Lakin ingilis dilində daha çox mürəkkəb fellərə rast gəlinir: to bat-blind- kor
etmək, göz qamaşdırmaq; to talk horse- kobud danışmaq, to go bugs və s.
Söz yaradıcılığında geniş yer tutan sadə zoonimlərdən sifətlər də düzəlir: beeishzəhmətkeş, crabbed- hər şeyə irad tutan, foxy- kürən, toady- yaltaq və s.
İngilis dilində mürəkkəb zoometaforik sifətlər əsasən iki komponentli leksemlərdən
düzəlir: badgerflying- yüngülbeyin, eagle-eyed – iti görən və s.
Sifətlərə -ly şəkilçisinin artırılması ilə zərflərin yaranması halı zoometaforiklər
üçün də mümkündür. Lakin bu yolla yaranan zoometaforik zərflər məhdud saydadır:
cattishly- qəzəblə, sheepishly- qorxaqcasına.
Sifətlərdən mücərrəd mənalı isimlərin əmələ gəlməsində zoonimlərin də rolu
vardır: bullship-ağırlıq, doluluq; donkeyship-səfehlik; jadedness-taqətsizlik və s.
Sadə zoonimlərin birləşməsindən insanı xarakterizə edən mürəkkəb (iki və daha
çox komponentli) zoometaforizmlər əmələ gəlir. Məsələn: harebrained- quşbeyin,
dog-sick- ağır xəstə və s.
İngilis dilində həm morfoloji üsulla, həm də sintaktik üsulla çox maraqlı və üslubi
cəhətdən zəngin zoometaforik ifadələr daima yaranır. Bütün bu zoometaforizmlər hər
kəsin gündəlik leksikonunda istifadə edilir.
Nitqdə istifadə edilən zaman artıq sözün mənasında müəyyən dəyişikliklər baş
verir: ilkin mənanın itməsi, yeni məna çalarının qazanılması, həqiqi mənanın məcazi
məna ilə əvəzlənməsi və s. Sadaladığımız bu xüsusiyyətlər eynilə zoometaforizmlərə
də aiddir. Nitqdə istifadə zamanı zoometaforizmlərin obrazlı şəkildə istifadə edilməsi
metaforalaşmanı artırır. Bu kimi dəyişikliklər metaforizmlərin semantik
xüsusiyyətlərinə aid edilir. Zoometaforizmlərin dərindən öyrənilməsi struktur
xüsusiyyətləri ilə yanaşı semantik xüsusiyyətlərinin də tədqiqini zəruri edir.
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İfadələrin düzgün və yerində işlədilməsi istənilən mənanı ifadə etmək üçün vacibdir.
Məhz bunun üçün də dildə olan ifadələrin dəqiq semantikasını bilmək gərəkdir.
“Ayrı-ayrı zoometaforizmlər müxtəlif növ canlıların adları əsasında
formalaşdıqlarından və bu canlı növlərin təbiətdə yaşamaq tərzi, yayılma arealı,
özünəməxsus spesifik xüsusiyyəti bir-birindən fərqləndiyindən onların hər biri
əsasında yaranan zoometaforik söz və ifadələr də öz semantikası, işlənmə xüsusiyyəti
və nitq prosesindəki funksionallığı ilə bir-birindən seçilir.”
( 8. səh. 54)
Frazeologiyanın tərkib hissəsi olan zoofrazeologizmlər ümumi frazeologiya ilə eyni
xüsusiyyətlərə malikdir.
Tədqiqatdan da aydın olur ki, ingilis dilinə məxsus somatik və zoometaforik
vahidlər həm struktur baxımından, həm də semantik baxımdan rəngarəngdir.
Zoometaforik frazeologizmlər zoonimlərin metaforikləşməsi yolu ilə yaranan
ifadələrdir.Zoometaforizm kimi işlənən zoonimlər ingilis dilində söz yaradıcılığı
prosesində fəal iştirak edir və zəngin struktur xüsusiyyətlərinə malikdir.
Zoometaforizmlər təkcə leksik vahidlər toplusu deyil, həm də ümumfiloloji
tədqiqatlar üçün zəngin mənbədir.
Bədii əsərlərdən, lüğətlərdən seçilmiş nümunələrin səciyyəvi funksiyada işlənibişlənməməsi, zoometaforizmlərin təkmənalılığı və ya çoxmənalılığı, sabit
birləşmələrin tərkibində işlədilmə qabiliyyətləri, insanlara xas müsbət və ya mənfi
cəhətləri əks etdirmə imkanları aşkar olunmuşdur.
Lüğətdəki sabit birləşmələrin müəyyən hissəsini təşkil edən zoometaforik ifadələr
özündə xalqın çoxəsrlik tarixini, dünyagörüşünü, maddi vəmənəvi mədəniyyətini
qoruyub saxlamaqdadır.
Bu sahədə axtarışlar etimoloji əhəmiyyətə malik gözlənilməz və maraqlı faktlar
ortaya çıxarır. Hal-hazırda müasir ingilis dilində mövcud olan elə zoometaforizmlər
də vardır ki, onları semantik cəhətdən əlaqələndirmək mümkün deyil. Lakin əslində
onların kökləri etimoloji baxımdan bir olub: Məsələn, porselan və pig zoonimlərinin
kökü –porcus (lat.) sözünə gedib çıxır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, heç də bütün zoonimlərdən zoometaforik ifadələr
yaratmaq olmur. Zoometaforizmlər özləri də işləklik xüsusiyyətinə görə fəal və
qeyri-fəal olmaqla iki qrupa bölünürlər.
İnsanların müxtəlif xüsusiyyətlərini xarakterizə edən, erkək və dişi kimi kök (nüvə)
komponentlərə malik zoonimlər cins və yaş xüsusiyyətlərini də bildirirlər. Məsələn,
lion (erkək şir), lioness (dişi şir), mare (madyan), stallion (ayqır- erkək at), foal
(dayça), cock (xoruz), hen (toyuq), chicken (cücə), pea-cock (erkək tovuz quşu),
pea-hen (dişi tovuz quşu), tiger (erkək pələng), tigress (dişi pələng) və s.
Tərkibində bu komponentlərin olduğu frazeoloji vahidlər insanları yaş və cins
xüsusiyyətlərini metaforik şəkildə ifadə edir. Məsələn,
chicken-hearted (cücə ürəkli) -qorxaq, cəsarətsiz, ağciyər, quşürəkli; as weak as a
kitten – pişik balası kimi zəif, köməksiz;
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Ramazanova Günay
Zoometaforizmlərin struktur xüsusiyyətləri
Xülasə
Təqdim olunmuş məqalə zoometaforizmlər və onların struktur
xüsusiyyətlərinə həsr olunub. Zoometaforizmlərin tarixi inkişaf yolu öyrənilib, bu
prosesdə onların formalaşmasına təsir edən amillər haqqında məlumat verilib.
Zoometaforizmlər, onların növləri, işlənmə yeri, xüsusiyyətləri məqalədə ətraflı
şəkildə göstərilib. Mövzu ilə bağlı bir çox dilçilərin fikirləri araşdırılıb və onlar
məqalədə öz əksini tapıb. Alimlərin zoometaforizmlərə olan fərqli yanaşmaları təhlil
olunub və onların fikirlərinə münasibət bildirilib. Məqalədə praktik nümunələrə
geniş yer verilib.
Heyvan adları ilə yaranan frazeoloji ifadələr özünü dilin müxtəlif
səviyyələrində göstərir. Bu da onun dildə olan yerini və önəmini əks etdirir. Fonetik,
leksik, semantik, morfoloji və mətn səviyyəsində zoometaforizmlərin istifadəsi
dilçilərin və tədqiqatçıların ona olan marağını artırır. Məqalədə bütün bu nüanslara
toxunulmuşdur. Zoometaforaların müxtəlif menalarda istifadəsi ayrı ayrılıqda təhlil
edilib, nümunələrlə göstərilmişdir.
ГЮНАЙ РАМАЗАНОВА
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗООМЕТАФОРИЗМОВ
РЕЗЮМЕ
Представленная статья посвящена зоометафоризмам и их структурным
особенностям. Было изучено историческое развитие зоометафоризмов, и в этом
процессе были даны сведения о факторах, повлиявших на их формирование. В
статье подробно показаны зоометафоризмы, их виды, место развития,
особенности. В статье рассмотрены и отражены мнения многих лингвистов по
данному вопросу. Проанализированы различные подходы ученых к
зоометафоризмам и выражены их мнения. Практическим примерам отведено
достаточно места в статье.
Фразеологические выражения, образованные названиями животных,
проявляют себя на разных уровнях языка. Это отражает его место и значение в
языке. Использование зоометафоризмов на фонетическом, лексическом,
семантическом, морфологическом и текстовом уровне повышает интерес
лингвистов и исследователей. Все эти нюансы затронуты в статье.
Использование зоометафор в разных значениях проанализировано отдельно и
показано на примерах.
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GUNAY RAMAZANOVA
STRUCTURAL FEATURES OF ZOOMETAPHORISMS
SUMMARY
The presented article is devoted to zoometaphorisms and their structural
features. The historical development of zoometaphorisms was studied, and in this
process, information was given about the factors influencing their formation.
Zoometaphorisms, their types, place of development, features are shown in detail in
the article. The opinions of many linguists on the subject have been examined and
reflected in the article. The different approaches of scientists to zoometaphorisms
were analyzed and their opinions were expressed. Practical examples are given
ample space in the article.
Phraseological expressions formed with animal names show themselves at
different levels of the language. This reflects its place and importance in the
language. The use of zoometaphorisms at the phonetic, lexical, semantic,
morphological and textual level increases the interest of linguists and researchers. All
these nuances are touched upon in the article. The use of zoometaphors in different
meanings has been analyzed separately and shown with examples.
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TƏLƏBƏLƏRİN RABİTƏLİ NİTQİNDƏKİ XARAKTERİK ÜSLUB
SƏHVLƏRİ VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI

Xülasə
Məlum olduğu kimi istər orta məktəbin, istərsə də, ali məktəblərin
proqramlarında rabitəli nitqin inkişafına geniş yer verilir. Burada başlıca məqsəd
şagirdlərə və tələbələrə öz fikir və hisslərini düzgün, aydın, səlis və ardıcıl şəkildə
ifadə etmək vərdişlərini aşılamaq, onların nitq mədəniyyətini yüksəltməkdən
ibarətdir.
Tələbələr öz nitqlərində daha çox hansı xarakterdən olan üslub səhvlərinə yol
verirlər? Həmin səhvləri doğuran səbəblər nədir və onları aradan qaldırmaq üçün
hansı yollardan istifadə etmək mümkündür? Həm şifahi, həm də yazılı nitqdə başlıca
olaraq, iki xarakterdən olan üslub səhvlərinə yol verilir: 1. Leksik-üslubi səhvlər 2.
Qrammatik səhvlər.
Məqalədə leksik-üslubi səhvlər konkret nitq nümunələri əsasında belə
qruplaşdırılmışdır
1. Sözün qeyri-dəqiq və məqamından uzaq işlədilməsi; 2. Ehtiyac olmadığı halda
nitqdə rus dilinə məxsus ifadələrin işlədilməsi; 3. Cümlədə artıq söz və ifadələrin
işlədilməsi; 4. Nitqdə dialekt sözlərin işlədilməsi;
Qrammatik normanın pozulması hallarına daha çox bu hallarda rast gəlinir: 1.
İsimlərdə yiyəlik hal şəkilçilərinin bir neçə dəfə yersiz təkrarlanması. 2. Feilin zaman
şəkilçilərindən qeyri-dəqiq istifadə edilməsi. 3. Cümlədə tavtoloji birləşmələrin (eyni
köklü sözlərin təkrarından düzələn birləşmələrin) işlədilməsi; 4. Ardıcıl gələn bir
neçə cümləni eyni sözlə başlamaq və ya eyni sözlə bitirmək;
Burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, tədris prosesində dilin daxili quruluşu,
funksional üslubları barədə mövcud nəzəri-elmi faktları təkrarlamaqla, həm də nitq
situasiyaları üzərində praktik təhlillər aparmaqla nəticə əldə etmək olar. Hər hansı
dilin “anatomiya” sını yaxşı bilmədən ünsiyyət praktikasında ondan optimal istifadə,
heç şübhəsiz mümkün deyil.
Açar sözlər: rabitəli nitq, kommunikasiya, norma pozulması, kommunikasiya,
içgüzar ünsiyyət, akademik nitq
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Məlum olduğu kimi istər orta məktəbin, istərsə də, ali məktəblərin
proqramlarında rabitəli nitqin inkişafına geniş yer verilir. Burada başlıca məqsəd
şagirdlərə və tələbələrə öz fikir və hisslərini düzgün, aydın, səlis və ardıcıl şəkildə
ifadə etmək vərdişlərini aşılamaq, onların nitq mədəniyyətini yüksəltməkdən
ibarətdir.
Tələbələr öz nitqlərində daha çox hansı xarakterdən olan üslub səhvlərinə yol
verirlər? Həmin səhvləri doğuran səbəblər nədir və onları aradan qaldırmaq üçün
hansı yollardan istifadə etmək mümkündür? Həm şifahi, həm də yazılı nitqdə başlıca
olaraq, iki xarakterdən olan üslub səhvlərinə yol verilir: 1. Leksik-üslubi səhvlər 2.
Qrammatik səhvlər.
Əvvəlcə konkret nitq nümunələri əsasında leksik-üslubi səhvləri nəzərdən
keçirək.
1. Sözün qeyri-dəqiq və məqamından uzaq işlədilməsi; Onun ürəyində hələ
gənclik illərindən nəhəng bir arzu yaşayırdı. Biz üstümüzdə çox əziyyət çəkən
doğma müəllimlərimizi heç vaxt unutmayacağıq. Bu qəbildən olan üslub səhvləri
tələbələrin sinonim sıradan söz seçmək bacarığının zəifliyindən irəli gəlir. Bu
səhvləri aradan qaldırmaq üçün həmin sözlərin nitqə gətirdiyi qüsuru izah etmək
lazımdır. Həmçinin verilmiş sözlərin sinonimini tapıb cümlədə öz mənasına uyğun
işlətməklə bağlı tapşırıqlar verə bilər. Məsələn: ehtiram, zəka, körpə, fəal, nadinc,
sərbəst, qorxaq, dözüm, şaxta, xüsusi, bacarıq, sülh araşdırma, əbədi, kəşf, yığıncaq,
dialekt, məfhum, sətir, tapşırıq kimi sözlərin üzərində qeyd etdiyim qaydada
tələbələri işlətmək olar.
2. Ehtiyac olmadığı halda nitqdə rus dilinə məxsus ifadələrin işlədilməsi;
Usaq əlində mandarinlə geri qayıtdı. Buxalter hər şeyi izah etsə də, bəzi şeylər yenə
qaranlıq qaldı. Anam mürəbbə bişirmək üçün vişnələri yuyub iri qaba qoymuşdu.
Müəllim leksiyanı bitirən kimi auditoriyanı tərk etdi. O, divardan asdığı kalendarda
bəzi günləri qırmızı qələmlə dairəyə almışdı. Qız əlində podnosla qonaqlar olan
otağa girdi. Tələbələrlə aparılan söhbətlərdən məlum olur ki, onların bəzisi dilimizdə
mandarin sözünü əvəz edən naringi, buxalter sözünü əvəz edən mühasib, vişnə,
leksiya, kalendar, podnos sözlərini əvəz edən albalı, mühazirə, təqvim, sini sözlərinin
olduğunu bilmirlər. Digər qrup uşaqlar isə işlətdikləri həmin sözlərin azərbaycanca
qarşılığını bilir, lakin onları nitqdə işlətməyin üslubi baxımdan yanlış olduğunu
bilmirlər. Bu vəziyyət tələb edir ki, müəllim nitqimizdə ana dilinin mövcud sözləri
əvəzinə rus və Avropa mənşəli sözləri işlətməyin lazım olmadığını konkret
nümunələr əsasında onlara başa salsın.
«Təmizlik elə bir nitq keyfiyyətidir ki, ona əməl etmədikdə dərhal nəzərə
çarpır, kommunikasiyada tərəflərin bir-birinə münasibətində nitq tənzimlənməsini
pozur, ünsiyyətə zərər gətirir. Nitqin təmizliyinə əcnəbi sözlərin yerli-yersiz
işlənməsi də təsirini göstərir, belə alınmalar, adətən, müəyyən bir dəbin təsiri ilə baş
verir” (1, 348)
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3. Cümlədə artıq söz və ifadələrin işlədilməsi; Necə də hər şey öz vaxtında,
öz vədəsində əmələ gəlib yetişir. Bəzən bu qayalar əzəmətli, nəhəng bir qalxan kimi
yolun üstünə sallanır, bəzən də nizə kimi göylərə sancılırdı. Əgər onu əridəndə onun
pasını təmizləməsən, onda həmin poladdan qayırılan şeylər çox tez sınıb tökülər.
Demək, Kamal müəllim adəti üzrə bu gün çox tezdən durmuşdu. Nümunələrdən
aydın görünür ki, birinci cümlədəki vaxtında və vədəsində; ikinci cümlədə isə
əzəmətli və nəhəng sözlərindən biri artıqdır, çünki həmin sözlər təxminən eyni
mənanı bildirir və onların hər ikisinin cümlədə işlənməsinə ehtiyac yoxdur. Eləcə də
üçüncü cümlədəki onun, nəhayət, dördüncü cümlədəki demək sözü artıqdır. Həmin
sözlərin cümlədən çıxarılması fikrin başa düşülməsinə xələl gətirmir, əksinə,
lakonikliyi artırır.
Bu qəbildən olan üslub qüsurlarını aradan qaldırmağın başlıca şərti həmin
sözlərin cümlədə artıqlıq etdiyini tələbələrə başa salmaqdan, inandırmaqdan və nitqin
səlisliyi, yiğcamlığı üzərində ardıcıl iş aparmaqdan ibarətdir. Belə ki, tələbələri
verilmiş mətnlərdəki artıq söz və ifadələri tapıb göstərmək, onların nitqə gətirdiyi
qüsurları izah etmək kimi tapşırıqlar üzərində işlətmək olar.
4. Nitqdə dialekt sözlərin işlədilməsi; Begəm, mən ölmüşəm ki, mənim
yerimə onu tərifləsinlər. Əvvəllər Arif misal və məsələ həllində çox əzvaylıq edirdi.
Zalımın əlinə girəvə düşsə, bəsdir deməz. Bu nümunələrdəki begəm, əzvaylıq, girəvə
sözləri ədəbi dildə deyil, ayrı-ayrı dialektlərdə işlədilir. Tələbələr burada məgər
əvəzinə begəm, acizlik əvəzinə əzvaylıq, fürsət əvəzinə girəvə sözünü işlətməklə öz
nitqlərində leksik normanı pozmuşlar. Bunun səbəbi odur ki, istər orta məktəblərdə,
istərsə də ali məktəblərdə leksik dialektizmlər üzərində az iş aparılır. Tələbələrin
şifahi və yazılı nitqində təsadüf olunan bu tip dialekt səhvlərini islah etmək üzərində
iş aparılarkən; mətndə qəsdən verilmiş dialekt sözləri tapmaq, verilmiş dialekt
sözlərin ədəbi dildəki qarşılığını yazmaq və s. kimi tapşırıqlardan istifadə etmək
faydalı olar. Bu zaman dilimizin vaxtilə dialekt sözləri hesabına zənginləşməsi
məsələsini də tələbələrə başa salmaq vacib məqamlardandır. Məhz bu zaman tələbə
ədəbi dil və dialekt arasındakı münasibəti düzgün başa düşər və nitq praktikasında
onlardan istifadə qaydalarını mənimsəyərlər.
«Ədəbi dil lüğətinin dialektlər hesabına inkişafında və zənginləşməsində, əsas
etibarilə bu və ya digər dialektin nümayəndəsi olan yazıçılar böyük rol oynamışlar.
Müasir ədəbi dilimizdə bu gün ədəbi dilin tərkib hissəsi kimi işlənən çox söz vardır
ki, bu sözlər vaxtilə müxtəlif dialektlərin lüğət tərkibi dairəsindən xaricə
çıxmadıqları halda, M.V.Vidadi, M.P.Vaqif, Q.Zakir, M.F.Axundov, H.Zərdabi,
S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir, C.Cabbarlı, S.Vurğun və başqa yazıçılarımız bunları öz
əsərlərində işlədərək canlandırmış, onlara ümumxalq koloriti vermiş və ədəbi dil
lüğətinə daxil etmişdir». (3, 122)
Lakin «Dialektizmlər əvvəllər bədii ədəbiyyatın üslub mənbəyi kimi çıxış
edirdi. İndi müasir ədəbi dildə dialektizmlər ədəbi dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən
mənbə rolunu oynamır. Onun rolu get-gedə azalır, ümumxalq dili onu sıxışdırır.
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Dialektizmlərdən bədii əsərlərdə kənd həyatının real təsvirini vermək, obrazları
fərdiləşdirmək vasitəsi kimi istifadə edilir. Dialektizmlər xalqın keçmiş həyat və
məişət tərzinin, geyim və adətlərinin təsviri üçün əhəmiyyətlidir».(2, 279)
Bədii əsərlərdə dialektizmlərin tez-tez və yersiz işlədilməsi özünü
doğrultmur, xüsusilə nəsr əsərlərində fikrin asan anlaşılmasına maneə yaradır.
Məsəslən: Haram pulun axırı yoxdur, a bala, bir az toxta. Səbzəli dayı siqareti
götürüb barmaqları arasında övkələdi. Hər ikisinin nimçəsi boş idi. Təntimiş halda
yaylığını çıxarıb tərini sildi. (Y.Səmədoğlu)
«Hələ 1930-cu illərdə C.Cabbarlı dialektizmlərin bədii əsərlərin dilində
işlənməsi əleyhinə çıxış edərək yazırdı:«Bəzi yoldaşlar aydın ədəbi dil yaratmaq
əvəzinə digər bir ifrata varırlar. Onlar ədəbi dilimizə hər cür məhəlləçilik ünsürləri
daxil etmək istəyirlər. Aydındır ki, bu da ərəbçilik və arxaizm kimi zərərli bir
meyildir».(4, 100).
Qrammatik səhvlər.
1. İsimlərdə yiyəlik hal şəkilçilərinin bir neçə dəfə yersiz təkrarlanması.
Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin Elmi Şurasının növbəti
iclasında müəllimlərin seçki məsələsinə də baxılacaq. Budur, Nizaminin qəbri.
Füzulinin qoltuğunda «Xəmsə» böyük müəlliminin qəbrinin qarşısında baş endirib
salam verir. Qumru Nanəli dərənin çiçəklər səltənətinin al-əlvan güllərinin arasında
çaşıb qalmışdı. Mən Bakı şəhərinin Yasamal rayonunun 20 saylı məktəbinin
məzunuyam. Səlimənin atasının həyatının mənalı günlərinin çoxu bizim kəndlə bağlı
olmuşdur.
Həmin cümlələri : Bakı Dövlət Universiteti Filologiya fakültəsi Elmi
Şurasının növbəti iclasında müəllimlərin seçki məsələsinə də baxılacaq. Füzuli
qoltuğunda «Xəmsə» böyük müəlliminin qəbri qarşısında baş endirib salam verir.
Qumru Nanəli dərədəki çiçəklər səltənətinin al-əlvan gülləri arasında çaşıb qalmışdı.
Mən Bakı şəhəri Yasamal rayonu 20 saylı məktəbin məzunuyam.
Tələbələrin nitqində bu növ səhvlərə təsadüf olunması ondan irəli gəlir ki,
onlar eyni cümlədə yiyəlik birləşmələrinin təkrarlanmasının cümlənin ahəngdarlığını
pozduğunu hiss etmirlər. Bunun üçün də rabitəli nitq zamanı qüsurlar üzərində iş
aparılarkən tələbələrin diqqətini bu məsələyə cəlb etmək və onları müvafiq
tapşırıqlar üzərində işlətmək lazım gəlir.
2. Feilin zaman şəkilçilərindən qeyri-dəqiq istifadə edilməsi. Bu qəbildən
olan üslub səhvləri iki şəkildə özünü göstərir:
a) Keçmiş zamanla bağlı feillərin indiki və ya qeyri-qəti gələcək zamanda
işlədilməsi; məsələn, «Günlərin birində padşah dəniz səyahətinə çıxır. O, gəmidə kef
məclisi düzəltdirir. Padşahın sevimli qulu da burda olur. Gəmi yırğalandıqca qulun
başı gicəllənir, ah-nalə edib padşahın və məclisdəkilərin kefini pozur.»
«Biri olar, biri olmaz, keçmişdə bir it olar. Bu it həmişə tək-tənha meşədə
yaşayar. Az keçər-çox keçər, it tək yaşamaqdan təngə gələr...»
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b) Konkret zamanla bağlı olan hadisələrin müxtəlif zamanlarda təsvir
edilməsi; məsələn, «Bir gün Nuşirəvan şah qoşunu ilə ova çıxmışdı. O, vəzirlə
birlikdə at qova-qova qoşundan xeyli aralandı, gəzib ov axtardı. Nəyahət, gəlib
xaraba bir kəndə yetişdilər. Xarabalıqda iki bayquş oturub oxuyur. Vəzir quşların
dilini bilirdi. Ona görə də şah bayquşların nə oxuduğunu vəzirdən soruşur.»
Sual oluna bilər ki, keçmiş zamanla bağlı olan müəyyən hadisəni indiki və
qeyri-qəti gələcək zamanda ifadə etmək nitqdə nə kimi üslubi qüsur yarada bilər?
Hərəkəti ifadə edən feillərin onun baş verdiyi zamanla uyğun olmaması oxucu və
dinləyicini müəyyən dolaşıqlığa salır, hadisənin baş verdiyi zamanı düzgün
qavramasını çətinləşdirir. Bu növ səhvlərin aradan qaldırılması üçün tələbələri
mətndəki zaman şəkilçilərini feilin digər zaman şəkilçiləri ilə əvəz etmək, feilin ayrıayrı zaman şəkilçilərinin üslubi ferqlərini müəyyənləşdirmək və s. kimi müvafiq
tapşırıqlar üzərində işlətmək lazımdır.
3. Cümlədə tavtoloji birləşmələrin (eyni köklü sözlərin təkrarından düzələn
birləşmələrin) işlədilməsi; Ev tikməyə, hörgü hörməyə mənim lap uşaqlıqdan
həvəsim var. O, bütün günü bağda yer şumlayır, calaq calayır, ağaclara su verirdi.
Kimi ağacların dibini boşaldır, kimi çəpər çəpərləyir, kimi də bağı kol-kosdan
təmizləyirdi. Bu tədbirdə vətənimizin bütün vətəndaşları böyük ruh yüksəkliyi ilə
iştirak etməyə çaışdılar.
Göründüyü kimi bu nümunələrdəki hörgü hörmək, calaq calamaq, çəpər
çəpərləmək, vətənimizin vətəndaşları kimi birləşmələr təkcə qrammatik normanın
pozulması deyil, həm də semantik-üslubi səhv hesab edilməlidir. Çünki həmin
birləşmələrin məzmununda müəyyən mənada ziddiyyət özünü göstərir. Məsələn,
çəpər çəpərləmək birləşməsindən belə bir məna çıxartmaq mümkündür ki, hazır olan
çəpəri yenidən çəpərləyirlər. Tələbələrin nitqində bu cür üslubi səhvlərə yol
verilməsi onların sinonim söz ehtiyatlarının azlığından irəli gəlir. Həmin səhvləri
aradan qaldırmaq üçün tələbələri verilmiş sözlərin sinonim variantlarını tapıb
yazmaq, mətndəki bu və ya digər sözü mənaca ona yaxın olan başqa sinonimlərlə
əvəz etmək və s. kimi tapşırıqlar üzərində işlətmək lazımdır.
«Tavtologiya termin olaraq bir neçə mənada işlənir. a) cümlədə eyni sözlərin
birləşməsindən ibarət artıqlıq: Sevgi sevən mərd olar.(M.Rahim). b) eyni məzmunu
fərqli sözlərlə ifadə etmək: O, mənim müəllimimdir, mən onun tələbəsi. c) əsassız
yerə ifadədə işlənən artıq ünsürlər: Mən özüm öz gözlərimlə gördüm.
Deməli, tavtologiya mənaca bir-birinə yaxın və ya eyni olan sözlərin
təkrarlanmasıdır. Bunlar həm öz sözlərimizlə əcnəbi sözlərin, həm də qohum sözlərlə
ifadə olunur. Məsələn, qəzet və jurnal səhifələrində tez-tez humanizm və
insanpərvərlik terminləri eyni cümlədə işlədilir, memorial, xatirə sözləri müxtəlif
mənşəli, eyni mənalı sözlər olsa da, birləşmə (memorial xatirə) kimi işlənməkdədir.
Bunların bir cümlədə işlədilməsi, birləşmə əmələ gətirməsi tavtologiyanı xatırladır.»
(4, 259)
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4. Ardıcıl gələn bir neçə cümləni eyni sözlə başlamaq və ya eyni sözlə
bitirmək; Nizami Gəncəvinin həyatı haqqında çox az məlumat var. Nizaminin həyatı
haqqında yeganə məlumat mənbəyi onun əsərləridir ki, bu əsərlərdə də kifayət qədər
aydın məlumat verilməmişdir. Nizaminin adı və şəxsiyyəti ətrafında çoxlu əfsanələr
yaranmış və onun bioqrafiyasını bəzəmişdir. Nizaminin dəqiq doğum tarixi bilinmir,
məlum olan odur ki, 1140-46-cı illər arasında doğulmuşdur.
Bu cür səhvlərə yol verilməsi tələbələrin əvəzliyin sintaktik funksiyasından
nitq praktikasında istifadə bacarığının zəifliyi və sinonim söz ehtiyatlarının
məhdudluğundan irəli gəlir. Əgər belə olmasaydı, tələbələr eyni sözləri bir neçə
cümlədə təkrarlamaz, sonra gələn cümlələrdəki eyni sözlərin yerində müvafiq
əvəzliklər işlədərdilər. Eyni sözlə başlayan cümlələrin qurulması yorucu alliterasiya
yaradır. Belə səhvlərin aradan qaldırılması üzərində iş apararkən, tələbələrin
əvəzliklərdən, sinonim söz və cümlələrdən nitq praktikasında düzgün istifadə etməyə
dair əməli vərdişlərini inkişaf etdirmək əsas şərtdir. Bu məqsədlə verilmiş mətndəki
yersiz təkrarlanan sözləri müvafiq sinonimlərlə əvəz etmək, əsas fikri saxlamaqla
mətnin məzmununu başqa şəkildə dəyişmək və s. kimi çalışmalardan istifadə etmək
faydalıdır.
5. Təxminən eyni mənanı verən bir neçə sinonim sözün cümlədə həmcins üzv
yerində işlədilməsi; Loğman dedi ki, ona bəxşiş, hədiyyə lazım deyil. Şəhərimizə
baxdıqca könlümüz, qəlbimiz gül kimi açılır. Tələbələrin bu qəbildən olan üslub
səhvlərinin səbəbini onların sinonim haqqında biliklərinin məhdudluğu ilə
əlaqələndirmək bəlkə də səhv olardı. Sadəcə onlara başa salınmalıdır ki, bəxşiş və
hədiyyə, həmçinin könül və qəlb sözləri nisbi sinonim olsalar da, çox zaman
təxminən eyni mənanı bildirir. Məlumdur ki, nitqdə təxminən eyni mənanı verən
sinonim söz qruplarından iki halda istifadə etmək yerinə düşür:
1. Təsvir edilən əşya, hadisə, keyfiyyət haqqında oxucuda və ya dinləyicidə
daha aydın, hərtərəfli təsəvvür yaratmaq məqsədi daşısın: Mənəmlik, təkəbbür, heç
kəsi bəyənməmək, hamıya alçaq nəzərlə baxmaq – budur sənin ən böyük qüsurun.
2. Təsvir edilən əşya, hadisə və keyfiyyət haqqında oxucuda ekspressivemosional hiss yaratmaq üçün:
El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən. (S.Vurğun)
Alınsın düşməndən intiqam, qisas
Torpaq nəfəs alıb dincəlsin bir az (S.Rüstəm)
Hanı o əvvəlki əqidə, məslək?(B.Vahabzadə)
Əks halda eyni cümlə daxilində sözün bir neçə sinonim variantının
işlədilməsi lüzumsuz təkrar və üslubi qüsur sayılır.
6. Tabesiz mürəkkəb cümlənin baş cümləsində əvəzliklə ifadə olunan hər
hansı üzvün budaq cümlədə eynilə təkrar edilməsi; Şöhrətpərəst padşah belə qərara
gəldi ki, belə şairi hökmən saraya aparsın. Növbətçi onlara dedi ki, kapitan gəlməmiş
onlara icazə verə bilməz. «Əgər cümlədə hər söz ondan qabaqkı başqa sözlə verilmiş
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fikrə yeni bir şey əlavə etmirsə, onda həmin söz artıq, bəlkə də yersizdir ki, buna
üslubiyyatda pleonazm deyilir» (2, 187)
7. Cümlədə söz sırasının pozulması; Gəzə-gəzə gəlib çatdıq Samux meşəsinə.
Qarın üstündə iki fənər kimi yanan canavar gözləri göründü.
Tələbə bilməlidir ki, canlı danışıq dilində söz sırası pozulmuş olsa da, nitqin
melodik axını, fasilə, vurğu fikrin düzgün başa düşülməsinə imkan yaradır. Məsələn:
Bu saat İranda neçə yüz Sibirdən qaçmış dustaq var. Burada neçə yüz sayı Sibirdən
qaçmış sözlərinə deyil, dustaq sözlərinə aiddir. Bunu şifahi nitqdə intonasiyanın
köməyi ilə başa düşmək olur.
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БГУ, кафедра азербайджанского языка и культуры речи
ХАРАКТЕРНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В СВЯЗНОЙ
РЕЧИ СТУДЕНТОВ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Аннотация
Общеизвестно, что в программах средней и высшей школы развитию
связной речи отводится широкое место. Основная цель здесь сводится к тому,
чтобы привить школьникам и студентам навыки правильного, ясного,
свободного и последовательного выражения своих мыслей и чувств, а также
повысить у них культуру речи.
Какие же характерные ошибки больше всего допускают студенты в
своей речи? Каковы причины и возможные пути их устранения? Как в устной,
так и в письменной речи чаще всего встречаются два типа характерных
ошибок: 1. лексико-стилистические и 2. грамматические.
В статье на основании речевых примеров лексико-стилистические
ошибки группируются следующим образом:
1.неточное и неуместное употребление слова; 2. употребление в речи
без необходимости русских слов; 3. употребление в предложении лишних слов
и выражений; 4. употребление в речи диалектизмов.
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Нарушение грамматических норм встречается в следующих случаях: 1.
Многократное неуместное повторение аффиксов притяжательного падежа
существительных; 2. Неточное употреблениеаффиксов глагольных времен; 3.
употребление в предложении тавтологических конструкций (конструкций,
образованных путем повтора однокоренных слов); 4. Употребление в начале
или в конце нескольких последовательных предложений одних и тех же слов.
В итоге приходим к такому выводу, что достичь результатов в данном
направлении можно лишь повторением в ходе учебного процесса
существующих научно-теоретических фактов о внутреннем строении языка и
его функциональных стилях, а также путем практического анализа речевых
ситуаций. Без достаточного знания «анатомии» какого-либо языка невозможно
оптимальное его использование в коммуникативной практике.
Ключевые слова: связная речь, коммуникация, нарушение норм,
деловое общение, академическая речь.
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TYPICAL STYLISTIC MISTAKES IN STUDENTS’ COHERENT SPEECH
AND WAYS TO ELIMINATE THEM
Annotation
It is well known that the development of coherent speech is given a wide
place in the secondary and higher schools’ programs. The main goal here is to instill
in schoolchildren and students the skills of correct, clear, free and consistent
expression of their thoughts and feelings, as well as to improve their speech culture.
What are the typical mistakes most students make in their speech? What are the
causes and possible ways to eliminate them? Both in oral and written speech, two
types of characteristic errors are most often encountered: 1. Lexical-stylistic and 2.
Grammatical.
In the article, based on speech examples, lexical and stylistic errors are
grouped as follows: 1. Inaccurate and inappropriate use of the word; 2. Use in speech
without the need for Russian words; 3. The use of extra words and expressions in the
sentence; 4. The use of dialect words in speech.
Violation of grammatical norms occurs in the following cases: 1. Multiple
inappropriate repetition of affixes in the possessive case of nouns; 2. Inaccurate use
of verb tense affixes; 3. The use of tautological constructions in a sentence
(constructions formed by repeating words with the same root); 4. Ihe use at the
beginning or at the end of several consecutive sentences of the same words.
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As a result, we conclude that it is possible to achieve results in this direction
only by repeating the existing scientific and theoretical facts about the internal
structure of the language and its functional styles during the educational process, as
well as by practical analysis of speech situations. Optimal using any language in
communicative practice is impossible without sufficient knowledge of its “anatomy”.
Keywords: coherent speech, communication, violation of norms, business
communication, academic speech.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: professor Tofiq Hacıyev
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ƏZİZƏ MƏMMƏDOVA
ADU
R.BEHBUDOV KÜÇ., 134
MÜASİR FRANSIZ MƏTBUATINDA SEQMENTLƏRƏ
BÖLÜNMÜŞ KONSTRUKSİYALAR QRAMMATİK
KOMPRESSİYA FORMALARI KİMİ
Xülasə
Təqdim etdiyimiz məqalə bütün dillərdə aktual həyatın göstəricisinə çevrilmiş
KİV-lərin dilinin öyrənilməsinə həsr edilmişdi. Fransız dilində konkret qəzet
materiallarının nümunələri əsasında apardığımız bu araşdırma “Müasir fransız
mətbuatında seqmentlərə bölünmüş konstruksiyalar qrammatik kompressiya
formaları kimi” işlədilməsindən bəhs edir. Elmi məqaləmizdə biz məsələnin nəzəri
aspektinə qismən diqqət çəkmişik. Bu mövzuya dair kifayət qədər nəzəri ədəbiyyat
mövcuddur və onların analizi təbii ki, bir məqalədən çox olardı. Söyləmin məntiqi və
emfatik məqamlarını əsas götürməklə və dil vahidlərindən məqsədə müvafiq şəkildə
istifadə etməklə KİV-lərdə mütəmadi olaraq müxtəlif konstruksiyalardan yararlanılır.
Fransız danışıq dilinin tipik xüsusiyyətlərindən biri olan hissələrə bölünmə KİVlərdə cümlə vurğusunu və söz sırasını dilin qanunlarına uyğun şəkildə və daha
faydalı tərzdə işlətməyə imkan verir. Müasir fransız mətbuatında nitqdə anaforik
elementlər kimi adlandırılan tamamlıqların (le, la, les etc.) və əvəzliklərin yerinə
işlənən «çа» işarə əvəzliyinin, adverbial «en» və «у» əvəzliklərinin işlənməsi halları
qeydə alınmışdır. Bu əvəzlənmələr də qrammatik kompressiyaya gətirib çıxarır.
Fransız qəzetlərində qrammatik kompressiya qiamində prepozisiya (əvvəldə
gələn), postpozisiya (sonda gələn) və interposisiya (ortada gələn) kimi seqmentlərə
bölmə üsullarının işlədilməsi yer alır.
Apardığımız nəzəri və praktik təhlillər müasir fransız yazılı KİV-lərində ən geniş
yayılmış seqmentlərə bölünmənin aşağıdakı tiplərinin olması qənaətinə gəlməmizə
rəvac verir:
1) seqmentləşməyə məruz qalmış sözlərdən biri ya cümlənin əvvəlinə ya da
sonuna çıxarılır, ortada gələn seqment isə əvəzlik və ya zərflə əvəz olunur.
2) bütün sözlər öz yerini qoruyub saxlayır, lakin onlardan biri əvəzliyin vurğulu
forması ilə təkrarlanır;
3) eyni vaxtda bir neçə üzv seqmentlərə bölünür; bu vaxt repriza və antisipasiya
bir-biri ilə birləşə bilərlər.
Danışıq dilinə xas olan seqmentlərə parçalanmalar daha çox dinləyicinin əsas
faktlara diqqətini cəlb etmə funksiyasını daşıyır.
Açar sözlər: KİV, mətbuat, qəzet, seqmentlərə bölünmüş konstruksiyalar,
söyləm, interpozisiya, prepozisiya, antisipasiya
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Kütləvi informasiya vasitələrinin (KİV) dili KİV-lərin yarandığı ilk günlərdən
tədqiqatçıların diqqətini cəlb etməyə başlamışdır. Mütəxəssislər dəfələrlə qeyd
etmişdilər ki, KİV-lərin dilinin öyrənilməsi lüzumu böyükdür, çünki məhz burada
bütün səviyyələrdə dilin inkişafı prosesləri aydın və bütövlüklə əks olunur.
KİV-lər iki əsas formada-şifahi və yazılı formalarda mövcuddur. Yazılı nitqə
aiddir: radio və televiziya, kompakt disklərdə yazılmış nitq, audio və video kassetlər,
səsyazan kompüter cihazlarında yazılmış nitq, və s. Yazılı nitqə yüksək üslubi
fərqlərlə xarakterizə olunan çap materialları daxildir.
Solqanik Q. Y. hesab edir ki, qəzet dilinin inkişafı təkamül xarakteri daşıyır və
yazılı KİV-lərin dilindəki dəyişikliklər əsasən leksika ilə başlayır və az bir dərəcədə
qrammatikanı əhatə edir. [83, s. 40].
Qəzet dili həm mühafizəkarlığı, həm də mütəhərrikliyi ilə fərqlənir. Bir tərəfdən
publisistikanın dilində hazır nitq ifadələri (əksər hallarda ştamplara çevrilən
klişelənmiş konstruksiyalar), qəzetdə geniş tərzdə istifadə edilən xüsusi leksika
(insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid terminologiya, professionalizmlər,
professional jarqonlar, nomenklatur sözlər), digər tərəfdən isə oxucuya təsir etmək
məqsədilə mətbuat dili ekspressiv çalarlı elementlərin bu məkana cəlb edilməsini
tələb edir.
Qəzet dili qəzet-publisistik üslubun iki əsas funksiyası ilə bağlıdır: 1)
informativ-məzmun funksiyası; 2) emosional təsir funksiyası, yəni standarta
və ekspressivliyə olan meyl.
Bununla yanaşı, mətbuat dilinin əsas funksiyalarını yerinə yetirməyə yönəlmiş
xüsusi dil vasitələri mövcuddur. Bu spesifik dil vasitələrinə bir çox dilçilər söyləmin
bu və ya digər hissəsinin ayrılması üsulunu aid edirlər. A. K. Vasilyeva [ 28, s. 5 ];
Veretelnik N. V.
[ 29 http://www.yspu.yar.ru/vestnikynovyeIssledovaniy/44/;],
Konovalova T. R. [50] qeyd edirlər ki, söyləmin bu və ya digər hissəsinin
ayrılması üsulu forma və məzmuna görə həddindən çox müxtəlif tərzlidir.
Bu prosesdə dilin fonetika, leksika, qrammatika kimi müxtəlif aspektləri birgə
iştirak edir. Vurğu və intonasiya, müxtəlif sahələrə aid sözlər, hissəciklər, söz sırası
və qrammatik quruluşlar kimi dil aspektlərindən istifadə olunur.
Söyləm adi faktın deyilməsi mənasından çıxır və fərdi dəyərləndirmə rolunu alır,
çünki bu üsulların hamısı danışan üçün nə dərəcədə vacib sayılan dil materialının
seçilməsi işinə xidmət edir. Əksər hallarda ayrılma yeni, əlavə məna dəyərləndirilməsi ilə müşayiət olunur və bu vaxt söyləmin mənası dəyişir. Söyləmin
hissələrinin ayrılması üsulu əksər hallarda məntiqi (zəkanın məntiqi işini əks
etdirmək üçün) və emfatik (söyləmə olan emosional münasibəti bildirmək üçün)
məqamlara bölünür.
Söyləmin müxtəlif hissələrinin ayrılması üsulu müxtəlif dillərdə müxtəlif tərzdə
həyata keçirilir. Məsələn fransız dilində vurğu və söz sırasının sadəcə olaraq
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dəyişməsi nadir hallarda olur. Onlar söyləmin komponentlərinin sırasını dəyişir və
dilin qanunlarını pozmadan vurğunu lazımi yerə yönəldir [28, s. 6].
Bu tipli qrammatik hadisələrə seqmentlərə bölünmüş konstruksiyalar aiddir. Son
vaxtlar qəzetlər bu tipli konstruksiyaları, yəni üzvlərə bölünmüş strukturları, geniş
miqyasda işlədir. Mətn daxilində seqmentlərə bölünmə müxtəlif aspektli yükə
malikdir: o əsərin sintaktik strukturu barədə müəyyən təəssürat yaradır, söyləmin
sintaktik cəhətdən genişlənməsinin əsas məqamlarını qeydə alır, vahid sintaktik nitq
kəsimi içərisində məna münasibətlərini dəqiqləşdirir və başa salır, sözün
kommunikativ mənasını nəzərə çarpdırır, mətnin əsas mənasını ifadə edən
məqamlarının aktuallaşması üsulu kimi çıxış edir [20, s. 41].
Bu konstruksiyaların KİV-lərdə mütəmadi olaraq işlədilməsi söyləmi
parçalayaraq daha tez qavrama ənənəsi ilə bağlıdır. Hissələrə parçalanmış söyləm,
ağır və ucu-bucağı olmayan cümlələrdən fərqli olaraq, kütləvi ünsiyyətin tələblərini
daha yaxşı ödəyə bilir.
Hissələrə bölünmə fransız danışıq nitqinin tipik xüsusiyyətlərindən biridir; lakin
bu bölünmə müntəzəm olaraq müasir fransız yazılı KİV-lərində işləndikdə cümlə
vurğusunu və söz sırasını fransız dilinin qanunlarına uyğun faydalı tərzdə işlətməyə
imkan verir. Hissələrə bölünmüş cümlənin strukturu öz müxtəlifliyi ilə, semantikası
isə zənginliyi və mürəkkəbliyi ilə seçilir. O, eyni zamanda, söyləmin bir neçə
hissəsini ayıraraq nəzərə çarpdırmaq imkanına malikdir.
Danışanın əsas vəzifəsi məlumatın adresata (ünvanlanan şəxsə) adekvat olaraq
çatdırmaqdan ibarətdir. Bu da, xüsusən, nitq axınının nisbətən müstəqil parçalara
bölünməsi və nitq zamanı auditoriyaya dəqiq çatdırılması ilə xarakterizə olunur.
Mətnin seqment baxımdan təşkilinin müxtəlif aidiyyatı vardır : o, adresata
yönəlmiş mətnin kommunikativ-nitq istiqamətinin formalaşmasında iştirak edir və
məlumatın qavranılma prosesini asanlaşdırır [90, s. 101-102].
Müxtəlif media janrlarında iki hissədən ibarət konstruksiyalar geniş tərzdə
işlədilir. Cümlə və ya mətnin başında gələn birinci hissə (seqment- kəsik) şəxsi və ya
əşyanı bildirir, bu da öz növbəsində ikinci hissədə öz əksini əvəzlik formasında
büruzə verir. Müstəqil cümlə yaratmağa qadir olan seqment, sonrakı cümlənin
tərkibinə daxil ola bilər, bu təqdirdə də söyləm iki hissəyə bölünə və pauza ilə ayrıla
bilər. Seqment rolunda adlıq halda olan isim çıxış edir və “ikinci əlamət” rolunda –
tamamlıq ortaya çıxır. Əksinə proses də baş verə bilər: bu vaxt isim üçüncü şəxs
əvəzliyinə çevrilə və qrammatik mübtəda rolunu oynaya bilər.
Əgər isim əvəzlikdən ayrılarsa bu cür konstruksiyaların ifadəliliyi əvəzliyə
“maraq oyandırma” mənası verməkdən ibarətdir [76, s. 57-58].
Bir qayda olaraq, üzvlərə bölünmüş konstruksiyalar iki hissədən ibarətdir:
onlardan biri qrammatik formasına və semantikasına görə sanki bitmiş hesab edilir,
digəri isə seqment olaraq cümlənin birbaşa üzvü hesab olunur.
Sifətlə ifadə olunmuş təyin, tərzi-hərəkət və zaman zərfləri istisna olmaqla
seqmentdə cümlənin bütün adlıq üzvləri (mübtəda, tamamlıq, xəbərin ad hissəsi)
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özünə yer alır. Ənənəvi olaraq seqmentlərə bölünmüş konstruksiyaların üç əlaməti
olduğu iddia edilir: prepozisiya (əvvəldə gələn), postpozisiya (sonda gələn) və
interpozisiya (ortada gələn).
Seqmentin prepozisiyası predikativ qrupda işlədilir, seqmentlərə bölünmüş cümlə
isə əvvələ çıxarılır. Bu cür cümlələr müasir fransız yazılı KİV-lərində kifayət qədər
geniş yayılmışdı. Məs.:
- Le comédien, lui, joue ип rôle (Paris Match, 21 mai 1998, №2533, p.48);
- Quant à la mort physique, elle est considérée comme un évènement grave, mais
auquel il est possible de se préparer (Paris Match, 21 mai 1998, №2533, p.28);
- Les Américains, eux, ne voulaient pas d'une banque helvétique, estimant que la
transparence n'était pas assez grande en Suisse (Le Monde, 5 février 2005, №
18672, p. 2);
- Michel Bover, lui, veut changer cette mauvaise image de marque (Science
& Avenir, mars 1988, № 493rp. 79);
- Mais la Bourse, elle, ne s'y est pas trompée: la valeur de Faction TF1 a grimpé
de 10% en une semaine! (Le Nouvel Observateur, août 1996, 1657, p. 23);
- Provocateur, rock'n rollesque, il aborde avec « un rire grave » les grands
problèmes de notre société: le couple, la famille, la drogue, le sexe, la séropositive
et... les talons aiguilles (Paris Match, 21 mai 1998, №2533, p.5);
Postpozitiv (sonda gələn) seqment predikativ qrupun ardınca gəlir. Bu növ
seqment isə müasir fransız publisistikasında kifayət qədər tez-tez rastlanılır:
- II serait donc utile de reconsidérer се bon vieux modèle, cette matrice, notre
grand-mère l'Egypte, qui a déjà fait ses preuves et ouvert des voies, dont nous, les
égyptologues, sommes les vecteurs de transmission (Paris Match, 21 mai 1998,
№2533, p. 121).
İnterpozisiyada (ortada gələndə) seqment xəbər qrupunun ortasına birləşdirilir:
- Les quatorze autres marins sont, eux aussi, venus (Elle, 16 avril 2007, № 3198,
p. 24).
Müasir fransız mətbuatında seqmentlərə bölünmüş konstruksiyaların elə halları
qeydə alınmışdır ki, bu vaxt seqment feili məsdərlə ifadə olunmuş tamamlıqdan
uzaqlaşdırır. Məs.:
- Nos techniciens sauront, eux, optimiser le PAF hertzien (Le Nouvel
Observateur, août 1996, № 1657, p. 41).
Faktiki materialın təhlili göstərdi ki, fransız mətbuat dilində digər, daha
mürəkkəb konstruksiyalar işlədilir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər salaq:
- Moi, je les trouve épatants les créateurs! (Science & Avenir, mars 1988, №
493, p. 2).
Fransız yazılı mətbuatı seqmentlərə bölünmüş elə üsullardan istifadə edir ki,
sözlərdən biri ya cümlənin əvvəlinə çıxarılır (repriza), ya da cümlənin sonunda
(antisipasiya), seqmentin ortasında isə o köməkçi əvəzliklə və ya zərflə əvəz olunur.
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- Les feuilletons? J'adore çа. Je les regarde avec mes copines (La République du
centre, 24 mai 2003, № 17147, p. 18).
Fransız dilinin seqmentlərə bölünmüş konstruksiyaları xüsusi ahənglə xarakterizə
olunurlar. Cümlənin ortasında tonun bərabər yüksəlməsi və sonda enməsi əvəzinə,
birinci kəsimdə qəfildən yüksəlmə, sonra pauza və tonun enməsi müşahidə olunur.
İkinci kəsim də, həmçinin, xüsusi və ziddiyyətli intonasiyası ilə dinləyicinin
diqqətini çəkir. Beləliklə, seqmentlərə bölünmüş konstruksiyada nəzərəçarpacaq,
bütöv bir kompleks vasitə, sözlərin qeyri-adi sırası, güclü vurğu və seqmentlərə
bölünmüş sözün təkrarı müşahidə olunur [28, s. 7].
Müasir fransız yazılı KİV-lərində seqmentlərə bölünmüş elə konstruksiyalar
işlədilir ki, burada əvəzlik mübtədadan xeyli uzaq məsafədə yerləşir. Məs.:
- Dépression chez l'enfant, elle existe, les traitements aussi (Paris Match, 21 mai
1998, №2533, p. 119);
- Elle passe aussi par des moteurs de recherche qui, elle, sont politiquement
neutres (Le Monde, 7 septembre 2006, № 19165, p. 2).
Fransız qəzet və jurnallarının səhifələrində seqmentlərə bölünmüş cümlənin
kombinator konstruksiyalarının olması qeydə alınmışdır. Burada eyni vaxtda bir
neçə üzvün seqmentlərə bölünməsi nəticəsində repriza və antisipasiya birləşə
bilərlər.
- Femme, elle, те hait; femme intelligente, elle, me craint; femme supérieure,
elle, m'aime (Le Nouvel Observateur, août, 1996, №1657, p. 8).
Seqmentdə cümlənin elə üzvləri təmsil olunur ki, əvəzlik sözönü funksiyasını
yerinə yetirir. Əksər hallarda fransız qəzetlərinin dilində əvəzlik söz mübtəda
rolunda çıxış edir.
Mais, тоi, j'en avais un peu marre (La République du Centre, 20 mai 2002, №
16838, p. 14);
- Мої, j'ai entendu des gens qui hurlaient: «Malheur! (Paris Match, 21 mai
1998, №2533, p.40);
« Il faudra aider Nicolas car moi, je m'en vais », a-t-il confié à l’un de ses amis
(Paris Match, 21 mai 1998, №2533, p. 94).
Müasir fransız yazılı KİV-lərinin dilində tərkibində aussi, non plus kimi
bağlayıcılar, seul sifəti və digər sözlərlə xarakterizə olunan seqmentlərə bölünmüş
cümlələr işlədilir. Məs.:
- Се sont des voyageurs. Tout bouge autour d'eux. Mais eux seuls sont
immobiles, dans l’éternité de leur périple (La République du Centre, 20 mai 2002,
№16838. p. 9);
- Plus d'un million de personnes ont déserté leur poste; j'ai donc perdu, moi
aussi, du public (Paris Match, 21 mai 1988, №2533, p.48).
Fransız qəzet və jurnallarının səhifələrində tərkibində tamamlıqlar olan
seqmentlərə bölünmüş konstruksiyalar aşkarlamışdı:
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- La famille légitime d'un homme politique éveille la méfiance: on la soupçonne
de se sucrer (Le Nouvel Observateur, août 1996, № 1657, p. 50);
- Tomas s'est dit: « II l'a eue, elle, il ne m'aura pas. Il ne faut pas que je coule »
(Paris Match, 21 mai 1998, №2533, p. 102).
Müasir fransız mətbuatında əvəzliklərin yerinə «çа» işarə əvəzliyi, adverbial
«en» və «у» əvəzlikləri işlənməsi halları qeydə alınmışdır; onlar nəinki isimlə ifadə
olunmuş vasitəsiz tamamlığı, həm də vasitəli tamamlığı əvəz edirlər Məs.:
- Ça existe. Ça n'existera peut-être plus, ces passions fortes pour des écrivains
d'un autre siècle (Le Nouvel Observateur, août 1996, №1657, p. 50);
- Mais je m'en fiche, топ petit Bernard,
Balzac,
Stendhal,
quelle
importance. Ça n'intéresse personne (Le Nouvel Observateur, aout 1996, №1657,
p.50);
- Le Monde est compliqué: pour у suivre, pour le comprendre, nous devons en
permanence trier les innombrables informations que reçoivent nos yeux, nos oreilles,
notre peau, et les confronter à notre expérience passée pour en tirer des
renseignements qui nous permettront d'agir
(Science & Avenir, mars 1988, № 493, p. 82).
Müasir fransız yazılı KİV-lərinin dilində seqmentlərə bölünmüş konstruksiyalar
qrammatik səviyyədə kompressiyanı həyata keçirməyə xidmət edirlər. Onlar fransız
danışıq dilinin tipik xüsusiyyətlərini özündə daşıyır, lakin, onların yazılı
publisistikada geniş tərzdə işlənməsi onların qısa (sızılmış), tutumlu, lakoniklik və
geniş oxucu auditoriyasına uyğun gəlməsi ilə şərtlənir.
Beləliklə, müasir fransız yazılı KİV-lərinin dilində seqmentlərə bölünmüş
konstruksiyalar üzərində apardığımız bu araşdırma göstərdi ki, tərkib hissələrə
ayrılmış cümlə mürəkkəb məna strukturuna malikdir. Seqmentlərin tipləri bir çox
ümumi cəhətləri ilə xarakterizə olunur, bir-birini tamamlayır, nəinki formaca, həm də
məzmunca fərqlənir.
Müasir fransız publisistikasında prepozisiya, postpozisiya və interpozisiya kimi
seqmentlərə bölünmə üsulları çox geniş yayılmışdı. Bundan başqa, faktiki materialın
təhlilinin nəticələri müasir fransız yazılı KİV-lərində seqmentlərə bölünmənin
aşağıdakı tiplərini aşkarlamağa imkan verdi:
a) sözlərdən biri ya cümlənin əvvəlinə, ya da sonuna çıxarılır, cümlənin ortasında
isə o, əvəzliklə və ya əvəzlik rolunda çıxış edən zərflə əvəzlənir;
b) Bütün sözlər öz yerini qoruyub saxlayır, lakin onlardan biri əvəzliyin vurğulu
forması ilə təkrarlanır;
c) cümlənin tərkib hissələrinin təşkil edən bir neçə üzvün eyni vaxtda
seqmentlərə parçalanması vaxtı repriza və antisipasiya biri digəri ilə birləşə bilərlər.
Danışıq dilinə xas olan seqmentlərə parçalanma, adresatın informasiyanı qəbul
etməsinə və subyekt və adresat arasında sərbəst ünsiyyət yaranmasına şərait yaradır.
Bu üsul qəzetlərin gündəlikdə duran baş məqalələrində oxucunun diqqətini cəlb
etmək funksiyası daşıyır.
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Segmented constructions as forms of grammatical
compression in modern French media
Summary
The article explores the language of media which has become an indicator of
people’s everyday life in all languages. In the article, the author deals with the use of
"segmented constructions as forms of grammatical compression in the modern
French media based on newspaper articles in French. The article partially addresses
the theoretical aspect of the issue. There is extensive theoretical literature on this
topic, therefore their analysis would undoubtedly require more than one
article. Taking the logical and emphatic points of the phrase as the basis and using
language units appropriately, different constructions are regularly used in the
media. Segmentation which is one of the typical features of spoken French, allows
the use of sentence stress and word order in the media in a more efficient way and
according to the norms of the language.
In the modern French media, the direct object pronouns ( le, la, les, etc.) and
pronouns which are considered anaphoric elements in speech are often replaced with
the demonstrative pronoun "çа" and the adverbial pronouns "en" and "у". These
substitutions also lead to grammatical compression.
Grammatical compression in French newspapers involves using segmentation
methods such as preposition (coming first), postposition (coming last) and
interposition (coming in the middle).
The theoretical and practical analyzes allow making a conclusion that the
following types of segmentation are the most common in modern French print
media:
1) one of the segmented words is placed either to the beginning or to the end of
the sentence, and the middle segment is replaced by a pronoun or an adverb.
2) all words retain their positions, but one of them is repeated with the stressed
pronoun;
3) several parts of speech are divided into segments at the same time; meanwhile,
reprise and anticipation can be combined with each other.
Segmentation characteristic of spoken language serves to draw the listener's
attention to the basic facts.
Keywords: Media, newspaper, segmented,
interposition, preposition, anticipation
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Конструкции, разделенные на сегменты, как формы грамматической
компрессии в современной французской прессе
Резюме
Данная статья посвящена изучению языка средств массовой информации,
ставшего индикатором реальной жизни во всех языках. На примере
конкретных газетных материалов на французском языке рассматривается
использование «конструкций, разделенных на сегменты, как формы
грамматической компрессии в современной французской прессе». В нашей
научной статье мы частично уделили внимание теоретической стороне
вопроса. Взяв за основу логический и эмфатический моменты речи и используя
языковые единицы по назначению, в средствах массовой информации
регулярно используются различные конструкции. Сегментация, одна из
типичных особенностей разговорного французского языка, позволяет
использовать ударение в предложениях и порядок слов в средствах массовой
информации в соответствии с законами языка. В современной французской
прессе зафиксированы случаи употребления дополнений (le, la, les etc.),
называемые анафорическими элементами в речи, а также указательного
местоимения «çа», употребляемого вместо местоимений, и наречных
местоимений «en» и «у». Эти замены также приводят к грамматической
компрессии.
Грамматическое сжатие во французских газетах включает
использование таких методов сегментации, как препозиция, постпозиция и
интерпозиция. Анализ теоретического и практического материала позволяет
сделать вывод о том, что в современных французских печатных СМИ наиболее
распространены следующие типы сегментации:
1) одно из сегментированных слов стоит либо в начале, либо в конце
предложения, а то которое стоит в середине заменяется местоимением или
наречием.
2) все слова сохраняют свое место, но одно из них повторяется с ударной
формой местоимения;
3) несколько членов делятся на сегменты одновременно; при этом реприза и
ожидание могут сочетаться друг с другом.
Сегментация, характерная для разговорной речи, имеет функцию
привлечения внимания слушателя к основным фактам.
Ключевые слова: СМИ, пресса, газета, сегментные конструкции,
высказывание, интерпозиция, препозиция
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СЕМАНТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА И ПЕРЕВОД
РЕЗЮМЕ
Семантика текста понимается как содержание, возникающее в мышлении
автора в соответствии с его замыслом. В качестве составляющих семантика
художественного текста включает номинативный, модусный и прагматический
компоненты семантики. Семантика текста воспринимается читателем через его
языковое оформление и понимается в результате декодирования языковых
средств и комбинаций. При переводе художественный текст, сохраняя общий
смысл, может минимально утратить образность, выразительность, экспрессию,
свойственные оригиналу. Это связано с тем, что переводчик стремится
максимально точной передаче оригинала либо же приукрашивает (нередко в
ущерб точности) имеющуюся информацию. При этом переводчик преследует
основную цель – донести до читателя впечатление, которое производит
оригинал. В статье рассматривается перевод новеллы Э. По «A Descent into the
Maelström» («Низвержение в Мальстрем») с английского языка на русский.
Автор текста новеллы показывает тесную связь рационального и
эмоционального факторов. Сопоставительный анализ оригинального и
переводного текста новеллы показывает, что переводчик акцентирует свое
внимание в основном на реализации эффекта эмоционального воздействия,
используя при этом лексические средства. Определенные отступления от
оригинального текста приводит к нарушению равновесия установок
рационального и эмоционального воздействия. А это препятствует реализации
авторского замысла, обесценивая концептуальный план новеллы.
Ключевые слова: художественный текст, семантика, перевод,
номинативный компонент, модусный компонент, прагматический компонент.
Создание любого текста, в том числе и художественного, обусловлено
потребностями общения и сообщения, а, следовательно, «текст как одна из
форм речемыслительной деятельности представляет собой вербализованную
мысль субъекта (автора) о каком-либо фрагменте реальной действительности,
предназначенную для передачи адресату (читателю)» [10, с. 26]. Такой подход
позволяет рассматривать художественный текст как один из типов
высказывания (наряду, к примеру, с высказываниями-предложениями,
нечленимыми высказываниями и т. п.). «Семантика текста, таким образом,
должна пониматься как содержание, возникающее в мышлении автора в
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соответствии с замыслом, т. е. отражающее интерпретацию какого-либо факта
действительности
и
характеризующееся
поставленной
автором
коммуникативной задачей» [6, с. 103].
В качестве составляющих семантика художественного текста,
следовательно, будет включать в себя следующие компоненты:
1. Номинативный компонент семантики – событийный план текста,
который, как правило, лишен конкретной референтной соотнесенности с
внешним миром – с ситуацией реальной действительности, время
осуществления которой определяется относительно момента речи, − и
представляет собой сущность, порожденную воображением автора, −
отражение уже отраженной в сознании действительности.
2. Модусный компонент семантики – эмоциональная или рациональная,
интерпретация событийного плана, определяемая авторским концептом –
комплексом ощущений, восприятий автором действительности, представлений
и понятий о ней. Концепт обычно является основой замысла художественного
произведения, в то время как номинативный компонент создается с целью
иллюстрации.
3. Прагматический компонент семантики – иллокутивная и
перлокутивная силы текста, силы его действия и воздействия на адресата
(читателя). Иллокутивная сила высказывания-текста, как и высказыванияпредложения, мотивирована авторским замыслом и определяет выбор той или
иной жанровой формы произведения. Перлокутивная (воздействующая) сила
во многом предопределяется возможностями выбранного жанра, его
спецификой [5]. Именно поэтому автор нередко использует так называемый
«эффект обманутого ожидания»: ср., например, психологический детектив,
политическая сказка и под. Перлокутивная сила художественного текста может
иметь как преднамеренный, так и непреднамеренный характер, поскольку на
восприятие текста с неизбежностью накладывает отпечаток и личность
адресата: его обще- и частно-апперцепционная базы, психологический склад и
т. п.
Семантика текста воспринимается читателем через его поверхностную
структуру – его языковое оформление – и понимается в результате
декодирования языковых средств и их комбинаций [7, с. 110]. Известно, что
при переводе художественный текст, сохраняя общий смысл, чаще всего
утрачивает (хотя бы в минимальной степени) образность, выразительность,
экспрессию, свойственные оригиналу, что вполне естественно и закономерно.
Однако бывают и случаи, казалось бы, парадоксальные, когда текст перевода
вдруг обнаруживает ту выразительность, которой лишено оригинальнее
произведение [9, с. 34]. С чем это может быть связано? Очень часто при
пересказе услышанного или прочитанного мы либо стремимся к максимально
точной передаче запомнившихся фактов, мало заботясь при этом о сохранении
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первоначальной формы, либо «приукрашиваем» (нередко в ущерб точности)
полученную информацию, преследуя основную цель – донести до собеседника
произведенное на нас впечатление. Аналогия с процессом перевода
представляется в данном случае уместной – произвольное акцентирование
переводчиком какого-либо из семантических компонентов единой
семантической структуры текста не может не сказаться отрицательно на
воспроизведении других и тем самым разрушает смысловую целостность
произведения. Интересный материал для наблюдений в этом плане дают так
называемые «страшные» рассказы Эдгара Аллана По [3, с. 122]: «Сердцеобличитель», «Черный кот», «Бочонок амонтильядо», «Низвержение в
Мальстрем» и др. В самом деле герои Э. По совершают чудовищные убийства
(«Сердце-обличитель», «Черный кот», «Бочонок амонтильядо»), подвергаются
изощренным пыткам («Колодец и маятник»), попадают в кораблекрушения
(«Рукопись, найденная в бутылке», «Низвержение в Мальстрем»), т. е.
переживают события страшные и невероятные с точки зрения обыденной
повседневности. Перлокутивная установка автора при этом весьма прозрачна:
удивить, изумить, вызвать если не чувство страха, то во всяком случае чувство
дискомфорта и беспокойства. Сопоставление переводных и оригинальных
текстов показывает, что переводчики весьма преуспевают в реализации
воздействующей силы текста Э.По, не скупятся в использовании
«устрашающей» лексики (дьявольский, кошмарный, злодейство), мрачных
эпитетов (чудовищный, безумный, зловещий), метафор (пасть водоворота,
бездна отчаяния, легион гробовых ужасов) и т. п. При этом возникает вопрос: с
какой же целью автор так старается нас испугать? И перевод, к сожалению, не
всегда может дать ответ на этот вопрос.
Весьма примечательным в этой связи представляется мнение В.Брюсова,
который назвал Э. По «неисправимым реалистом» [1, с. 6]. Что послужило
основанием для такого заключения? Вероятно, не что иное, как глубокое
проникновение в мироощущение и художественное мышление американского
писателя. Исследователи-литературоведы отмечают, что романтическое
мировоззрение Э. По носит отпечаток американского национального сознания
начала ХХ века, когда «американцы по-прежнему преклонялись перед
знаниями и нисколько не разочаровались в возможностях человеческого
разума» [4, с. 27]. «В моем собственном сердце нет никакой веры в
сверхъестественное», − говорит сам Эдгар По в рассказе «Тайна Мари Роже»
[8, с. 155]. Итак, все эти ужасы, нелепости и странности не являются для
писателя самоценными и самоцельными – это избранный им способ отражения
действительности. В основе замысла новелл «страшного» цикла лежит
концепция безграничности возможностей человеческого разума, в то время как
событийный план (фантастический) обусловлен авторской идеей. Именно
поэтому все «таинственное» и «непостижимое» подчинено у Э. По строгой
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логике, обставлено множеством реалистических подробностей и деталей.
Очень точно замечает Ф. М. Достоевский: «… В повестях По вы до такой
степени ярко видите все подробности представляемого вам образа или
события, что как будто убеждаетесь в его возможности, действительности,
тогда как событие это или почти совсем невозможно или еще никогда не
случалось на свете» [2, с. 89]. Таким образом, увлечение переводчика
передачей установки автора на воздействие без учета ее конечной цели
(иллокуции) не может не сказаться на семантическом качестве перевода. В
качестве примера можно привести перевод новеллы Э. По «A Descent into the
Maelström» («Низвержение в Мальстрем», 1841), осуществленный
М.
Богословской и опубликованный в двухтомнике избранных произведений [8].
Семантическую структуру рассказа можно представить следующим
образом:
номинативный
компонент
семантики
–
в
результате
кораблекрушения герой новеллы, норвежский рыбак, попадает в гигантский
водоворот и все-таки остается в живых благодаря своей природной
наблюдательности и умению мыслить логически; модусный компонент
семантики – обыкновенный человеческий разум сильнее необыкновенной
стихии; прагматический компонент семантики – иллокутивная установка
автора: убеждение читателя в истинности концепта, перлокутивная установка:
оказание необходимого для этого воздействия на адресата – 1) рационального –
заставить читателя поверить в то, что описанные события реальны или по
крайней мере могли быть реальными; 2) эмоционального – читатель сможет
уверовать в силу разума, если почувствует силу преодоленной им стихии.
Анализ текста новеллы показывает, что рациональная перлокуция очень тесно
связана с эмоциональной. Автор стремится вызвать у читателя сложный
комплекс чувств, адекватных чувствам героя: ужаса, граничащего с
восхищением; отчаяния, переходящего в спокойствие и надежду; радости,
завершающейся эмоциональным спадом. Эмоции героя определяются, с одной
стороны, внешними обстоятельствами: мощью стихии (… it raged with such
noise and impetuosity that the very stones on the coast fell to the ground. с. 36) [11]
− … он бушевал с такой силой, что от домов, стоящих на берегу, не осталось
камня на камне (с. 56); звуковыми (… the roaring noise of the water was
completely drowned in a kind of shrill shriek … − с. 42) – оглушительный грохот
волн потонул в каком-то пронзительном вое… (с. 62); цветовыми эффектами
(… there lay … lines of horribly black and beetling cliff… − с. 33) − … тянулись
гряды отвесных чудовищно-черных нависших скал… (с. 52) и т. п. С другой
стороны, эмоциональное состояние героя (а следовательно, и читателя)
поставлено автором в зависимость и от его поведения в данных
обстоятельствах: безумного или разумного. Таким образом, эволюция
ощущения, по авторскому замыслу, оказывается в тесной взаимосвязи с
эволюцией рационального человеческого начала: страх − безумие; отчаяние –
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спокойствие – способность наблюдать; надежда – поиски решения; радость –
точный расчет; эмоциональный спад – рациональное расслабление. Весьма
показательно в этой связи противопоставление в новелле двух братьев как двух
возможных типов безумия – тихое помешательство (light-headed) героя,
результатом которого является обостренная способность к логическим
размышлениям и выводам; и буйное (raving) помешательство его брата,
ведущее к гибели.
Как показывает сопоставительный анализ оригинального и переводного
текстов новеллы, переводчик прежде всего акцентирует свое внимание на
реализации эффекта эмоционального воздействия, используя при этом в
основном лексические средства. Так, перевод изобилует устойчивыми (а
потому производящими впечатление однообразных) определениями:
чудовищный (чернота, скорость, воронка), бешеный (натиск, скорость,
вращение, порыв), страшный (котел, пропасть, гребни волн, озноб, мысль,
конец). При этом слово «чудовищный», например, выступает в качестве
аналога трех прилагательных оригинала: monstrous, terrific, horrible – вероятно,
как несущее наибольшую коннотативную нагрузку в данном синонимическом
ряду. Некоторая избыточность определения «страшный» связана с тем, что оно
реализуется в тексте перевода в трех значениях: «вызывающий страх»: такого
страшного (the most terrific − с. 39) урагана еще не посылали небеса (с. 58);
«сильный»: Я затрясся с головы до ног, точно в каком-то страшном (violent − с.
40) лихорадочном ознобе (с. 60); «очень»: Я страшно обрадовался (с. 60). В
оригинале: … my heart leaped for joy (с. 40). В целом ряду случаев имеет место
замена экспрессивно нейтральной лексики оригинала на лексику экспрессивно
окрашенную: … (ураган) свирепствовал (с. 58) – flew (с. 39); гигантских стен
воронки (с. 56) – great (с. 45); … сердце … неистово колотилось (с. 66) – my
heart beat heavily (46). Нередко в тексте перевода обнаруживаются экспрессивы,
отсутствующие в оригинале: … впечатление от этого страшного котла (с. 55)
− … an impression of the spectacle (с. 35) – зрелище; … их зловещая чернота…
(с. 52) − … whose character of gloom (с. 33) – мрачный вид; … (волны) яростно
взметаются вверх и обрушиваются с неистовой силой (с. 56) − … it
precipitates itself like a cataract (с. 37) – низвергаются водопадом; и под. Без
должного учета семантических оттенков введен переводчиком один из
наиболее значимых для писателя синонимических рядов: невообразимый,
необычный, необыкновенный, невероятный (в оригинале: amazing, unusual,
singular) – этот ряд представляется неоправданно расширенным, затемняющим
авторское понимание «необыкновенного» как «непознанного». Так, в
частности, перевод фразы I now began to watch, with a strange interest, the
numerous things… (с. 45) как: Я с необычайным интересом разглядывал теперь
все эти предметы… (с. 65) или: … the wild bewildering sense of the novel… (с.
35) как: … непостижимо захватывающее ощущение необычности… (с. 55)
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явно противоречит авторскому замыслу: герой новеллы не беспечно
разглядывает все вокруг, а внимательно следит за скоростью погружающихся
в водоворот предметов, и перед лицом неминуемой гибели такая
любознательность может, на первый взгляд, показаться несколько странной.
Во втором случае автор говорит об «ошеломляющем сознании
неизведанности» тайн природы, выделяя при этом слово novel курсивом как
наиболее значимое (авторский курсив, кстати, по неизвестным причинам
вообще отсутствует в переводе). Не менее существенным в ослаблении
рационального воздействия при переводе представляется: 1) исчезновение из
текста некоторых слов лексико-грамматической группы «мыслительная
деятельность»: … but then I distinctly recollected that … (с. 46) – «я отчетливо
вспомнил» в переводе отсутствует (с. 66); 2) не вполне оправданные замены
слов данной лексико-семантической группы лексикой других групп: I … felt a
wish to explore its deapth… (с. 43) – Меня… тянуло проникнуть в его глубину…
(с. 62); 3) изменение значения оригинальной лексики: … I even sought an
amusement in speculating upon … (с. 46) − … Мне даже доставляло
удовольствие загадывать … (с. 65); … I should never be able to tell … about the
mysteries I should see (с. 43) − : … я … не смогу рассказать о тех чудесах,
которые увижу (с. 63). Перечисленные отступления от оригинального текста
приводят к нарушению равновесия установок рационального и
эмоционального воздействия в пользу последней и таким образом
препятствуют реализации авторской иллокуции, обесценивая модусный
(концептуальный) план новеллы.
В заключение следует сделать вывод, что семантика художественного
текста при переводе должна быть сохранена в единстве всех ее составляющих,
взаимосвязь и взаимодействие которых обусловлены авторским замыслом, что
обязывает переводчика включить понятие о семантической структуре текста в
сферу своей профессиональной компетенции.
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N.O. BABAYEVA
BƏDİİ MƏTNİN SEMANTİKASI VƏ TƏRCÜMƏ
XÜLASƏ
Mətnin semantikası müəllifin ideyasına uyğun olaraq təfəkküründə yaranan
məzmun kimi başa düşülür. Bədii mətnin semantikası komponentlər qismində
semantikanın nominativ, modus və praqmatik komponentlərini özündə ehtiva edir.
Mətnin semantikası oxucu tərəfindən onun linqvistik tərtibatı ilə qavranılır və dil
vasitələrinin və kombinasiyalarının deşifrə olunması nəticəsində başa düşülür. Bədii
mətni tərcümə edərkən o, ümumi mənanı saxlamaqla orijinala xas olan obrazlılığı,
ifadəliliyi, ifadə qüvvətini minimal dərəcədə itirə bilər. Bu, tərcüməçinin orijinalı
mümkün qədər dəqiq çatdırmağa çalışması və ya mövcud məlumatları bəzəməsi (çox
vaxt dəqiqliyin zərərinə) ilə bağlıdır. Bununla tərcüməçi orijinalın yaratdığı
təəssüratları oxucuya çatdırmaq məqsədi güdür. Məqalədə E.Ponun “A Descent into
the Maelström” («Hovuza eniş») novellasının ingilis dilindən rus dilinə
tərcüməsindən bəhs edilir. Novellanın mətninin müəllifi rasional və emosional
amillər arasında sıx əlaqəni göstərir. Novellanın orijinal və tərcümə mətninin
müqayisəli təhlili göstərir ki, tərcüməçi əsas diqqəti leksik vasitələrdən istifadə
edərək emosional təsir effektinin reallaşdırılmasına yönəldir. Orijinal mətndən
müəyyən uzaqlaşmalar rasional və emosional təsir mexanizmlərinin balansının
pozulmasına səbəb olur. Bu isə müəllifin ideyasının reallaşmasına mane olur və
novellanın konseptual planının dəyərini azaldır.
Açar sözlər: bədii mətn, semantika, tərcümə, nominativ komponent, modus
komponent, praqmatik komponent, təsir.
N.O. BABAEVA
SEMANTICS OF LİTERARY TEXT AND TRANSLATION
SUMMARY
The semantics of the text is understood as the content that arises in the author's
thinking in accordance with his intention. As components, the semantics of a literary
text includes the nominative, modus and pragmatic components of semantics. The
semantics of the text is perceived by the reader through its linguistic design and is
understood as a result of decoding linguistic means and combinations. When
translating a literary text, while maintaining the general meaning, it can minimally
lose the figurativeness, expressiveness, and expression inherent in the original. This
is due to the fact that the translator strives to convey the original as accurately as
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possible or embellishes (often to the detriment of accuracy) the available
information. At the same time, the translator pursues the main goal − to convey to the
reader the impression that the original makes. The article deals with the translation of
E. Poe's novel “A Descent into the Maelström” from English into Russian. The
author of the text of the novel shows a close relationship between rational and
emotional factors. A comparative analysis of the original and translated text of the
novel shows that the translator focuses mainly on the realization of the effect of
emotional impact, using lexical means. Certain deviations from the original text lead
to an imbalance in the attitudes of rational and emotional influence. And this hinders
the realization of the author's intention, devaluing the conceptual plan of the novel.
Key words: literary text, semantics, translation, nominative component, modus
component, pragmatic component, impact.
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ELEKTRON LÜĞƏTLƏRİN TƏSNİFAT PRİNSİPLƏRİ
Xülasə
Məqalə müasir elektron lüğətçiliyinə həsr edilmişdir. Kompüter
leksikoqrafiyası lüğətlər yaratmaqdan ötrü mətn məlumatlarını emal etmək üçün bir
sıra metodlar və proqram vasitələri ilə təmsil olunur. Kompüter lüğətçiliyi
çərçivəsində lüğətlərin tərtibi və işlədilməsi üçün kompüter texnologiyaları
hazırlanır. Məqalədə də elektron lüğətlərin tərtibi prinsipləri təhlil edilir. Elektron
lüğətlər ənənəvi lüğətlərlə eyni prinsiplə təsnifatlaşdırılır. Bu lüğətlərin hazırlanması
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması onun strukturunun layihələndirilməsi mərhələsində
əsas rol oynayır. Məlum olduğu kimi, kompüter leksikoqrafiyası tətbiqi dilçilikdə
elektron lüğətlərinin hazırlanmasını, linqvistik məlumat bazalarını, leksikoqrafiya
işlərini dəstəkləyən proqramların tərtibini təşkil edən bölmə hesab olunur. Elektron
lüğətin quruluşu bir çox şərtlərə cavab verməlidir. Bu növ lüğət yalnız kompüter
istifadəçisi üçün nəzərdə tutulduğundan onun daxil olduğu leksik verilənlər bazası
tamamilə formal olmalıdır. Leksik xüsusiyyətlər mümkün qədər aydın və istənilən
yazılı mətnin avtomatik tanınması üçün əlçatan olmalıdır. Tətbiqi leksikoqrafiya
tətbiqi dilçiliyin sahələrindən biridir, onun vəzifəsi müxtəlif problem və subyekt
yönümlü avtomatlaşdırılmış və avtomatik lüğətlər və verilənlər bazaları yaratmaqdır.
Leksikoqrafiya sistemlərinin tamlığı və adekvatlığı əsasən müxtəlif tərkibli,
strukturlu və təyinatlı mətnlərdən məlumat və biliklərin çıxarılmasının səviyyəsini və
etibarlılığını müəyyən edir. Xüsusi proqramlar, verilənlər bazaları, kompüter
kartotekaları, mətn emalı proqramları avtomatik olaraq lüğət yazılarını yaratmağa,
lüğət məlumatlarını saxlamağa və emal etməyə imkan verir.
Kompüter leksikoqrafiyası nəzəri və təcrübi olaraq iki hissəyə bölünür:
Birinci hissədə kompüter leksikoqrafiyasının nəzəri məsələləri olan kompüter
lüğətlərinin növləri, onların dizaynı, kompüter leksikoqrafiyası qaydalarının
hazırlanması və s. kimi məsələlər yer alır. İkinci hissə nəzəri tədqiqatların praktiki
həyata keçirilməsi, yəni kompüter lüğətləri və məlumat bazalarının yaradılması ilə
məşğul olur.
Açar sözlər: elektron lüğət, kompüter leksikoqrafiyası, verilənlər bazası, tezaurus,
konkordans
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Fərdi kompüterlərin yaranması, yüksəksürətli tərcümə proqramlarının tərtibi, qlobal
kompüter şəbəkəsi olan İnternetə qoşulma imkanları və elektron lüğətlərin müxtəlif
versiyalarının hazırlanması kompüter leksikoqrafiyası sahəsində inkişafa səbəb
olmuşdur. Müasir dilçiliyi elektron lüğətlər olmadan təsəvvür etmək olmaz. Elektron
lüğətlər hazırda bütün sahələrdə uğurla istifadə edilir və onlar həyatımızın ayrılmaz
parçasına çevrilib. Dilçilik ədəbiyyatında elektron lüğətlər müxtəlif parametrlərinə
görə təsnif edilir. Bu bölgülərin hər biri müəyyən prinsiplərə əsaslandığından fərqli
xarakter daşıyır.
1. Elektron lüğətlərin və ümumiyyətlə, informasiya texnologiyalarından
istifadə etməklə hazırlanan leksikoqrafik məhsulların təsnifatı bir neçə parametrə
görə aparılır:
1) Lüğətləri hazırlama üsullarına görə:
- Lüğətlər ənənəvi və elektron formada hazırlanır.
- lüğət informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə elektron formada və
müəyyən edilmiş prinsiplərə uyğun hazırlanır.
2) Lüğətlərin məqsədinə görə:
- filoloji tədqiqatlar aparmaq üçün istifadə olunan lüğətlər (tezlik, əlifba və
əks lüğətlər, konkordanslar);
- avtomatik məlumat emal edən sistemlərdə istifadə üçün (2).
Elektron lüğətlərin təsnifatını ənənəvi lüğətlərin təsnifatı ilə eyni prisniplə
aparılır. Ənənəvi lüğətlər linqvistik, ensiklopedik, aralıq (linqvokulturoloji və
terminoloji) lüğətlər kimi fərqləndirilir. Linqvistik lüğətlər sözlərin mənasını, istifadə
xüsusiyyətlərini, struktur xüsusiyyətlərini, uyğunluğunu, başqa dillərin leksik
sistemləri ilə nisbətini və s. təsvir edir. Ensiklopedik lüğətlər ətraf aləm anlayışlarını,
faktlarını və reallıqlarını, bir sözlə ekstralinqvistik məlumatları təsvir edir. Aralıq
tipli lüğətlərə həm linqvistik, həm də ekstralinqvistik tipli məlumatlar daxildir.
Linqvistik lüğətlər də öz növbəsində bir neçə yerə ayrılır:
1. Sözlərin mənalarını, nitqdə tələffüzünü şərh edən izahlı lüğət, təsviri və
normativ lüğətlər, o cümlədən ümumi və xüsusi lüğətlər (məs: frazeoloji lüğətlər,
xarici sözlər lüğəti və s). Bu tip elektron lüğətlərə misal kimi Cambridge Dictionary
(12), The Britannica Dictionary (16), Collins (17), грамота.ру (18), Толковые
онлайн-словари русского языка (14) onlayn elektron lüğətlərini göstərə bilərik.
Nümünə kimi Cambridge Dictionary elektron lüğətinin axtarış bölməsinə “book”
(şəkil 1) sözünü yazdıqda və nəticədə sözün həm şəkilli, həm də yazılı izahı verilir.
Eyni zamanda sözün hansı səviyyəyə (A1) aid olduğu, və sözün cümlədə işlənməsinə
aid misallar gəlir. Bundan əlavə “book” (şəkil 2, 3) sözünün başqa mənaları, izahları
hər biri ayrı ayrılıqda verilir.
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şəkil 1

şəkil 2

(şəkil 3) (12).
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Azərbaycanda da son illər bu sahədə xeyli lüğət hazırlanmışdır. Bura
“obastan”, “azleks”, “azerbaycandili” kimi onlayn lüğət platformalarını aid etmək
olar. Doğrudur, bu lüğətlər hələ qeyd edilən digər əcnəbi portallarla müqayisədə çox
da inkişaf etməmişdir, bununla belə onlarda kifayət qədər məlumat toplanmışıdr.
2. Tezaurus lüğətlər adi lüğətdən fərqli olaraq sözləri əlifba sırası ilə deyil,
məna oxşarlığına görə qruplaşdırılır. Tezaurus müxtəlif mövzular üzrə konseptual
lüğətdir. Bu lüğətlərlə işləmək bilikləri keyfiyyətli şəkildə mənimsəməyə, həmçinin
məlumatı məqsədyönlü şəkildə axtarmağı və strukturlaşdırmağı öyrənməyə imkan
verir. Elektron tezearuslara nümunə kimi Cambridge Dictionary elektron lüğətinin
Thesaurus bölməsini, Thesaurus.com (7) və s. elektron tesaurusunu göstərmək olar.
İkidilli (tərcümə) və çoxdilli lüğətlər. Bu cür elektron lüğətlər həm tətbiq
şəklində, həm də onlayn şəkildə kifayət qədərdi və bu lüğətlərdən geniş istifadə
olunur.
Obyekti leksikada assosiativ münasibətlər sferası olan assosiativ
(əlaqələndirilmiş) lüğətlər; belə lüğətlərin lüğət məqalələrinə leksem-stimul, tezlik və
əlifba sırasına görə (tezlik göstərilməklə) reaksiyaların siyahısı daxildir, məsələn,
Русский ассоциативный словарь (7) onlayn olaraq fəaliyyət göstərir. Bu lüğətdə
axtarış növə (birbaşa, əks), yaşa (10-dan 100-ə kimi), peşəyə, cinsə, tezlik və əlifbaya
görə bir neçə kriteriya üzrə aparılır. Nümunə olaraq “книга” sözünü axtarış sahəsinə
yazıb “istənilən” cinsə görə axtarsaq stimula görə ümumi reaksiya 102 olacaq.
Axtarışı qadın cinsinə görə aparsaq, stimula görə ümumi reaksiya 32 olacaq.

(şəkil 4)
(şəkil 5)
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(şəkil 6)
3. Tarixi və etimoloji lüğətlər sözlərin müəyyən tarixdən və müəyyən müddət
ərzində tarixi haqqımda məlumat verən, yeni söz və mənaların yaranması,
dəyişdirilməsi və ölməsini göstərən və sözlərin mənşəyini izah edən lüğətlərdir. Bu
tip elektron lüğətlərə nümunə kimi “Этимологический онлайн-словарь русского
языка Шанского Н. М.” (13), “Online Etymology Dictionary” (18) və s. göstərə
bilərik.
4. Dil formalarının lüğətləri, sözlərin forma xüsusiyyətlərini təyin edən və
mənaların təfsirinin olmadığı və ya köməkçi rol oynadığı, məsələn orfoqrafik və
orfoepik, sözdüzəldici və morfem (sözlərin morfemlərdən ibarət olduğunu göstərən),
qrammatik, əks əlifba lüğəti (sözlər əlifba sırası ilə deyil sözün sonuncu hərfləri
əlifba sırası ilə sıralanır).
5. Nitqdən istifadə lüğətləri, sözdə çətinliklər və uyğunluq lüğətləri (21);
6. Onomastik lüğətlər: antroponimik lüğətlər və toponimik lüğətlər (10);
7. Konkordanslar – bu və ya digər konkret dildə işlənən söz və ifadələrin
işləndikləri bütün kontekstlərlə və aid olduqları mənbəyə istinadla verilən siyahısıdır.
Fərz edək ki, elektron məkanda Azərbaycan yazıçılarının əsərlərindən ibarət mətnlər
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toplusu yerləşdirilmişdir. Biz hər hansı bir söz və ifadəni seçib axtarışa veririk.
Axtarış sistemi xüsusi proqram vasitəsi ilə həmin sözün işləndiyi bütün kontekstləri
tapır və dəqiq yerləri göstərilməklə siyahı şəklində istifadəçiyə təqdim edir. Təbiidir
ki, hər hansı konkret söz və ifadə müxtəlif kontekstlərdə fərqli mənalarda (məna
çalarlarında) işlənmiş olur. Beləliklə, istifadəçi (tədqiqatçı) söz və ifadənin mətnlər
massivində əks olunmuş bütün məna müxtəlflilərini (məna çalarlarını) qısa zaman
kəsiyində dəqiq və əhatəli şəkildə əldə etmiş olur.
Konkordans korpus dilçiliyinin əsas anlayışlarından biri hesab olunur.
Konkordanslar tətbiqi dilçilikdə - leksikoqrafiyada, mətnlərin təhlilində, dillərin
tədrisində, tərcümədə geniş istifadə olunur (1).
Korpus mətnlərinin konkordansının tərtibi ilə bağlı xüsusi proqramlar
mövcuddur. Həmin proqramlar “ konkordanser” adlanır. Bu proqramlar ixtiyari
korpus mətnindən bu və ya digər dil vahidinin tezliyini müəyyənləşdirmək, həmin
vahidlərin işləndiyi kontekstlərin siyahısını almağa imkan verir. Eyni zamanda
həmin proqramlarla kontekstləri açar sözlərə görə çeşidləmək mümkündür. Sözformaları yaxın mətnlərdə həmin proqramların köməyi ilə növlərə ayırmaq olar.
Konkordanslara aşağıdakıları misal göstərmək olar:
- F. M. Dostoyevskinin publisistikasının lüğət-konkordansı (4);
- Nave`s topical Bible (9);
- AntCont (8);
- Glossa Net (5);
- Unitex (11).
Konkordanser proqram nümunələri:
TextSTAT- Simples Text analyse Tool – xüsusi sorğu dilindən (requlyar
ifadə dili) istifadə etməklə müxtəlif dil korpusları ilə işləyən konkordanslar;
Rus ingilis və alman dilləri üçün linqvistik sorğu lüğəti sistemi: (3),
(20).
Konkordanslar aşağıda göstərilən linqvistik məsələlərin həlli zamanı istifadə olunur:
- bir sözün müxtəlif işlənmə variantlarının müqayisəsi prosesində;
- açar sözlərin təhlilində;
hər hansı söz və söz birləşməsinin tezlik səciyyələrinin təhlilində;
- fraza və idiomların müəyyən nümunəyə görə axtarışı və tədqiqi;
- söz siyahılarının tərtibi( çap prosesində istifadə olunur).
- söz siyahılarının yaradılması;
- müxtəlif söz və söz birləşmələrinin tərcümə variantlarının axtarışı;
Konkordans hər bir sözün minimal kontekstdə verildiyi xüsusi lüğət növüdür.
Mətnin tədqiqində konkordansların axtarış, evristik, analitik, indeksləşdirmə və
müqayisə funksiyalarından istifadə olunur.
Axtarış funksiyası verilmiş söz və ya söz birləşməsinə görə mətnin lazımi
fraqmentlərini tez tapmaq imkanı verir. Bu funksiya orijinal mətnin özəlliklərinin
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tədqiqi zamanı sitatların tapılması və dəqiqləşdirilməsi prosesində istifadə olunur.
Müntəxəbat tərtibində də konkordans faydalı vasitə hesab olunur.
Evristik funksiyada kontekstlərin mövcud ad göstəricilərindən fərqli şəkildə
istifadə olunur. Bəzən dil tədqiqatçıları və adi istifadəçilər kontekstə əsasən mətnin
yeni şərh formasını təklif edə bilərlər.
Analitik funksiya müxtəlif dil vahidlərinin (leksem, açar sözlər, onların
mətndə işlənmə tezlikləri və s.) təhlilini aparmaq imkanı verir.
İndeksləşdirmə funksiyasında mətnin çapa hazırlanması prosesində indeks və
söz siyahılarını düzəltmək üsulları təqdim olunur.
Müqayisə funksiyası sözlərin və konnotasiyaların mümkün işlənmə
variantlarının müqayisəsi üçün lazım gəlir.
Adi lüğətlərdən fərqli olaraq konkordans sözlərin (leksik vahidlərin) işlənmə
kontekstlərini verə bilir. Konkordanslar müxtəlif təyinatlı lüğətlərin, o cümlədən
izahlı lüğətlərin tərtibi üçün etibarlı baza rolunu oynaya bilər. Məsələn, əgər hər
hansı bir söz və ya ifadənin mətnlər massivində bütün işlənmə kontekstlərini
müəyyənləşdirsək, onların kontekstdə əks olunmuş bütün məna və məna çalarlarını
əldə etmiş olarıq. Bu da izahlı lüğətlərdə bu və ya digər söz və ya ifadənin mümkün
məna incəliklərini vermək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.
Lüğət – konkordanslar korpus dilçiliyinin mühüm hissəsi kimi dilçilik və
ədəbiyyatşünaslıq sahəsində aparılan araşdırmalarda müasir və effektli tədqiqat
vasitəsi kimi əhəmiyyətlidir (19).
Bunlardan başqa müxtəlif növdə lüğətlərin böyük toplusunu disklərdə və
İnternetdə Duden (alman dili, www.duden.de) və Larousse (fransız dili,
www.larousse.fr) nəşriyyatları təqdim edir.
Elektron lüğətləri texniki və istismar xarakteristikalarına görə isə aşağıdakı
kimi təsnif etmək olar:
1. İstifadə olunan əməliyyat sisteminə görə. Elektron lüğətlər müxtəlif
əməliyyat sistemləri ilə işləyə bilir. İstifadə olunan bütün müasir əməliyyat sistemləri
(MS Windows, Mac OS, Unix) üçün elektron lüğətlərin müxtəlif versiyaları
mövcuddur.
2. Elektron lüğətlər yüklənməsinə görə qeyri-rezident və rezident növlərinə
ayrılır. Qeyri-rezident lüğətlər mətn redaktorları kimi işləyən sadə proqramlardır,
əksər hallarda avtomatik tərcümə rejimində işləyirlər. Rezident elektron lüğətlər
kompüterin operativ yaddaşına yüklənir (məs: LINGVO) və kompüterin işlədiyi
istənilən vaxta proqrama müraciət etmək mümkün olur.
3. Əlaqədar lüğət bazalarının sayına görə. Elektron lüğətlərin əvvəlki
versiyaları yalnız bir lüğət bazasına malik olurdu, lakin yeni elektron lüğət
proqramları bir neçə lüğət bazalarına qoşula bilir.
4. Lüğət bazasını genişləndirmək imkanlarına görə. Müasir elektron lüğətlər
lüğət bazasını genişləndirmək imkanına malikdir. Bəzi proqramların istifadəçi
tərəfindən yeni sözlər daxil etmək üçün xüsusi yardımçı vasitələri vardır.
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5. Tərcümə rejiminə görə elektron lüğətlər 2 növə ayrılır: avtomatik toplu (alt
yazı) və interaktiv (sorğu-cavab ).
Birinci halda proqram tərcümə etmək lazım olan mətn faylının adı ilə və ya
tərcümə üçün nəzərdə tutulmuş bütün mətn fayllar qrupunun maskaları ilə çağırılır.
Sonra tərcüməçinin iştirakı olmadan avtomatik olaraq hər bir sözün birbaşa
tərcüməsi həyata keçirilir, yalnız tərcümə edilmiş sözlər və ya mənbə mətn monitor
ekranında və ya çap qurğusunda göstərilir, elektron lüğətin bazasında olmayan
sözlərin altında adətən "?" işarəsi olur. Bu tərcümə rejimi alt yazı rejimi adlanır. Belə
elektron lüğətlərin bazaları çox məhduddur və tərcümə keyfiyyəti çox aşağıdır.
İkinci halda, proqram aşağıdakı kimi işləyir. Proqramın rezident hissəsini
kompüterin operativ yaddaşına yüklədikdən sonra istifadəçi, hansı dildən hansı dilə
tərcümə etmək istədiyini seçərək sözü müəyyən edilmiş sahəyə daxil edərək
“tərcümə” düyməsini basaraq nəticəni əldə edir. Bu tip lüğətlər sürətlə işləyir və
tərcüməçinin işini xeyli asanlaşdırır, eyni zamanda lüğət verilənlər bazasını
genişləndirmək və bir neçə lüğət bazasına birləşmək imkanına malikdir (15).
Elektron lüğətlərin hazırlanması və istifadəsinə gəlincə isə onu qeyd etmək
lazımdır ki, kompüter lüğətləri adətən mətn korpusu bazası əsasında lüğət
vahidlərinin avtomatik emalı və axtarışı vasitəsi ilə yaradılır. Bunun üçün lüğət
məqalələrinin avtomatik formalaşmasına imkan verən və lüğət məlumatlarını
saxlayan və emal edən xüsusi proqramlardan – verilənlər bazası, kompüter
kartotekaları, mətnin emalı proqramları, istifadə olunur. Beləliklə, elektron lüğətlərin
hazırlanması, əsasən, aşağıdakı mərhələləri əhatə edir:
1. mətn korpuslarının hazırlanması və paralel olaraq sözlüyün yaradılması;
2. nümunələr korpusunun avtomatik formalaşdırılması;
3. lüğət məqalələrinin yazılması;
4. lüğət məqalələrinin verilənlər bazasına (VB) daxil edilməsi;
5. lüğət məqalələrinin VB-da redaktə edilməsi;
6. mətnin VB-da korrektə edilməsi;
7. mətn lüğətinin yaradılması və orijinal maketin hazırlanması;
8. lüğətin çapı;
Leksikoqrafiyanın kompüterləşdirilməsi və yeni informasiya məkanıın
şərtləri lüğətlərin avtomatlaşdırılmasını və terminoloji məlumat bazalarının (TVB)
yaradılması prinsiplərinin işlənib hazırlanmasını zəruri edir, bunlara aşağıdakılar
daxildir:
1. Modulluq – lüğət məqalələri müstəqil obyektlər kimi formalaşır, lakin
sistemlərdə təşkil olunur, sonradan onlar konkret məlumatların emalı sisteminin
altsistemləri kimi qəbul edilir.
2. Dinamiklik – bu prinsip lüğətin nomenklaturasını, lüğət məqaləsindəki
məlumatların tərkibini və miqdarını tez və çətinlik olmadan düzəltmək, həmçinin
artıq yaradılmış sistemə yeni proqram və faylları daxil etmək qabiliyyətini nəzərdə
tutur.
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3. Çeviklik – artıq hazırlanmış verilənlər bazası və lüğətlərin yeni tələblərə
cavab vermək qabiliyyətidir ki, bu da məlumatların axtarışı və məlumatların
seçilməsi və s. imkanlarını nəzərdə tutur.
4. Balanslaşdırma – verilənlər bazası və lüğətlərin sistematik şəkildə əldə
edilməsini müəyyən edir, məlumat seçimində özbaşınalığı və kortəbiiliyi istisna edir
və materialın diqqətlə seçilməsini, verilənlər bazasının strukturunu, təqdim olunan
məlumatların tamlığını nəzərdə tutur.
5. Dostluq - sistem və istifadəçi arasında qarşılıqlı əlaqənin ən səmərəli
xarakterini təmin edir; qrafik təsvirlərin, müxtəlif növ menyuların istifadəsində, səsin
müşayiətində, yəni istifadəçinin işini mümkün qədər rahat edən alətlərdən istifadə
olunur. Bu qarşılıqlı əlaqə prinsipi "dost interfeys", eləcə də "intuitiv interfeys"
adlanır (2).
Hal-hazırda elektron lüğətlər, korpuslar və verilənlər bazalarının hazırlanması
və inkişaf etdirilməsi bu istiqamətin ən aktual məsələlərindəndir.
Belə ki, kompüter leksikoqrafiyasında lüğət kartlarında deyil verilənlər
bazasından istifadə olunur. Verilənlər bazası seçilmiş parametrlərə görə massivi
avtomatik çeşidləməyə, lazımi nümunələri seçməyə, onları qruplara birləşdirməyə
imkan verir. Verilənlər bazası olaraq ACCESS, PARADOX, SQL kimi
proqramlardan istifadə olunur.
Nəticə kimi qeyd olunmalıdır ki, son illər elektron lüğətlər öz inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu tip lüğətlər demək olar ki, ənənəvi lüğətləri
tədricən əvəz etməyə başlayıb. Buna səbəb kimi isə onların daha praktik olması
göstərilir. Bu səbəbdən də elektron lüğətlərin təsnifi prinsiplərinin tədqiqi müasir
dilçilik baxımından əhəmiyyət kəsb edir.
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M.Heydarova
Classification principles of electronic dictionary
Summary

The article is dedicated to modern electronic dictionary. Computer
lexicography is represented by a number of methods and software tools for
processing textual data to create dictionaries. Within the framework of computer
lexicography, computer technologies are developed for compiling and using
dictionaries. The article analyzes the principles of electronic dictionaries, too.
Electronic dictionaries are classified according to the same principle as traditional
dictionaries. Taking into account the features of the development of these
dictionaries plays a key role at the stage of designing its structure. As it is known,
computer lexicography is considered to be a section in applied linguistics that
organizes the preparation of electronic dictionaries, linguistic databases, and the
compilation of programs that support lexicography work. The structure of the
electronic dictionary must meet many conditions. Since this type of dictionary is
intended only for the computer user, the lexical database it contains must be
completely formal. Lexical features should be as clear as possible and available for
automatic recognition of any written text. Applied lexicography is one of the
branches of applied linguistics, the task of which is to create automated and
automatic dictionaries and databases of various problem and subject-oriented. The
completeness and adequacy of lexicographic systems mainly determines the level
and reliability of extracting information and knowledge from texts of different
content, structure and purpose. Special programs, databases, computer files, word
processing programs allow to automatically create dictionary entries, store and
process dictionary data.
Computer lexicography is theoretically and empirically divided into two
parts: in the first part, the types of computer dictionaries, their design, the
development of computer lexicography rules, which are theoretical issues of
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computer lexicography, etc. such issues are included. The second part deals with the
practical implementation of theoretical research, that is, the creation of computer
dictionaries and databases.
Key words: electronic dictionary, computer lexicography, database, thesaurus,
concordance
М. Гейдарова
Принципы классификации электронного словаря
Резюме
Статья посвящена современному электронному словарю. Компьютерная
лексикография представлена рядом методов и программных средств обработки
текстовых данных для создания словарей. В рамках компьютерной
лексикографии разрабатываются компьютерные технологии для составления и
использования словарей. В статье также анализируются принципы работы
электронных словарей. Электронные словари классифицируются по тому же
принципу, что и традиционные словари. Учет особенностей разработки этих
словарей играет ключевую роль на этапе проектирования его структуры. Как
известно, компьютерной лексикографией считается раздел прикладной
лингвистики,
организующий
подготовку
электронных
словарей,
лингвистических баз данных, составление программ, поддерживающих
лексикографическую работу. Структура электронного словаря должна отвечать
многим условиям. Поскольку этот тип словаря предназначен только для
пользователя компьютера, содержащаяся в нем лексическая база данных
должна быть полностью формальной. Лексические признаки должны быть
максимально четкими и доступными для автоматического распознавания
любого письменного текста. Прикладная лексикография – это один из разделов
прикладной
лингвистики,
задачей
которого
является
создание
автоматизированных и автоматических словарей и баз данных различной
проблемной и предметной направленности. Полнота и адекватность
лексикографических систем во многом определяет уровень и достоверность
извлечения информации и знаний из текстов различного содержания,
структуры и назначения. Специальные программы, базы данных,
компьютерные
файлы,
программы
обработки
текстов
позволяют
автоматически создавать словарные статьи, хранить и обрабатывать словарные
данные.
Компьютерная лексикография теоретически и эмпирически делится на
две части: в первую часть включены виды компьютерных словарей, их
оформление, разработка правил компьютерной лексикографии, которые
являются теоретическими вопросами компьютерной лексикографии и т.д.
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Вторая часть посвящена практической реализации теоретических
исследований, то есть созданию компьютерных словарей и баз данных.
Ключевые слова: электронный словарь, компьютерная лексикография, база
данных, тезаурус, конкорданс
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: filogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Könül Həbibova
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNDƏ MÜASİR METOD VƏ
YANAŞMALARDAN İSTİFADƏ
Xülasə
Məqalədə xarici dillərin tədrisinin innovativ üsulları nəzərdən keçirilir. Bu
məqsədlə tədris prosesində istifadə olunan müxtəlif üsullar təhlil edilir. Aktual
materiallar pedaqogikanın qədim zamanlardan müasir vəziyyətinə qədər olan tarixini
əks etdirir. Bu baxımdan tədqir prosesinə tətbiq edilən yeniliklər xüsusi aktuallığı ilə
diqqəti cəlb edir. Dilçi mütəxəssislərin əsərlərindən çıxarışlar bizə inkişafın əsas
meyllərini müəyyən etməyə şərait yaradır. Məqalədə aparılmış təhlillər xarici dillərin
tədrisi metodologiyasında yeni istiqamətlərin formalaşması haqqında məlumat əldə
etməyə imkanı verir. Əsas məqsəd innovativ metodoloji texnikaları tədris prosesinə
tətbiq etməkdir. Tədqiqat zamanı müqayisəli-tipoloji təhlil metodundan istifadə
edilmişdir. Mövzu ilə bağlı elmi-nəzəri ədəbiyyatdan mənbə kimi istifadə edilmişdir.
Ənənəvi tədqiqatların yalnız bilik və bacarıqların ötürülməsinə və saxlanmasına
yönəldiyi sübut edilmişdir. Lakin bunlar adekvat performans nümayiş etdirmir.
Müasir dil təhsili özünü təhlil etmək və yeni bilikləri sistemləşdirmək bacarıqları ilə
multikultural şəxsiyyətin formalaşmasına yönəlmişdir. Bu məqsədlə səriştə və
kulturoloji yanaşmalardan istifadə edilmişdir. Sonda əldə edilən nəticələr öz əksini
tapır. Müəllimlər ən mütərəqqi yanaşmalarla tanış olmalı və sonra onları birləşdirib
xarici dilin tədrisində istifadə etməlidirlər.
Açar sözlər: ünsiyyət fəaliyyətləri, təhsil prosesi, xarici dillərin öyrənilməsi,
innovativ metodlar, müasirləşmə
Giriş. Müasir cəmiyyətdə xarici dillər peşə hazırlığının vacib tərkib hissəsinə
çevrilir. Müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər yüksək səviyyədə dil bilikləri ilə
maraqlanırlar, çünki bu, məsələlərin uğurlu həllinə və peşəkar yüksəlişə təsir edir.
Bir çox sahələrdə xarici tərəfdaşlarla əlaqələrin qurulmasına ehtiyac var.
Məktəb, ali təhsil müəssisələri, hazırlıq kursları və ya müstəqil olaraq dil
öyrənmə xarici dili öyrənməyə kömək edəcək əsas biliklər toplusunu təmin edir. Bu
gün dil biliklərinə yiyələnməyin müxtəlif səviyyələrdə olan insanlar üçün geniş təlim
materialları dəsti mövcuddur.
Uğur və bu məqsədə çatmaq tətbiq olunan metodlardan və müəllimin
ixtisasından asılıdır. İnformasiya texnologiyalarından və müasir tədris metodlarından
istifadə etmək bacarığı yeni materialın tez başa düşülməsinə kömək edir. Müxtəlif
texnikaları birləşdirərək müəllim konkret təhsil proqramlarını həll edə bilər.
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Bunu nəzərə alaraq, müəllim və tələbələr xarici dillərin tədrisinin müasir
metodları ilə tanış olmalıdırlar. Bundan əlavə, onlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün ən
təsirli üsulları seçə bilərlər.
Müasir mərhələ xarici dillərin tədrisi metodlarının diqqətlə seçilməsi ilə
xarakterizə olunur. Bu gün müasir informasiya texnologiyalarına və aktual
tendensiyalara xüsusi diqqət yetirilir. Müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislərin
hazırlanması zamanı ən təsirli üsulların və vasitələrin bir növ seçimi var.
Alimlərin fikrincə, ən mühüm məqsəd ikinci dərəcəli dil şəxsiyyətinin
formalaşmasıdır. Tələbələr yeni bir dili əsaslı şəkildə yeni səviyyəyə aparmalıdırlar.
Bunun üçün qavrayışda səhvlərə yol verməmək üçün onu ana dilindən ayırmaq
vacibdir.
İnnovativ metodların seçilməsi zamanı aşağıdakı meyarlar nəzərə alınır:
― Tələbə üçün rahat və dəstəkləyici mühitin yaradılması, təbii marağın və
yeni xarici dil öyrənmək istəyinin təşviqi.
― Şifahi, yazılı və yaradıcı qabiliyyətləri stimullaşdırmaq üçün emosiyaların,
hisslərin, təcrübələrin təhsil prosesinə cəlb edilməsi.
― Tədris prosesində koqnitiv yanaşmadan istifadə.
― Emosional və fiziki imkanlar səviyyəsində dillə təkbaşına işləməyə cəhd
etmək.
Müxtəlif iş formaları bu məqsədlərə çatmağa kömək edir. Praktiki təcrübə
tələbənin şəxsiyyəti və maraqlarının xarici dili başa düşmə keyfiyyətinə birbaşa təsir
etdiyi qənaətinə gəlməyə imkan verir. Bunun üçün müxtəlif texnika və təlim
vasitələrindən istifadə etmək vacibdir.
Humanist yanaşma. “1960-1970-ci illərdə öyrənməyə humanist yanaşma
formalaşmışdır. Buna əsasən, təlim prosesi birbaşa tələbənin fərdiliyinə yönəldilir.
Onun maraq və ehtiyaclarını çatdırmaq xarici dillərin daha sürətli öyrənilməsinə
kömək edir” (4, s. 10). Oyun vəziyyətlərinin yaradılması, insanın fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, onu prosesə daha güclü cəlb edir. Humanist yanaşmada
müəllimin şəxsiyyəti hələ də kifayət qədər vacib olsa da, daha az əhəmiyyət kəsb edir.
Humanist yanaşma bir sıra alternativ öyrənmə üsullarının formalaşmasına
səbəb olmuşdur. Məqsədləri xarici dil öyrənmək, nitq və yazı bacarıqlarını
formaşaldırmaq olmuşdur. Bu qeyri-ənənəvi üsullara fiziki hərəkətlərə güvənmək,
“İcma” metodu”, “Sakit öyrənmə”, neyro-linqvistik proqramlaşdırma daxildir:
Bu yanaşmada bəzi texnikalar öz dəyərini sübut etmiş və hal-hazıra qədər
əhəmiyyətini saxlamışdır. Qəbul edilmiş pedaqogika təlim prosesinin səmərəliliyini
artırmaq üçün müxtəlif üsulları birləşdirdi.
Kommunikativ yanaşma. Kitablar vasitəsilə adi tədris üsullarının yüksək
texnologiyadan istifadə etməklə inkişafı oxşar qrammatik məşqləri, mətnlərin
oxunması və tərcüməsi arxa plana keçirir. “Humanist yanaşma son nəticədə bütün
prosedurun əsaslandığı kommunikativ yanaşmanın formalaşmasına gətirib çıxardı”
(2, s. 34).
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Ənənəvi qrammatik-tərcümə üsulları dil bacarıqlarını formalaşdırmır. Tələbə
müxtəlif mətnləri yüksək səviyyədə oxuyub tərcümə etməyi bacarır, lakin xarici dil
biliklərini real həyatda tətbiq edə bilmir. Kommunikativ yanaşma qrammatik
biliklərdən danışıq və yazı bacarıqları formasında istifadə etməyə imkan verir.
Əsas vəzifələrdən biri lüğətin zənginləşdirilməsidir. Bununla belə, yeni sözlər
təkcə passiv deyil, həm də aktiv formada saxlanmalıdır. Başqa sözlə desək, tələbə
sözün tərcüməsini bilməli, həm nitqdə, həm də öz mətnlərinin yazılışında istifadə
etməyi bacarmalıdır.
Bacarıqları inkişaf etdirmək üçün sadə bir məşq kimi spontan qrup
dialoqlarını qeyd etmək olar. Tələbələr cütlərə bölünür və müxtəlif mövzularda
ünsiyyət qurmağa çalışırlar. Adətən müəllim söhbətə nəzarət edir və ya aparıcı
suallarla kömək edir.
Yeni sözlərin öyrənilməsi zamanı kartlarla məşqlərdən istifadə olunur.
Onların üzərinə yeni sözlər yazılır, sonra çevrilir və qarışdırılır. Bir tələbə kart çəkir
və digərlərinin təxmin edə bilməsi üçün xarici dildə sözün mənasını izah etməyə
çalışır. Bu məşq tələbələrə yeni sözləri “hiss etməyə” (3, s. 11) və onların düzgün
istifadə edildiyi vəziyyətləri yadda saxlamağa imkan verir.
Kulturoloji yanaşma. Xarici dilin tədrisinin metodik sistemini yaratdıqda
çox vaxt kulturoloji yanaşma nəzərə alınır. Onun əsas məqsədi mədəniyyətlərarası
səriştənin formalaşdırılmasıdır. Buna əsaslanan xüsusi öyrənmə modeli və əsas
prinsiplər mövcuddur. Müəllim tapşırığı nəzərə alaraq bir sıra məşqlər seçə bilər.
“Təsvir edilən metod xüsusi tədris prinsiplərinə əsaslanır, xarici dil
öyrənmənin kulturoloji istiqamətini təsvir edir” (5, s. 51). Şifahi və şərti şifahi
xarakterli məşqlər həmişə daha böyük prioritetlərə malikdir. Bunu kulturoloji
yanaşmada təlim prosesinin nitq fokusunun prinsipi sübut edir. Bununla biz
mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarıqlarını formalaşdıra bilərik.
Bu yanaşmada məşq adekvatlığı prinsipi mühüm rol oynayır. Onlar
mədəniyyətlərarası təlim üçün vəziyyətləri simulyasiya etmək üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Bunun üçün mədəniyyət, dəyərlər, ünsiyyət niyyətləri və gözləntiləri,
eləcə də əsas biliklər nəzərə alınmalıdır. Müəllim müxtəlif aspektləri nəzərə alaraq
tapşırıqlar seçməlidir ki, tələbələr müxtəlif səviyyələrdə mədəniyyətlərarası
ünsiyyətdə iştirak edə bilsinlər.
Problem yanaşma. Təlimlərin səmərəliliyinin və effektivliyinin artırılması
sahəsində davamlı olaraq işlər aparılır. Əsas sahələrdən biri xarici dilin müxtəlif
aspektlərinin inkişafına təsir edən problemli öyrənmədir. Mütəxəssislər problemli
vəzifələri həll etmək üçün idrak fəaliyyətinin inkişafı, o cümlədən bütün zehni
qüvvələrin işində yaradıcılıq və müstəqilliyi stimullaşdırmaq kimi vasitələr axtarırlar.
“Pedaqogika belə nəticəyə gəlmişdir ki, tələbə sadəcə olaraq məlumatı dərk
edən passiv obyekt deyil, prosesin tam iştirakçısı olmalıdır. Problemli öyrənmə bu
gün xarici dillərin tədrisinin innovativ metodlarına aiddir.” (1, s. 92) Bacarıqların
özünü inkişaf etdirməsi və tələbələrin təfəkkürü üçün bir vasitə kimi çıxış edir.
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Öyrənməyə problemli yanaşmanın spesifik cəhəti tələbələrin öz spesifik
nəticələrini əldə etmələri, yeni biliklər əldə etmələri prosesinə cəlb edilməsidir ki, bu
da öyrənmənin növbəti mərhələsidir. Onlar müəyyən nəticələrin lehinə fərziyyələr və
arqumentlər irəli sürürlər, nəinki verilən məlumatları öyrənirlər. Beləliklə, problemli
təlim özünəinamı stimullaşdırır, tədris və tədqiqat fəaliyyəti bacarıqlarının
formalaşmasına kömək edir.
Təlimdə problemli yanaşmadan istifadə edən müəllimlər qrupda tələbələrin
müstəqil işlərinin sistemli inkişafına diqqət yetirməlidirlər. Əsas məqsəd onların
özləri bilik əldə etmələrinə kömək etməkdir. Yaradıcı təxəyyülün inkişafı, fərziyyələr
və təfərrüata diqqət yetirmək gələcək təlimlərə kömək edir.
Problem metodu. Bir neçə onilliklər ərzində təhsil sistemində əsasən
avtoritar yanaşma ilə təlim üstünlük təşkil edirdi. Nəticədə, tələbələr nadir hallarda
təşəbbüs göstərən passiv obyektlər rolunu oynayırdılar. Hal-hazırda ön planda
vəziyyəti dəyişdirmək və tələbələri prosesə cəlb etmək üçün hazırlanmış şəxsiyyət
yönümlü təhsildir.
“Problemli metod insanda müstəqil insan olmaq üçün zəruri keyfiyyətləri
inkişaf etdirməyə imkan verir. Bunun sayəsində xarici dil öyrənmə prosesi daha
səmərəli keçir.” (4, s. 52). Çox vaxt tələbələrə yeni lüğət və naməlum məlumatların
olduğu yeni mətn verilir. Monoloji fəaliyyət olaraq onlar hekayə və ya esse yazır,
burada öz fikirlərini bildirir və yeni faktlar yaradırlar.
Dialoq fəaliyyətində suallara cavab verməli olan müəllim və tələbələr
arasında dialoqun qurulması nəzərdə tutulur. Bunun üçün yeni mətndəki
məlumatlardan istifadə edilir.
Tədqiqatın növbəti mərhələsi düşüncə fəaliyyətidir. Tələbələr müəyyən
nəticələr çıxaran təqdimatı tərtib edir. Bu, bütövlükdə mətnin düzgün başa düşülməsi
ilə yanaşı, məntiqi və əsaslandırmanı yoxlamağa imkan verir.
Evristik tapşırıqlar, tələbələrin özləri bir növ yeni qayda və ya qanunu kəşf
etməli olduqları xüsusi fəaliyyət formasıdır. Məsələn, mətndə fel və ya zamanın
xüsusi istifadəsini müəyyən edə bilərlər.
“Tədqiqat tapşırıqları daha yüksək performans səviyyəsidir.” (1, s. 12).
Tələbələrdən yeni hadisələri və mahiyyəti müstəqil şəkildə açmaq tələb olunur.
Dərslərin təşkilinin konkret forması kimi təcrübə, hesabatlar, simulyasiyalar,
sorğular, məlumatların toplanması, faktların təhlili və s. kimi aspektlərdən istifadə
olunur.
Daha sonra müəllim proqramlaşdırıla bilən tapşırıqdan istifadə edə bilər.
Müəllim bu biliklərdən istifadə etmək və yeni qaydaları öyrətmək üçün məşq edir.
Kommunikativ yanaşma. Ünsiyyət aktı xarici dillərin inkişafında mühüm
rol oynayan ünsiyyət fəaliyyətinin əsas vahididir. Tələbə yeni dildə ünsiyyət qurmağı
bacarmalıdır. Təlimdə nitq bacarıqlarının formalaşmasına və kommunikativ
səriştənin inkişafına kifayət qədər diqqət yetirilməlidir.Xüsusi məşqlərdən istifadə
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etməklə həyata keçirilən leksik nitq bacarıqlarının inkişafı. E.İ.Passov və başqa
alimlər şərti nitq məşqlərinin məqsədəuyğunluğundan danışmışlar.
Tələbələr tədricən öz bacarıqlarının inkişafının müxtəlif mərhələlərini
keçirlər. Gələcəkdə onlar əldə etdikləri bacarıqlardan istifadə edərək, təkbaşına
dialoq qurmalıdırlar. Təlimlər sistemi yüksək nitq səviyyəsinə nail olmağa kömək
edir. Onlar təlimin müxtəlif mərhələlərində tətbiq edilməlidir. Bu, nitqi lazımi
səviyyədə inkişaf etdirməyə imkan verir.
“Bir çox ekspertlərin fikrincə, dialoq və monoloq nitqin inkişafı spontan
olmalıdır.” (3, s. 16). Bunun üçün suallara cavab vermək və ya hazırlıqsız müxtəlif
mövzularda danışmaq təklif olunur.
İnteraktiv üsullar. Hazırda interaktiv təlim tapşırıqları və məşqlərdən geniş
istifadə olunur. Onlar yaş qrupundan asılı olaraq yüksək effektivlik nümayiş
etdirirlər. Bu cür hərəkətlər adətən aşağıdakılarla bağlıdır:
― nitqin istiləşməsi.
― komandalarda qrup işi (dəyirmi masalar, müzakirələr, mini konfranslar və
s.).
― müxtəlif oyunlar.
― audio və video materialların istifadəsi (2, s. 17).
İstiləşmə müəllim və tələbələr arasında müəyyən bir dialoqu nəzərdə tutur ki,
bu da sizə fənn üzrə sinifə girməyə imkan verir. O, həm də dil bacarıqlarına və
lüğətin təkrarına yiyələnməyə xidmət edir. Oyunun improvizasiyası kimi, teatr
tamaşaları, mübahisəli dialoqlar və s. effektiv hesab edilir. Hər bir tələbənin
oynamalı olduğu rol ola bilər. Bu oyunlarla bir neçə problem həll edilir:
― kommunikativ vəziyyətin yeniliyi təmin edilir.
― yeni və köhnə lüğətdən istifadə imkanları.
― yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı.
― xarici dildə danışmadan əvvəl qorxudan azad olmaq.
Nitq və digər bacarıqların inkişafı üçün bu gün audio və video materiallardan
istifadə olunur. Onlar yeni məlumatlar əldə etməyə, mətnləri dinləməyə və tələffüzü
məşq etməyə imkan verir. Dərslərdə CD-lər, interaktiv lövhələr, proyektorlar və
müxtəlif multimedia avadanlıqlarından istifadə olunur. Bu, xarici dilin öyrənilməsi
prosesində müxtəlifliyi təmin edir.
Nəticə. Sübut edilmişdir ki, ənənəvi tədqiqatlar yalnız bilik, səriştə və
bacarıqların ötürülməsinə və saxlanmasına yönəldilmişdir və adekvat performans
nümayiş etdirmir. Müasir dil təhsili özünü təhlil etmək və yeni bilikləri
sistemləşdirmək bacarıqları ilə multikultural şəxsiyyətin formalaşmasına
yönəlmişdir. Bu məqsədlə səriştə və kulturoloji yanaşmalardan istifadə edilmişdir.
İnformasiya və kompüter texnologiyaları səmərəliliyi artıra və müstəqil təhsil üçün
şərait yarada bilər.İnnovativ üsullar bütün sistemin modernləşdirilməsinin tərkib
hissəsidir. Müəllimlər ən mütərəqqi yanaşmalarla tanış olmalı və sonra onları
birləşdirib işdə istifadə etməlidirlər.
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Сафарова Егана
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Резюме
В статье рассматриваются инновационные методы обучения
иностранным языкам. С этой целью анализируются различные методы,
используемые в учебном процессе. Современные материалы отражают
историю педагогики с древнейших времен до наших дней. С этой точки зрения
инновации, применяемые в процессе оценки, привлекают внимание своей
особой актуальностью. Выдержки из работ лингвистов позволяют определить
основные тенденции развития. Анализы, проведенные в статье, дают
возможность получить информацию о формировании новых направлений в
методике обучения иностранным языкам. Основная цель – применение
инновационных методических приемов в учебном процессе. В ходе
исследования был использован метод сравнительно-типологического анализа.
В качестве источника использовалась научно-теоретическая литература по
теме. Доказано, что традиционные исследования сосредоточены только на
передаче и сохранении знаний и навыков. Но они не показывают должной
производительности. Современное языковое образование направлено на
формирование поликультурной личности, способной к самоанализу и
систематизации новых знаний. Для этого использовались компетентностный и
культурологический подходы. В конце отражаются результаты. Преподаватели
должны ознакомиться с наиболее передовыми подходами, а затем
комбинировать их и использовать в обучении иностранному языку.
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, учебный процесс,
изучение иностранных языков, инновационные методы.
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Safarova Yegana
USE OF MODERN METHODS AND APPROACHES IN TEACHING
FOREIGN LANGUAGES
Summary
The article deals with innovative methods of teaching foreign languages. For
this purpose, various methods used in the educational process are analyzed. Modern
materials reflect the history of pedagogy from ancient times to the present day. From
this point of view, innovations applied in the evaluation process attract attention due
to their particular relevance. Extracts from the works of linguists allow us to
determine the main development trends. The analyzes carried out in the article
provide an opportunity to obtain information about the formation of new directions
in the methodology of teaching foreign languages. The main goal is the use of
innovative teaching methods in the educational process. In the course of the study,
the method of comparative typological analysis was used. The scientific and
theoretical literature on the topic was used as a source. It has been proven that
traditional research focuses only on the transfer and preservation of knowledge and
skills. But they do not show proper performance. Modern language education is
aimed at the formation of a multicultural personality capable of introspection and
systematization of new knowledge. For this, competency-based and culturological
approaches were used. The results are shown at the end. Teachers should get
acquainted with the most advanced approaches, and then combine them and use them
in teaching a foreign language.
Key words: communicative activity, educational process, learning of foreign
languages, innovative methods.
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POETİK MƏTNDƏ ANTONİMLƏŞMƏ
VƏ SEMANTİK QÜTBLƏŞMƏ
XÜLASƏ
Məqalədə poetik mətndə semantik əlaqələrin ifadə xüsusiyyətləri öyrənilir.
Müvafiq nümunələr əsasında poetik mətndə leksik və kontekstual antonimiya ilə
yanaşı kontekstual və diskursiv antonimiyanın geniş tətbiqi araşdırılır. Müəllif poetik
mətndə antonimlərin leksik cütlərindən istifadə etməklə antonim əlaqələr yaradır,
həm də kontekst daxilində bu ziddiyyəti yaradır. Leksik antonimlər poetik mətndə
həm yaxın, həm də uzaq mövqelərdə işlənir. Antonim olmayan sözlərin təsnifatına və
qütbləşməsinə görə antonim effektinin yaradılması şeirlərdə işlənən bir xüsusiyyət
kimi özünü göstərir. Qütbləşmə müzakirə və ya nitq aktında müşahidə olunur.
Qütbləşmiş vahidlərin ardıcıl görünüşü və onların bir-birindən uzaq mövqelərdə
olması müqayisə effektini yaradır. Belə hallarda real antonimiya olmasa belə onun
varlığının təsiri hiss olunur. Poetik mətndə antonim cütünün komponentinin örtük
ifadəsi geniş istifadə olunur. Antonimiyanın qütbləşməsi və təsnifatı zamanı
qütblərin birində gradasiya yaranır, digərində isə söz işlədilir. Nəticədə antonim
cütlərinin sayı artır. Belə hal qütbdə yerləşən bir cüt antonimin vahidlərindən birinin
fərqləndirilməsi ilə seçilir.
Mətn əsasında antonimik kontekstual və diskursiv antonimiya hadisələrinin
öyrənilməsi ilkin şərtdir. Belə antonimiya bədii mətnlərdə, xüsusən də poetik
nümunələrdə çox işlənir. Şeirlər kontekstual və diskursiv antonimiyanın öyrənilməsi
üçün mühüm material rolunu oynayır.
Açar sözlər: antonim, antonimlik, qraduallıq, qütbləşmə, nitq aktı
Bədii mətndə antonim münasibətlərin yaxın ətrafda ifadə olunması fikrin
obrazlılığını artırır, qütbləşmə və qraduallıq yaratmaqla oxucuya emosionalekspressiv təsiri artırır. Mətn daxilində antonimlik hadisəsi, xüsusən qütbləşdirmə,
oppozisiya qurmaq məsələləri dilçilikdə az tədqiq olunmuş məsələlərdən biridir. Bu
problemin xüsusi maraq doğuran aspektləri kontekstual, eləcə də semantik
antonimliyi, semantik qütbləşməni əhatə edir. Mətn və ya kontekst daxilində
kontekstual antonimlik müəyyən səviyyədə öyrənilsə də [1; 2; 3], semantik
qütbləşmə məsələləri, demək olar ki, tədqiqat obyekti olmamışdır. Qeyd olunan
məsələ həm elmi yeniliyi, həm də aktuallığı ilə seçilir.
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Spesifik ifadə və məzmun planına, tamlığa, hissə və elementlətrə malik olan,
mürəkkəb, iyerarxik və dinamik sistem, yüksək dərəcədə formallaşdırılması (bölgü,
ölçü, qafiyə və s.) ilə seçilən mətn poetik mətndir. Poetik mətnin vahidləri xüsusi
obrazlı məna ifadə edir. Poetik mətnin komponentlərinin mənaları, semantik
seqmentlərinin məzmunu müqayisəyə, qarşılaşdırmaya, qütbləşmə və dərəcələnməyə
çox məruz qalır. Bu isə öz növbəsində obrazlılığı, emosionallığı, ümumən təsir
effektini artırır.
Poetik mətnin semantik seqmenti onun tərkibindəki söyləm və ya söyləmlərin
konkret məzmun əmələ gətirən ardıcıllığıdır. Poetik mətndə qarşılaşdırma,
qütbləşdirmə və dərəcələnmə söz birləşmələri səviyyəsində də gedə bilir.
Poetik mətnin praqmatik aspektləri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Praqmatika,
adətən insanların konkret nitq situasiyasında kommunikativ və ya nitq aktını necə
qavradıqlarını və yaratdıqlarını öyrənir. O, sifahi ünsiyyətin kommunikativ aktında
mövcud olan mənaları bir-birindən fərqləndirir. Bunlardan biri informativ məna və
ya cümlənin mənası, digəri isə kommunikativ məna və ya danışanın ifadə etdiyi
mənadır. Kommunikativ aktın qavranılması və yaradılması bacarığı danışanlar
arasında sosial status haqqında nəzakətlilik kimi mədəni, gizli və aydın linqvistik
biliklərin daxil olduğu praqmatik bacarığa aid edilir.
Praqmatikanın mühüm aspektlərindən biri də nitq aktlarıdır. Nitq aktı ifadə ilə
müşayət olunan hərəkətlərdir. Bir çox məktəblərdə linqvistik praqmatika məhz nitq
aktları nəzəriyyəsi kimi başa düşülür.
Nitq aktı nəzəriyyəsi C.Ostinin аdı ilə bağlıdır. Dilin fəal aspekt olması fikri
Amerika filosofu və linqvisti C.Sörl tərəfindən xüsusi qeyd edilmişdir. C.Sörlün
fikirləri onun müəllimi, ingilis filosofu C.Ostinin təsiri altında formalaşmışdır.
C.Ostinin 1955-ci ildə Harvard Universitetində oxuduğu mühazirlərin motivləri
əsasında yazılmış “How to do things with words?” (1962) adlı kitabında belə bir
məsələyə baxılır: reallığı sözlərlə əmələ gətirmək olarmı? Bu suala cavab C.Sörlün
performativlər adlanan nitq aktlarının təsnifində özünə yer alır [4, s.170].
Nitq aktı müəyyən mühitdə və konkret məqsədlə danışan tərəfindən adresata
yönəlmiş söyləmdən ibarətdir. Nitq aktlarının yerinə yetirilməsi nəticəsində danışan
dinləyənin öz fikrini, əqli və ya psixoloji vəziyyətini dəyişməsi üçün müəyyən
təsirlər göstərir.
C.Sörl qeyd edir ki, hər hansı bir dildə danışıq prosesində nitq aktları yaranır.
Bu nitq aktlarına fikir söyləmək, əmr etmək, sual vermək, vədlər vermək və s.
daxildir C.Sörlə görə, nitq aktının reprezentativlik, direktivlik, kommissivlik,
ekspressivlik, deklarativlik kimi funksiyaları vardır [4, s.249-250].
Reprezentativ aktlarda şərh, təsnifat, təsdiq, rədd, etiraz, cavabvermə kimi
məqamların aydınlaşdırılması üçün həm adi, həm də kontekstual antonimlərdən
istifadə edilir. Məsələn,
“O, hansı nurani qocaydı görən,
Ya elə qeybdən gələn səs idi.
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Dedi: “- Tələsməyin ömrün yazında,
Sizə paxıllığım tutur, cavanlar,
Hara qaçırsınız - yaya çıxmağa?!
Yaşayın qış ilə yaz arasında” [5, s.77].
Bu nümunədə müəllif təsvir və şərhdən istifadə etmişdir. Hadisələri danışan
nurani qocadır. Qocanın sözləri isə gənclərə ünvanlanmışdır. Mətndə işlənmiş qoca
və cavan sözləri leksik antonimlərdir. Lakin onlar bu poetik mətndə bir-biri ilə
bilavasitə qarşılaşdırılmır. Müəllif qocanı cavana qarşı qoymur. Nəticədə iki leksik
vahid arasındakı semantik münasibət kontekstual, daha dəqiq deyilərsə, diskursiv
antonimiya mənzərəsi yaradır. Poetik mətndə bu iki söz arasında qraduallıq
qabardılmışdır: qoca →cavan; nurani qoca → cavan. Göründüyü kimi qraduallaşma
qoca sözü üzrə baş vermişdir. Burada qütblər arasındakı semantik aralıq, interval
“nurani” sözü əsasında genişləndirilmişdir. “Nurani qoca” söz birləşməsi ilə “qoca”
sözü arasındakı müqayisə qarşılaşdırma yaş çoxluğu ilə deyil, müdriklik, böyük
həyat təcrübəsi əsasında gedir. Nurani qocanın adi qocadan yaşca böyük olubolmaması fon mövqeyində durur və dəqiq cavabını tapmır. Əslində poetik mətndə
belə bir müqayisə məqsədi yoxdur.
“Hara qaçırsınız - yaya çıxmağa?!
Yaşayın qış ilə yaz arasında”.
Bu kontekst şeiri, poetik mətni qapayır. İki söyləm, iki nitq aktında ilin
metaforlaşma ilə ömrün üç dövrünə transfer edilmiş fəsil adları da semantik
qraduallaşma və qütbləşmə formalaşdırır. Maraqlıədır ki, müəllif dərəcələmə
prosesində yazı orta mövqedə yerləşdirmişdir. Leksik antonimlik baxımından qış-yay
antonim münasibət əmələ gətirir və belə münasibət isti – soyuq ziddiyyəti əsasında
formalaşır. Fəsillərin metaforlaşması və insan ömrünə şamil edilməsini nəzərə alsaq,
ömrün yazı, ömrün payızı və ömrün qışı söz birləşmələrini ayırmaq olur. Ömrün yayı
ifadəsi isə yoxdur. Lakin yuxarıda verilmiş poetik mətndə “yaya çıxmağa tələsmək”
ifadəsi vardır. Qütbləşmə qütblərin adının dəyişməsi “qış ilə yaz arasında” qocanın
mövqeyindən ortaya qoyulur. Burada implisit olaraq ilin fəsillərinin ilin başlanğıcı
koordinatından düzülüş ardıcıllığı da özünü göstərir: qış →yaz → yay.
“Siz təlaş eylərsiz iynə-biz ilə,
Bizimki də gəlib-gedər söz ilə.
Əyri ol əyriylə, düz ol düz ilə,
Hər yetəni sən aldatma hayıfsan” [6, s.17].
Aşıq Ələsgərdən götürülmüş bu nümunədə kontekstual antonim iynə və biz
sözləridir. Müəllif etiraz və rədd reprezantiv aktından istifadə edir. Əyri və düz
sözləri həm kontekstual, həm də üslubi antonimlərdir. Adi söz kimi götürüldükdə
əyri-düz antonim cütüdür. Lakin şeirdə həmin sözlərin məcazi mənası istifadə
olunmuşdur: əyri ( yalançı, pis) adam – düz (doğru, yaxşı) adam.
Qeyd etmək lazımdır ki, poetik mətndəki “iynə” və “biz” sözləri leksik
antonim deyil, sinonimdir. Mətndə əyri – düz antonim cütü vardır. İlk baxışdan
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burada iynə-biz cütlüyü ilə əlaqə görünmür. Məsələ burasındadır ki, iynə və biz bir
sırada durmur. Biz və çüvaldüz cütlüyü iynənin qalınlığına görə sıra yaradır. Eyni
zamanda, iynənin qıyıq adlanan bir növü də vardır ki, bu cür iynələr daha qalın
parçaları, gönü tikmək üçün istifadə olunurlar. Onların ucu əyri olur. Deməli, poetik
mətndə implisit olaraq əyri uclu iynə mənası mövcuddur. Bu da mətndəki əyri-düz
antonimiyası ilə semantik paralel yaradır.
Poetik mətndə nitq aktının məzmunu antonim münasibətin formalaşmasında öz
rolunu oynayır. Bu da bəzi nitq aktlarına bir qədər başqa yöndən yanaşmaq tələbini
əmələ gətirir. C.Sörldən fərqli olaraq, C.Liç yuxarıda qeyd edilənləri nitq aktının
kateqoriyaları adlandırmış və reprezentativ funksiyanı “assertiv”, direktivi isə
“impozitiv” ilə əvəz etmişdir [7, s. 118].
Sonradan bəzi tədqiqatçılar nitq aktlarının özü-özlüyündə mövcud olmadığını
qeyd edərək, onların mətn daxilində digər söyləmlərlə birləşməsini irəli sürmüşdülər.
Hətta onlar mətnin ümumi strategiyası ilə əlaqəyə girən, dominant məqsədlə bağlı
olan mətn aktlarının varlığı haqqında da qeydlər etmişlər. Bəzən mətnin bu cür
ümumi və ya dominant məqsədlərini mətn aktının praqmatik mərkəzi adlandırırlar.
Məsələn, reklam mətni (onun verbal və ya qeyri-verbal komponentləri)
müxtəlif funksiyalar, yəni reprezentativ (məhsul haqqında informasiya, eyni
zamanda məhsulun təsviri), kommissiv (keyfiyyət və ya təhlükəsizlik haqqında
zəmanət), ekspressiv (məhsulun özü və onun keyfiyyəti barədə razılıq ifadə etmək)
və bu kimi digər nitq aktlarını icra edə bilər. Direktivlər hər zaman reklamın
praqmatik mərkəzi kimi çıxış edir: Get və al!
Təzadı ifadə etmək antonimlərin yeganə üslubi funksiyası deyildir.
Antonimlərin köməyi ilə hadisənin tamlığı, genişliyi, dərinliyi ifadəsini tapır, zamanməkan sərhədləri genişləndirilir. Antonimlər bir-birinə əks hadisələrin əvəzlənməsini
göstərmək üçün işlədilərək xüsusi üslubi effekt yaradır. Antonimlər çox zaman
kalambur (mübaliğə) tərkibində qarşılaşdırılır.
Antonimlikdə yalnız dil antonimləri deyil, kontekstual antonimlər də vardır. Bu
zaman antonim münasibətə girən sözlər özlərinin məna həcmində əkslik əlaməti
daşımırlar. Məsələn, İt was the best of times; it was the worst of times; it was the
age of wisdom; it was the age of foolishness; it was the spring of hope; it was the
winter of despair.
Bu cümlələrdə antonim cütləri ilə yanaşı qarşılaşdırılan spring və winter sözləri
də vardır. Qeyd edilən sözlər ayrılıqda götürüldükdə antonim cüt yaratmırlar. Lakin
kontekst daxilində onlar qütbləşir və nəticədə nitq və ya kontekstual antonim
funksiyasını yerinə yetirirlər.
Antonim münasibətin əsasında duran əlamət keyfiyyət, kəmiyyət, zaman,
məkan, eyni kateqoriyaya mənsubluq münasibətlərindən irəli gəlir. Başqa mənalı
sözlərin adətən antonimləri olmur. Hərəkət və hal ifadə edən sözlər də antonim
cütləri yaradır.
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“Təmizlik eşqiylə qalxıb-ucalar,
Yığar zirvəsinə bu qarı dağlar.
Dağların yanında düzlər nədir ki?!
Düzlərin dəlisov vüqarı dağlar” [5, s.42].
Azərbaycan dilində antonim sözlərin bir-biri ilə birləşməsi xüsusi üslubi effekt
yaradır. Azərbaycan dilində əks mənalı sözlərdən əmələ gəlmiş qoşa sözlər kifayət
qədər çoxdur bu sözlər mətndə kontekstual antonimlik yaradır.
“Gecəli-gündüzlü çarpar ürəyi,Yaddan çıxarmışıq harda, nələri?!” [5, s. 37].
“…Bu mənim əlim-ayağım,
Bu ağzım, burnum, qulağım,
Kimsədən əskikliyim yox,
Yox kimsədən artıqlığım,Burax gedim, ay işığı!” [8, s.6].
“Gözlərin çağlayan sevgi dənizi,
Görənin açılır bəti-bənizi.
Qaldır kirpiyini gülsün dan üzü,
Ağ-qara üstündən halə gözəldir” [5, s.110-111].
“Yollarına sərilim kaş,
Divarına hörülüm kaş,
Yüz yol ölüm-dirilim kaş,
Sevim dönə-dönə səni…” [5, s.89].
Verilmiş nümunələrdə ölüm-dirim, əlim-ayağım, gecəli-gündüzlü antonim
cütlərindən istifadə edilmişdir.
Antonim cütlər kontekstdə həm yanaşı, həm də distant mövqedə işlənə bilir.
Kontekstual antonimliyin yaradılması zamanı hadisəyə aid faktların sadalanması ilə
antonimliyin gücləndirilməsi hadisəsi də baş verir.
“Keçirik qoynundan qışın, baharın,
Vaxt bizə desə də irəliyə bax;
Axırı torpağa hopan suların,
Əvvəli dəhnədən üzülüb ancaq” [5, s.72].
“Sonra yerdəyişi yağışın, qarın,
Keçib ömrümüzdən neçə qış, bahar;
Babadan nəvəyə gedən yolların,
Nəvədən babaya qayıtmağı var” [5, s.67].
Bu nümunədə bahar-qış antonim cütünün daxil olduğu kontekstdə yağış və qar
elementlərinin işlənməsi antonimliyi gücləndirmə məqsədi daşıyır. Baba-nəvə və
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nəvə-baba qarşılaşdırılması kontekstdə xiazm, çarpaz üslubi fiqur şəklində
verilmişdir.

nəvəyə

Babadan

babayа

Nəvədən

Xiazm şəklində çarpaz üslubi fiqurla işlənmiş başqa bir antonim cütünü də
nümunə göstərək
«İşıqda kölgə vardır, kölgədə işıq,
Dağ düzdən ucadır, sevinc kədərdən.
Ay günün nuruyla tapar yaraşıq,
Şəfəqlə ayrılar axşam səhərdən” [5, s.107-108].
Kontekstul antonimlər bəzən birbaşa antonim cütünə aid olan söz əsasında
deyil həmin hadisənin başqa halını bildirən sözlə də əmələ gəlir. Məsələn, aşağıdakı
nümunədə axşam və səhərçağı qarşılaşdırılır.
“Dağ yağışı, çözələn də, ələn də,
Dumanına bələnmişəm bələndə.
Axşamına qonaq oldum gələndə,
Qayıdanda səhərçağı gedirəm” [5, s.91].
“İki sevən qəlbin yaxınlığından
Sevinc sıxlığından, işıqlığından
Qəm macal tapmasın yada düşməyə,Qoymayın dünyanı adiləşməyə”[5, s.42].
Antonimliyin nüvəsini təşkil edən əsas antonimlər keyfiyyətin və istiqamətin
əksliyi ilə formalaşır. Belə antonimlər müxtəlifköklü və eyniköklü olur. Məsələn,
canlı – ölü, acı – şirin; münasib – namünasib, duzlu – düzsüz. Bununla yanaşı, belə
antonimlər semantik münasibətə görə eyni və fərqli ölçü xüsusiyyəti daşıyır.
Məsələn, ağır – yüngül, çətin – asan, getmək – dayanmaq. Qeyd edilən cəhət və
xüsusiyyətlər əsasında əksmənalı sözlərin altı qrupu fərqləndirilir: 1) keyfiyyət
bildirən müxtəlifköklü, eyni ölçülü antonimlər; 2) keyfiyyət bildirən, eyniköklü,
eyniölçülü antonimlər; 3) istiqamət bildirən müxtəlifköklü, eyniölçülü antonimlər; 4)
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istiqamət bildirən eyniköklü, eyniölçülü antonimlər; 5) istiqamət bildirən eyniköklü,
müxtəlifölçülü antonimlər; 6) istiqamət bildirən müxtəlifköklü, müxtəlif ölçülü
antonimlər.
Ay Məmməd, qəlbində demə aram var,
Halal sevdamızda axı, haram var,
Haraya and içim mənim haram var?
İnan bu sabaha, sevirəm səni. [5].
Mən bulud oğluyam, bulud balası,
Bulud qırığıyam, bulud parası,
buludnan doluyam başdan-ayağa [8, s.10].
Bir də bu yerlərə gəlsən, gəlməsən,
Boylanıban məni görsən, görməsən,
qəm eləmə, ağlamaqdan daşın, get,
qoşun-qoşun buludlara qoşul, get,
Mənli-mənsiz dünya həmin dünyadı,
bu dünyanın bu duruşu sağ olsun,
yerdə daşı, göydə quşu sağ olsun.
Kiriyir, yumşalır şerlərim də,
qocalır misralar, sözlər mənimlə.
Dostlar cavan qalır şeirlərimdə,
qocalmaq istəmir dostlar mənimlə[8, 12-13]..
Dildə antonim əmələ gətirən sözlər keyfiyyət, məkan, zaman və kəmiyyət
anlayışlarını ifadə edir. Buna görə də dildə antonim təşkil edən sözlər insanların
həmişə fəaliyyətlərinə, həm də onları əhatə edən mühitə qarşı münasibətlərinə görə,
bir sıra məna qruplarına ayrılır və əsasən, müstəqil sözlərlə ifadə olunur.
Antonimliyin mövcudluğu üçün iki söz vacibdir və bu iki söz qarşı-qarşıya
qoyulur. Inkar və təsdiqdə paralel şəkildə mövcuddur. Hər bir inkarın təsdiqi, hər
bir təsdiqinsə inkarı olmalıdır. Dilçilikdə inkara söz tərkibində yanaşmaq, onu, yəni
inkarı sözün mənasında axtarmaq, sözün mənasında görməkdir. Semantik baxımdan
bu, inkarla yanaşı, mənfi və müsbət, neqativlik və pozitivlik bildirən sözlərin
qarşılaşdırılmasıdır. Mənfi və müsbət, neqativ və pozitiv mənanın qəbul edilməsinin
özü şərti səciyyə daşıyır.
İnsan insandı, qardaş, heyvan heyvandı;
arvad nə, kişi nə,
it nə, pişik nə? [5, s.29].
Kim gözlədi, kim unutdu,
Kim bu dərdi xəbər aldı?
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Oğulları dava uddu,
Nəvələri şəhər aldı[5, s.30].
Birinci nümunədə müəllif insan-heyvan qarşılaşdırılmasını aparır. Əslində, bu
iki söz antonim cüt təşkil etmir. Lakin kontekstən asılı olaraq onlar bir-biri ilə əkslik
əmələ gətirir. Oppozisiya pozitiv və neqativ məna üzrə formalaşmışdır. Yenə də
birinci nümunədə antonim feillər olmayan gözləmək və unutmaq qarşılaşdırılmışdır.
Əkslik kontekstual məzmundan irəli
gəlir. Gözləmək – gözləməmək
oppozisiyasıyasının ikinci tərəfi, elə bil gözləyib-gözləyib bezmək və unutmaq
mahiyyəti daşıyır. İkinci nümunədəki oğul - nəvə antonim deyildir. Yenə də
kontekstdə qütbləşmə baş verir. Nəslin davamçılarının əldən alınması fikri, sanki
“dava” ilə “şəhər” sözlərini sinonimləşdirir.
“Bu diyarda kalağay yox, katan yox,
Sinəm buta, müjgan oxun atan yox.
Sərxoş durub bir nəzakət satan yox,
Heç sevdəgər fayda bulmaz bu yerdə
...
Yarın xəyaliylə bu gün mən şadəm,
Qəribliyə düşsəm, qan ağlar didəm.
Pərisi yanında olmayan adəm
Nə yaxşı sağ qalır, ölməz bu adam” [9, s.9].
“Kalağay” və “kətan” sözləri, “buta” və “müjgan oxu” cüt-cüt götürüldükdə
bir-biri ilə nə antonim, nə də sinonim münasibət yaratmır. Poetik mətndə isə birinci
cüt qraduallıq yaradır və qütbləşməyə məruz qalır. İkinci misrada hədəf və ox sözləri
qarşılaşdırılır. Bunlardan biri var, digəri isə yoxdur. Müqayisə və deyim forması varyox antonim mənzərəsini əmələ gətirir. “Şadəm” – “qan ağlar didəm”, “sağ qalmaq”
– “ölmək” cütləri antonim münasibət əmələ gətirir.
Poetik mətnlərdən verilmiş nümunələrdə antonimləşmənin birbaşa, dolayı və
sintetik təqdimatı aşkar qeydə alınır. Beləliklə, aydın olur ki, poetik mətndə antonim
münasibət, qütbləşmə və qraduallıq müxtəlif üsullarla reallaşdırılır. Bu
münasibətlərin aşkarlanması üçün antonim cütlərdən istifadə etmək zəruri deyil.
Qütbləşmə və qraduallıq antonim münasibət olmasa da bu proseslərdə qarşılaşdırma
və oppozisiyadan istifadə edilir. Kontekstual antonimlər bədii mətndə müxtəlif
mövqelərdə və müxtəlif məqamlarda işlənir. Bəzən bu sözlər leksik vahid kimi əks
olmasalar mətndə antonm mövqe tutur və bir-birinə əks kimi təqdim olunur.
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Sevda Khalilova
Antonimization and semantic polarization in poetic text
ABSTRACT
The article studies the features of the expression of semantic relations in poetic
text. Based on corresponding examples, wide use of contextual and discursive
antonymy in poetic text, along with lexical and contextual antonymy, is investigated.
The author creates antonymous relationships in poetic text using lexical pairs of
antonyms, as well produces this opposition within the context. Lexical antonyms are
used in poetic text both in close and distant positions. Due to the categorization and
polarization of the words that are not antonyms, creating the antonymy effect
demonstrates itself as a feature used in the poems. The polarization is observed
within the discourse or speech act. Consistent appearance of polarized units and their
presence in the positions far from each other leaves the comparison effect. In such
the cases, even if there is no real antonymy, the effect of its presence is felt. Implicit
expression of the component of the pair of antonyms is widely used in poetic text. In
case of the polarization and categorization of the antonymy, the gradation is formed
at one of the poles, and a word is used at another one. As a result, the number of the
pairs of antonyms increases. Such a case is distinguished by the differentiation of one
of the units of a pair of antonyms located at the pole.
The study of antonymy contextual and discursive antonymy phenomena based
on the text is a prerequisite. Such the antonymy is commonly used in literary texts,
especially in poetic samples. The poems play the role of important material for
studying contextual and discursive antonymy.
Key words: antonym, antonymy, graduality, polarization, speech act
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Севда Халилова
Антонимизация и семантическая поляризация в поэтическом тексте
Резюме
В статье исследуются особенности выражения смысловых отношений в
поэтическом тексте. На соответствующих примерах исследуется широкое
использование контекстной и дискурсивной антонимии в поэтическом тексте,
наряду с лексической и контекстуальной антонимией. Автор создает
антонимические отношения в поэтическом тексте с помощью лексических пар
антонимов, а также производит эту оппозицию внутри контекста. Лексические
антонимы употребляются в поэтическом тексте как в близких, так и в
отдаленных позициях. Благодаря категоризации и поляризации слов, не
являющихся антонимами, создание эффекта антонимии проявляется как
особенность, используемая в стихотворениях. Поляризация наблюдается
внутри дискурса или речевого акта. Последовательное появление
поляризованных единиц и их присутствие в позициях, далеких друг от друга,
оставляет эффект сравнения. В таких случаях, даже если реальной антонимии
нет, ощущается эффект ее наличия. Имплицитное выражение компонента пары
антонимов широко используется в поэтическом тексте. При поляризации и
категоризации антонимии градация образуется на одном из полюсов, а слово
употребляется на другом. В результате увеличивается количество пар
антонимов. Такой случай отличается дифференцированием одной из единиц
пары антонимов, находящихся на полюсе.
Изучение антонимии контекстуальной и дискурсивной антонимии
явлений на основе текста является обязательным условием. Такая антонимия
обычно используется в художественных текстах, особенно в поэтических
образцах. Стихотворения играют роль важного материала для изучения
контекстуальной и дискурсивной антонимии.
Ключевые слова: антоним, антонимия, градуальность, поляризация,
речевой акт.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Svetlana Məmmədova
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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FRANSIZ DILI DƏRSLƏRINDƏ DANIŞIQ BACARIQLARININ
YARADILMASI VƏ MÖHKƏMLƏNDIRILMƏSINDƏ ÇALIŞMALARIN
ROLU
XÜLASƏ
Bu məqalədə fransız dili dərslərində nitq bacarıqlarının yaradılması və
möhkəmləndirilməsində məşqlərin rolundan bəhs edilir. Təhsillə müasir həyat
arasında əlaqənin daha da gücləndirilməsi xarici dilin öyrənilməsi kimi praktik
məqsədin ön plana çıxarılmasını tələb edir.
Son zamanlar ölkəmizdə xarici dillərin tədrisi sahəsində xeyli iş aparılır. Belə
işlərə dərslik və dərs vəsaitlərinin yeni, mütərəqqi metodlar əsasında tərtibatı,
müxtəlif interaktiv vasitələrdən - audio və video filmlərdən istifadə edilməsi, dərsdə
müxtəlif texniki vasitələrdən istifadə edilməsi və s. Bütün bunlarla yanaşı, dil
dərslərində nitq bacarıqlarının yaradılmasında və möhkəmlənməsində siniflərin rolu
çox böyükdür. Xarici dili başa düşmək və düzgün danışmaq üçün bu dilin qrammatik
aparatına yiyələnmək və onu qrammatik nitq istiqamətində öyrənmək lazımdır.
Buradan aydın olur ki, qrammatikanı bilmədən xarici dildə danışmaq mümkün deyil.
Şagirdlərin nitq bacarıqlarını inkişaf etdirməyin ən əlverişli üsullarından biri
oxuduqları mətni söyləməkdir ki, bu da şagirdlərin ünsiyyət bacarıqlarının inkişafına
xidmət edir.
Şagirdlərin nitq bacarıqlarının inkişafında şeir və tapmacaların, frazeoloji
birləşmələrin əzbərlənməsinin rolu böyükdür.
Ən müasir texniki vasitə kompüterdir. Kompüterdən istifadə etməklə uşaqlar
istənilən sözü və ya ifadəni xarici dilə tərcümə edə, öz ifadə vasitələrini istənilən
dildə izləyə bilərlər. Şifahi nitq üçün çox vacib olan tələffüz probleminin həllində
maqnitofonun böyük əhəmiyyəti var. Maqnitofondan istifadə də ifadəli oxumaq üçün
çox yaxşıdır.
Açar sözlər : danışıq bacarıqları, rollu oyunlar, texniki vəsaitlər
Məlumdur ki, təhsilin müasir həyatla əlaqəsinin daha da möhkəmləndirilməsi
xarici dilin təlimində praktik məqsədin ön plana çəkilməsini tələb edir. Dilə praktik
yiyələnmə həmin dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etməyi nəzərdə tutur. Əməli
bacarıq və vərdişlər nitq fəaliyyəti hesab edilir.
Bacarıq və vərdişlər nitq fəaliyyəti – danışma, dinləyib anlama, oxu və yazı
kimi mürəkkəb bir sahəni əhatə edir.
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Psixologiyadan məlumdur ki, nitq ünsiyyəti dilin müəyyən qanunlarına uyğun
olaraq həyata keçirilir. Deməli, dil ünsiyyət vasitəsi, nitq isə ünsiyyət prosesidir. Dil
bəşəridir, ümumxalqa məxsusdur, nitq isə tək-tək adamları fərdi səciyyələndirilir. Dil
dediyimiz kimi ünsiyyətin vasitəsi, nitq isə psixologiya elminin tədqiqat obyektidir.
Dilin müəyyən funksiyaları vardır. Belə ki, dil tarixi təcrübənin saxlanması və
verilməsi vasitəsi, insan davranışını tənzim edən bir vasitə olub, intelektual fəaliyyət
üçün mühüm bir silahdır.
Belə olduğu təqdirdə onun bu funksiyaları nitqin də fəaliyyət istiqamətini
müəyyənləşdirir. Nitqə yiyələnmə əsasən bir sıra mərhələləri əhatə edir : ilk növbədə
uşaqlarda eşitmə qabiliyyəti inkişaf edir. Onlar öyrəndikləri, eşitdikləri yeni sözləri
yaxud səsləri fərqləndirməyə, tələffüz etməyə başlayırlar. Sonralar onlar söz
ehtiyatını artırır, sözlər arasında əlaqəni öyrənir, cümlədə sözlərin əlaqəyə girə bilmə
qaydalarını mənimsəyirlər. Daha sonra isə onlar bu sözlərin semantikasına, onun
mənasına yiyələnir, cümlədə onların işlənmə qaydalarını öyrənir və ya müşahidə
edirlər.
Nitqin funksiyalarına gəldikdə isə onun əsas funksiyası kommunikasiyadır,
ünsiyyətdir, ünsiyyətə daxil olmaqdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, sözlərin mənasının anlaşılması üçün nitqin tələffüz
xüsusiyyətləri və qrammatik qaydalarını bilmək, anlama və rəvan danışma üçün
olduqca vacibdir.
Orta məktəblərin xarici dillər proqramında göstərildiyi kimi, şagirdlər xarici
dillərdən bir ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etməyi bacarmaqla öyrəndikləri dillərdə
müşahidə aparmağı, yazmağı, bədii, elmi və kütləvi ədəbiyyatı oxumağı, həmin dildə
yazılmış mətni başa düşməyi bacarmalıdırlar. Həmçinin proqramda göstərilir ki,
şifahi nitq bütün nitq prosesində (dinləmə, danışma, oxuma, yazma zamanı) özünü
göstərən nitq xassələri içərisində ən əsasıdır. (1, 52 s )
Azərbaycan məktəblərində dilin öyrədilməsində şagirdlərə xarici dildə
danışmağı öyrətmək əsas yerlərdən birini tutur. Şifahi nitq elə bir mühüm vasitədir
ki, bununla şagirdlərə bir tərəfdən dil vərdişləri aşılanır, digər tərəfdən şagirdlərin
əldə etdikləri ilkin bacarıqlar daha da möhkəmləndirilir. Bu isə öyrənilmiş söz və
ifadələrin fəal lüğət ehtiyatına daxil olması və onlardan adi danışıq prosesində
səmərəli istifadə etmək bacarığının inkişaf etməsinə şərait yaradır. (2, 121 s )
Xarici dil təliminin başlanğıc mərhələsində dilə aid bütün anlayışlar ilkin
danışıq bacarığının aşılanması yolu ilə əldə edilir. Şagirdlər şifahi nitq vasitəsi ilə
fransız dilində adi danışıq vərdişlərinə, öz fikirlərini sərbəst, heç bir çətinlik
çəkmədən ifadə edə bilmək, başqasının danışığını düzgün anlamaq bacarığına
yiyələnirlər.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, dili başa düşmək və həmin dildə düzgün
danışmaq, fikir ifadə etmək üçün həmin dilin qrammatik mexanizmini mənimsəmək,
onu qrammatik nitq istiqamətində öyrənmək lazımdır. Belə ki, şagird bütün sözləri
bildiyi halda, cümləni başa düşməyə bilər. Çünki o sözlər arasındakı əlaqəni bilmir.
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Buradan aydın olur ki, qrammatikanı bilmədən xarici dildə danışıq qeyri
mümkündür. Proqramda qrammatik nitq vərdişlərindən danışarkən göstərilir ki,
dərsliklərə daxil olan qrammatik material fəal və qeyri fəal olmaqla iki qrupa
bölünür:
1.Fəal qrammatik minimum şifahi və yazılı nitqdə çox işlənən
qrammatihadisələrdən ibarətdir. Tələbə proqramda göstərilmiş şifahi nitq və oxu
mövzuları, habelə nəzərdə tutulmuş lüğət ehtiyyatı, onun işlənmə xüsusiyyətlərini
tanımalı, dərk etməli və eyni zamanda danışarkən və yazarkən onlardan sərbəst
istifadə etməyi bacarmalıdır.
2. Qeyri-fəal qrammatik minimuma aid hadisələrə isə oxu prosesində, yaxud
hər hansı mətni dinləyərkən tələbələrin rast gəldikləri qaydaları tanıması və
anlamasıdır.
Orta məktəb dərsliklərində elə qrammatik minimumlar verilməlidir ki, onların
vasitəsilə eşidib-anlama, danışma, oxu, yazılı şifahi və yazılı nitq mümkün olsun.
Qrammatik material verilməklə mənimsənilməsindəki çətinlikləri də müəllimlər
nəzərə almalı, yalnız bundan sonra onun üzərində işləmək haqqında düşünməlidirlər.
Həmin çətinliklər hansılardır ?
Professor O. Musayevin qeyd etdiyi kimi öyrənilən dilin söz sırasını bilmək
ən vacib məsələdir. Şagird söz sırasını bildikdə ondan bir qəlib kimi istifadə edir və
onda tədricən əməli vərdişlər yaranır.(3, 73 s )
1. Bu mənada əsas çətinliklərdən biri öyrənilən dilin söz sırasıdır. Məlumdur
ki, ana dili – Azərbaycan dili aqlütinativ dil olduğu üçün cümlədə sözlərin yerini
istədiyimiz qədər dəyişə bilərik. Fransız dili analitik dillərə aid olduğu üçün burada
cümlədəki sözlərin yerini dəyişmək mənanın dəyişməsinə gətirib çıxarır. Məsələn :
Il va à l’école.
O məktəbə gedir.
Va-t-il à l’école ?
O məktəbə gedir mi ?
2. İstər aşağı, istərsə də yuxarı sinif şagirdləri zaman uzlaşması zamanı çətinlik
çəkirlər. Məsələn:
Il dit qu’il vient
(O deyir ki, gəlir.)
Il dit qu’il viendra .
(O deyir ki, gələcək.)
Il dit qu’il est venu.
(O deyir ki, gəldi.)
3. İndiki zaman fel sifətin, keçmiş zaman feli sifəti və məsdər formalarından
istifadə edərkən bir sıra çətinliklərə rast gəlinir.
Formaca çox asan olan artiklin, modal fellərin işlənməsi zamanı da bir sıra
çətinliklərə rast gəlinir.
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Qrammatikanın tədrisi zamanı materialları şagirdlərə şüurlu mənimsətmək
lazımdır. Şagird materialları şüurlu öyrənmədikdə onu tez unudur, cümlə qurmaqda əməli vərdişlərin formalaşdırılmasında əziyyət çəkir. Materialı şüurlu öyrətmək
məqsədilə onu misallarla izah etmək, dildaxili, yaxud ana dili hadisələri ilə
müqayisələr aparılmalıdır. Şagirdlərin verilən tapşırıqları başa düşüb düşmədiyini
yoxlamaq üçün onlara misallar söylətmək lazımdır. Şagird öyrəndiyi qaydaya aid
misal söylədikdə onun fikri fəaliyyəti hərəkətdə olur, o düşünür. Şagirdi
düşündürmək, onu fikir söyləməyə təhrik etmək hazırda metodikada əsas
məsələlərdən biridir. Müasir dərsin tələbinə görə şagird oxuduğundan nəticə
çıxarmağı, oxuduğu haqqında fikir söyləməyi bacarmalıdır.
Qrammatik nitq vərdişlərinin yaradılmasında möhkəmləndirmə - hadisənin
möhkəmləndirilməsi prosesi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, adətən müxtəlif növlü
qrammatik çalışmaların yerinə yetirilməsi, bütün dərslərdə aparılan müntəzəm təkrar,
qrammatik təhlil, analitik və sintetik təhlil və oxu vasitəsilə möhkəmləndirilir.
Qrammatik vərdişlər qrammatik çalışmaların ardıcıl icrasını tələb edir.
Çalışmaların tərtibində aşağıdakı mühüm cəhətlər gözlənilməlidir:
1.Çalışmalar mənimsədilən və möhkəmləndirilən qrammatik ( hadisənin)
materialın xüsusiyyətinə uyğun olmalıdır.
2.Hər çalışmanın qarşısında yalnız bir məqsəd, bir tələb qoyulmalıdır. Bu o
deməkdir ki, çalışma yalnız bir çətinliyin aradan qaldırılmasına xidmət etməlidir.
Möhkəmdiriləcək qrammatik material yeni, qalan dil haidsələri isə artıq
mənilsənilmiş materialdan ibarət olmalıdır.
3.Qrammatik çalışmalarda interferensiya hadisəsi xüsusilə nəzərdə tutulmalı və
bu cəhətə aid çalışmalar miqdarca üstünlük təşkil edir.
4.Çalışmaların yeirnə yetirilməsi haqqında verilən izahat dəqiq və aydın
olmalıdır. Tələbə bu izahatdan aydın başa düşməlidir ki, ondan tələb olunan nədir, bu
və ya digər çalışmanı o necə yerinə yetirməlidir.
5.Bu və ya digər qrammatik hadisəyə dair bilik əvvəlcə ayrılıqda, sonra mətn
daxilində möhkəmləndirilir. Bütün bu bacarıq və vərdişlərin yaradılması üçün
müəyyən ardıcıllıqla iş aparmalıdır:
a. İlk öncə biliyi möhkəmləndirən çalışmalar,
b. Bacarıq və vərdişləri inkişaf etdirən çalışmalar aparılmalıdır.
Birinci qrupa tanıma, əvəzetmə, əzbərdən hallandırma, təsrif etmə, ana
dilinə tərcümə çalışmaları, nöqtələrin yerinə uyğun söz, şəkilçi doldurmaq və s.
İkinci qrupa isə qrammatik nitq vərdiş və bacarıqlarını inkişaf etdirən
çalışmalar, ( ana dilindən xarici dilə, xarici dildən ana dilinə tərcümə, əvəzetmə
cədvəlləri üzrə çalışmalar ( Palmer), sual-cavab çalışmaları, bu və ya digər şərhli
qrammatik qaydaları işlətməklə danışmaq və s.) daxildir.
Danışıq bacarığına səslər, səs kompleksləri və onların tələffüzünü
öyrətməklə başlamaq olar. Şagirdlər bu səsləri sözlərdə işlədərək onların tələffüzünü
öyrənir.
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Şagirdlərin danışıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin ən əlverişli
üsullarından biri də oxunulmuş, mətnin nəql edilməsidir. Oxunulmuş mətnin nəql
edilməsi şagirdlərin kommunikativ bacarıqlarını inkişaf etdirməyə xidmət edir.
Şagirdlərin danışıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində şeir və tapmacaların
frazeoloji birləşmələrin əzbərlənməsinin də rolu böyükdür.
Bildiyimiz kimi şifahi nitqin 2 forması vardır : monoloji və dialoji nitq.
Monoloji nitqin öyrənilməsi 3 mərhələdən ibarətdir :
1.Tək-tək cümlələrin deyilməsi.
2.Rabitəli cümlələrin deyilməsi.
3.Müəyyən mövzu üzrə danışmaq.
Dialoji nitq də öz növbəsində 3 mərhələdən ibarətdir :
1.Dinləmə
2.Reproduktiv mərhələ
3.Yaradıcı mərhələ
1-ci mərhələdə dialoq dinlənilir, 2-ci mərhələdə isə dinlənilən dialoq söylənilir,
bu da 3 formada həyata keçirilir:
a) Şagird dinlədiyi mətni təqlid yolu ilə söyləyir.
b) Öyrənilmiş dialoq sürətlə deyilir
c) Dialoq dəyişiklik edilərək söylənilir.
Şagirdlərin şifahi nitqinin inkişafında şəkillər də mühüm rol oynayır. Şəkillər
vasitəsilə şifahi nitqi inkişaf etdirmək üçün aşağıdakı çalışma növlərindən istifadə
etmək olar :
1.Şəklə baxıb, oradakı əşya və hadisələri təsvir etmək
2.Şəkillərə başlıq vermək
3.Şəklin məzmununa əsasən söhbət aparmaq
4.Şəklə baxıb danışmaq
Şagirdlərin dərsdə səmərəli iştirakı, onların dərsə marağını və ünsiyyət
qurmaq, nitqini inkişaf etdirmək həvəsini artırmaq üçün onları həmçinin
ruhlandırmaq lazımdır.
Bu modeldə 4 bacarıq mümkündür (4, 93 s )
1.İlk bacarıq sükut və səssiz işarə (Silence!)
Müəllimlərin şagirdlərlə sözsüz danışmaq bacarığıdır.
2.Qrup məşğələləri müəllimləri iki və daha çox şagird üçün məşğələlər
hazırlamağa və həyata keçirməyə imkan verir.
3.Həvəsləndirmə müəllimlərə şagirdlərin iştirakını mükafatlandırmağa və
ruhlandırmağa yardım edir.
4.Şagirdlərin suallarına cavab vermək müəllimlərə şagirdlərin suallarına
reaksiya vermək üçün strategiyaların hazırlanmasına yardım edən bacarıqdır.
Bundan başqa şagirdlərlə sorğu-sual mühiti yaradılmalıdır. Şagirdlərin
suallarına bacarıqla cavab verməklə müəllim şagirdlərin sərbəst şəkildə suallar verə
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biləcəyi dərs mühiti yarada bilər. (5, 46 s ) Belə mühitin yaradılmasına dair aşağıdakı
təklifləri nümunə göstərə bilərik :
1.Sual verən şagirdləri tərləmək şagirdləri sual verməyə ruhlandıran ən
səmərəli üsullardan biridir.
2.Şagirdləri sual verməyə dəvət etmək və gözləmək lazımdır. Yaxşı cavablar
kimi, yaxşı sualların hazırlanmasına da bir neçə dəqiqə vaxt tələb olunur.
3.Ən nəhayət, sərbəst dil mühiti yaratmaq lazımdır.
Texnika həyatımızın müxtəlif sahələrin də geniş tətbiq edildiyi kimi, tədris
prosesində də özünəməxsus yer tutmuşdur. Texniki vasitələrdən istifadə şagirdlərdə
şifahi nitqin inkişafı ilə yanaşı, həm də onlarda maraq yaradır. Texniki vasitələrin
maqnitafon, kino, diafilm, diaproyektor kimi növləri vardır. Son zamanlar daha çox
videomaqnitofondan
istifadə
olunur.
Uşaqlar
bu
videomaqnitafondan
videomateriallara həvəslə baxırlar. Bu videomateriallar əsasən xarici filmlər, xaricdə
olan oyunlar, bayramlar, muzeylər, cizgi filmləri və s. barədə olur.
Ən müasir texniki vasitə kompüterdir. Kompüter vasitəsilə uşaqlar istənilən
sözü, ifadəni xarici dilə tərcümə edir, onların hər dildə ifadə vasitələrini izləyə
bilirlər. Əlbəttə, əgər tədris müəssisəsi hər bir şagirdə kompüter ayırmaq qədər geniş
imkana malik olarsa, bu iş daha asanlaşar.
Şifahi nitq üçün çox vacib olan tələffüz məsələsinin həllində maqnitafon
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şifahi nitqin inkişafında xüsusi rolu olan ifadəli oxunun
aparılmasında da maqnitafondan istifadə çox yaxşı nəticə verir. Maqnitafonla
öyrədilən ifadəli oxu zamanı şagirdlər ancaq səslərin və sözlərin tələffüzünü deyil,
həm də öyrənilən dilin surətini, ahəngini də mənimsəyir, sözlərdə vurğunun
işlənməsini, intonasiyaya düzgün riayət etmək qaydalarını və s. daha yaxşı dərk
edirlər.
Aşağı sinif şagirdlərinin danışıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin
vasitələrindən biri də rollu oyunlardır.
Oyunlardan təlim metodu kimi hələ qədim Yunanıstanda istifadə edilirdi.
İntibah dövründə alimlər oyunları müxtəlif fənlərin tədrisində istifadə edilən
vasitələrdən biri hesab edirdilər. Hal-hazırda oyun nəyi təmsil edir ? Bu çox
funksiyalı nadir anlayış olub təkcə tədrisdə deyil, gənc nəslin tərbiyəsində və
şəxsiyyətin formalaşmasında da istifadə edilir.
Məşhur metodist C.Staynberq oyunları belə xarakterizə edir : “Oyunlar –
təlimin bir çox məqsədlərinə nail olmağın fəal formasıdır. Oyun şagirdləri fəal
işləməyə məcbur edir. Onların köməyi ilə çətin qavranılası mövzular həvəslə
öyrənilir.”(6, 102 s)
Məqsəd və vəzifələrindən asılı olaraq oyunlardan yeni materialın izahı və
möhkəmləndirilməsi mərhələsində də istifadə edilə bilər. Oyunlar şagirdlərin xarici
dilə olan marağını artırır, onların diqqətini danışıq bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsinə yönəldir. Məsələn, dərsdə şeirin öyrədilməsi şagirdlərin yaddaşının,
düşünməsini inkişaf etdirir, leksik materialın öyrənilməsinə və onun
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möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Şeirlərin parlaqlılığı və obrazlılığı şagirdlərin
dilə olan marağını artırır. Şeirin, mahnının rifmanın ritmik təsviri şagirdləri sözlərin
səslərinə qulaq asmağa məcbur edir, orada təsvir edilən obrazlar isə şagirdlərin
dünyanı dərk etməsinə və öz hisslərini ifadə etməsinə yardım edir. Şeirin deyilməsi
müəyyən qrammatik qaydaların, fonetik bacarıqların təkrarlanmasını təmin edir :
Voir
Vous devez savoir
Que le verbe voir
Est très régulier
Au singulier :
Je vois … un grand bois
Tu vois … une grosse noix
Il voit … un vieux toit!
Mais au pluriel mes chers amis, « y » remplace le « i » :
Nous voyons … un avion.
Vous voyez … un tablier.
Ils voient … quoi ? Une oie !
Bu şeiri deyərkən şagird voir felinin indiki zamanda təsrifini bir daha təkrar
edir.
Jean et Paul
Maman appelle son fils.
- Jean, où es-tu ?
- Moi ? Je suis là, maman, dans le jardin.
- Qu’est-ce que tu fais ?
- Je ne fais rien.
- Et Paul, où est-il ?
- Moi aussi je suis dans le jardin, avec Jean.
- Et toi, qu’est-ce que tu fais ?
- J’aide Jean.
Répondre
Les verbes en-ondre
Comme le verbe répondre
Ont le même conjugaison :
Je réponds à Gaston,
Tu réponds à Simon,
Je réponds aux questions,
Nous répondons à Ninon,
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Vous répondez à André.
Ils répondent à tout le monde
Soyez attentifs
Pour l’impératif
Réponds à Simon !
Répondons à Ninon !
Répondez à André !
Bu tipli tapşırıqları etməklə şagirdlər öz fonetik, leksik və qrammatik
qavrayışlarını möhkəmləndirir, vərdiş və bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Bütün bu
deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar :
1.Aşağı sinif şagirdləri dilin strukturu, söz sırası, sadə qrammatik qaydalara
sadə, qısa izah və müxtəlif növ kommunikativ çalışmalar, interaktiv oyunlar əsasında
yiyələnərək orta həcmli mətni oxuyub tərcümə etməyi, müxtəlif suallara, cavab
verməyi və öyrəndiklərini praktikada tətbiq etməyi, yəni ünsiyyətə girməyi
bacarmalıdır.
2.Qrammatik qaydalar sadə, asan dildə izah edilməli və müxtəlif çalışmalar
yolu ilə möhkəmlənməlidir ki, şagirdlər çətinlik çəkmədən onları öz leksik ehtiyatları
çərçivəsində istifadə edə bilsinlər. Leksik ehtiyat, yəni yeni sözlər əyani vasitələrlə
təqdim edilməlidir.
3.Aşağı sinif şagirdlərinin danışıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin ən
səmərəli yolu dərsin interaktiv üslubda qurulmasıdır.
Bu üsullardan biri də rollu oyunlardır. Rollu oyunlar şagirdlərə təkcə xarici
dildə sərbəst danışmağı, öz fikrini bildirməyi öyrətmir, onlar həmçinin tərbiyəvi
məqsəd daşıyır, cəmiyyət üçün şəxsiyyət formalaşdırır.
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Summary
The role of studies in the creation and strengthening of speaking skills in
French language classes
This article discusses the role of exercises in the creation and strengthening of
speaking skills in French language classes. Further strengthening of the relationship
between education and modern life requires putting the practical purpose in the
forefront of foreign language learning.
Recently, a lot of work has been done in the field of foreign language teaching
in our country. These works include the design of textbooks and teaching aids based
on new, advanced methods, the use of various interactive tools - audio and video
films, the use of various technical tools in the lesson, etc. can be attributed. In
addition to all this, the role of studies in the creation and strengthening of speaking
skills in language classes is very important. In order to understand a foreign language
and speak it correctly, it is necessary to master the grammatical mechanism of that
language and study it in the direction of grammatical speech. it is clear from here that
it is impossible to speak a foreign language without knowing the grammar.
One of the most convenient ways to develop students' speaking skills is to
narrate the read text, which serves to develop students' communicative skills.
The role of memorizing poems and riddles, phraseological combinations is
great in the development of students' speaking skills.
The most modern technical tool is a computer. Children can translate any word
or phrase into a foreign language using a computer, and can follow their means of
expression in any language. The tape recorder is of great importance in solving the
problem of pronunciation, which is very important for oral speech. The use of a tape
recorder gives very good results in expressive reading.
Key words : conversational skills, role playing games, technical funds.
Резюме
Роль упражнений в создании и закреплении речевых навыков на
уроках французского языка.
В данной статье рассматривается роль упражнений в создании и
укреплении речевых навыков на уроках французского языка. Дальнейшее
укрепление связи между образованием и современной жизнью требует
выдвижения практической цели изучения иностранного языка на первый план.
В последнее время в нашей стране проводится большая работа в области
преподавания иностранных языков. К таким работам можно отнести
проектирование учебников и учебных пособий на основе новых, передовых
методов, использование различных интерактивных средств – аудио- и
видеофильмов, использование на уроке различных технических средств и т.д.
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Помимо всего этого, очень важна роль занятий в создании и закреплении
речевых навыков на языковых занятиях. Чтобы понимать иностранный язык и
правильно говорить на нем, необходимо овладеть грамматическим аппаратом
этого языка и изучать его в направлении грамматической речи. Отсюда ясно,
что невозможно говорить на иностранном языке, не зная грамматики.
Одним из наиболее удобных способов развития речевых навыков
учащихся является рассказывание прочитанного текста, что служит развитию
коммуникативных навыков учащихся.
Велика роль запоминания стихотворений и загадок, фразеологических
сочетаний в развитии речевых навыков учащихся.
Самым современным техническим средством является компьютер.
Используя компьютер, дети могут перевести любое слово или фразу на
иностранный язык и могут следовать своим средствам выражения на любом
языке. Магнитофон имеет большое значение в решении проблемы
произношения, что очень важно для устной речи. Использование магнитофона
также очень хорошо для выразительного чтения.
Ключевые слова : разговорные навыки, ролевые игры, технические
средства.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Gülbəniz Camalova
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XÜLASƏ
Məqalənin məqsədi 2020-ci ildə prezidentliyə namizədlərin debatlarının
materialları əsasında ABŞ-da siyasi diskursda müxtəlif linqvistik strategiyaları və
danışıq dönüşlərini nəzərdən keçirməkdir. Tədqiqat namizədlərin linqvistik
strategiyalardan istifadə məqsədini təsvir edir. Bundan əlavə, linqvistik strategiyalar
seçilərkən namizədlərin və auditoriyanın məqsədlərinin nəzərə alındığı aşkar
edilmişdir. Namizədlərin əsas məqsədləri auditoriyanı inandırmaq, rəqib üzərində
liderliyi qazanmaq və rəqibin nüfuzunu aşağı salmaqdır. Həmçinin məqalədə Donald
Tramp və Co Baydenin auditoriyanı inandırmaq və insanların əksəriyyəti tərəfindən
dəstəklənmək üçün dil strategiyaları vurğulanır. Müəllif siyasi diskursda linqvistik
strategiyaları və diskursda natiq və alıcının rolunu araşdırır. Bundan əlavə, siyasi
mətnlərin daha dərindən dərk edilməsində praqmatik təhlilin böyük əhəmiyyət kəsb
etdiyi aşkar edilmişdir. Müəllif eyni zamanda müəyyən etmişdir ki, siyasi diskursun
spesifikliyi təkcə nitq fəaliyyətinin yuxarı səviyyələrini əhatə etmir, həm də
bütövlükdə praqmatik sahəyə, təfəkkür bazasına nüfuz edir. Co Bayden və Donald
Trampın çıxışları Aristotelin inandırıcı strategiyalar təsnifatına uyğun olaraq
qiymətləndirilib. Müəllif bildirir ki, hər iki namizəd ictimai çıxışlarında loqos, eləcə
də onlara inanan insanlarla emosional əlaqə yaratmaq üçün pafosdan istifadə edirlər.
Məqalədə bildirilir ki, əsas inandırıcı üsullardan biri olan etos hər iki siyasətçi
tərəfindən geniş istifadə olunurş
Açar sözlər: siyasi komunikasiya, debat, ritorik vasitələr, inandırma texnikaları,
loqos, etos, patos
Siyasət sözü, görkəmli alim Van Diykin perspektivi ilə, ictimaiyyəti
maraqlandıran mövzularda siyasətçilərin öz fikirlərini qəbul etdirmək və başqalarının
düşüncələrinin və ideallarının praktikaya çevrilməsinə sədd çəkmək məqsədi güdən
müxtəlif şəxslərin səyləri anlamına gəlməktədir [4,79]. Siyasi debatlar müasir seçki
kampaniyasının mühüm tərkib hissəsidir. Liderlərin debatı və ya prezident debatı,
ümumi seçki kampaniyası zamanı keçirilən ictimai debatdır. Siyasi debat zamanı
namizədlər öz siyasi fikirlərini və ictimai siyasi təkliflərini potensial seçicilərə
çatdırır. Belə debatlar özündə irəli sürülən iddiaların güclü arqument və misallar ilə
dəstəklənməsini ehtiva edir. Siyasi mübahisənin tərəfləri öz ideyalarını elə
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strukturlaşdırırlar ki, dinləyicilərdə onların fikirlərinə heç bir şübhə yaranmır, onlar
inandırıcı və son dərəcə məntiqə uyğun qəbul edilir. Bu məqsədə çatmaq üçün
siyasətçilər təlqindən geniş istifadə edirlər. Onlar təlqinin uğurla həyata keçirilməsi
üçün çıxışlarında dinləyicilərin maraqlarına cavab verən və onları razı salan siyasi
nitqdən istifadə edirlər və auditoriyanın əqidələsini istədikləri yola yönəldib öz
görüşlərinə inandırırlar. Beləliklə, siyasi debat iştirakçılarının əsas məqsədi
auditoriyaya bu və ya digər bir görüşü təbliğ etmək, inandırmaqdır. Parloff inandırma
anlayışını belə izah edirdi ki ‘inandırma, əqidənin öyrənilməsi və onun
dəyişdirilməsidir’ [6, 4]. O, bəyan edirdi ki, inandırmaq prosesi özü inandıran şəxsin
bilavasitə təsir edərək bir kəsin bir işlə əlaqədar münasibətini və ya qərarını şüurlu və
ya şüursuz bir şəkildə dəyişdirməsidir.
Ümumiyyətlə, siyasi nitqin kökü qədim Yunanıstana dayanır. Yunanıstanda
parlament çıxışları və həmçinin Solon qanunları siyasi nitqin inkişafına çox böyük
təsir göstərmişdir.Yunan filosofu Aristotel ritorikanı siyasət sənətinin özü adlandırıb.
Aristotel inandırma anlayışını ,“mövzu nə olursa olsun, qarşıdakını inandıra bilmək
üçün bütün təlqin edici vasitə və ifadələrdən istifadə edilməsidir.” kimi ifadə edib
[3, 81].Aristotel, bəlağətli nitqin üç önəmli məhfumdan ibarət olduğunu və bu
məhfumların üzərində qurulan nitqin son dərəcə təsir edici olduğunu irəli sürürdü.
Aristotel onları ethos ( danışanın əxlaqi keyfiyyətlərini bildirir), pathos (aratorun onu
dinləyənlərə emosianal təsiridir), logos (aratorun məntiqli və rasional nitqini təmsil
edir) adlandırırdı. Aristotelin 'Ritorika' əsərinin yazılmasının üzərindən 2000 ildən
çox müddət keçməsinə baxmayaraq kitab öz aktuallığını itirməmişdir. Əksinə, əsrlər
boyunca natiqlər bu əsərdən bəhrələnərək mühüm əhəmiyyətə malik olan bir sıra
tarixi əhəmiyyətli fikiri cəmiyyətə çatdırmışlar.
Seçki kompaniyaları eləcədə namizədlərin debatları böyük formalaşma yolu
keçmişdir. Əyani kütləvi informasiya vasitələri, xüsusilə internet, müasir seçkilərdə
ən mühüm rol oynayan amillərdən biridir. XIX əsrin sonunadək Amerika Birləşmiş
Ştatlarında prezidentliyə namizədlər, demək olar ki, şəxsən seçki kampaniyası
aparmırdılar. Namizədlər bir qayda olaraq bu işi öz siyasi dəstəkçilərinə həvalə
etməyə üstünlük verirdilər. Namizədlərin tərəfdarları onların adından təbliğat aparır
və seçicilərin səsini qazanmağa çalışırdı. Onlar bəzi hallarda, hətta, müxaliflərlə belə
mübahisə edirdilər. Baxmayaraq ki, namizədlər bilavasitə təşviqat kompaniyalarında
iştirak etmirdilər, bununla belə prezident seçkiləri namizədlərin şəxsiyyətlərinə
hücumlar ilə keçir və çox qəddar hal ala bilirdi. Məsələn, 1800-cü ildə keçirilən
prezident seçkilərində Tomas Cefersonun federalist opponentləri onun prezident
olacağı halda ölkəyə qan, qada və əxlaqsızlıq gətirəcəyini iddia edirdilər. Cefersonun
tərəfdarları isə öz növbələrində onlara belə cavab verirdi: 'Adams administrasiyasının
əsas məqsədi onların düşüncələri ilə razılaşmayan insanlara qara yaxmaq, ləkələmək
və məhv etməkdir'. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident debatları 1858-ci ildə
Linkoln-Duqlas arasında İllinoys ştatı senatının seçimləri uğrunda keçirilən
müzakirələr ilə yaranmışdır. Debatların müzakirə paneli və moderatoru
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olmadığından, İllinoys ştatı boyunca Duqlasın təbliğat kompaniyasını Linkoln
məcburən təqib etməli olurdu. Belə ki, Duqlasın çıxışı baş tutan rayonda Linkoln da
çıxış edirdi. Nəhayət, müzakirələrin məqsədə uyğun şəkildə keçirilməsi üçün hər iki
namizəd hər biri 3 saat olan, 7 debat keçirməyə razılaşdılar. Bununla da '1858-ci ilin
böyük debatları' kimi də tanınan Linkoln-Duqlas debatları, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının İllinoys ştatı üzrə respublikaçıların namizədi Avraam Linkoln və həmin
ştatın senatoru, həmçinin demokratların namizədi Stiven Duqlas arasında 7 debat baş
tutdu. Linkoln-Duglas debatları, hazırki ənənəvi prezident debatlarının müasir dövrə
gəlib çıxmasını təmin edən nəzəri çərçivəni yaratmışdır. Bu debatlar namizədlərə
arqumentləri, tənqidləri necə səsləndirməyi və millətin müqəddəratı ilə bağlı
konstruktiv dialoqu ictimaiyyət qarşısında düzgün bir şəkildə səsləndirmə prinsipini
nümayiş edən mühüm bir nümunədir. 1948-ci ildə siyasi debatın radio ilə
yayımlanması siyasi müzakirə tarixində yeni səhifə açmaqla qalmamış, böyük
rezonans doğurmuşdur. Belə ki, iki respublikaçı prezident namizədi arasında
keçirilən debatın ana mövzularından biri komunizmin Amerika Birləşmiş
Şatatlarında qadağa edilməsi idi və radio vasitəsi ilə yayımlanan bu debata 70
milyon insan qulaq asmışdır. Dünya tarixində ilk dəfə televiziya vasitəsi ilə
yayımlanan prezident debatı da Amerika Birləşmiş Ştatlarının iki prezident namizədi,
Kenedi və Nikson arasında olmuşdur. Siyasi debatların zaman keçdikcə daha böyük
kütləyə əlçatan olması, onlara olan marağın artmasına səbəb olmuşdur. 21-ci əsr
debatlarını özünə məxsus edən başqa bir amil də ictimaiyyətin böyük əksəriyyətinin
ibtidai və ali təhsilli şəxslərdən ibarət olmasıdır. Buna görə də, müasir debatlar
zamanı natiq müraciət etdiyi auditoriyanı razı salmaq üçün inandırma
texnikalarından geniş istifadə etməli, aydın, əlçatan, bir bəlağətli nitqə malik
olmalıdır.
Müasir inandırma tədqiqatlarının kökləri Karl Hovlandın və onun
həmkarlarının 1950-ci illərdə Yel Universitetinin ‘Kommunikasiya Tədqiqatları’
layihəsi çərçivəsində təbliğat metodları üzrə aparılan tədqiqatlara dayanır [5, 75]. Hal
hazırda bir çox inandırma modeli vardır. Bunlar arasında xüsusilə Kelman, FişbeynAyzen, Makquayer, Kelli-Cenis və Hovland modellərini qeyd etmək lazımdır.
İnandırma bir mövzu kimi 2 ci dünya müharibəsi zamanı əsgərlərin əhvaliruhiyyəsini qaldırmaq məqsədi ilə Yel Universitetinin professoru Karl Hovland
tərəfindən araşdırılmışdır. Hovlanda görə inandırmanın aşağıdakı elementləri var:
1) Komunikator kimdir və o hansı atributlara malikdir ?
2) Mesajın məzmunu: Məsələn, mahiyəti və motivi.
3) Mesaj çatdırılan auditoriya.
4) Komunikasiya kanalı
Hovland müəyyən etmişdir ki, istənilən inanc üç mərhələdə formalaşır:
Diqqət, anlama, qəbul etmə.
Kelmanın funksional inanc modelinə görə Kelman ictimai təsirin üç prosesini
vurğulayır: razılıq, identifikasiya və internalizasiya.
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Razılıq- açıq şəkildə hər hansısa bir fikrin, ustanovkanın və ya davranışın
düzgünlüyünə əminlik olmadan ictimai şəkildə qəbul etməkdir. O, insan təsirə və ya
dəyişik qəbulu zamanı yaranır, çünki məhz bu zaman insan gözləyir ki, ya
mükafatlandırılacaq, ya da cəzadan qaçacaq.
İdentifikasiya- ustanovkanın və ya davranış nümunəsinin açıq və şəxsən
qəbuludur. İdentifikasiya ilə razılıq prosesinin fərqi ondadır ki, identifikasiya zamanı
fərd yeni görüşə doğurdan inanır. Bu iki proses arasındakı oxşarlıq ondadır ki, qəbul,
informasiyanın daxili məzmunundan deyil, xarici səbəblərdən asılıdır.
Internalizasiya- o halda yaranır ki, insan yeni informasiya, ustanovka və ya
davranış modeli qəbul etsin. Çünki həqiqətən inanır ki, qəbul olunan informasiya
doğrudur. Internalizasiya, yeni informasiyanın insanın daxili dəyərlər sisteminə daxil
edilməsidir.
Makquayr kommunikasiya prosesini dörd komponentə bölmüşdür: mənbə,
mesaj, kanal və qəbul edən. İnandırma prosesini isə Makquayr beş mərhələdən ibarət
olduğunu irəli sürüb. Bunlar diqqət, mesajın anlaşılması, onun qəbulu, yadda
saxlanması və hərəkətlənmədir. Makquayr modelində, inandırma prosesinin fərqli
mərhələlərinə təsir edən resipentlərin şəxsi keyfiyyətlərinə böyük önəm verilmişdir.
Bir qayda olaraq özünü qiymətləndirməsi yüksək olan insanları inandırma çətin olur
çünki onları hazır ki olduqları vəziyyət qane edir. Lakin yüksək intellektə malik olan
insanlar inandırmaya həssas olur. Çünki onlar uzun müddət diqqətlərini bir şeyə
cəmləməyi və arqumentləri anlamağı bacarırlar . Bununla yanaşı belə insanların
əqidəsini dəyişdirmək çətindir çünki onların öz dünya görüşlərinin doğru olduğuna
inamları böyükdür. Makquayr aşkar etmişdir ki, inandırıcı mesaj orta intellektə və öz
güvənə malik olan resipentlər üzərində daha böyük təsirə malikdir.
Fişbeyn və Ayzenin inandırma modelinə görə isə inanma resipentlərin hər
hansısa bir şey barədə düşüncələrinin dəyişilməsi zamanı başlanır. Həmçinin
düşüncə dəyişməsi ustanovka , daha sonra aidiyyəti niyyətin yaranması və sonda
davranış dəyişilməsi ilə izlənilir.
Hovland, Cenis və Kelli 1953-cü ildə 'kommunikasiya və inandırma' adlı
kitabı çap etdilər. Onlar müəyyən etmişlər ki, inandırıcı kommunikasiya prosesi
'kommunikatorun digər bir fərdin davranışlarına təsir etmək məqsədi ilə verbal
stimul yaydığı bir prosesdir'. Hovland, Cenis və Kelliyə görə yeni bir görüşün qəbulu
çatdırılan mesajın tərkibindəki motivasiya və dəstəkdən asılıdır. Eləcədə
informasiyanın inandırıcı və mesaj qaynağının avtoritetindən də asılıdır. Bununla
yanaşı, qəbul resipentin öz həyat təcrübəsi və dəyərlər sisteminə əsasən informasiya
mənbəyinin nüfuzu və etibarlılığını dəyərləndirməsindən asılıdır.[8]
Aristotelə görə, natiqlik sənətinin üç növü vardır : 1) Siyasi natiqlik 2)
məhkəmə natiqliyi 3) mərasim natiqliyi. Siyasi natiqlikdə natiq, bir şeyə həvəsləndirə
və ya qaçındıra bilərkən auditoriyanı, məhkəmə natiqliyində isə natiq nitqi ilə bir
insanı müdafiə edir və ya ona hücum edir. Mərasim natiqliyinə gəlincə isə natiq
çıxışı zamanı kimi isə tərifləyir ya da qınayır. Ümumiyyətlə, 21-ci əsr siyasi
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debatlarının müstəsna cəhəti dinləyiciləri nəyisə etməyə ilhamlandırmaq ya da onları
bu işdən çəkindirməkdir. Halmari və Virtanen inandırmanın güclü tərəfini elə
linqvistik hərəkətlərdə görürdü ki, auditoriyanın davranışını ya düşüncəsini dəyişsin,
və ya inanclarını gücləndirsin.[6, 3].
Siyasətin məğzi məhz inandırma olmuşdur. Amerikan siyasətində inandırma
19-cu əsr siyasətçilərindən başlayaraq 21-ci əsrdə fəaliyyət göstərən siyasətçilərədək
hamısının nitqində, inandırma əsas rola malik olmuşdur. Siyasi debatın əsas məqsədi
seçicilərin səsini qazanmaqdır. İnsanlar hər hansısa bir namizədə səs verdikdə
özlərinin təcrübəsinə, dünya görüşlərinə və səs verdikləri anda daha sərfəli görünən
namizədi seçirlər. Namizədlər isə öz növbələrində çalışırlar ki, seçicilər onları
rəqiblərindən daha səriştəli olduqlarına inansınlar.Amerikan ritorika disiplinin
qabaqcıllarından biri olan V. Norvud Braycins belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, əgər
Amerika Birləşmiş Ştatları danışıq üsuli-idarəsində qalmağa ümid edirsə ona
effektiv, intellektual və məsuliyyətli danışmağı bacara bilən liderlər, eləcə də qulaq
asmağı və mühakimə yürütməyi bacaran vətəndaşlar lazımdır.[7, 2].
Siyasi debatlarda ilk inandırma texnikası məntiqə dayalı inandırma adlanır.
Aristotel buna loqos adını vermişdir. Loqos elə bir texnikadır ki, ondan istifadənin
məqsədi resipentləri cəzb edici məntiqi sübutlarla natiqin nitqinə inandırmaqdır.
Loqos texnikasından uğurla istifadə natiqdən faktlara dayalı və məntiqi əsası olan bir
nitq tələb edir. Belə bir nitqi hazırlamaq üçün natiq rəqamsal statistika, müxtəlif
anketlər, sorğular və məntiqi arqumentlərdən istifadə edir. Beləliklə, loqos
auditoriyanı inandırmaq üçün natiqə müxtəlif növ nümunələr və sübutlardan istifadə
edib müqayisələr aparmaqla bir fikrin digərlərindən daha əlverişli olduğuna
auditoriyanı inandırmağa imkan yaradır. Siyasətçilər öz nitqlərində dinləyicilərə təsir
edə biləcək ədəbi ifadələrə, tarixi faktlara və müqəddəs kitablardan sitatlara yer
verirlər. Məsələn, Donald Trampın çıxışlarında 'In God we trust' ifadəsinə biz çox
rast gələ bilərik. Bu ifadə Amerikalıların milli devizi olduğundan, Donald Tramp bu
ifadəni istifadə edərək auditoriyaya özünün milliyətçi və dindar biri olduğunu
göstərməyə çalşır. Eləcə də, Tramp özünün bütün çıxışlarını “God bless America'
ifadəsi ilə bitirərək Amerikanın Tanrı tərəfindən seçildiyini ifadə edir.
Aşağıdakı çıxışlarda isə Donald Tramp Amerika xalqını Tanrının incildə
vurğuladığı kimi bir olmağa çağırır:
1)The Bible tells us how good and pleasant it is when God’s people live together in
unity. We will be protected by the great men and women of our military and law
enforcement and most importantly, we will be protected by God. [9]
Donald Tramp 2020-ci il prezident seçkiləri zamanı Ohayo ştatına səyahətində
rəqibi Baydeni dinə qarşı olmaqda ittiham etmişdir:
2)Take away your guns, destroy your second amendment. No religion, no anything,
hurt the Bible, hurt God. He’s against God, he’s against guns, he’s against energy,
our kind of energy. [35]
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Co Bayden həmçinin öz çıxışlarında Tanrını yada salır. Öz xərçəng xəstəliyindən
itirdiyi oğlu və ya vəfat etmiş xanımı barədə danışanda ona imanının kömək etdiyini
vurğulayır. Bayden 2020-ci il seçkiləri qalibiyyət çıxışında Katolik himni olan 'On
Eagle's Wings' oxumuşdur. Öz çıxışını isə 'The United States of America.God bless
you. And may God protect our troops.' [9] cümlələri ilə bitirmişdir.
İstər Co Bayden istərsə də, Donald Tramp öz çıxışlarında ictimaiyyəti
inandırmaq məqsədi ilə rəqəmsal statistikadan arqumentlərin daha inandırcı
səslənməsi üçün istifadə edirlər. Məsələn, Donald Trampın Demokrat partiyalı
qubernatorun apardığı yanlış siyasətin xalqa vurduğu ziyanı rəqəmlərlə aydın izah
edir: 'But think of it. A pipeline that nobody would see, way underground, would
reduce your energy costs by 50, 60, 70%. And Governor Cuomo won’t allow it.. I get
stuck with everything. If we do that, we can get your energy cost down 50%, 60%. '
[9]
Co Bayden də Donald Tramp kimi rəqəmlərlə danışır. Məsələn, öz çıxışında
prezident seçiləcəyi təqdirdə xalqdan alınacaq vergini dəqiq deyir və əmin edir ki bir
penni belə çox pul alınmayacaq: 'Nobody making less than $400,000 will pay a
penny more in tax under my proposal. That’s a guarantee, a promise. I give you my
word as a Biden. That’s an absolute guarantee.' [9]
Sadə xalqın səsini qazanmaq üçün isə imkanlı insanların vergisinin artımını rəqəm
verərək misal göstərir. 'Look, if you’re raising them on somebody who’s making a
billion dollars a year, it’s not a problem that they pay 39.6%, which everybody
should pay, raise another $90 billion.' [10]
Donald Tramp çıxışlarında rəqiblərinə xitabı özünə məxsusdur. O, rəqiblərinin
səriştəsizliyini göstərmək üçün özü ilə onlar arasında müqayisə aparır və inandırıcı
arqumentlər səsləndirir:
'President Bush, eight years, $450. President Barack Hussein Obama, eight years, $
975. Donald John Trump, a little less, three years, $ 10,000 per family a year.
10,000 a year.' [ 10]
Bundan əlavə, D.Tramp, rəqibinin fiziki cəhətdən də prezident vəzifəsini yerinə
yetirmək təqdirində olmadığını ictimaiyyətə təlqin etmək üçün onun yaşını
çıxışlarında vurğulamış və ona xitablarında isə 'Sleepy Joe' ifadəsini dəfələrlə istifadə
etmişdir: We’ve spent the last four years reversing the damage Joe Biden and Obama
inflicted. Look. Look. We’ve done more in 47 months than sleepy Joe has done in 47
years, and I really mean it, too. [9]
'I look at Joe, I don't know about him. I don't know. I would never say anyone is
too old. I know they are all making me look very young both in terms of age and I
think in terms of energy.' [9]
Hər iki siyasətçi Amerika tarixində önəmli iz buraxmış şəxsiyyətlərin adını
çıxışlarında istifadə edərək xalq ilə özləri arasında 'körpü' qururlar. Məsələn, Joe
Biden, Amerikanın önəmli bir dövr keçdiyini bildirərək digər tarixi hadisələri və bu
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hadisələrin üstəsindən uğurla gəlmiş prezidentləri öz çıxışında misal göstərir və
özünü bir növ onlar kimi müzəffər olacağına ictimaiyyəti inandırmağa çalışır:
'America has always been shaped by inflection points, by moments in time where
we’ve made hard decisions about who we are and what we want to be.
Lincoln in 1860 — coming to save the Union.
FDR in 1932 — promising a beleaguered country a New Deal.
JFK in 1960 — pledging a New Frontier.
And twelve years ago, when Barack Obama made history, and told us, “Yes, we
can.” We stand again at an inflection point.' [10]
Donald Trump, öz çıxışlarında tarixi şəxsiyyətlərin adına bir qədər az rast gəlinir.
O, adətən özü ilə onları müqayisə edir. Abram Linkolnun Respublikaçılar partiyasını
qurduğunu və onu özünə rəqib seçdiyini bildirir:
"I said, 'I can be more presidential than any president ever, except for the possible
exception of Abraham Lincoln when he's wearing the hat,'"You know we're the party
of Abraham Lincoln, a lot of people don't know that. The great Abraham Lincoln, a
man that I've always competed against,"[9]
Prezident seçkilərində Corc Vaşqtonu məğlub edə biləcəyini bildirir:
'I think it would be hard if George Washington came back from the dead and he
chose Abraham Lincoln as his vice president, I think it would have been very hard
for them to beat me,” [9]
Donald Tramp, Baydenlə üz-üzə olan debatında Amerikanın tarixindəki
presidentlərlə özünü müqayisə edərək A. Linkolndan sonra Afroamerikalılara ən çox
köməklik edən prezident olduğunu vurğulayır:
Yuxarıda göründüyü kimi hər iki siyasətçi öz çıxışlarında loqosdan geniş istifadə
edir. Onlar rəqəmsal statistikadan sübut kimi istifadə etməklə məntiqi arqumentlərini
dəstəkləyirlər. Inandırma metodlarından biri də etosdur. Etos natiqin əxlaqını və
onun şəxsiyyətinin etibarlılığı və güvənliliyini bildirir. Siyasətçinin etosdan
istifadəsinin məqsədi özünün dürüst olduğunu göstərərək seçicilərin səsini
qazanmaqdır. Siyasətçilər özlərinin etibarlı, dürüst bir şəxs olduqlarını göstərmək
üçün şəxsi həyat təcrübələrini dinləyicilərlə bölüşürlər. Siyasətçilər özləri, ailə və ya
ailə üzvləri barədə hekayələrini auditoriya ilə bölüşərək onlarla emosional bağ
qururlar. Donald Tramp öz çıxışlarında etosdan istifadə edir. O özünü uğurlu ailə
başçısı olduğunu təsvir etmək üçün ailəsi nümunə göstərir:
'You got the perfect president. You got the perfect first lady. You got the perfect kids.
My beautiful kids. They had such a great life, before I did this. Sorry, kids. Sorry. My
beautiful Ivanka. She had such a great life. She Had a company that was selling
shoes and everything you could sell.” [11]
O, bacarıqlarını və şəxsiyyətini ictimaiyyətə daha yaxşı tanıtmaq üçün
çıxışlarında peşəkar karyerasını nümunə göstərir. Bununla, o ictimaiyyət qarşısında
yaxşı imic formalaşdırmağa çalışır:
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“I'm Donald Trump, I wrote 'The Art of the Deal.' I say not in a braggadocious way:
I've made billions of billions of dollars making deals all over the world, and I want to
put that talent to work for this country, so we have great trade deals, we make our
country rich again, we make it great again." [11]
Co Bayden də çıxışlarında etosdan istifadə edir. Adətən, o öz ata - anasını
xatırlayır və özünün keşməkeşli həyatı barədə danışaraq xalqın arasından gələn onlar
kimi olan biri imicini yaratmağa çalışır:
'I come from, like a lot of you do, fairly modest means. We weren’t poor, but when
my dad lost work in Scranton, there was nothing there. We moved down to a little
steel town called Claymont, Delaware. It took three years, but my dad finally got us
a house and we lived in what is now Section Eight housing, was Section Eight
housing. It wasn’t like I came from money, but I came from principal.' [48]
Inandırma metodlarından üçüncüsü patosdur. Patosun məqsədi dinləyicilərdə
emosional oyanış yaradaraq onları bəlli hərəkətin icrasına ilhamlandırmaqdır.
Siyasətçinin dinləyicilərdən icrasını ən çox istədiyi hərəkət isə, əlbəttə, ona səs
verməkləridir. Siyasətçilərin əsas məqsədi emosional oyanış ilə, əlbəttə, dinləyiciləri
onlara səs verməyə təşviq etməkdir. Donald Tramp və Co Bayden də öz çıxışlarında
patosdan geniş istifadə edirlər. Hər iki siyasətçi çıxışlarında dinləyicilər ilə
emosional bağ qurmaq üçün xitablarında birbaşa müraciət strategiyasından istifadə
edir. Donald Tramp seçiciləri ilə emosional bağ qurmaq üçün bir sıra xitablardan
çıxışının əvvəlində istifadə edir. Məsələn, 'very special people; delegates and
distinguished guests; hello, folks; all people of the world; my friends; brave people;
warriors; fellas' kimi ifadələrə bir qayda olaraq onun çıxışlarının əvvəlində rast
gəlinir. Donald Tramp bu xitab formasından istifadə edərək dinləyicilərin fikrini
özünə cəlb etmək və onlarda müsbət emosiyalar yaratmaq üçün istifadə edir. Co
Bayden, seçicilərinə we, us və ya you kimi xitab edir. Bununla Co Bayden onlarla bir
olduğunu göstərir və emosional bağ qurur:
Look, we can win big or lose big. That’s the choice that’s upon us now. [11]
Co Bayden kimi Donald Tramp da 'you' əvəzliyindən eyni məntiqlə istifadə edir:
If you want to protect your family and your loved ones, you must vote Republicans in
2020, November. [1
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ПРИЕМЫ И СТРАТЕГИИ УБЕЖДЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИХ
ДЕБАТАХ
(по материалам президентских дебатов в США в 2020 г.)
Цель статьи – рассмотреть различные языковые стратегии и разговорные
обороты в политическом дискурсе США на материале президентских дебатов
2020 года. В исследовании описывается цель использования кандидатами
языковых стратегий. Кроме того, выявлено, что при выборе языковых
стратегий учитываются цели кандидатов и аудитории. Основные цели
кандидатов — убедить аудиторию, завоевать лидерство над оппонентом и
снизить его репутацию. Также в статье освещаются лингвистические стратегии
Дональда Трампа и Джо Байден, направленные на то, чтобы убедить
аудиторию и получить поддержку большинства людей. Автор исследует
языковые стратегии в политическом дискурсе и роли говорящего и реципиента
в дискурсе. Более того, выявлено, что прагматический анализ имеет большое
значение для более глубокого понимания политических текстов. При этом
автор определил, что специфика политического дискурса охватывает не только
верхние уровни речевой деятельности, но и проникает в прагматическое поле, в
основу предпосылок и мышления в целом. Выступления Джо Байдена и
Дональда Трампа оценивались по классификации стратегий убеждения
Аристотеля. Автор констатирует, что оба кандидата часто используют в своих
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публичных выступлениях логотипы, а также пафос, чтобы иметь
эмоциональную связь с верующими в них людьми.В статье указывается, что
одним из основных приемов убеждения является этос, который широко
используется обоими политиками.
Ключевые слова: политическая комуникация, стратегии убеждения,
риторические приемы,логос,этос,патос
PERSUASIVE TEHCNIQUES AND STRATEGIES IN POLITICAL
DEBATES
(based on presidential debates in the USA in 2020)
SUMMARY
The aim of the article is to consider different linguistic strategies and
conversational turns in the political discourse in the USA by the material of the
presidential debates in 2020. The study describes candidates’ aim of using linguistic
strategies. Moreover, it is revealed that while choosing linguistic strategies the aims
of candidates and the audience are taken into account. The main aims of candidates
are to persuade the audience, to win leadership over opponent and lower opponent’s
reputation. Also, the article highlights Donald Trump and Jo Biden’s linguistic
strategies to persuade the audience and be supported by majority of people. The
author investigates linguistic strategies in political discourse and the role of a speaker
and a recipient in the discourse. Moreover, it has been revealed that pragmatic
analysis is of great importance in deeper understanding of political texts. At the same
time, the author determined that the specificity of political discourse does not cover
only the upper levels of speech activity, but also penetrates into the pragmatic field,
the base of presuppositions and thinking as a whole. The speeches of Jo Biden and
Donald Trump were evaluated according to the Aristotle’s classification of
persuasive strategies. The author states that both candidates often use logos in their
public speeches as well as pathos to have emotional connection with people having
belief in them.
It is stated in the article that one of the main persuasive techniques is ethos which is
widely used by both politicians.
Key words : political communication, debate, rhetorical devices, persuasive
techniques,logos,ethos, pathos
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: f.f.d. Ağazadə Aynur
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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TEACHING VISUAL-AIDS AND TEACHING
MATERIALS IN EFL CLASSES
Key words: visual aids, teaching process, language class, communication
Ключевые слова: наглядные материалы, учебный процесс, языковой
класс, общение
Açar sözlər: əyani vəsaitlər, tədris prosesi, dil dərsi, ünsiyyət
Abstract
Visual aids are powerful tools that can be used to assist the teachers in teaching
a foreign language. They can be used to display complex information clearly and
introduce variety into the activities in class. The benefits in using visuals in teaching
are huge, ranging from grabbing and maintaining attention to motivating students to
engage with the lecture’s particular topic and helping them to retain information.
Specialists as well as teachers agree on the important role of visuals that can
significantly enhance the learning of students that belong to a generation familiar
with the visual interface of multimedia and internet technologies. The present paper
examines some of the theoretical and practical aspects of the use of visual aids in the
English language classroom.
1.Introduction.
As we know, teaching is an art, which includes knowledge, presentation and an
art of dissemination. Teaching demands broad knowledge of subject matter in all
horizons, complete curriculum with standards, positive and caring attitude with
enthusiasm, and a desire for learning and techniques of classroom management and a
desire to make a difference in the lives of young people. I am sure that nobody will
deny the fact that a teacher is an aid and the activities used by the teachers are
materials in the classroom.
The use of visual aids such as pictures, posters, postcards, word calendars,
charts, graphic organizers, picture books, board games, television, videos and
computers can help young learners easily understand and realize the main points that
they have learned in the classroom.
Teaching materials are the materials, which the teacher can use to help pupils
learn a foreign language through visual or audio perception. They must be capable of
contributing to the achievement of the practical, cultural, and educational aims of
learning a foreign language. Good teaching materials will be helpful to reinforce the
pupils’ initial desire to learn the language.
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By teaching materials, we mean the materials, which the teacher can use to help
pupils learn a foreign language through visual or audio perception. They must be
capable of contributing to the achievement of the practical, cultural, and educational
aims of learning a foreign language. The modern textbooks for teaching a foreign
language should meet the following requirements:
1. The textbooks should provide pupils with the knowledge of the language
sufficient for developing language skills, i.e., they must include the fundamentals of
the target language.
2. They ensure pupils activity in speaking, reading and writing, i.e., they must
correspond to the aims of foreign language teaching in schools.
3. The textbooks must arouse pupils’ interest and excite their curiosity.
4. The textbooks must extend pupils’ educational horizon, i.e., the material of
textbooks should be of educational value.
Teaching materials acquire special importance in gaining cultural aims. In this
connection, it is necessary to mention the qualities teaching materials should possess:
1. Authenticity
2. Clarity
3. Practicality
4. Appropriateness
The followings are the samples of teaching materials which are useful for every
EFL classes: Wall-charts: A wall-chart is a big sheet of paper with drawing or words
to be hung in the classroom and used for revision or generalization of some linguistic
phenomenon, such as “English Tenses”, “Passive Voice”, “Rules of Reading” and so
on. Posters or series of illustrations portraying a story. They are used as “props” in
retelling a story read or heard.
Pictures: a) object pictures (a bed, a cat, a table)
b) Situational pictures (the picture of a boy lying in bed)
c) Topical picture (a picture of a bedroom)
According to A. Spicer, “The purpose of teaching materials is not to usurp the
role of the teacher, nor even to make his work easier. Their main purpose is to make
it possible for the teacher to teach more effectively, more interestingly and more
economically. It is equally important that the material should help the pupil to learn
more easily and more rapidly.” Teaching aids used in various combinations allow the
teacher to develop his pupils’ oral-aural skills.
Keeping the learners motivated and actively participative in class has become a
challenging task. Using multimedia audio-visual aids in the English classroom has
become important if we want to increase the students’ interest, knowledge and
proficiency in the English language.
Modern technologies offer possibilities to integrate the visual aids into the
language classrooms. Nowadays the teachers have at their disposal so many modern
ways to teach a foreign language, to bring the real world into the classroom.
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Visual materials can make a lesson more attractive and the experts agree that
they help both the teachers and students in the teaching-learning process. Thus,
Carney
and Levin [8] demonstrated that the “visual materials make a difference” in the
process of teaching and learning, as they serve as “metal scaffolds for the students
and help teachers to correlate and coordinate accurate concepts” making the learning
more attractive. [9] Moreover, pictures and videos can serve as a “connection
between the mother tongue and English, so direct translations are not needed” and
neither “the excessive explanations and translations” [10].
Flash cards are a simple, versatile, yet often underexploited resource. I would
like to offer some reasons for using flash cards and a selection of activities for use in
the young learner classroom, although some of the activities could also be used with
fun-loving, lower level adult classes.
Howard Gardner's multiple intelligence theory reminds teachers that there are
many types of learners within any one class. Gardner's research indicates that
teachers should aim to appeal to all the different learner types at some point during
the course. It is particularly important to appeal to visual learners, as a very high
proportion of learners have this type of intelligence. Flash cards can be bright and
colorful and make a real impact on visual learners. Many of the activities outlined
below will also appeal to kinesthetic learners. For children at reading age, flash cards
can be used in conjunction with word cards. These are simply cards that display the
written word. Word cards should be introduced well after the pictorial cards so as not
to interfere with correct pronunciation. Flash cards are a really handy resource to
have and can be useful at every stage of the class. They are a great way to present,
practice and recycle vocabulary and when students become familiar with the
activities used in class, they can be given out to early-finishers to use in small
groups. I sometimes get the students to make their own sets of mini flash cards that
can be taken home for them to play with, with parents and siblings. These materials
are valuable for presentation, exercised, revision, testing. Visual materials have an
important role to play in the development of hearing and speaking skills. The best is
to make use of both the traditional as well as the modern methods of teaching.
At my EFL classes I try to organize my classes beneficial doing activities with
using flash cards.
I have divided the activities into the following categories: Memory, drilling,
identification and TPR activities.
Memory activities
• Memory Tester
o Place a selection of flash cards on the floor in a circle.
o Students have one minute to memorise the cards.
o In groups, they have two minutes to write as many of the names as they can
remember.
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Drilling activities
• Invisible Flash cards
o Stick nine flash cards on the board and draw a grid around them.
o Use a pen or a pointer to drill the nine words. Always point to the flash card
you are drilling.
o Gradually remove the flash cards but continue to drill and point to the grid
where the flash card was.
o When the first card is removed and you point to the blank space, nod your
head to encourage children to say the word of the removed flash card.
o Students should remember and continue as if the flash cards were still there.
They seem to be amazed that they can remember the pictures.
o Depending on the age group I then put the flash cards back in the right place
on the grid, asking the children where they go, or I ask students to come up and write
the word in the correct place on the grid.
This activity highlights the impact of visual aids. It really proves that the
images 'stick' in students' minds.
Identification activities
• Reveal the word
o Cover the flash card or word card with a piece of card and slowly reveal it.
o Students guess which one it is.
o Once the card is shown, chorally drill the word with the group using different
intonation and silly voices to keep it fun. Vary the volume too, whisper and shout the
words. Children will automatically copy your voice.
o Alternatively, flip the card over very quickly so the children just get a quick
glimpse.
o Repeat until they have guessed the word.
TPR activities
Point or race to the flash cards
o Stick flash cards around the class.
o Say one of them and students point or race to it.
o Students can then give the instructions to classmates.
o You can extend this by saying 'hop to the cat' or even 'if you have blonde
hair, swim to the fish' etc.
o You can also incorporate flash cards into a game of Simon Says. 'Simon says,
jump to the T-shirt' etc.
Flash cards are the tool I always use with learners of any age group, and there
is a great deal of activities and games a teacher can use flash cards in. For revising
vocabulary, for example, I split students into 2 teams which stand in a row; I show a
flash card with an object. The first learner who names the object correctly gets a
flash card. At the end of the game the team with the most flash cards wins.
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The creative teachers of today will need to change their teaching strategies
according to the need of the time. They have to be selective in choosing teaching aids
relevant to the lessons and subjects they teach.
Conclusions Visual aids as an additional tool in the teaching-learning process,
when appropriately chosen and designed are important as students are stimulated,
motivated and focused on the activities in class, thus enhancing learning. Integration
of technology into classroom help the teachers explain concepts and ideas in a
meaningful close-to-real-life way. The students’ acquisition and learning improve,
the classes become more attractive and interactive, in short, visuals make the
materials to be taught clearer and the learning more accessible. The visual aids help
English-language learners build their vocabulary, speaking, listening as well as the
writing skills, making them more creative and develop their deep thinking. Effective
use of visuals can be beneficial and can lead to permanent learning as well as help
the content delivery.
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Преподавание наглядных пособий и учебных материалов
на yроках английского языка.
(Резюме)
Наглядные пособия являются мощными инструментами, которые могут
быть использованы в помощь преподавателям при обучении иностранному
языку. Их можно использовать для четкого отображения сложной информации
и внесения разнообразия в занятия в классе. Преимущества использования
визуальных средств в обучении огромны: от привлечения и удержания
внимания до мотивации студентов к изучению конкретной темы лекции и
помощи им в запоминании информации. Специалисты, а также преподаватели
соглашаются с важной ролью визуальных средств, которые могут значительно
улучшить обучение учащихся, принадлежащих к поколению, знакомому с
визуальным интерфейсом мультимедийных и интернет-технологий. В
настоящей статье рассматриваются некоторые теоретические и практические
аспекты использования наглядных пособий на уроках английского языка.
Интеграция технологий в классную комнату помогает учителям объяснять
концепции и идеи осмысленно, близко к реальной жизни. Приобретение и
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обучение студентов улучшаются, классы становятся более привлекательными и
интерактивными, короче говоря, визуальные эффекты делают изучаемые
материалы более четкими, а обучение более доступным. Наглядные пособия
помогают учащимся, изучающим английский язык, расширять свой словарный
запас, говорение, аудирование, а также навыки письма, что делает их более
творческими и развивает их глубокое мышление. Эффективное использование
визуальных материалов может быть полезным и может привести к
постоянному обучению, а также помочь в доставке контента.
Ingilis dili dərslərində əyani vəsaitlər və tədris
Materiallarının tədrisi
(Xülasə)
Əyani vəsaitlər müəllimlərə xarici dili öyrətməkdə kömək etmək üçün istifadə
edilə bilən güclü vasitələrdir. Onlar mürəkkəb məlumatları aydın şəkildə göstərmək
və sinif fəaliyyətlərinə müxtəliflik əlavə etmək üçün istifadə edilə bilər. Tədrisdə
əyani vasitələrdən istifadənin faydaları çox böyükdür.
Dilin əyani vəsaitlərlə öyrədilməsi həm müəllimə, həm də şagirdlərə kömək
edir. Şagirdlər dərsdə fəal iştirak edirlər. Əyani vəsaitlər media vasitəsilə dərs
planına inteqrasiya olunduqda, şagirdlərin diqqətini sinifdə təqdim olunan mövzuya
cəlb edir, qrammatika və dili dərk etməyi gücləndirir və asanlaşdırır, şagirdlərin
motivasiyasını artırır, həmçinin şagirdlərə yeni lüğət və strukturları yadda saxlamağa
kömək edir. Danışıq və ya yazı kimi bacarıqları inkişaf etdirərkən tələbələr şifahi və
ya yazılı mesajları çatdırmaq üçün cədvəllər, qrafiklər, diaqramlar, diaqramlar,
fotoşəkillər, you tube filmləri kimi geniş formalardan istifadə edə bilərlər. Verilmiş
mövzular üzrə şifahi təqdimatlarla onlar nitq qabiliyyətini artırır, məsələn, fikirlərin
yazılı formada təşkili və ya dialoqların qurulması onlara yazının inkişafına da kömək
edir.
Bu gün müəllim yaradıcı olmalı və dərslərini günün bugünkü tələbinə uyğun
qurmalı və bugünkü dərs sabahkı dərsdən daha maraqlı qurulmalı və rəngarəng
olmalıdır.
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TÜRK MƏNŞƏLİ RUS LEKSEMLƏRİ
XÜLASƏ
Türkdilli xalqlar tarixən yaşadıqları ərazilərdə məskundurlar. Bu ərazilər
əsasən Asiya qitəsinin müəyyən hissəsini, Avropanın cənub şərqini, Şimali Qafqaz,
Zaqafqaziya, Cənubi Azərbaycan daxil olmaqla böyük bir arealı əhatə edir. Türk
dünyasının vahid bir kökə bağlı olan tarixinin etnoqrafiya və onomastikasının
araşdırılması ən aktual problemlərdən biridir. Türk mənşəli kök sözlərin yuvalarına
daxil olan komponentlər rus soyadlarının, yer adlarının tərkibində çox geniş
işlənmişdir.
Qızıl Orda dağıldıqdan sonra Kazan, Astraxan, Krım və Sibir xanlıqları
yarandı. Bu xanlıqların dövründə Rusiya ilə iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələr
gücləndi. Rusiyanın Yaxın Şərq və Türk dünyası ilə əlaqələrinin yaranması slavyan
və türk dil əlaqələrinin inkişafına təkan verdi. Türk və slavyan xalqlarının qonşu
ərazilərdə yerləşməsi, ticarət əlaqələri bu xalqlar arasında münasibətləri inkişaf
etdirirdi.
Türk xalqlarının dil tarixinin öyrənilməsində rus onomastikasına daxil olmuş
türkmənşəli soyadlarının araşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqalədə rus
dilində çox işlənən türk mənşəli onomastik vahidlərdən onların semantik funksional
xüsusiyyətlərindən bəhs edilir.
Açar sözlər: türkmənşəli morfemlər, toponimlər, antroponomlər, hidronimlər.
Qızıl Orda dağıldıqdan sonra Kazan, Astraxan, Krım və Sibir xanlıqları
yarandı. Bu xanlıqların dövründə Rusiya ilə iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələr
gücləndi. Rusiyanın Yaxın Şərq və Türk dünyası ilə əlaqələrinin yaranması slavyan
və türk dil əlaqələrinin inkişafına təkan verdi. Türk və slavyan xalqlarının qonşu
ərazilərdə yerləşməsi, ticarət əlaqələri bu xalqlar arasında münasibətləri inkişaf
etdirirdi. Rus knyazlarının Qızıl Ordaya gediş-gəlişləri ilk tərcüməçilərin meydana
gəlməsinə səbəb olurdu.
A.K.Matveyev
“Географические
названия
Урала.
Краткий
топонимический словарь” (“Uralın coğrafi adları. Qısa toponimlər lüğəti”) adlı
sözlüyündə “aktay” sözünü “ak” və “tay” tərkib hissələrinə bölür. “Ak” sözünü
rəng mənasında, “tay” leksemini isə “dağ” və “körpə at” mənalarında izah edir.
Fikrimizcə, bu yanlış fikirdir. “Ak tay”  “ağ çay, ağ sulu, duru, şəffaf, sulu çay
kimi” tərcümə olunmalıdır. Yekaterinburq vilayətindəki Yalva çayının sol
qollarından birinin adı Agyardır. Bu ad “ağ” – yüksək, yuxarı və “yar” – uçurum,
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yarğan sözlərindən yaranmışdır. “Ağ yar” ifadəsindəki “ağ” sözü “yüksək”,
“yuxarı” mənasındadır.
“Aksu” termini türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərin hidronimlərində də
geniş yayılmışdır. M.F.Rozen “Словарь географических терминов западной
Сибири” (“Qərbi Sibirin coğrafi terminlər lüğəti”) sözlüyündə “ağ” sözünü üç
mənada işlədir. Birinci mənada mənbəyini buzluqlardan götürən ağappaq, şəffaf
sular; ikinci mənada daimi axarı olan sular, üçüncü mənada isə gur axan, yayda
qurumayan çaylara deyilir. Qərbi Sibir toponimlərində Akkaya, akkoba, Ak xorum
(qurum, dağ) ifadələrinə çox rast gəlinir.
Sibir türklərinin dilində: xakaslar, tuvalılarda “korum”, “xorem”, “xorum”
formalarında rast gəlinən bu söz dağ yamaclarında yaranmış daşlıq, qayalıq sahələrə
deyilir. “Ak korum” - yüksək yamac; “ak kaya” – yüksək qaya; “ak kobu” – yüksək
düzənlik deməkdir. Beləliklə, rus onomastikasında, xüsusilə də, toponimlərin
tərkibində “ak” sözünün kök söz yuvasına daxil olan komponentlər mövcuddur: “Ak
tay”, “Ak yar”, “Aksu”, “Ak kobu”, “Ak tube” və s.
N.Kononov “О семантике слов “каре” и “ak” тюркской географический
терминологии” (“Türk coğrafi terminologiyasında “ağ” və “qara” sözlərinin
semantikası haqqında”) məqaləsində “qara” sifətinin türk dillərində çoxmənalı
olduğunu qeyd edir.
1. qara – qaranlıq, zülmət, tutqun, sərt, qəmli, kədərli, bədbəxt;
2. mal – qara, yığın, dəstə, xalq, camaat, qoşun;
3. quru, torpaq, təpə və s.
“Древнетюркский словарь”da və E.Koybayevin “Краткий толковый
словарь топонимикu Казахстана” (“Qədim türk lüğətində”) və (“Qazaxıstan
toponimlərinin qısa, izahlı lüğətində”) də “kara” sözünün həmin mənaları göstərilir.
Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, “qara” sözünün arxaik məna çalarları
dilin lüğət tərkibinin başqa yaruslarından fərqli olaraq toponimik layda daha çox
saxlanılmışdır.
Kartalı – Rusiya Federasiyasının Çelyabinsk vilayətinin Karatalı – Ayat çayı
üzərində yerləşən şəhər. “Kara” sözü rəng mənasında işlənmişdir.
Karaçaykul – Rusiya Federasiyasının Çelyabinsk vilayətində göl adıdır.
Başqırd və tatar dillərində karaçay – şam ağacı deməkdir. Buradan belə nəticəyə
gəlmək olar ki, həmin hidronim “şamlıq gölü” mənasındadır.
Karatay, Karataş – Başqırdıstanda dağ adlanır. Bu omonimlərdə “böyük”,
“nəhəng” mənalarında işlənmişdir.
Karatibs – Rusiya Federasiyasının Çelyabinsk vilayətində göl. Qədim türk
abidələrində “təbir”, “təriz” şor ərazi deməkdir.
Bu gölün suyu həqiqətən çox şordur.
Karabaş – Rusiya Federasiyasının Çelyabinsk vilayətinin şimalında şəhər
adıdır.
Karabaşka – Çelyabinsk vilayətində çay adıdır.
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Karabaş – Tatarıstanın Boqulma rayonunda qəsəbə.
Karamaskalı – Başqırdıstanda kənd adı
Beləliklə, “kara” sözünün kök söz yuvasına daxil olan aşağıdakı
komponentlər rus dilinə keçmişdir və “qara” – “kara” formatının köməyi ilə rus
dilində yaranmışdır: Karaçaynul, Karatay, Karataş, Karatibs, Karabaş, Karabaska,
Karamaskalı, Kartalı. Rusiya Federasiyasının Tuva Muxtar Respublikasının paytaxtı
Qızıl adlanır. Kizel – Başqırdıstanda yerləşən bir şəhərin adıdır. Rus dilindəki
“kizel” – zoğal sözü də “qızıl” və “qırmızı” leksemləri ilə əlaqədardır. Ural çayının
Böyük Kizel və Kiçik Kızıl adlı iki qolu vardır. Rusiya Federasiyasında Krasnoyarsk
şəhərinin adı Kızıl Yar sözlərindən yaranmışdır. Rusiya Federasiyasının İrtış
vilayətində Kızıltaş yolu vardır.
Rostov yaxınlığındakı “Kızlər” dəmiryol dayanacağı Kızıl + yer
formantlarının məcmusundan ibarət olub, “qırmızı yer” mənasını verir. Bu qəsəbədə
torpaq qırmızı süxurlardan ibarət olduğu üçün belə adlanır.
Türk xalqlarının dil tarixinin öyrənilməsində rus onomastikasına daxil olmuş
türkmənşəli soyadlarının araşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu Qızıl Orda
dövründə və onun tənəzzülündən sonra rus zadəganlarının xidmətində olan türk
mənşəli insanların soyadlarıdır.
Rus knyaz soyadı “Куракин” (Kurakin) öz mənşəyini “Kuraka” sözündən
götürmüşdür. Burada sözün əsasını quraq (quru) türk kökü və - a rus dilinin şəkilçisi
təşkil edir. Bu sözün etimologiyasında “qurğaq” sözü durur. Həmin leksemin qədim
türk dilində çox zəngin kök söz paradiqmi olmuşdur: qurğaq (quru); qurğa
(qurumaq); qurğız (qurumaq); quri (qurumaq); qurığlığ (hamilə qala bilməyən,
övladı olmayan, sonsuz); quriğu (quruma, qurutma); qurin (qurulamaq); quriz
(qurumaq); qurit (qurutmaq); quru (qurumaq); quruğ (quru); quruğla (qurula);
quruğlan (qurulan); quruğluq (quraqlıq, quruluq); quruğsi (qurumaq). Müşahidələr
sübut edir ki, “quru” sözünün bu zəngin kök söz yuvası müasir türk dillərində
demək olar ki, dəyişmədən qalmışdır. Qədim türk dilində “quruğ” sözü bir neçə
fonomorfoloji variantda işlənmişdir və çoxmənalı olmuşdur:
1. Quruğ – quru, qurumuş;
2. Quruğ – boş, dolu olmayan;
3. Quruğ - əsassız, boş, heç bir əsası olmayan, yalan;
4. Quruğ – mənasız, boş;
5. Quruğ – boş, tərki – dünya, hər şeydən uzaq;
6. Quruğ – isim mənasında işlənir.
XIX əsr türk dillərində “kuru” sözünün semantik strukturunda müəyyən
dəyişiklik olmuşdur. “Quru” sözü “kuru” fonomorfoloji variantında teleut, altay,
lebedin, şor, saqay, koybal, qırğız, krım – tatar, komandin, türk dillərində
işlənmişdir.
Rus dilindəki “quru ərzaq”, “quru dənli bitkilər” mənasında işlənən
“крупа” sözü türk dillərindən keçmişdir. Rusiyanın məşhur knyaz soyadı Kurakin
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türk mənşəlidir. Bu knyaz səcərəsinin banisi Kurçka adlı şəxs 1462-ci ildə çar III
İvan Vasilyeviçin sarayında boyar olmuş Andrey İvanoviç Kurçkadır. Bu şəxs Qızıl
Ordadan çar III İvanın sarayına gələrək boyar rütbəsi almış və rus zadəgan nəsli –
Kurakinlərin əsasını qoymuşdur.
Məşhur rus yazıçısı və tarixçisi Nikolay Karamzinin soyadı da türk mənşəlidi.
Bu soyadı Kara Mirzə - Qara Mirzə komponentlərindən ibarət olub, rus dilinə Krım
– tatar dilindən keçmişdir. Qara – türk mənşəli Mirzə isə ərəb mənşəli amir (knyaz)
və fars mənşəli zadə (oğul) sözlərinin birləşməsindən ibarətdir. Bu soyadın tərkibinə
daxil olan “kara” – “qara” sözü türk dillərində ən çox işlənən leksik vahidlərdən
biridir.
“Kara” – “Qara” sözünün qədim türk dilində çox zəngin kök söz yuvası
olmuşdur: qara (qara); qarağu (keşikçi); qarağu (kor); qarağu (siçan); qarağu
(dəmir); qarağur (qaralamaq); qarala (ləkələmək); qaranqu (qaranlıq); qaranquluq
(zülmət); qaraq (gözün bəbəyi); qaraqçı (quldur); qaraqla (quldurluq etmək);
qaraqlıq (göz bəbəkləri); qaraqsız (kor); qararığ (qaralmış); qaralt (qaralt).
“Qara” sözünə Orxon – Yenisey abidələrində, Mahmud Kaşqarlının “Kitabi
lüğət – it türk” əsərində, qədim əlyazmalarda və türk klassik şeirində rast gəlinir.
Qədim türk dilində “qara” sözünün metaforik və metanomik mənaları da olmuşdur:
1. Qara – qaranlıq, işıqdan məhrum olmuş, qaranlığa qərq olmuş. “Qara”
sözü bəzən substantivləşərək isim mənasında işlənmişdir.
2. Qara – bədbəxt taleli, dərdli, qəmli, ağır, yorucu.
3. Qara – pis, iyrənc, alçaq.
4. Qara – adi, gündəlik ehtiyaclar üçün lazım olan, sadə, aşağı səviyyəli,
aşağı keyfiyyətli.
5. Qara – çirk, zibil.
6. Qara – mürəkkəb.
Qədim türk dilində “qara” sözü substantivləşərək “kütlə”, “xalq”,
“camaat”, “xalq kütləsi”, “sadə adamlar” mənalarında işlənmişdir. Burada
semantik kontaminasiya – semantik funksiyaların çarpazlaşması hadisəsi ilə
qarşılaşırıq. “Qara” sözünün bu mənasına Orxon – Yenisey abidələrində də rast
gəlmək olur.
“Qara” sözünün “xalq”, “camaat” mənasına Yusif Balasaqunlunun
“Qutadqu bilik” əsərində rast gəlmək olar. “Qara” sözünün “böyük”, “iri”, “çox”,
“nəhayətsiz” mənaları tatar, uyğur, türk dillərində müşahidə olunur.
Mahmud Kaşqarlının lüğətində “qara” sifəti məhz bu mənada türk etnonim
və toponimlərinin tərkibində işlənir. Qara bölük – oğuz qəbilələrindən birinin adı,
Qara baqsı, qara buğa (xüsusi adlar); Qara yalğa – Orta Asiyada Fərqanə vadisində
yer adı; Qara köl; Qara qayas; Qara qaş oğuz; Qara qum (coğrafi adlar); Kara xan
(dastan qəhrəmanı, Oğuz xanın atası, Karaxanilər sülaləsinin başçısı).
– 147 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

Mahmud Kaşqarlının lüğətində Kara Xaqan ifadəsinə rast gəlirik:
“Haqaniyyə Xanlarına Kara deniz Borqa Kara Xaqan” - (Xaqaniyyə xanlarını Qara
(güclü, qüvvətli) adlandırırlar. Borqa Qara Xaqan kimi) .
Mirəli Seyidov “Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən” əsərində
“qara” sözünün qədim türk eposunda “güclü, qüvvətli” anlamlarında işləndiyini
göstərmişdir: Çox əskilərlə səsləşən, özündə əski Altay inamlarını – onqon
görüşlərini bol – bol qoruyub saxlayan “Maaday Qara” dastanından da görünür ki,
Maaday Qaranın yenilməz oğlu Köküdey – Mergen öz kökünü dağla bağlayır:
“Deməli, sözsüz möhkəməm,
Qaradağ atadır – dedi.
Əgər Qaradağ mənə ata olmuşsa
Sözsüz mən bahadıram (igidəm) – dedi.”
Mirəli Seyidovun fikrincə, dağa inam Azərbaycan xalqının soykökündə duran
oğuzlarda geniş yayılmışdır. “Qara dağın yüksəyi, oğul” alqısında da dağa
tapınmanın izləri görünür. “Qara dağın” söz birləşməsindəki “qara” sözü “güclü,
qüvvətli, yenilməz” mənalarında işlənmişdir.
“Kitabi- Dədə Qorqud”da “qara” sifəti “böyük”, “nəhəng”, “güclü”,
“möhkəm” anlamlarında çox işlənir: “Qara dərə ağzında qədir verən, qara buğra
dərisində beşigünün yapuğu olan, acığı tutanda qara daşı kül eyləyən, qara bığın
yeddi yerdə ənsəsindən düyən Qazan qardaşı Qaragünə çapar yetdi”.
V.V.Bartoldun fikrincə, Qara dəniz ifadəsindəki “qara” sözü “böyük”,
“nəhayətsiz” mənalarında işlənir. Beləliklə, rus onomastikasına daxil olan “kara”
sözü antroponimik vahidlərin tərkibində işlənir və Karamzin soyadındakı “kara”
sözü “böyük”, “ali” mənasındadır. Rus antroponimlərindən sayılan digər bir
zadəgan soyadı Karaçarovdur. Bu soyad “qara dzar” – “qara yar” – “qara yer”
toponimləri əsasında yaranmışdır. Rus dilində struktur tərkibində “qara” – “kara”
sözü olan soyadlarından Карамазов və Караулов onomastik vahidlərini göstərmək
olar. Karamazov soyadı “kara” – “qara” və мазать (yaxmaq) sözlərindən, yəni
türk və rus leksemlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Караулов soyadı isə rus dilinə
türk dillərindən keçmiş “караул” - “qarovul” formalarına – “ов” şəkilçisi əlavə
edilməklə yaranmışdır.
Müasir rus dilində “kara” sözü ilə düzəlmiş zəngin bir kök söz yuvası
mövcuddur: каракуль (qaragül); караковый (qara kəhər at); каракалрак
(qaraqalpak – xalq); карагач (qarağac); каракулевод (qaragül qoyunçuluğu
mütəxəssisi); каракулеводство (qaragül qoyunçuluğu); каракульча (qarakülçə –
dəri növü); каракуля (cızma – qara, qara – qura yazı); каракурт (qaraqurd);
карандаш (karandaş – “qara” və “daş” sözlərindən yaranmış leksem); караул
(qarovul, növbə, gözətçi, keşikçi); караулить (qarovul çəkmək); караульня
(qarovulxana); караульщик (qarovul çəkən kişi); караульщица (qarovul çəkən
qadın). XIX əsr rus dilində də “кара” sözünün zəngin kök söz yuvası olmuşdur:
караганъ; карагатка; карагачъ; караковый; каракуля; карамазый; карандашъ;
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караулъ; караулить; карауленье; караулка; караульня; караулный;
караульщикъ; караульщик; караульникъ; караульщица və s.
Məşhur soyadlarından biri olan Коробьин də türk mənşəlidir. Bu soyad da
“qara” sözünün kök söz yuvasına daxil olan komponentdir. N.A.Baskakovun
“Русские фамилии тюркского происхождения" (“Türk mənşəli rus familiyaları”)
adlı əsərində bu soyad barədə belə məlumat verilir: “Korobinlərin nəsli Qızıl
Ordadan knyaz Fedor Ryazanskinin səltənətinə gəlmiş tatar Kirik bəydən başlanır.
Bu səcərəni sonra onun oğlu Qara bəy davam etdirmişdir. Qara bəyin nəslindən isə
Korobinlər soyadı yaranmışdır.”
Карачинский rus soyadı da türk mənşəlidir. Bu zadəgan nəslinə daxil olan
şəxslər rus imperiyasına və çar taxt – tacına sədaqətlə qulluq etmişlər. N.A.Baskakov
qeyd edir ki, Karaçinski familiyası krım – tatar dilindən keçmiş qaraçı sözündəndir.
Bu titul vaxtilə Krım xanı tərəfindən səltənətə xidmət edən bəylərə verilirdi. Müasir
türk dillərində və qədim türk dilində “Qaraca” sözünün zəngin kök söz yuvası
mövcuddur. Bu yuvalarda “qaraca” sözü əsasən “qarayanız” mənasında işlənir.
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SAMADOVA MALAHAT
RUSSIAN LEXEMES OF TURKISH ORIGIN
SUMMARY
Turkic-speaking peoples live in the areas where they historically live. These
areas mainly cover a large area, including a certain part of the Asian continent, the
southeast of Europe, the North Caucasus, Transcaucasia, and South Azerbaijan.
Researching ethnography and onomastics of the history of the Turkic world,
which is connected to a single root, is one of the most urgent problems. The
components included in the slots of the root words of Turkish origin are widely used
in Russian surnames and place names. In the study of the language history of the
Turkic peoples, the study of surnames of Turkic origin included in Russian
onomastics is of great importance.
After the collapse of the Golden Horde, the khanates of Kazan, Astrakhan,
Crimea and Siberia were formed. Economic, political and cultural relations with
Russia strengthened during these khanates. The establishment of Russia's relations
with the Middle East and the Turkic world gave impetus to the development of
Slavic and Turkic language relations. The settlement of the Turkic and Slavic
peoples in the neighboring territories and trade relations developed the relations
between these peoples.
This article talks about onomastic units of Turkic origin, which are widely used
in Russian, and their semantic functional properties.
Key words: morphemes of Turkic origin, toponyms, anthroponyms, hydronyms.
САМЕДОВА МАЛАХАТ
РУССКИЕ ЛЕКСЕМЫ ТУРЕЦКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
Тюркоязычные народы расселились в районах своего исторического
проживания. Эти районы в основном охватывают большую территорию,
включающую некоторую часть Азиатского континента, юго-восток Европы,
Северный Кавказ, Закавказье, Южный Азербайджан. Изучение этнографии и
ономастики истории тюркского мира, связанной единым корнем, является
одной из актуальнейших проблем. Компоненты, входящие в состав гнезд
корневых слов тюркского происхождения, широко используются в русских
фамилиях и географических названиях. В изучении истории языка тюркских
народов большое значение имеет изучение фамилий тюркского
происхождения, входящих в русскую ономастику.
После распада Золотой Орды образовались Казанское, Астраханское,
Крымское и Сибирское ханства. При этих ханствах укрепились экономические,
политические и культурные связи с Россией. Установление отношений России
с Ближним Востоком и тюркским миром дало толчок развитию славянскотюркских языковых отношений.
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Расселение тюркских и славянских народов на соседних территориях и
торговые отношения развивали отношения между этими народами.
В данной статье говорится об ономастических единицах тюркского
происхождения, широко употребляемых в русском языке, и их семантических
функциональных свойствах.
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“CODEX CUMANICUS”DA BƏZI KUMAN TAPMACALARI
(orijinal, transliterasiya, tərcümə və izahlar)
Xülasə
“Codex Cumanicus”, yəni “Kumanların kitabı” bu günə qədər gəlib çatan latın
əlifbası ilə yazılmış ilk qıpçaq, ümumən, türk əsərlərindən biridir. Ən gec XIV əsrin
ortalarında yazıldığı ehtimal olunan bu abidə latın-fars-qıpçaq, alman-qıpçaq, latınqıpçaq sözlüklərindən, qıpçaq dilinə tərcümə edilmiş dini mətn və nəğmələrdən,
qıpçaq atalar sözləri və tapmacalarından ibarətdir. Əsərin alman missionerlər və
italyan tacirlər tərəfindən Krım bölgəsində kumanların arasında yazıldığı ehtimal
olunur. Qıpçaqların dil və kültür, dünyagörüşü xüsusiyyətlərini ehtiva etməsi
baxımından “Codex Cumanicus”un ən orijinal hissəsi qıpçaq folkloruna aid
nümunələr, yəni tapmacalardır. Çünki 164 səhifəlik abidədə şifahi ədəbiyyata dair 2
səhifə həcmində cəmi 47 tapmaca və bir neçə atalar sözü var.
“Codex Cumanicus”dakı tapmacalar müxtəlif dövrlərdə V.Banq, A.Tietze,
Malov, Radlov, D.Nemet, Mollova tərəfindən geniş və müqayisəli araşdırılmışdır.
Tapmacaların ən son araşdırmaları qazax türkoloqu A.Qarkavetsə və türkiyəli alim
Q.Günərə məxsusdur. M.Arqunşah və Q.Günərin 2015-ci ildə nəşr etdirdiyi “Codex
Cumanicus” kitabında tapmacaların transliterasiya və tərcüməsi öz əksini tapmışdır.
Q.Günər 2016-cı ildə çap olunan “Kuman tapmacaları haqqında qeydlər” kitabında
isə o günədək tapmacalar haqqında aparılmış araşdırmalarda irəli sürülən fikir və
versiyaları müqayisə etmiş, ən sonda öz qənaətini əsaslandırmış və bir çox
tapmacanın mahiyyətini izah edə bilmişdir. A.Qarkavets isə 2015-ci ildə nəşr etdiyi
“Codex Cumanicus” kitabını 2019-cu ildə yenidən müəyyən düzəlişlərlə çap
etdirmişdir. Bu kitabda “Kodeks”dəki 47 tapmaca ruscaya tərcüməsi ilə birlikdə
verilmişdir.
Bu tapmacaları dilimizə ilk dəfə Ə.Oğuz tərcümə edərək məqalə kimi nəşr
etdirmişdir. K.Səmədova isə monoqrafiyasında “Kodeks”də qeydə alınmış 47 kuman
tapmacasını A.Qarkavetsin transliterasiya və ruscaya tərcüməsi ilə birlikdə qeyd
etmiş, həmçinin Azərbaycan dilinə tərcüməsini əlavə etmişdir. Ancaq yenə də bəzi
tapmacalarda bir çox məqamların aydınlaşdırılmasına ehtiyac var. Bu məqalədə
“Kodeks”dəki bəzi tapmacaların əvvəlcə faksimiledəki yazılışı, sonra
transliterasiyası və tərcüməsi göstərilmişdir. Burada əsasən anlaşılmaz görünən və
izaha ehtiyac duyulan tapmacalar izah edilmişdir.
Açar sözlər: Codex Cumanicus, tapmacalar, açma, kuman
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“Codex Cumanicus” (“Kodeks”) bu günə qədər gəlib çatan latın əlifbası ilə
yazılmış ilk qıpçaq, ümumən, türk əsərlərindən biridir. Bu abidə latın-fars-qıpçaq,
alman-qıpçaq, latın-qıpçaq sözlüklərindən, qıpçaq dilinə tərcümə edilmiş dini mətn
və dini nəğmələrdən, qıpçaq atalar sözləri və tapmacalarından ibarətdir. Qıpçaqların
dil və kültür, dünyagörüşü xüsusiyyətlərini ehtiva etməsi baxımından “Kodeks”in ən
orijinal hissəsi qıpçaq folkloruna aid nümunələr, yəni tapmacalardır. Çünki 82
vərəqlik abidədə cəmi 47 tapmaca və bir neçə atalar sözü şifahi ədəbiyyatın
nümunəsi sayılır. Qalan dil materiallarını lüğət, dini məzmunlu nəsr və nəzm
nümunələri təşkil edir ki, bunlar da folklor nümunələri qədər canlı danışıq dilini,
kumanların həyat tərzini, adət-ənənələrini və təfəkkürünü əks etdirmir.
“Kodeks” tapmacalar müxtəlif dövrlərdə geniş və müqayisəli araşdırılmışdır.
Bu tapmacaların ən əhatəli araşdırmalarından biri A.Tietzeyə məxsusdur [19].
Müxtəlif dövrlərdə V.Banq, Malov, Radlov, D.Nemet, Mollova və A.Qarkavets də
tapmacaları tədqiqata cəlb etmişdir. Tapmacaların ən son araşdırmaları qazax
türkoloqu A.Qarkavetsə və türkiyəli alim Q.Günərə məxsusdur. Q.Günər 2016-cı ildə
çap olunan kitabında indiyədək tapmacalar haqqında aparılmış əsas araşdırmalarda
(V.Banq, A.Tietze, Malov, Radlov, D.Nemet, Mollova və A.Qarkavets) əksini tapan
fikir və versiyaları tutuşdurmuş, ən sonda öz fikrini əsaslandırmış və bir çox
tapmacanın mahiyyətini izah edə bilmişdir [9]. A.Qarkavets isə 2015-ci ildə nəşr
etdiyi “Codex Cumanicus” kitabını 2019-cu ildə yenidən müəyyən düzəlişlərlə çap
etdirmişdir. Bu kitabda “Kodeks”dəki 47 tapmaca ruscaya tərcüməsi ilə birlikdə
verilmişdir [13].
Bu tapmacaları dilimizə ilk dəfə Ə.Oğuz tərcümə edərək məqalə kimi nəşr
etdirmişdir [16]. K.Səmədova isə kitabında “Kodeks”də qeydə alınmış 47 kuman
tapmacasını A.Qarkavetsin transliterasaya və ruscaya tərcüməsi ilə birlikdə qeyd
etmiş, həmçinin Azərbaycan dilinə tərcüməsini əlavə etmişdir [17, 307-320]. Ancaq
hər iki tərcümə ümumi tanışlıq məqsədi ilə edilmişdir, orada bir çox məqamların
aydınlaşdırılmasına ehtiyac var. Bu məqalədə “Kodeks”dəki bəzi tapmacaların
əvvəlcə faksimiledəki yazılışı, sonra transliterasiyası və tərcüməsi göstərilmişdir.
Orijinal yazılışda verilmiş (...) faksimiledə yoxdur, boş buraxılmışdır. Qeyd edək ki,
“Kodeks”də tapmacalar iki səhifədə (60r-60v) yazılmışdır. Burada əsasən anlaşılmaz
görünən və izaha ehtiyac duyulan tapmacalar izah edilmişdir.
Orijinal yazılış:
1. akkvy mӕníŋ aύzu jox. ol jumurtka
Transliterasiya:
Ak küyməniŋ avzu yox. Ol, yumurtka
Tərcümə
Ağ çadırın ağzı yoxdur.
O, yumurtadır.
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Q.Kun Ak küyməniŋ sözünü akkoy mania şəklində oxumuşdur [4, 143].
V.Drimba [6, 246], A.Qarkavets, M.Arqunşah və Q.Günər həmin sözü küymə
şəklində “çadır, ev” mənasında vermişdir [1, 771]. A.Qarkavets “Aq küyməniŋ avzu
yox. Ol, yumurtqa” şəklində oxuyur və “Ağ çadır, qapısı yox. O, yumurtadır” izahını
verir [15, 14]. M.Curayeva Buxara vilayətinin Karakol rayonunun Cığaçı kəndində
“Ak kuymanninq ağzı yok (yumurta)” tapmacasının olduğunu və ancaq buradakı
kuyman sözünün “quymaq” mənasını daşıdığını yazır [5, 28]. Ə.İnana görə, “köymə
kəlməsi qədim başqırd dilində “üstü qübbəli araba şəklində olan gəlin çadırı”
mənasını daşımışdır” [10, 355]. Özbək folklorunda yumurta haqqında tapmacaların
“Ak ötav, ağzı butav”, “Meninq bir ötavım var, aynası, eşiyi yok”, “Ay dalada ak
ötav, Ağzı, burnu yok ötav” kimi oxşar versiyaları vardır [Bax. 5, 28].
Türk folkloruna aid “Bir beyaz köşküm var, Ararım ararım, kapısını bulamam”
(yumurta) tapmaca nümunəsində də yumurtanın formasının evə (çadıra)
bənzədilməsinə rast gəlinir [7, 66]. İmişli şivəsində “ağacdan, qamışdan hazırlanmış
sadə ev” mənasında kümə sözü işlənir. Dialektlərdə işlənən küm sözünün mənaları da
küymə sözünün daşıdığı məna ilə təxminən üst-üstə düşür: 1. Evin üstü (Astara
Lənkaran, Massalı) [3, 266]. 2. “Baramaqurdu bəsləmək üçün qarğıdan hörülmüş
üstüörtülü yer” (Cəlilabad) [2, 267]. Bu sözü Azərbaycan dilində “primitiv ev,
daxma, daxal” mənasına gələn koma sözünü də küymə sözü ilə əlaqələndirmək olar.
2. butu butu uzū butūdǣ arek ol uzū
Butu-butu uzun,
butundan arı kol, uzun
Ayaqları uzun-uzun
Qolu ayağından uzun
(Mancanaq, quyu kranı)
Orijinalda bu tapmacanın açması verilməyib. A.Qarkavets kitabının əvvəlki
nəşrində “üçayaq” [14, 57], 2019-cu il II nəşrində “mancanaq, quyu kranı” izahını
vermişdir [13, 83]. Nemet və Banq açmasını “asma” kimi göstərmişdir. “Kodeks”in
Türkiyə nəşrində isə “üzüm asması” kimi verib [1, 341]. A.Qarkavets 2019-cu ildə
verdiyi müsahibədə bu tapmacanı fərqli və orijinal aspektdən izah etmişdir:“Butubutu uzun, butumdan arıq ol, uzun”. Mən bunu “Onun budu mənim budumdan daha
arıq və uzundur” kimi tərcümə etdim. Ancaq bu, yanlış idi. Yanlışlıq müəllifin “arıq”
sözünü yazdıqdan sonra qələmi mürəkkəbə batıraraq “ol” sözünü yazması
səbəbindən baş verdi. Biz bu sözlərin ayrı-ayrı kəlmələr olduğunu düşündük, onlar
arasında ara məsafəsi yox idi. Həmçinin, növbəti tapmacanın mancanaq haqda
olduğuna diqqət yetirmirdik. Mancanaq həm quyu üzərində qaldırıcı vasitə, həm də
tikintidə istifadə olunan krandır. Onun çox hündür bir “ayağı” və uzun “qolu”
vardır. Sonradan mən sözü düzgün ayırmadığımı və tapmacanın cavabının
mancanaq haqqındakı növbəti tapmacada olduğunu anladım. Yeni nəşrdə bu
tapmacanın düzgün oxunuş qaydasını çap etməyə müvəffəq oldum və buna görə çox
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xoşbəxtəm: “Butu – butu uzun, butundan arı – qol uzun” (Onun budu uzun, qolu
budundan uzun”) [20].
3. ʃēdӕ mēdӕ jox ʃēgir taύdӕ jox. vtlv tasdӕ jox kípçӕkdӕ jox.ol kus ʃvt dír
Səndə, məndə yox,
Seŋir tavda yox,
Ütlü taşta yox,
Kıpçakta yox.
Ol, kuş süt(i)dir.
Səndə, məndə yoxdur,
Uca dağda (Dağ çıxıntılarında) yoxdur,
Dəlikli daşda (daşların arasaındakı çatlarda) yoxdur,
Ağac oyuğunda yoxdur.
O, quş südüdür.
Bu tapmacanın həm aydın, həm də anlaşılmaz gələn sözü kıpçak ifadəsidir.
V.Banq kıpçak sözünü “çöl, səhra”, D.Nemet yer adı kimi, A.Tietze “çürük budaq”
mənasında götürmüşdür [9, 48-50]. Q.Günər tapmacanın qıpçaqlara aid olduğunu
əsas gətirərək qıpçaq sözünü xüsusi isim (ölkə və xalq adı) kimi götürmüşdür[9, 50].
A.Qarkavets “Kıpçakta yox” misrasını belə izah edir: “Ağac oyuğunda da yoxdur
(yəni quşların yuva qurduğu heç yerdə) / qıpçaqların arasında yoxdur” [13, 83].
Göründüyü kimi, burada qıpçaq sözü iki mənada “ağac oyuğu” və “qıpçaq
xalqı və ya ölkəsi” mənasında götürülmüşdür. A.Qarkavetsin mötərizədə verdiyi izah
– “yəni quşların yuva qurduğu heç yerdə” fikri tapmacanın misraları arasındakı
məntiqi tutmağa kömək edir. Ümumiyyətlə, tapmacalarda əlamət verilib, onun aid
olduğu nəsnə soruşulur. Burada üç misrada quşla əlaqələndirmə var. Soruşulan şey
nədirsə, quş harda yuva qurursa, orda ola bilərdi, amma yoxdur. Səndə, məndə
yoxdur – Birinci misra giriş mahiyyəti daşıdığı üçün tapmacanın məzmunu ilə o
qədər də əlaqəli deyildir ki, bir çox tapmacalarda da bu, ənənəvi haldır. Seŋir tavda
yox “Uca dağda yoxdur” – ikinci misrada mövzu bir az açılır. Quşların yuva qurduğu
yerin əlaməti sadalanmağa başlanır. Ancaq seŋir “uca dağ” tərcüməsi sözü çox
ümumi görünür, spesifik deyil. Əslində seŋir sözü “dağ çıxıntısı” mənasında DLT-də
işlənmişdir [12, 316]. ESTY-də bu sözün mənalarından biri də “sıx meşə”dir [8,
354]. Yəni daha xüsusi məna axtarsaq, “çıxıntılı dağda, dağ çıxıntılarında, meşəli
dağda” kimi mənalandırmaq olar. Elə A.Qarkavets də əvvəlki nəşrində uca dağda
yoxdur не в высокой горax şəklində verdiyi tərcümənin II nəşrində cavabı redaktə
etmişdir: ни на выступах гор “dağların ətəklərində” [13, 83]. Üçüncü misra ни в
щелях среди камней “nə də daşlar arasındakı çatlarda” kimi tərcümə edib [13, 83].
Burada da quşların yuva qurduğu yerin spesifikası daha da dəqiqləşdirilir. Dördüncü
Kıpçakta yox misrasını tapmacanın gedişatı baxımından iki cür anlamaq olar, ya
ümumiyyətlə qıpçaq ölkəsində yoxdur, ya da xüsusi mənada quşların yuva qurduğu
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heç yerdə. Tapmacanın gedişatını, spersifikanın hər misrada güclənməsini nəzərə alıb
Kıpçakta yox misrasını “Ağac oyuğunda yoxdur” şəklində götürdük.
4. axçӕ kaydӕ kíslӕmís. kālí jerdӕ kíslӕmís kaní neçík juxmamís xap
ortada kíslӕmís. ol karuῑ jaύ dír
Аxçа kayda kışlamış?
Kanlı yerdə kışlamış.
Kanı neçik yuxmamış?
Хар ortada kışlamış.
Ol, karın yav(ı)dır.
Ağca harda qışlamış?
Qanlı yerdə qışlamış
Qanı niyə bulaşmamış?
Həp (həmişə) ortada qışlamış
O, qarın yağıdır
Axça (ağca) - ağa bənzər. Qarın yağı həmişə qırmızı qanın içində qalır, amma
heç vaxt qana qarışmır. Burada qışlamaq sözü də qıpçaqların köçəri deyil, sabit
heyvandarlıq təsərrüfatı ilə məşğul olduqlarını göstərir, yayda yaylağa, qışda qışlağa
getmək kimi. Həmçinin burada qışlamaq “isti yerdə qalmaq” sözü qarının içinin isti
olması ilə əlaqələndirilmişdir.
5. tvύ ier kӕlӕsῑ menῑ karnῑ aç. ol keregidír
Tüv yer kələşim
Mənim karnım аç.
Ol, kərəgidir
Gəlinim darı yeyir.
Mənim qarnım acdır.
O, çadır skeletidir.
Tüv sözü tədqiqatçılar tərəfindən gəlin və ya qız kimi götürülmüşdür. Gəlin
sözü təzad yaratmaq üçün qayınana-gəlin kontekstində verilə bilər. Ona görə də bu
ikinci variant daha məqsədəuyğundur. Q.Günərə görə, “qızım darı yeyir” cümləsi ilə
çadırın dolu olan içəri tərəfi, “mənim qarnım ac” cümləsi ilə isə çadırın qəfəs
formasındakı boş skeleti nəzərdə tutulmuşdur [9, 76-78].
6. ʃıyr ʃırtı koy koŋaçı. ol ..
Sıyır sırtı, koy koŋaçı.
Ol, (etik).
Sırtı sığır dərisi
konaçı koyun dərisi
O, (uzunboğaz) çəkmədir.
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Sırt - ayağa geyilən hissə, konaç - ayaq biləyindən dizə qədər olan hissə.
Q.Günərə görə uzunboğaz çəkmənin ayaq hissəninin inək, boyun hissəsinin qoyun
dərisindən düzəldilməsinə işarə edilir [9, 80].
7. kokçӕ ulaxῑ kogēde ʃemírrír. ol xuun
Kökçə ulaxım kögəndə səmirir.
Ol, xu(v)un
Yaşıl oğlağım budaqda kökəlir.
O, qovundur.
M.Kaşğari kögən sözünü “ilgəkli çidar, südü sağılan heyvanın ayağına
vurulur” şəklində izah edir [ 11, 412]. Anadolu dialektlərində qovun, qarpız,
balqabaq kimi bitkilərin torpağın üstündə yayılan budaqlarına köken deyilir [22].
“Heyvandarlar quzular və oğlaqlar analarını çox əmməsin deyə onları iki paya
arasına taram çəkilən kəndirə ucu ilməkli qısa iplərlə bağlayırlar. Eyni zamanda
sağım zamanı heyvan təpik atıb vedrəni aşırmasın deyə ayağını bağlayırlar. Bütün
bunlar, köken sözünün bir-birinə yaxın, ancaq eyni olmayan iki mənası olduğunu
göstərir... “Codex Cumanicus”da işlənən kögən sözü ilə Anadoludakı köken eyni
kəlimədir. Anadoluda quzu və oğlaqları “qovun, qarpız, balqabaq kimi bitkilər”
əvəzləmişdir” [18, 825].
8. (...)r uçu kiś kislӕr. br uçu jӕy. jӕylӕr. ol ʃíríx.
(Bi)r uçu kış kışlar,
(bi)r uçu yay yaylar.
Ol, sırıx.
Bir ucu qış qışlar
Bir ucu yay yaylar.
O, çadır dirəyidir.
Sırıx – çadırın və daxmaların yuxarı hissəsi həddən artıq ağırlaşanda, güclü
külək əsəndə, yağış və qar yağanda çadırın ortasında şaquli vəziyyətdə qoyulan
haçalı uzun dirək [13, 84]. Ehtimal ki, çadırın yuxarı hissəsində qış soyuğunu,
aşağısında yayın istisini, yəni çadırın içində havanın vəziyyətini bildirmək üçün
işlədilmişdir. Tapmaca antonim feillərlə qurulmuşdur.
9. ʃalp kesím ʃanʃíʃ oxū. ol kokbíle julduʃ dír
Salp keşim
Sansız oxum.
Ol, kök bilə yulduzdır
Sallaq sadağım
Saysız oxum.
O, səma ilə ulduzlardır.
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Q.Günər kitabında salp sözünü sayın təzadını bildirmək üçün tək şəklində
tərcümə etmişdir. Ancaq bu sözün türk dillərində “sallaq” mənasına gəldiyini əsas
gətirərək göy üzünün beldə duran sallaq sadağa bənzədilmə ehtimalını da isitisna
etməmişdir [9, 92, 94]. Bu ikinci variant, yəni “sallaq” mənası daha uyğun gəlir,
çünki salp sözünün “tək” mənasına rast gəlinmir.
10. altū ayrgā tura tvser a1 torxā jӕyli tvser. ol bey klūlagādır.
Altun ay(ı)rqan tura tüşər,
al torxam yay(ı)lı tüşər.
Ol, biy(ə) kulunlaqandır.
Qızıl ayrılanda dik düşər.
Al ipəyim yayılıb düşər.
O, madyanın qulunlamasıdır.
Q.Günər tapmacanı madyanın quulunyarkən balanın plasenta ilə birlikdə
gəlməsi, daha sonra dik durmağa çalışması şəklində izah etmişdir. Balanın doğulması
qızılın dik düşməsinə, plasentanın ayrılması isə qırmızı ipək parçanın yayılmasına
bənzədilmişdir [9, 100].
11. tvmӕ tvdím tvtgǣgæ ʃaldῑ, ol uʃ dír
Tüvmə tüvdim,
tütgəngə saldım.
Ol, usdır.
Düyməni düymələdim (bir düyün düydüm, bağladım).
İyə (teşiyə[20]) keçirdim.
O, yaddaşdır.
A.Qarkavets bu şəkildə izah etmişdir, ancaq o saldım sözünü bağladım kimi
vermişdir [13, 85]. Q.Günər isə tütgəngə saldım ifadəsini “atəşə atdım” kimi tərcümə
etmişdir [9, 106]. Düymə, iy, mil sözlər yaxın olduğuna görə A.Qarkavetsin
variantını götürdük və açmasını yaddaş kimi verdik. Burada ipin düyünlənib iyin
ucuna keçirilməsi - yəni ip əyirmə səhnəsi təsvir edilir. Ancaq bunun ağıl, yaddaş
kimi açıqlanması müəmmalı olaraq qalır.
12. kaʃartkiçe kā tāmís karavuluʃga jӕýlmís. ol otdír
Kəsərtkiçə kan tammış,
Kara ulusqa yay(ı)lmış.
Ol, otdır.
Çəyirtkə kimi qan damcılamış.
Sadə xalqa yayılmış.
O, alovdur.
A.Qarkavets tapmacanın açmasının qarşısında “bozqırda yanğın” izahını verir
[13, 85]. Ola bilsin ki, çəyirtkə sürüsünün yayılması çöldə, bozqırda yanğına
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oxşadılmışdır. Yəni çəyirtkə sürüsünün hücumu məhsulu bir göz qırpımında məhv
etdiyi kimi, yanğın və od da elə məhv edir. Kara ulus ifadəsi ilə “bütün ölkə”, yaxud
“sadə xalq” nəzərdə tutulur. Bu cür faciəvi hadisələrdən ən çox təsərrüfatla məşğul
olan xalqın zərər çəkdiyini düşünsək, ehtimal ki, elə sadə xalqdan söhbət gedir.
13. uzū uzū ʃírgalak uçunӕ deyri ʃírgalak kízga kíʃga ʃírgalak krívύinӕ
deyrí ʃírgalak. ol bíçak bíle bile (...)
Uzun uzun sırqalak,
Uçuna deyri sırqalak;
Kısqa-kısqa sırqalak,
K(ı)rıvına deyri sırqalak.
Ol, bıçak bilə bilə(v)
Uzun-uzun sürüşkən
Ucuna qədər sürüşkən
Qısa-qısa sürüşkən
Kənarına qədər sürüşkən
O, bıçaqla bülövdür.
Tapmacada bülövü bıçağın tiyəsindən ucuna doğru uzun-uzun çəkmək,
ağzından arxasına doğru qısa-qısa sürüşdürmək, yəni bıçağı itiləmək qaydası və
ardıcıllığı (uzununa və eninə) təsvir olunmuşdur.
14. aύzū açʃǣ όpkӕm korunír. ol esík açʃӕ ot korūgā dír.
Avzum açsam,
öpkəm körünir.
Ol eşik açsa, ot körüngəndir.
Ağzımı açsam,
qəzəbim görünür.
O, qapını açanda görünən atəşdir.
Araşdırmalarda öpkə sözü “ciyər” mənasında verilmişdir [9, 117]. Bu
tapmacada ağız açılanda fikir (hiss, qəzəb) görünməsi ilə qapı açılanda da evdəki
ocaq (soba) görünməsi arasında bənzətmə ola bilər. Od-ocaqla öpkə-qəzəb arasında
müəyyən paralellik görünür. Yəni: Ağzımı açsam, qəzəbim görünür. O, qapını
açanda görünən atəşdir.
15. Ol, tutgan kísídir bugoύlí bugӕnӕkli çӕrt terek. Ol kıskata kilӕgādir.
Buga, tōŋuz kislӕmís. Ol ataʃı soxrangan dír. Kvr bugaʃi kvrlӕmís. Kuçmē kara
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çiŋlamís. Ol anaʃi ylagan dír. Eki ʃete setelӕr, sete tvbv bvrkvldӕr. Ol: eki ʃiŋl..
ylagan dír.
Bügənəkli çərt terək.
Ol, tutqan kişidir, buqovlı.
Buğa, toŋuz kışlamış.
Ol, kış kata kiləgəndir.
Kür buğası kürləmiş.
Ol, atası soxranqandır.
Küçmən kara çıŋlamış. Ol: anası ılaqandır.
Eki setə setələr,
setə tübü bürküldər.
Ol, eki siŋl(i) ılaqandır.
Üstü örtülü cavan ağac
O, əl-ayağı buxovlu məhbusdur.
Buğa, donuz qışlamış.
O, qış boyu narahat olandır.
Dəli-dolu buğa böyürmüş.
O, yas tutan atasıdır.
Güclü inək inləmiş.
O, ağlayan anasıdır.
İki bitki sapı sallanır
Sapın kökü titrəşir.
O, ağlayan iki bacıdır.
“Divan”da “kolluq, sıx kolluq, ağaclıq” mənasında bük ismi vardır [11, 346].
Bügənək sözünün bu isimdən əmələ gəlməsi, nümunədə “kol-kos basmış ağac”
mənasında işlənməsi mümkündür. Kür sözü “dəli-dolu” şəklində də tərcümə edilə
bilər. Bu tapmaca zahirən məhbəsə düşən cavan bir adamdan, onun kədərə qərq olan
ana, ata və iki bacısından bəhs olunur. Ancaq bu zahiri məna ola bilər, çünki “biri
gedər gəlməz, biri yatar durmaz (tüstü, kül)” tapmacasında canlıya xas hərəkətlər
vasitəsilə ocaq təsvir edildiyi kimi, ola bilsin ki, burada da hansısa təbiət hadisəsi
təsvir olunur. Çünki iki bacının ağlaması, məhz iki bacının diqqətə qaçtıdırlması
anlaşılmaz olaraq qalır.
16. Saraydӕgí ʃarí ӕygír saύlaύlati kísnӕmís. ol, kaz dir.
Saraydaqı sarı ayğır
savlavlatı kişnəmiş. Ol, kazdır.
Axırdakı sarı ayğır
Gizlicə kişnəmiş.
O, qazdır.
A.Qarkavets tapmacanın açmasını qaz / qazlar kimi götürüb [13, 84]. Ehtimal
ki, yumurta axıra, qaz balası sarı ayğıra, yavaşca cikkildəmək kişnəməyə
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bənzədilmişdir. “Kodek”sin Türkiyə nəşrində və Q.Günərin kitabında tapmacanın
açması at sucuğu kimi verilmişdir [1, 349]. Q.Günər qeyd edir ki, tapmacada
kəsilməsini və sucuq düzəldilməsini gözləyən sarı ayğırın (atın) tövlədə gizlicə
kişnəməsi təsvir edilmişdir [9, 150].
“Kodeks”dəki bəzi tapmacaların transliterasiyası və tərcüməsi onların təkcə
dilçilik və türkoloji aspektdən deyil, eyni zamanda etnokulturoloji və folklor
aspektlərindən araşdırılmasına zəmin hazırlayır. Tapmacalar həm orta əsrlərin
spesifik kəlmələrini ehtiva edir, həm də dünyagörüşü və təfəkkür formasını ortaya
qoyur. Bu tapmacalarda alliterasiya hadisəsi, ümumiləşdirmə, əlamətlərin verilib
tutuşdurma texnikası, bütöv bir hadisənin təsviri kimi məqamların araşdırılması
kuman həyatının rəngarəngliyini bir daha ortaya qoyardı. Bu və figər tapmacalar
göstərir ki, türkün orijinal təfəkkürü qeyri-maddi abidələrdə də özünü göstərmiş, söz
sənətində müxtəlif texnikalardan məharətlə istifadə etmişdir. Əlbəttə, təfəkkür tərzi
nə qədər orijinal olsa da, yaşanan həyatdan uzağa getmir. Ona görə də bu tapmacalar
XIII-XIV əsrlər qıpçaq türklərinin həyat tərzini, məşğuliyyətini, dünyaya baxışını
ortaya qoyur. Bu tapmacalar sabit qafiyəli mənzum əsərlərdir və bəlkə də, yüz illərlə
yaddaşlarda yaşayaraq cilalanmışdır. Yazıya alınması ilə sadəcə o dövr üçün
“donmuş” sayılır, yəni bu tapmacalar yazıldığı tarixə qədərki dövrü əks etdirir, ancaq
təkmilləşmə və cilalanma prosesi dayanmamışdır.
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Some Cuman riddles in the Codex Cumanicus
(original, transliteration, translation and explanations)
Summary
"Codex Cumanicus" − "Book of the Cumans", is one of the first Kipchak, in
general, Turkish works written in the Latin alphabet that have survived to this day. It
is believed to have been written in the middle of the 14th century at the latest. This
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monument consists of Latin-Persian-Kipchak, German-Kipchak, Latin-Kipchak
dictionaries, religious texts and hymns translated into Kipchak language, Kipchak
proverbs and riddles. It is believed that the work was written by German missionaries
and Italian traders among the Cumans in the Crimea region. The most original part of
"Codex Cumanicus" is examples of Kipchak folklore − riddles, in terms of
containing features of Kipchak language, culture, and worldview. Because in the
164-page monument, there are only 2 pages on oral literature, where 47 riddles and
several proverbs are mentioned.
Riddles in "Codex Cumanicus" were widely and comparatively studied by V.
Bang, A. Tietze, Malov, Radlov, D. Nemeth, Mollova in different periods. The latest
researches of puzzles belong to Kazakh Turkologist A.Garkavets and Turkish
scientist G.Güner. The transliteration and translation of riddles is reflected in the
book "Codex Cumanicus" published by M.Argunshah and G.Guner in 2015. In the
book "Notes on Cuman Riddles" published in 2016, G.Güner compared the ideas and
versions put forward in the researches about the riddles, finally justified his
conclusion and was able to explain the essence of many riddles. A.Garkavets
reprinted the book "Codex Cumanicus" (I edition 2015) in 2019 with certain
amendments. In this book, 47 riddles from the "Codex" are given with their Russian
translation.
These riddles were first translated into our language by A.Oguz and published
as an article. In her monograph, K.Samadova recorded the 47 Kuman riddles
recorded in the "Codex" together with A.Garkavets' transliteration and translation
into Russian, and also added the translation into Azerbaijani. However, some puzzles
still need to be clarified. In this article, some riddles in the "Codex" are first written
in facsimile, then transliterated and translated. Here are explained the riddles that
seem incomprehensible and need explanation.
Key words: Codex Cumanicus, riddles, answer, cumin
ИМАНЬЯР ГУЛИЕВ
Кандидат наук.
НАНА Институт Языкознания имени Насими
imanyarquliyev@gmail.com
Некоторые половецкие загадки в Codex Cumanicus
(оригинал, транслитерация, перевод и пояснения)
Резюме
«Codex Cumanicus», т. е. «Книга половцев», является одним из первых
дошедших до наших дней кипчакских, вообще, тюркских произведений,
написанных латинским алфавитом. Считается, что она была написана самое
позднее в середине 14 века. Этот памятник состоит из латинско-персидско– 163 –
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кипчакского,
немецко-кипчакского,
латинско-кипчакского
словарей,
религиозных текстов и гимнов, переведенных на кыпчакский язык, кипчакских
пословиц и загадок. Считается, что произведение было написано немецкими
миссионерами и итальянскими торговцами среди половцев в Крыму. Наиболее
оригинальной частью «Codex Cumanicus» являются образцы кыпчакского
фольклора, т. е. загадки, содержащие в себе черты кипчакского языка,
культуры и мировоззрения. Потому что в 164-страничном памятнике по устной
литературе всего 2 страницы, где упоминаются 47 загадок и несколько
пословиц.
Загадки в "Codex Cumanicus" широко и сравнительно изучались В.
Бангом, А. Титце, Маловым, Радловым, Д. Неметом, Молловой в разные
периоды. Последние исследования головоломок принадлежат казахскому
тюркологу А. Гаркавцу и турецкому ученому Г. Гунару. Транслитерация и
перевод загадок отражены в книге «Codex Cumanicus», изданной
М.Аргуншахом и Г.Гюнером в 2015 году. В вышедшей в 2016 году книге
«Заметки о половецких загадках» Г. Гунар сопоставил идеи и версии,
выдвинутые в исследованиях о загадках, окончательно обосновал свой вывод и
смог объяснить суть многих загадок. А. Гаркавец переиздал книгу «Codex
Cumanicus» (I издание 2015 г.) в 2019 г. с некоторыми изменениями. В этой
книге даны 47 загадок из «Кодекса» с их русским переводом.
Эти загадки были впервые переведены на наш язык А. Огузом и
опубликованы в виде статьи. В своей монографии К. Самадова записала 47
куманских загадок, записанных в «Кодексе» вместе с транслитерацией и
переводом на русский язык А. Гаркавца, а также добавила перевод на
азербайджанский язык. Однако некоторые загадки все же нуждаются в
прояснении. В этой статье некоторые загадки в «Кодексе» сначала написаны
факсимиле, затем транслитерированы и переведены. Здесь разгадываются
загадки, которые кажутся непонятными и нуждаются в объяснении.
Ключевые слова: Codex Cumanicus, загадки, ответ, половец.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
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DİLƏ PSİXOLOJİ YANAŞMADA SEMANTİK
VASİTƏ KİMİ RƏNG ADLARI
XÜLASƏ
Məqalədə dil müasir dilçilikdəki yerinə əsasən, işarələr sistemi kimi təsvir
olunmuşdur. Onun nitqdə rolu, leksik və semantik qatları arasındakı əlaqə və
asılılıqlar öz izahını tapmışdır. Dilə Psixoloji Yanaşmanın mahiyyətini izah etmək
üçün Psixolonqvistika elminin təsviri verilmiş, onun pretmeti göstərilmişdir. Dilə
Psixoloji Yanaşmanın Psixolonqvistikadan fərqli tərəfləri vurğulanmışdır. Bu
istiqamətin əhəmiyyətini göstərmək üçün dil vahidlərinin semantik və leksik
qatlarının tədqiqinin vacibliyi qeyd olunmuşdur. Dilin semantik qatının leksik qatına
nisbətən genişliyi və bu genişliyin səbəbi izah olunmuşdur. Dil vahidlərinə nümunə
kimi rəng adlarından istifadə olunmuşdur. Belə ki, rəng adları ən zəngin semantikaya
malik olan dil vahidlərindəndir. Onlar həm də geniş konnotasiyaya malikdir. Çünki
adları dil vahidi olsa da, mahiyyətləri vacib psixoloji əhəmiyyətə malikdir. Seçilmiş
sözlərin semantik vasitə kimi ifadə etdiyi mənaları nümunələrlə izah olunmuşdur.
Onların dilə psixoloji yanaşmadakı rolu göstərilmişdir. Sözlərin nitq zamanı düzgün
semantik səviyyədə işlədilməsinin ünsiyyətdəki vacibliyi ifadə olunmuşdur.
Ünsiyyətin təkcə dildən ibarət olmadığı və geniş semantikaya malik olduğu təsvir
metodu ilə izah olunmuşdur. Nəticə olaraq, bu qənaətə gəlinmişdir ki, Dilə Psixoloji
Yanaşmada dil vahidlərinin semantikasının və konnotasiyasının tədqiqi həm fərdi,
həm də kollektiv kommunikasiyanın inkişafı baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.
Açar sözlər: psixoloji yanaşma, dilin leksik qatı, dilin semantik qatı, rəng adları
Dil işarələr sistemidir və hər bir işarə bir mənanı ifadə edir. Lakin bir işarə
bəzən bir neçə mənanı özündə birləşdirə bilir. Dil, demək olar ki, adlanmadan
ibarətdir: əşyaları, hadisələri, məkanları, mücərrəd məfhumları, hərəkətləri,
əlamətləri, sayları və s. adlandırmaq dilin leksik səviyyəsini təşkil edir. Bu adların
ifadə etdiyi mənalar isə dilin semantik səviyyəsini əhatə edir. Dilin semantik qatı
leksik qatına nisbətən daha geniş əhatə dairəsinə malikdir. Çünki bir leksik vahid bir
neçə mənanı canlandıra bilir. Buna səbəb insanların təbiətlə qurduğu ünsiyyətdir. Bu
nə deməkdir? Təbiəti anlamağa çalışmaq, onu adlandırmaq, kəşf etmək, ondan
istifadə etmək və qorumaq “insanın təbiətlə qurduğu ünsiyyət”dir. Təbiət insan üçün
“ana”, “yurd”, “vətən”, “ev” anlayışlarını ifadə edir. Onunla uyğun dil tapmaq,
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sağlam ünsiyyətə girmək o evdə hüzurlu yaşaya bilmək deməkdir. Bu uyğun dili
tapmaq üçün insanlar məqsədli olmasa da, tələbatdan irəli gələrək təbiətin hər üzünü
mənalandırmağa, izah etməyə çalışmışlar. Bu mənalandırma və izah etmə məsələsi
də birbaşa baş verməyib. Burada insanların ruh halı, təbiətlə qurduğu ünsiyyətin
səviyyəsi, onlarda formalaşan inanclar, əvvəlcədən qarşılaşdıqları təsadüfi hallar və
s. mühüm rol oynayır. Çünki insan şüurludur və hər gördüyündə bir məntiqi izah, bir
mənalandırma axtarır. İnsan təfəkkürü inkişaf etdikcə dünyanı daha çox kəşf edir,
dünya haqqında məlumatı artıqca dili zənginləşir və bu ardıcıllıq qarşılıqlı şəkildə
insan inkişaf etdiyi müddətcə davam edir. Dilin inkişafı və formalaşması da
bilavasitə insan təfəkkürü ilə düz mütənasibdir. Dil xalqın, nitq isə fərdin imicidir.
Bir xalqın təkcə dilini, onun leksik və semantik qatını araşdırmaqla onun haqqında
bir çox məlumatı vermək mümkündür. Pifaqorun bu mənada çox gözəl bir fikri
vardır: “Bir xalqın xarakterini bilmək istəyirsənsə, əvvəlcə onun dilini öyrən” (1). Dil
ilə təfəkkürün bu cür qarşılıqlı əlaqəsi dilin psixoloji müstəvidə öyrənilməsini, dilə
psixoloji yanaşmanı mütləq edir. Dilin psixoloji aspektdən tədqiq olunması psixoloji
dilçiliyin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. XX əsrin 50-ci illərində yaranmış
Psixolinqvistika dili psixoloji fakt kimi qəbul edib, nitqin yaranması və qavranılması
mərhələlərini öyrənən dilçilik sahəsidir. Dilə Psixoloji Yanaşma istiqaməti isə nitqin
yaranma və mənimsənilmə yollarının necəliyindən daha çox dilin psixoloji fakt kimi
əhəmiyyəti ilə maraqlanır. Yəni dil danışanın təfəkkürünün təzahürüdür və nitq
zamanı reallaşaraq dinləyənin düşüncələrinə, psixikasına bilvasitə, ya da bilavasitə
təsir edir. Bunun üçün də bütün dil vahidləri təkcə leksik baxımdan deyil, həm də
semantik baxımdan dərindən tədqiq olunmalıdır.
Fikrimizi daha rahat əsaslandırmaq üçün dilin leksik vahidləri kimi daha
zəngin semantikaya malik olan rəng adlarını semantik aspektdə təhlil edəcəyik.
Bütün dövrlərdə insanlar təbiətlə qurduğu ünsiyyəti hər nə qədər inkişaf
elətdirsələr də, rənglər və onların yaydığı enerjini tam mənası ilə izah edə
bilməmişlər. Buna görə də rəngləri hər xalq öz inanc və bilik səviyyəsinə görə
mənalandırıb. Qədim dövrlərdə bu mənalandırma sadəcə rənglərin təbiətdəki
təzahürlərinə, insanlarda yaratdığı təəssürata dayanırdı. Lakin müasir dövrdə elmi
araşdırmalar, doğrudan da, rənglərin insanın ruh halını dəyişə bildiyi sübut olunub.
Bu bilgi artıq həyat təcrübəsi olmaqdan çıxıb, elmi sübuta dayanır. Rənglərin sahib
olduğu enerji onları ifadə edən səs yığını – sözlərlə ifadə oluna bilir. Çünki rəngi
ifadə edən adı söylədiyimiz zaman arxada böyük məna yükü və enerji dayanır. Bu
enerji sözlər vasitəsilə qarşı tərəfə ötürülür. Bu sözlərin sahib olduğu enerjinin
müsbət yoxsa mənfi olduğunu isə insanların onlara yüklədiyi məna yükü tənzimləyir
və bu nitq zamanı ortaya çıxır. Rəngləri, təbiətdəki təzahürünü və ifadə etdiyi
mənaları aşağıdakı nümunələrdə daha aydın görmək olar.
Ağ rəng işığın rəngidir. Sonradan yaranan mənalara əsasən isə ağ rəng
“paklıq”, “saflıq”, “ümid”, “yaxşılıq”, “xoşbəxtlik”, “həyat”, “sevinc”, “sülh” və
“aliliyi” ifadə edir. Bütün bu məna yüklərinin yaranmasına səbəb bu rəngin günəşin
– 166 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

və işığın rəngi olması ilə əlaqədardır. Təbiətdə işıq ağ rəngdədir, günəş özü də ağ
rəngdədir. Lakin bizə çatan şüalarını biz fərqli görürük. Göyqurşağının yeddi əsas
rəngin hər birini təzahür edə bilməsi faktı da bunu sübut edir. Günəşdən gələn ağ işıq
havada olan su damcılarında təbiətin rənglərini rahatlıqda əks etdirə bilir. Musa
Adilov “Qanadlı sözlər” kitabında rənglərin ilk başlarda “böyük”, “müqəddəs”
mənalarına gəldiklərini belə ifadə edir: “Daha qədimlərdə bütün rəng adları əvvəl bu
mənalarda işlədilmişdir. Ağ sözündəki bu mənanı Ağyazı, Ağ qaya, Ağ çeşmə, Ağ
çöl, Ağ div, Ağ keşiş, Ağa və s. kimi vahidlərin tərkibində görmək mümkündür. Eyni
məna “ağ-boz at” tərkibində müşahidə edilir. Qədimdə eynimənalı sözlərin bir
tərkibdə birləşməsi ən çox təsadüf olunan dil hadisələrindəndir. Yuxarıdakı
birləşmədə olan “boz” sözü də elə “böyük” deməkdir (müqayisə et: Ala-bula boz
keçi; “Dədə Qorqud”da: boz oğlan və s.)”. (2; 17)
Qara rəng isə “zülmət” və “qaranlığ”ın rəngidir. Buna görə də ilkin dövrlərdə
insanlar bu rəngdə “qorxu”, “ölüm”, “təlaş”, “şər”, “zərər”, “kədər”, “günah”,
“yalan”, “cinayət” kimi bir çox neqativ yüklü mənaları görüblər. Çünki qaranlıq
insanda qorxu hissi yaradır. Hələ təbiətin dilini bilməyən ilkin insanlar gecələr
qaranlıqda daha çox təhlükə, təlaş və ölümlə qarşılaşırdılar. Ona görə də qara rəngə
daha çox neqativ mənalar yüklənib. Qara rəng, ümumiyyətlə, sirli və müəmmalı
rəngdir. İçində nələrin olduğunu yəqin etmək çətin olur. Ağ rəng ətrafda olan bütün
enerjiləri dəf etdiyi halda, qara rəng bütün enerjiləri özünə cəlb edir. Bu prosesi əyani
şəkildə də görmək olur. Belə ki, ağ rəngə istənilən rəng qatdıqda ağ rəng həmin
rəngə çevrilir. Çünki ağ rəngin heç bir sirli tərəfi yoxdur. Buna görə də dildə “ağ
yalan” yəni şübhəsiz, açıq-aşkar yalan, “üzə ağ olmaq” yəni aradakı bütün pərdələri
götürmək, açıq danışmaq kimi ifadələr işlənir. Lakin qara rəngə hansı rəng qatılsa da,
elə qara olaraq qalır. Buna görə də bu iki rəng ana rəng hesab olunur və dildə sadəcə
rəng adları ifadə etsələr də, nitqdə, düşüncədə, təfəkkürdə əkslik, antonimlik ifadə
edirlər. Bunu atalar sözləri, alqışlar və qarğışlarda, bədii üslub nüminələrində çox
görmək olur. Məsələn, “qara gün qaraldar, ağ gün isə ağardar”, “qara qızın bəxti
olsaydı, anadan ağ doğulardı” kimi atalar sözləri, “üzü ağ olasan”, “bəxtin ağ olsun”,
“ömrünə qara yaxılsın”, “yerin qara torpaq olsun” kimi alqış və qarqışlarda bu iki
rəngin antonimlik ifadə etdiyini görmək olur. “Ağ” və “qara” rənglərin antonimlik
kəsb etməsi bu gün də davam edən irqçilik anlayışının da təməlini təşkil edir. Ağ
dərililərin üstün irq hesab olunması və həmişə qara dərililərdən üstün tutulması
məsələsi bu rənglərin bir-birinə əks mövqedə tutulması ilə mütənasibdir. Eyni
zamanda, “Ağ liman” (Anar), “Ağ diş” (Cek London), “Ağ gəmi” (Ç. Aytmatov),
“Bəyaz gecələr” (F.M.Dostoyevski) kimi ədəbiyyat nümunələrində ağ rəng “ümidi”,
“xəyalları”, “məsumluğu” ifadə edir.
Qırmızı “istilik”, “enerji” rəngidir, çünki yeni doğan günəş məhz bu rəngdə
olur. Qırmızı qanın rəngidir. Qan və qanın arxasında yatan mənalar qanın rəngi olan
qırmızının da mənalarında ziddiyyətli məqamları ortaya çıxarır. Qırmızı bir tərəfdən
“həyatın mənbəyini”, “canlılığı”, digər tərəfdən “ölümü”, “müharibəni”, “qəzəbi”,
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“ehtirası” ifadə edə bilir. Qan yaşamaq üçün çox vacib funksiyaları yerinə yetirir.
Qanın mütəmadi hərəkəti insan orqanizmini həyatda tutur, elə buna görə də qırmızı
“həyat rəngi”dir. Məsələn, sağlam canlı uşaqları təsvir edərkən “yanağından qam
damır”, və ya gənc və gözəl qızı təsvir edərkən “yanaqları payız alması kimi
qırmızıdır” ifadələrində qırmızı rəng “sağlamlığı”, “paklığı”, “gözəlliyi” ifadə edir.
Lakin “qırmızı üz”, “qırmızı insan”, “qırmızı xasiyyət” ifadələrindəki qırmızı sözü
məcazlaşıb və “sərt”, “tünd” mənalarında işlənməklə mənfi məna yükü daşıyır.
Dilimizdə işlənən “qırmızı xətt”, “qırmızı xətti keçmək” ifadələrindəki qırmızı rəngi
xəbərdarlıqla əlaqədardır. “Hamının qəbul etdiyi qaydanı, qoyulmuş ümumi
qadağanı pozmaq deməkdir (3;211). Həyəcan düymələrində, işıqforda, bütün
xəbərdarlıq vasitələrində məhz bu rəngdən istifadə olunması qırmızınin insan
psixikasına təsir dərəcəsinin digər rənglərdən daha kəskin olduğu reallığına dayanır.
Başqa tərəfdən baxdıqda tarixən azadlıq, inqilab qan tökərək, şəhid verərək olduğu
üçün qırmızı rəng həm də “iniqlab” rəngidir və arxasında “azadlıq”, “müstəqilik”
ruhu yatır. Qırmızı rəng “parlaqlıq” yayır, insanda əyləncə ruhu yaradır və diqqəti
çəkən rəngdir. Yəni həm də “müasirliyi” ifadə edir. Müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Bayrağındakı qırmızı rəng müstəqillik və müasirlik
mənalarını simvolizə edir. Bəzi mədəniyyətlərdə qırmızı kişi xoşbəxtliyini, ağ isə
qadın xoşbəxtliyini simvolizə edir. Səbəbi isə çox sadədir. Ağ rahatlıq, təmizlik,
sakitlik yayır və qadın psixologiyasına çox yaxındır. Qırmızı isə coşğu, hərəkətlilik
və enerji yayır ki, bu da kişi psixologiyasına uyğundur. Göründüyü kimi, qırmızı
dildə sadəcə bir rəngin adını bildirir. Nitqdə isə bir çox mənanı ifadə edə bilir və bu,
bilavasitə insan təfəkkürünün məhsuludur. Eyni zamanda, yaşıl, sarı, göy, bənövşəyi,
narıncı, qəhvəyi və s. – bütün bu rənglərin hər biri təbiətdə mövcuddur və hər birinin
özünəməxsus enerjisi, ifadə etdiyi mənalar silsiləsi var.
Yuxarıda izahını verdiyimiz nümunələr ümumiləşdirilmiş standart rənglərdir.
Təbiət sadəcə bu rənglərdən deyil, həm də onların saysız-hesabsız tonları və
sintezlərindən ibarətdir. Bu tonlar və sintezlərin çoxluğu nəticəsində təbiət bu qədər
gözəl və rəngarəng olur. O hər dəfə insanları füsunkarlığı, qeyri-adiliyi, fərqliliyi,
özünəməxsusluğu ilə daha da təəccübləndirir. Xalq yazıçısı Rəsul Rzanın “Rənglər”
silsiləsində rənglərin gizli mənaları haqqında dediyi sözləri fikrimizi təsdiqləyir.
Silsilədə deyilir:
“Rənglər xatirələr oyadır,
Duyğular oyadır
Gördüyümüzdən artıq görmək istəməsək,
Hər rəng adicə boyadır (4; 21).
Təbiət təsvirlərin mənbəyidir, rənglər isə bu təsvirlər üçün vasitədir, yəni bir
növ sosial dildəki sözləri əvəz edir. Nəticədə insan sözlərlə, təbiət isə rənglərlə
danışır. Sosial dil nə qədər inkişaf etsə də, təsviretmə bacarığına görə təbiət dili ilə
tam ayaqlaşa bilmir. Rəngləri sözlərlə, rəng tonlarını sözlərin ifadə etdiyi əlavə məna
yükləri ilə əvəz etsək, sözlərlə rənglərin belə bir maraqlı müqayisəsini verə bilərik.
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Deyək ki, önümüzdə böyük bir təbiət mənzərəsi var. Qarşımızda isə iri bir tablo,
boyalar və fırçalar kimi rəsm çəkmə avadanlıqları var. Bizdən bu avadanlıqlardan
istifadə edərək bu təbiət mənzərəsinin rəsmini çəkmək tələb olunur. Biz əlimizin
altında olan vasitələrdən istifadə edərək sadəcə standart rənglərdən istifadə edib
cızma-qara bir rəsm də çəkə bilərik, rəng qovuşuqlarından, rəng tonlarından istifadə
edib olduqca dolğun, gözəl bir rəsm də çəkə bilərik. Bu iki nümunədən hansı birisi
daha təsirli olub, təbiət haqqında daha dolğun məlumat verə bilər? Təbii ki, ikinci
nümunə. Gördüyünüz kimi təbiətin sahib olduğu dil ilə insanın sahib olduğu dil,
əslində, prinsip etibarilə yaxındır. Təbiətdəki rəngləri dildəki sözlərlə, rəng tonlarını
mənalarla əvəz etsək, dili də yuxarıda qeyd olunan mənzərə ilə əvəz edə bilərik. Yəni
bir insan sahib olduğu dildən, sözlərdən və sözlərin daşıdığı əlavə məna yüklərindən
yerli-yerində istifadə etsə, ikinci tabloda olduğu kimi dolğun və təsirli nitq sərgilləyə
bilər.
Ümumilikdə, dil sadəcə olaraq sözlərdən, kəlmələrdən ibarətdir. Bu sözlər isə
sadəcə olaraq müəyyən məfhumların adlarını bildirən işarələr sistemidir. Lakin bir
məqam vardır ki, reallıq bu qədər məhdud deyil və o, dilə tam sığmır. Reallıq da, dil
də təfəkkür məhsuludur və dil bu reallığı işarələyir. Dil təfəkkürlə ayaqlaşmaq üçün
bəzən dildə bir söz bir neçə mənanı ifadə edə bilir. Bəxtiyar Vahabzadənin dediyi
kimi, “Söz fikrin ifadə vasitəsi olduğu üçün onun da fikir kimi, məna dərinliyi,
məzmun rəngarəngliyi hüdudsuzdur. Söz, müxtəlif tərəflərdən müxtəlif rəngdə
görünə bilər” (2; 3). Dil buna məcazlaşma yolu ilə nail olur. Bunun da ən bariz
nümunələrini rəng adlarında görmək olur. Bu sözlər rəng adı bildirməkdən əlavə bir
çox mənaları ifadə edə bilir. Tədqiqatımızda ana rənglərin ifadə etdiyi mənəları
müqayisəli şəkildə izah etməklə belə qənaətə gəlinir ki, nitq zamanı sözlərin yerliyerində və düzgün mənası ilə işlədilməsi istənilən nitqin uğurlu alınmasına şərait
yaradır. Çünki dilin semantik qatı, əsasən, nitq zamanı ortaya çıxır. Eyni zamanda,
dil vahidlərinin ifadə etdiyi mənalar təkcə mənalandırmadan ibarət deyil, onlar
birbaşa dinləyənin psixikasında yeni duyğu və düşüncələrin yaranmasına səbəb olur
ki, bu hadisə də dilçilikdə konnotasiya adlanır. Deməli, nitq təfəkkür prosesi olduğu
üçün həm nitq söyləyənin psixikasının təzahürüdür, həm də dinləyicinin psixoloji
vəziyyətinə təsir edən vasitədir. Bu iki istiqamət istənilən ünsiyyət prosesi üçün ilkin
şərtdir.
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M. Ahmadova
COLOR NAMES AS SEMANTİC TOOLS İN A PSYCHOLOGİCAL
APPROACH TO LANGUAGE
SUMMARY
In the article, language is described as a system of signs based on its place in modern
linguistics. Its role in speech, the relationship and dependencies between lexical and
semantic layers have been explained. In order to explain the essence of the
Psychological Approach to language, a description of the science of
Psycholinguistics is given, and its subject is shown. Different aspects of the
Psychological Approach to Language from Psycholinguistics have been emphasized.
In order to show the importance of this direction, the importance of studying the
semantic and lexical layers of language units was mentioned. The breadth of the
semantic layer of the language compared to the lexical layer and the reason for this
breadth have been explained. Color names were used as examples of language units.
So, color names are among the language units with the richest semantics. They also
have a wide connotation. Because even though their names are linguistic units, their
essence has important psychological significance. The meanings expressed by the
selected words as semantic means are explained with examples. Their role in the
psychological approach to language is indicated. The importance of using words at
the correct semantic level during speech in communication was expressed. It was
explained by description method that communication does not consist only of
language and has wide semantics. As a result, it was concluded that the study of the
semantics and connotation of language units in the Psychological Approach to
Language is very important in terms of the development of both individual and
collective communication.
Keywords: psychological approach, lexical layer of the language, semantic layer
of the language, color names
М. Ахмедова
НАЗВАНИЯ ЦВЕТА КАК СЕМАНТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
НА ЯЗЫК
РЕЗЮМЕ
В статье язык описывается как система знаков исходя из его места в
современной лингвистике. Объяснена его роль в речи, взаимосвязь и
зависимости между лексическим и семантическим пластами. Для объяснения
сущности Психологического Подхода к языку дается описание науки
Психолингвистика и показывается ее предмет. Были подчеркнуты различные
аспекты психологического подхода к языку из психолингвистики. Для того,
чтобы показать важность этого направления, было упомянуто о важности
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изучения семантического и лексического слоев языковых единиц. Объясняется
широта семантического слоя языка по сравнению с лексическим и причина
этой широты. Названия цветов использовались как примеры языковых единиц.
Так, названия цветов относятся к языковым единицам с наиболее богатой
семантикой. Они также имеют широкое коннотацое. Потому что хотя их
названия и являются языковыми единицами, их сущность имеет важное
психологическое значение. Значения, выраженные выделенными словами в
качестве семантических средств, поясняются примерами. Указана их роль в
психологическом подходе к языку. Высказана важность использования слов на
правильном смысловом уровне во время речи в общении. Методом описания
объяснялось, что общение не состоит только из языка и имеет широкую
семантику. В результате был сделан вывод, что изучение семантики и
коннотации языковых единиц в психологическом подходе к языку очень важно
с точки зрения развития как индивидуального, так и коллективного общения.
Ключевые слова: психологический подход, лексический пласт
языка, семантический пласт языка, названия цветов
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
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İNGİLİS DİLİNDƏ ZOONİM KOMPONENTLİ
EMOSEMİYALI FRAZEOLOGİZMLƏR
XÜLASƏ
Məqalədə ingilis dilinin frazeoloji sistemində yer alan zoonim komponentli
feazeolgizimlər araşdırılır. İnsanlar ta qədim zamanlardan ətraf aləmin metaforik
dərki kontekstində özü və onu əhatə edən reallıqdakı flora və fauna şəraiti arasında
müəyyən paralellər və analogiyalar izləməyə meyilli olmuşlardır. Ən fərqli dillərin
frazeoloji sistemləri üzərində müşahidə və təhlillər zoonim komponentə malik
emosemiyalı frazeoloji vahidlərin bir növ semantik universallıq təcəssüm etdirdiyini
söyləməyə əsas verir. İngilis dilində zoonim komponentli frazeologizmlər danışanın
intensiyasından asılı olaraq onun neqativ və ya pozitiv münasibətini əks etdirə bilir.
Müəllif ingilis dilində ən fərqli spektrli emosiyaların ifadəsi üçün zoonim
komponentlərdən geniş istifadə edildiyinə diqqət çəkmişdir. “İt”, “pişik”, “eşşək”,
“qoyun", “at”, , “inək” və s. kimi zoonimlər heyrət, çaşqınlıq, sevinc, kədər və s.
kimi emosiyaların ifadəsinə töhfə verən frazeoloji vahidlərin tərkib hissəsi kimi çıxış
edə bilər. Frazeoloji vahidlərin bir çoxu insanların empirik müşahidələr nəticəsində
əldə etdiyi məlumatlara istinad edir. Bu mənada emosemiyalı frazeologizmlər
arasında heyvanların davranış özəlliklərinin metaforikləşdirilməsi əsasında
formalaşmış ifadələr az deyil.
Açar sözlər: ingilis dili, emosemiyalı frazeologizmlər, zoonim komponentlər,
empirik müşahidələr
İnsanlar ta qədim zamanlardan ətraf aləmin metaforik dərki kontekstində özü
və onu əhatə edən reallıqdakı flora və fauna şəraiti arasında müəyyən paralellər və
analogiyalar izləməyə meyilli olmuşlardır. Ən fərqli dillərin frazeoloji sistemləri
üzərində müşahidə və təhlillər zoonim komponentə malik emosemiyalı frazeoloji
vahidlərin bir növ semantik universallıq təcəssüm etdirdiyini söyləməyə əsas verir.
Fransız dilində emosemiyalı frazeologizmləri araşdırmış İ.İ.Sinelnekova bu dildə 30a yaxın zoonim və fitonim komponentli emosemiyalı frazeologizmlərin
mövcudluğunu təsbit etmişdir. Məs.: jeter des cris de paon (d'orfraie) “bərk
(emosional) qışqırmaq”, triste comme un hibou “darıxdırıcı, bezdirici”, mouton
enragé “hirslənmiş quzu (təbiətən sakit olan adamın həddən artıq əsəbləşməsi)” və s.
[9, s.113]. Analoji dil vahidlərini ispan dilinin frazeoloji sistemində izləmiş
Y.A.Korman da bu dildə ən fərqli spektrli emosiyaların ifadəsi üçün zoonim
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komponentlərdən geniş istifadə edildiyinə diqqət çəkmişdir. Məs.: hecho una víbora
(hərfi tərcümədə: ilana, gürzəyə çevrilmiş) “çox əsəblənmiş” (müqayisə et:
Azərbaycan dilində: “ilan sancmış”), le picó la avispa (hərfi tərcümədə: onu arı
dişləyib) “çox əsəbləşib, qanı qaralıb, hirslənib” [4, s.168].
Əgər nəzərə alsaq ki, “emotivlik dedikdə insanın hiss-həyəcanları, əhvalruhiyyəsi, narahatlıqlarının verbal ifadə tapmış emosionallığı, bu və ya digər
obyektin hissi qiymətləndirməsi nəzərdə tutulur” [5, s.37], bu zaman emosemiyalı
frazeoloji vahidlərin tərkibində zoonim komponentlərinin xüsusi işləklik nümayiş
etdirməsi tam anlaşılan görünür. İngilis dilində zoonim komponentli frazeoloji
vahidlərin emotiv ifadəlilik potensialını dəyərləndirmiş tədqiqatçılar bu dilin
emosional-ekspressivlik semantikasının realizasiyası üçün “it, pişik, eşşək, qoyun, at,
inək və s. zoonimlərin aktiv istifadə edildiyinə diqqət çəkmişlər. Həmin animalistik
komponentlər “təəccüb”, “heyrət”, “etinasızlıq”, “nifrət” və s. emosional durumların
ifadəsində istifadə edilir.
Məlum olur ki, ingilis dilində zoonim komponentli frazeologizmlər danışanın
intensiyasından asılı olaraq onun neqativ və ya pozitiv münasibətini əks etdirə bilir.
Bu qəbildən olan frazeologizmlərin bir çoxunun allüziyal fona malik olduğunu (məs.:
a dog in the manger “samanlıq üstündə it” [Ezopun təmsilindən ifadə, latın dilindəki
qarşılığı: canis in praesaepi]; an ugly duckling “çirkin ördək” [H.K.Andersonun
eyniadlı nağlından personaj]; the lion’s share “şirin payı” [Ezop təmsilinə istinad
edən ifadə]) bildirən D.A.Tişkina ingilis dilli ədəbiyyatda bu növ ifadələrdən geniş
istifadə faktına diqqət çəkir. Məs.: stubborn/obstinate as a mule “eşşək kimi tərs”
[10, s.281].
“She’s your mother all over. Obstinate as mule! If she doesn’t want to do a
thing, she won’t, and there’s an end of it!”(J.Galsworthy "The Man of Property").
N.V.Potseluyeva və T.N.Fedulkova da ingilis dilindəki nida xarakterli
emosemiyalı frazeologizmlər arasında zoonim komponentli ifadələrin xüsusilə
seçildiyini qeyd etmişlər. Məs.: Don’t play the giddy goat! – “Gicləmə!, Özünü
mədəni apar!”; Hold your horses! – “Sakit ol(un)!, Özünüzü ələ alın!”; "Səbrli ol,
gözlə"; Cut the cackle and come to the ’osses (=horses) – “Söz-söhbətə son verib işlə
məşğul olun!” [7, s.75-77].
Dad told Kevin to hold his horses on Christmas shopping, since it was only
July [1, s.330].
İngilis dilinin frazeoloji sistemində yer alan zoonim komponentli digər
emosemiyalı frazeologizm olan “Hot dog” ifadəsinin A.Kunin lüğətində “əla,
bacarıqlı, istedadlı”; “Əladır! Bax bunu mən başa düşürəm!, Buna mən varam!, Çox
gözəl!” mənalarını ifadə etdiyi qeyd edilir [5, s.221]. Həmin frazeologizmin Hot
diggety!, Hot diggety dog! və Hot ziggety! variantları da mövcuddur.
Hot diggety! We got the best concert tickets after all [1, s. 336].
“İt” komponentinin yer aldığı digər emosemiyalı frazeologizm dog my cats
isə “Aman Tanrım!” və ya ümumiyyətlə, ‘təəccüb, heyrət’ semantikasını ifadə edir.
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"Why, dog my cats, they must a ben a house-full o' niggers in there every
night for four weeks to a done all that work, Sister Phelps." (Mark Twain,
"Adventures of Huckleberry Finn").
Onu da qeyd edək ki, ‘dog’ (it) komponentinin emosemiyalı
frazeologizmlərdə əks etdirdiyi məna yükünün mənfi və müsbət çalarlığının bu
zoonimik obrazla bağlılığı məsələsində fikir müxtəlifliyi müşahidə edilir. Belə ki,
bəzi tətqiqatçılar ilkin olaraq, “it” obrazının müsbət konnotasiya əks etdirdiyini önə
çəkdiyi halda digərləri fərqli yanaşma irəli sürürlər. Konkret olaraq, M.S.Pestova
yazır: “Etimoloji cəhətdən to lead a dog’s life, to go to the dogs, to die like a dog, to
throw it to the dogs frazeologizmlərindəki ‘dog’ “it” komponenti müsbət anlamda
qavranılmır. İtlər ev heyvanı sayılmırdılar, onları süfrə artıqları, yemək qalıqları ilə
yedizdirirdilər. Bu mənada ‘it həyatı sürmək, it kimi ölmək’ ilkin olaraq “heç bir
dəyərə malik olmayan həyat tərzi keçirmək” anlamını ifadə edirdi”. [6, s.6-10]. Hərfi
tərcüməsi "it həyatı sürmək (yaşamaq)" olan to lead (live) a dog’s life frazeologizmi
"çox miskin, əziyyətli həyat sürmək = it günündə yaşamaq; it əzabı çəkmək"
anlamını bildirir [1, s.35].
The judge's daughter had just died a couple of weeks ago, old before her time
and living a dog's life on the outskirts of town. (Fannie Flagg, "Fried Green
Tomatoes at the Whistle Stop Cafe").
Bundan fərqli olaraq, L.R.Sakayeva qeyd edir ki, “İt”ə münasibətdə mənfi
konnotasiyanın olmaması as clumsy as a puppy “küçük kimi yöndəmsiz” ifadəsində
özünü göstərir. Bu frazeologizm müəyyən mənada əzizləmə, canıyananlıqla bağlı
məna çalarına malikdir. Digər tərəfdən work like a dog “it kimi çalışmaq, işləmək”
frazeoloji vahidi isə özünün gərgin çətin iş icrası ilə bağlı semantikası ilə həmin
ifadənin müsbət çalarlıq qazanmasına xidmət edir. İngilislər bu ifadələr ilə itin çox
ağır işin öhdəsindən gələ bilmə bacarığının “haqqını verirlər” [8, s.46].
Dog my cats kimi təəccüb frazeorefleksi mövqeyində işlənə bilən digər
animalistik komponentli frazeoloji vahid olaraq Holly Cow! (hərfən: müqəddəs inək)
“Allahım! Gör bir işə bax! Gör ha!” ifadəsini qeyd edə bilərik. Bu ifadə eynilə
sacred cow frazeoloji vahidi kimi Hind mədəniyyətinə allüziya fonunda meydana
gəlmişdir [1, s.64]. 'Amerikan slenqi' lüğətində qeyd edildiyi kimi, istər sacred cow
ifadəsindən törəyən Holly cow! frazeorefleksi, istərsə də Holy Buckets!, Holy Mike!
frazeoloji vahidləri və eləcə də digər zoonim komponentli Holy cats! frazeorefleksi
Holy Christ! frazeoloji nidasının evfemistik variantları kimi meydana çıxmışdırlar
[11].
Holy cow! I never expected such a nice gift! [3, s.308].
Qeyd edək ki, “inək” zoonimi tamamilə fərqli emotiv tutumun ifadəsinə də
cəlb olunmuşdur. Belə ki, bu animalistik komponent etinasızlıq semantikasının
ifadəsi üçün as much use as the cow has for side pockets (hərfən: inəyə yan ciblər
lazım olan kımi) "lazımsız, əhəmiyyətsiz" [2, s.8] frazeoloji vahidində də istifadə
edilir. Etinasızlıq, kinayə və hətta sarkazmın ifadəsi zamanı digər animalistik
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komponentli frazeoloji vahiddən də istifadə edilir: very like a whale (hərfən: balinaya
çox oxşar) "həqiqətə uyğun olmayan, uydurma", “Cəfəngiyyat!”, “Boş söz!”,
“Şişirtmə!” [2, s.50].
Pico della Mirandola like. Ay, very like a whale. When one reads these
strange pages of one long gone one feels that one is at one with one who once ...
(James Joyce, "Ulysses").
Frazeoloji vahidlərin bir çoxu insanların empirik müşahidələr nəticəsində
əldə etdiyi məlumatlara istinad edir. Bu mənada emosemiyalı frazeologizmlər
arasında heyvanların davranış özəlliklərinin metaforikləşdirilməsi əsasında
formalaşmış ifadələr az deyil. Maraqlıdır ki, bəzi hallarda bilavasitə zoonimik
personajın özünün adı səsləndirilməsə də, həmin heyvanın davranış spesifikasının
müəyyən insani xüsusiyyətlə, emosional vəziyyətlə paralelliyi emosemiyalı
frazeologizmi formalaşdıra bilir. Məsələn, put your back up və ya get (put / set)
somebody's back (dander) up "qəzəblənmək, hirslənmək, özündən çıxmaq" [2, s.13]
frazeologizmini buna nümunə göstərmək olar. Qeyd edilir ki, bu ifadə pişiyin
qıcıqlandığı anda və ya təhlükə qarşısında gərildiyi məqamda belini qabartması
refleksinə əsaslanır. İlk olaraq, XVIII əsrdə, ingilis dilinin Britaniya variantının
danışıq formasında işlənməyə başlamış bu frazeologizm zamanla geniş istifadə
sahəsi əldə etmişdir [1, s.263].
Bill’s arrogance really got my back up.; The foolish delays at the bank only
put her back up. [3, s.263].
Məlumdur ki, suck smb’s blood “qanını sormaq” (bundan törəmə bloodsucked) [2, s.91] frazeoloji vahidi təkcə birbaşa mənasında deyil, məcazi anlamda da,
yəni “kiməsə əzab vermək, incitmək, çətin vəziyyətə salmaq” mənasında da
işlənilməkdədir. Məsələn, Man keeps giant leech as a pet - and lets it suck his blood
when it gets hungry [11].
Bu nümunədə həmin ifadə özünün birbaşa mənasında, yəni zəlinin bioloji
davranışının səciyyələndirilməsinə əsaslanır. Növbəti nümunədə isə artıq həmin
frazeoloji vahidin peyorativ semantikalı emosemiyalı frazeologizm kimi çıxış
etdiyini görürük.
He advised the Jew to remember that all the wealth he had acquired by
sucking the blood of his miserable victims, had but swelled him like a bloated spider.
(W.Scott, ‘Ivanhoe’, ch. VII).
Göründüyü kimi, ingilis dilinin frazeoloji sistemində xeyli sayda zoonim
komponentli emosemiyalı frazeologizmlər mövcuddur. Həmin ifadələrin müqayisəli
təhlili bu dildəki animalistik metaforik kodlaşmaların linqvokulturoloji şərtlənməsi
haqqında maraqlı məlumatlar təqdim edə bilər. Beləliklə, təkcə heyvan adları deyil,
heyvanların davranışı üzərində empirik müşahidələr də ingilis dilinin frazeoloji
sisteminin emosemiyalı frazeologizmlərlə zənginləşməsində rol oynamışdır.
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Абдуллаева Джамиля
ЭМОТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТАМИ
ЗООНИМАМИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
РЕЗЮМЕ
В статье исследуются эмотивные фразеологические единицы с
зоонимическим компонентом, имеющиеся во фразеологической системе
английского языка. С древних времен люди были склонны проводить
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определенные параллели и аналогии между собой и окружающими их
реальными условиями флоры и фауны в контексте метафорического
понимания окружающего мира. Наблюдения и анализы фразеологических
систем самых разных языков дают основание говорить о том, что эмотивные
фразеологизмы с зоонимическим компонентом воплощают в себе некую
семантическую
универсальность.
Фразеологизмы
с
зоонимическим
компонентом в английском языке могут отражать отрицательное или
положительное отношение говорящего в зависимости от его намерения. Автор
отмечает, что
в английском языке широко используются зоонимные
компоненты для выражения самого разного спектра эмоций. Зооними типа
“собака”, “кошка”, “осел” “баран” (овца), “конь” (лошадь), “корова” и др.
могут выступать в качестве компонентов фразеологических единиц,
способствующие выражению таких эмоций как изумление, недоумение,
радость, печаль и др. Многие из фразеологизмов относятся к информации,
полученной людьми в результате эмпирических наблюдений. В этом смысле
среди эмотивных фразеологизмов немало выражений, образованных на основе
метафоризации особенностей поведения животных.
Ключевые слова: английский язык, эмотивные фразеологические
единицы, зоонимические компоненты, эмпирические наблюдения

Abdullayeva Jamila
EMOTIVE PHRASEOLOGISMS WITH ZOONYMIC
COMPONENTS IN THE ENGLISH LANGUAGE
SUMMARY
The article deals with emotive phraseological units with zoonymic
components in phraseological system of the English language. Since ancient times,
people have been inclined to follow certain parallels and analogies between
themselves and the real flora and fauna conditions surrounding them in the context of
metaphorical understanding of the surrounding world. Observations and analyzes of
the phraseological systems of the most different languages give reason to say that
emotive phraseological units with a zoonym component embody a kind of semantic
universality. Phraseologisms with a zoonym component in English can reflect the
speaker's negative or positive attitude depending on his intention. The author drew
attention to the wide use of zoonym components for the expression of the most
diverse spectrum of emotions in English. Phraseological units with components of
‘dog’, ‘cat’, ‘donkey’, ‘sheep’, ‘horse’, ‘cow’ and etc. can be used in expression of
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feelings and emotions, such as ‘surprise’, happiness’, ‘sadness’. Many of the
phraseological units refer to information obtained by people as a result of empirical
observations. In this sense, there are a lot of expressions formed on the basis of the
metaphorization of the behavioral characteristics of animals among the emotive
phraseologisms.
Key words: English, emotive phraseological units, zoonymic components,
empirical observations
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Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
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FEILLƏRIN PRAQMATIK FUNKSIYALARI
Dil vahidlər sistemi və onlardan istifadə qaydaları kimi informasiyanın
ötürülməsi üçün iki məqsəd daşıyır: biri ünsiyyətlə, digəri təfəkkürlə bağlıdır.
Danışanın dil qabiliyyəti ilk növbədə ona xidmət edir ki, o, fikri şifahi şəkildə ifadə
etsin, yəni danışsın (yazsın) və bu fikri dərk etsin, yəni dinləsin (oxusun). Fikri təfsir
edərək deyə bilərik ki, dilin funksiyası nitqdir.
Dilin (funksiyasının) başqa bir məqsədi təfəkkür fəaliyyəti ilə, biliklə bağlıdır.
Dil dünya haqqında məlumatların yığılmasını təmin edir. Dil təcrübənin mövcudluq
formalarından biridir. Həmçinin dil təfəkkür prosesində istifadə olunur, fikrin əsasını
təşkil edir. Bunlar, əlbəttə ki, müxtəlif funksiyalardır, lakin təhsil məqsədləri üçün
nəzərdə tutulmuş bir modeldə onlar birləşdirilə bilər, idrak və ya qnostik adlanır.
Təbii ki, istənilən nitqdən əvvəl fikir gəlir və psixo-fizioloji planda dilin funksiyası
nəticədir. Ancaq dillə baş verən hər şeyi təyin edən nitqdir - düşüncənin xətti şifahi
ifadəsidir və biliyin saxlanmasını təmin etmək bir araya gələn məqsəddir.
Konkret nitqin kommunikativ situasiyanın elementləri ilə əlaqəsinin
xarakterini müəyyən edəndə nitqin funksiyasından danışırıq. Nitq fəaliyyəti digər
mənəvi və praktik fəaliyyət növlərinin tərkib hissəsi kimi daxil edildiyi üçün nitq
çoxfunksiyalıdır. Nitq funksiyalarının müxtəlifliyi (dilin reallaşdırılması) subyektin
fəaliyyətinin məqsədlərinin müxtəlifliyi ilə müəyyən edilir.
Açar sözlər: funksiya, feil, kommunikativ, model, dil vahidi, qrammatik, asılı
Funksiya termininin özü müasir dilçilikdə ən çoxmənalı olanlardan biridir.
Praqa dilçilərinin fikrinə istinad edərək qeyd etmək olar ki, “funksiya sözü müxtəlif
kontekstlərdə işlənir; dil funksiyası, fonem funksiyası, morfemlər və s. ifadələrə də
rast gəlmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən funksiya sözü ekstralinqvistik (dilin
funksiyası, söyləm) və bəzən intralinqvistik bir şeyə (dil vahidinin funksiyası)” (16,
292) uyğun gəlir. Funksiyanı dil vahidinə münasibətdə nəzərdən keçirərkən onu
“nitq prosesində verilmiş işarəyə xas olan vəzifə kimi” (6, 15) müəyyən etmək olar.
Ona görə də mətndə təfəkkür feillərinin funksiyalarından danışarkən müxtəlif
baxışdan nəzərdən keçirilə bilən rolu nəzərdə tuturuq. Dil vahidlərinin funksiyaları
arasında sintaktik və morfoloji (Brendal, Balli), ilkin və ikinci dərəcəli (Kuriloviç),
müstəqil və asılı (Martinet), leksik (və ya semantik) və qrammatik və s. funksiyalar
ayrılır.
Ümumilikdə dili və ya onun spesifik xüsusiyyətlərini izah etmək üçün
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funksiyaların bir çox təsnifatı var. Dil funksiyalarının təsvirində funksiyanın nə
olduğu sualı çox vaxt funksiyaların sayı məsələsinin kölgə tərəfinə çevrilir. Bunla
iriçərisində ən yayılanı funksiyanın rol, təyinat kimi anlanmasıdır. Nisbətən sadə bir
model Andre Martinet tərəfindən təklif edilmişdir, o, dilin üç funksiyasını
ayırmışdır: kommunikativ (insanların qarşılıqlı anlaşmasını təmin etmək), fikrin
əsasını təşkil etmək funksiyası və həmçinin ekspressiv (deyilənlərə münasibət
bildirmək) (9). Bu funksiyalar arasında ən ən üstün mövqedə duran kommunikativ
funksiyadır, çünki çox vaxt dil onun əsas xüsusiyyətlərini təyin edən ünsiyyət
məqsədi üçün istifadə olunur. Karl Büler modelində dilin funksiyası münasibət kimi
başa düşür. Funksiyalar, sxemində dörd elementdən ibarət olan "tam konkret nitq
hadisəsinin modeli"ndən istifadə etməklə təsvir olunur: 1) xüsusi bir dil hadisəsi (bu,
mürəkkəb bir dil əlaməti, ifadə və ya başqa sözlə, nitq törəməsidir), 2) predmet
(haqqında danışılan), 3) göndərən, 4) alan (2). Bu dörd elementi birləşdirən xəttlər
semantik funksiyaları, yəni dil hadisəsinin semantik münasibətlərini bildirir.
Göndərənə münasibətdə söyləm (nitq törəməsi) simptomdur (dil ifadə
funksiyasını yerinə yetirir), qəbul edənə münasibətdə söyləm siqnaldır (dil ünvan
funksiyasını yerinə yetirir), subyektə münasibətdə nitq simvoldur (dil təqdimat və ya
təmsil funksiyasını yerinə yetirir). K.Büler dilin üçlü funksiyası haqqında yazır:
ifadə, müraciət, təmsil nitq deyimlərinin müxtəlif məqsədləri kimi müəyyən edilən
üç funksiyadır. Təqdimi - bu mesaj, ifadəli - emosiyaların ifadəsi, apelyativ hərəkətə çağırışdır.
Bildiyiniz kimi, dil vahidinin funksiyası bu vahidin mənası ilə sıx əlaqədə
olur. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, linqvistik vahidlərin mənası “onları həm
reallığın (referensial, denotativ məna), eləcə də onun haqqında təfəkkürün
(siqnifikativ mənanın, eləcə də kateqoriyalı mənaların müxtəlif növləri) gerçəklik
kimi dilxarici dünya ilə bağlayan xüsusiyyətidir. Bu baxımdan məna linqvistik
ikitərəfli vahidlərin mütləq, əsas xassəsidir, funksiya isə dil sistemi daxilində
müəyyən edilir, funksiya dil sistemi daxilində müəyyən edilsə də, lakin bu vahidlərin
nitq konstruksiyalarında oynadığı rola görə, yəni dil sisteminin təmin etdiyi
imkanlara nisbətən müəyyən edilir” (10, 30-31). Deməli, dil sistemindəki
münasibətlərlə şərtlənən elementin xassəsi kimi funksiya ondan istifadə imkanlarını
müəyyən edir. Dil vahidinin funksiyası anlayışı onun həm denotativ, həm də mənalı
və kateqorik mənası ilə bağlıdır. Hər bir təfəkkür feili müəyyən məna kəsb edərək
xarici aləm, denotat haqqında məlumat daşıyır. Mətndə təfəkkür feilləri müxtəlif
düşüncə proseslərini (düşünmək, başa düşmək, təhlil etmək, əsaslandırmaq,
məsləhətləşmək) ifadə edə bilər, məzmun, emosional rəngləmə baxımından əlavə
xüsusiyyətlərini verə bilər.
Dil funksiyaları bir-birinə münasibətdə müəyyən iyerarxiya təşkil edir. Dilin
əsas funksiyalarını müəyyən etmək cəhdi K.Ammer tərəfindən edilmişdir. O, dilin
dialoq və monoloq funksiyalarını ayırıb, sonra onları alt funksiyalara ayırıb. Dialoji
funksiyasına ifadə funksiyası (ifadə); müraciət, motivasiya, iradənin ifadəsi
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funksiyası, məlumat hesabat funksiyası daxildir. Monoloji funksiya özünü ifadə
etməyə (həmsöhbətə diqqət yetirmədən), intellektual fəaliyyətin özünü idarə
etməsinə bölündü. Bu təsnifatda dialoq funksiyası kommunikativ funksiya
(ünsiyyət), monoloji funksiya isə təfəkkürün ifadə funksiyasıdır. Əgər K.Ammerin
konsepsiyasında ünsiyyət funksiyası və təfəkkür funksiyası ilə bərabər, dilin əsas
funksiyaları kimi müəyyən edilirsə, digər dilçilər kommunikativ (15), yaxud ictimai
şüurun ifadəsi (1) prioritetini tanıyırlar. Bütün bunlara baxmayaraq, bu funksiyaların
hüquq baxımından bərabər və birlik təşkil etdiyinə inanan müəlliflərin nöqteyinəzəri daha çox dialektik görünür. “Ünsiyyət funksiyası ilə fikrin ifadəsinə təsir
funksiyasının vəhdətindən kənarda nə dil, nə də dil haqqında elm ola bilər” (4, 3).
Bu baxımdan “daha əhəmiyyətli evristik əhəmiyyət hər hansı bir funksiyanın
prioritetinin deyil, onların dərin bərabər qarşılıqlı əlaqəsinin qurulmasıdır” (7, 37).
Geniş mənada ünsiyyət funksiyası bütün nitq fəaliyyətinin əsasını təşkil edir,
çünki dil insanların bir-biri ilə ünsiyyət qurma ehtiyacından, bir-birinə nəyisə
çatdırmaq ehtiyacından yaranır, çünki məlumat ötürülmədən insanın normal işləməsi
və inkişafı cəmiyyətsiz mümkün deyil. Bununla belə, hər hansı bir məlumatın
ötürülməsindən başqa, dil başqa bir funksiyanı yerinə yetirə bilər (5). Dilin bu
funksiyası çox vaxt bədii ədəbiyyatda ən tam reallaşdırılmış söz olan poetik, estetik
təsirlə əlaqələndirilir, natiq və ya yazıçı sadəcə olaraq intellektual məzmunu və ya
məlumatı çatdırmaqla məhdudlaşmır, həm də belə bir əsərdə bildirilənləri təqdim
etməyə çalışır, dinləyicinin və ya oxucunun müəyyən emosiyaların olması üsulu,
bildirilənlərə müəyyən qiymətləndirici münasibəti göstərir (14, 8). Dilin poetik
funksiyası, V.Vinoqradovun tərifinə görə (5, 165) kommunikativ funksiyaya
söykənir, ondan irəli gəlir, lakin sənət qanunlarına tabe olaraq ondan yuxarıya, yeni
nitq mənaları və korrelyasiya aləmini qaldırır.
Funksiyaların ziddiyyəti haqqında L.Şerba, R.Budaqov, Ş.Balli və s. kimi
dilçilərin fikirləri qeyd edilmişdir. Bununla belə, ünsiyyət və təsir funksiyaları
arasında ziddiyyət mütləq deyil, daha çox şərti xarakter daşıyır, çünki birincisi, onlar
arasında dialektik əlaqə mövcuddur və biz istənilən mətndə xalis “mesaj” və ya
“təsir”lə deyil, bir “məlumat”la qarşılaşırıq (14, 10), ikincisi, müasir informasiya
nəzəriyyəsinin işığında, bədii yaradıcılıq da daxil olmaqla, hər şeyi ünsiyyət
baxımından nəzərdən keçirmək olar: istənilən estetik təsir müəyyən məlumat daşıyır.
Nəticə etibarı ilə, hər hansı yaradıcılıqdan danışarkən, yalnız müxtəlif növ mətnlərdə
(mesajlar - elmi üslubda, təsir - bədii ədəbiyyatda) bu və ya digər funksiyanın
üstünlük təşkil etdiyini qeyd edə bilərik.
Təsir funksiyası çox vaxt hisslərə, onların vasitəsilə insan intellektinə, bədii
yaradıcılığına göstərdiyi poetik, estetik təsirlə əlaqələndirilir. Lakin nitqin təsiri
yalnız estetik forma ilə məhdudlaşmır. Nitqin praqmatikasında təsir başqa formalar
da ala bilir, linqvistik əlamətlərdən həmsöhbətin marağını oyatmaq, onun arzularına,
ümidlərinə müraciət etmək, onda müəyyən reaksiya (verbal və ya qeyri-verbal)
oyatmaq üçün istifadə oluna bilər. Bu təsir formalarının hər biri həm danışanın, həm
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də dinləyicinin tərəfini əhatə edir, çünki natiq ünvana hansısa şəkildə təsir
göstərməyə çalışır, öz fikirlərini ifadə edir, müəyyən qiymətlər verir və məlumat
alanı nəyəsə həvəsləndirir. Ona görə də dil vahidlərinin fəaliyyətində ünsiyyətin
linqvistik tərəfləri deyil, psixoloji və sosioloji cəhətləri ön plana çıxır. Bu məqalənin
yazılmasında bədii ədəbiyyatdan, qəzetlərdən, jurnallardan mətnlərdə təfəkkür
feillərinin istifadəsinə dair nümunələrdən istifadə olunduğundan onların məlumatı
çatdırmaq və ya onun alıcısına təsir etmək üçün feillərdən istifadə imkanları
haqqında daha dolğun təsəvvür yaratdığını, eyni zamanda fəaliyyətin janr və üslub
xüsusiyyətlərini təmsil eydiyini müşahidə etmiş oluruq.
Feilin nitqdə əsas dil funksiyası predikativdir. Predikat cisimlərin xassələri,
hərəkətləri, münasibətləri vasitəsilə atributları bildirir. Belə ki, xarici aləmdən xəbər
verən predikativ feil cümlənin digər linqvistik vahidləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur və
onun bu vahidlərlə əlaqələri, bir tərəfdən, kateqorik mənası (sintaktik uyğunluğu) ilə,
digər tərəfdən isə, digər dil vahidlərlə leksik məna ilə (leksik-semantik uyğunluq)
çıxış edir. Cümlədə predikativ funksiya yerinə yetirən təfəkkür feilləri leksiksemantik və sintaktik (sintaqmatik) münasibətlərin müəyyən xüsusiyyətləri ilə
səciyyələnir.
Hər bir fikrin predikasiya forması var. Natiqin danışmaq istədiyi mövzu
haqqında təsəvvürü olmalıdır. Mətnin əsas struktur vahidi ifadəüstü birlik və mətn
yaratmaq problemidir, Q.V.Kolşanskinin fikrincə, (8, 52) mətni törədən problem birbiri ilə əlaqəli cümlələr silsiləsi yaratmaq probleminə endirilir. Cümlənin sintaksisin
mərkəzi vahidi kimi təhlili, Stepanovun (11) fikrincə, dünya dilçiliyində diqqət
mərkəzi kimi dildən “hərəkətdə olan dil”ə keçməsi ilə əlaqədar olaraq ön plana çıxır,
buna da həm rus dilində, həm də xarici dilçilikdə çox diqqət yetirilir.
Dilçilikdə cümlənin müxtəlif cəhətləri, formal təşkili, məzmun tərəfi,
paradiqmatik, sintaqmatik və törəmə potensialı tədqiq edilmişdir. Cümlə dilin iki
əsas funksiyasını - əqli və ünsiyyət funksiyasını birləşdirir.
Cümlənin məzmun strukturunda əqli komponent iki cəhətə malikdir. Buraya
iki akt daxildir: mənaların sintaksisinə və düşüncənin qrammatikasına uyğun gələn
propozisiya və predikativ. Cümlə psixi məzmunun ifadə forması kimi
psixolinqvistikada fəlsəfi-linqvistik plan əsərlərində, dilin məntiqi və qrammatik
təsvirində diqqət yetirilir.
Hər bir dildə sonsuz sayda spesifik ifadələrin qurulması üçün istifadə olunan
məhdud cümlə strukturları, sxemləri, modelləri var. Cümlələrin struktur sxemlərinin
əksəriyyəti şifahi konfiqurasiyalara əsaslanır ki, bu da şifahi nüvənin optimal mühiti
ilə birləşməsi kimi başa düşülür (13, 234). Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki,
nominasiya baxımından feil bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir, çünki feilin mənasında
leksik komponent bir-birinə sıx bağlıdır və qrammatik komponentlə daim qarşılıqlı
əlaqədə olur (3).
Obyekti bildirən və substansiya kateqoriyası ilə əlaqədə olan isimlərdən fərqli
olaraq, feillər işarələri - bu əşyaların münasibətlərini və xassələrini bildirir, feil
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mənasında obyekt adlarından fərqli olaraq işarə və denotata ayrılır, atribut adlarının
işarəsi isə "münasibətlər, proses" anlayışıdır (12, 135). Beləliklə, obyektin atributu
onun hərəkəti ilə təmsil olunur.
Nəticə etibarilə, nitq ünvanının psixi vəziyyətinin natiq tərəfindən idarə
olunduğu və bu nitq aktı vasitəsilə natiqin ünvanlananın psixi sferasında dəyişikliyə
nail olduğu zaman ifaçılığa yaxın olan istifadələr diqqətəlayiqdir.
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Исмаилова Мина
Прагматические функции глаголов
Язык как система единиц и правил их использования для передачи
информации имеет два назначения: одно связано с коммуникацией, другое с
мышлением. Языковая способность говорящего в первую очередь служит ему
для того, чтобы он словесно выражал мысль, то есть говорил (писал) и
воспринимал эту мысль, то есть слушал (читал). Перефразируя высказывание,
можно сказать, что функция языка – речь.
Другое назначение языка (функция) связано с деятельностью мышления, со
знанием. Язык обеспечивает аккумуляцию сведений о мире. Язык – одна из
форм существования опыта. Также язык используется в процессе мышления,
является основанием мысли. Это, конечно, разные функции, но в модели,
предназначенной для учебных целей, их можно объединить, назвав
когнитивной или гностической. Конечно, всякой речи предшествует мысль, и в
психофизиологическом плане функция языка – это умозаключение. Но именно
речью – линейным вербальным выражением мысли – определяется все, что
происходит с языком, а обеспечивать хранение знаний – назначение,
сопутствующее.
Мы говорим о функции речи, когда определяем характер отношения
конкретного высказывания к элементам коммуникативной ситуации. Так как
речевая деятельность включена в качестве составляющей в другие виды
духовно-практической деятельности, речь является полифункциональной.
Разнообразие функций речи (реализаций языка) определяется разнообразием
целей деятельности субъекта.
Ключевые слова: функция, глагол, коммуникативный, модель, языковая
единица, грамматика, зависимый

Ismayilova Mina
Pragmatic functions of verbs
Language as a system of units and rules for their use, for the transmission of
information has two purposes: one is associated with communication, the other with
thinking. The language ability of the speaker primarily serves him so that he verbally
expresses a thought, that is, he speaks (writes) and perceives this thought, that is, he
listens (reads). Paraphrasing the statement, we can say that the function of language
is speech.
Another purpose of language (function) is connected with the activity of
thinking, with knowledge. Language provides the accumulation of information about
the world. Language is one of the forms of existence of experience. Also, language is
used in the process of thinking, it is the basis of thought. These are, of course,
different functions, but in a model intended for educational purposes, they can be
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combined, called cognitive or gnostic. Of course, any speech is preceded by a
thought, and in the psycho-physiological plan, the function of language is a
conclusion. But it is speech - a linear verbal expression of thought - that determines
everything that happens with the language, and ensuring the storage of knowledge is
a concomitant purpose.
We are talking about the function of speech when we determine the nature of the
relationship of a particular utterance to the elements of a communicative situation.
Since speech activity is included as a component in other types of spiritual and
practical activity, speech is multifunctional. The variety of speech functions
(realizations of the language) is determined by the variety of goals of the subject's
activity.
Key words: function, verb, communicative, model, language unit, grammar,
dependent
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ОСОБЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
РЕЗЮМЕ
Этим и определяются экстралингвистические и языковые черты этого
стиля: 1) точность изложения, не допускающая возможности инотолкований;
детальность изложения; 2) стереотипность, стандартизованность изложения; 3)
императивность изложения (предписывающий характер изложения).
Деловая речь безлична, стереотипна, в ней отсутствует эмоциональное
начало. Стандартизованность деловых документов находит яркое выражение в
их языке. Языковой стандарт – это готовые языковые формы, используемые в
деловой речи для быстрой и точной передачи информации. Стандартизованные
словесные обороты, с одной стороны, помогают точно и быстро оформить
наши мысли, то есть ускоряют процесс составления деловых бумаг, с другой –
они облегчают чтение этих бумаг.
Вот несколько советов: • Итак, выступайте только тогда, когда есть что
сказать. • Не начинайте речь сразу, спустя 15—20 секунд посмотрите на
аудиторию, улыбнитесь и скажите: «Здравствуйте». • Читая речь по бумажке,
читайте так, будто говорите с собеседником. • Не останавливайте взгляд на
отдельных лицах. Долгий пристальный взгляд вызывает неприятное чувство. •
Говорите выразительно. • Используйте весь словарный состав, исключив
канцеляризмы, вульгаризмы. • Возбуждайте внимание слушателей. • Держите
паузу. • Соединяйте слово с жестом. Жесты должны быть строго дозированы,
точны, мимика доброжелательна. • Меняйте темп речи и тон голоса. Это
выделяет отдельные слова, повышает уровень восприимчивости. • Избегайте
менторского тона. • Имейте в запасе шутки, анекдоты. • Старайтесь, чтобы
начало выступления было необычным, а ее конец — запоминающимся. При
необходимости резюмируйте. • Создавайте индивидуальный стиль.
Ключевые слова: деловая речь, стереотип, детальность изложения,
стереотипность, стандартизованность изложения, императивность изложения
официально-деловой функциональный стиль
Официально-деловой функциональный стиль (далее – ОДС) речи – это
разновидность
литературного
языка,
которая
функционирует
в
административно-правовой общественной деятельности. Он реализуется в
текстах законов, приказов, указов, распоряжений, договоров, актов, различных
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документов (справок, удостоверений, доверенностей и т.п.), в деловой
переписке учреждений. Основная форма его реализации – письменная (1).
Экстралингвистиечские особенности. Специфической чертой ОДС является его
двойственный характер: он имеет в своей основе научный характер и в то же
время соприкасается с обыденной жизнью. Этим и определяются
экстралингвистические и языковые черты этого стиля: 1) точность изложения,
не допускающая возможности инотолкований; детальность изложения; 2)
стереотипность, стандартизованность изложения; 3) императивность
изложения (предписывающий характер изложения). Среди других письменных
стилей ОДС выделяется своей замкнутостью и стабильностью. Он менее
других стилей подвержен изменениям, влиянию различных стилей. Языковые
особенности. Разнородные явления жизни в ОДС укладываются в
ограниченное количество стандартных форм (текстов): анкета, справка,
инструкция, резолюция, протокол, акт, приказ, постановление, закон,
заявление, деловое письмо и т.п. Деловая речь безлична, стереотипна, в ней
отсутствует эмоциональное начало (2). Стандартизованность деловых
документов находит яркое выражение в их языке. Языковой стандарт – это
готовые языковые формы, используемые в деловой речи для быстрой и точной
передачи информации. Стандартизованные словесные обороты, с одной
стороны, помогают точно и быстро оформить наши мысли, то есть ускоряют
процесс составления деловых бумаг, с другой – они облегчают чтение этих
бумаг. Стандартизация существует и в лексике, и в морфологии, и в
синтаксисе. Лексические особенности. Основу ОДС, как и всех книжных
стилей, составляет общеупотребительная лексика, то есть слова и
словосочетания, используемые независимо от какого-либо стиля речи: вопрос,
учащийся, въезд, справедливо, получить, отказаться и т.п. Однако в силу
особенностей содержания различных документов в ОДС употребляется целый
ряд слов и словосочетаний, характерных только для деловой речи: 1) названия
разнообразных документов – акт, аттестат, диплом, доверенность,
обязательство, отчет; 2) слова и словосочетания, без которых нельзя обойтись
при составлении названных документов: вышестоящий, нижеподписавшийся,
вручить, за неимением, местожительство, наложить резолюцию, удостоверить
подпись, ответственное лицо, повестка дня, принять к сведению,
ходатайствовать, поставить в известность. Среди слов и словосочетаний ОДС
много принадлежащих профессиональной (юридической и дипломатической)
терминологии: законодательство, вéдение, акт, полномочия, взимание,
юридическое лицо, отозвать, пользоваться иммунитетом, подлежать
юрисдикции, аккредитующее государство (см. 3, 7-23). Специфику
лексической системы ОДС составляет наличие в ней архаизмов: сей, оный,
таковой. 96 Многие из слов ОДС выступают в антонимических парах: права –
обязанности, действие – бездействие, оправдательный – обвинительный,
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правовой – противоправный и др. Морфологические особенности.
Значительную часть лексики ОДС составляют названия учреждений и
предприятий. Сложные названия обычно сокращаются (МГУ, ВВЦ), не
сокращаются лишь малоизвестные наименования. Употребляя сокращенные
слова, важно следить за согласованием подлежащего и сказуемого в
предложении. Род подлежащего определяется по опорному слову в
сокращении. Например: ООН (Организация Объединенных Наций) созвала
сессию, Роно (районный отдел народного образования) дал указание о
проведение олимпиады школьников. В ОДС наблюдается самый высокий
среди всех функциональных стилей процент инфинитива от других глагольных
форм, а именно 5:1 (в научном стиле 1:5). Такое количественное возрастание
инфинитива связано с целевой установкой большинства официальных
документов – выразить волю законодателя…. Это является выражением
общего императивного (предписывающего) характера данного стиля. Как и в
научном стиле речи, в ОДС очень часто употребляется форма родительного
падежа, а также «цепочка» родительных падежей. Специфической чертой ОДС
можно считать распространенность конструкций без местоимений: Просим…,
Предлагаю…, Приказываю… Во избежание неточностей существительные не
заменяются местоимениями и повторяются даже в рядом стоящих
предложениях. Обращает на себя внимание частое употребление сложных
предлогов, образованных от существительных: в целях охраны труда (для), в
отношении отпуска (об), в силу обстоятельств (из-за), на предмет прописки (о).
Своеобразно используется предлог по. В сочетаниях с дательным падежом (по
болезни, по невнимательности, по причине) он близок по значению к предлогу
из-за, а в сочетаниях с предложным падежом (по истечении срока, по
прибытии, по достижении совершеннолетия) – предлогу после. Например:
Кинотеатр не работает по техническим причинам, Постоянным рабочим лесной
промышленности предоставляются дополнительные отпуска по истечении
каждых трех лет непрерывной работы на одном предприятии. Синтаксические
особенности. Синтаксические особенности ОДС во многом повторяют
особенности научного стиля. Это использование в качестве сказуемого
словосочетаний типа принимать решение, вносить предложение, а также
широкое распространение пассивных (страдательных) конструкций (4, 356).
Одной из специфических черт официально-деловых документов является
прямой порядок слов в предложении: 1) подлежащее должно всегда стоять
ближе к началу предложения и, как правило, предшествовать сказуемому; 2)
определение располагается перед определяемым словом; 3) дополнение идет
сразу после управляющего слова; 4) обстоятельственные слова следует ставить
ближе к слову, от которого они зависят; 5) вводные слова лучше употреблять в
начале предложения.
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Rəsmi – işgüzar üslubun xüsusiyyətləri
Xülasə
Bu üslubun ekstralinqvistik və dil xüsusiyyətləri də məhz bununla müəyyən
edilir: 1)təqdimatın dəqiqliyi, iinotolksiyaların imkanlarına yol verməmək,
təqdimatın detallığı; 2)stereotiplik, təqdimatın standartlığı; 3)təqdimatın imperativliyi
(şərhin xarakterini nəzərdə tutan).
İşgüzar nitq şəxssiz, stereotipdir, onda emosional başlanğıc yoxdur. Biznes
sənədlərinin standartlaşdırılması onların dilində parlaq bir ifadə tapır. Dil standartı
məlumatların sürətli və dəqiq ötürülməsi üçün işgüzar nitqdə istifadə olunan hazır
formalardır. Standartlaşdırılmış söz dövriyyəsi bir tərəfdən bizim fikirlərimizi dəqiq
və tez tərtib etməyə, yəni işgüzar kağızların hazırlanması prosesini sürətləndirməyə
kömək edir, digər tərəfdən isə bu kağızların oxunmasını asanlaşdırır.
Burada bir neçə ipucu: beləliklə, yalnız bir şey söyləmək üçün danışmaq. 1520 saniyədən sonra nitqinizi dərhal başlamayın, auditoriyaya baxın, gülümsəyin və
deyin:"Salam". Kağızdan elə oxuyun ki, guya həmsöhbətlə danışırsınız. Fərdlərə
nəzər salmayın. Uzun bir diqqətlə baxmaq xoşagəlməz bir duyğu doğurur. İfadəli
danışın. Vulqarizmləri istisna olmaqla, bütün lüğət tərkibindən istifadə edin.
Dinləyicilərin diqqətini həyəcanlandırın. Fasilə edin. Sözü jest ilə birləşdirin. Jestlər
ciddi şəkildə ölçülməlidir, dəqiq olmalıdır, üz ifadələri dəqiq olmalıdır. Danışma
tempini və səs tonunu dəyişdirin. Bu, ayrı-ayrı sözləri vurğulayın, həssaslığın
səviyyəsini artırın. Mentor tonundan, zarafatlar, lətifələrdən çəkinin. Çalışın ki,
tamaşanın başlanğıcı qeyri-adi, sonu isə yaddaqalan olsun. Zəruri hallarda
ümumiləşdirin. Fərdi üslub yaradın.
Açar sözlər: işgüzar nitq, stereotip, təqdimatın detallığı, stereotiplik,
təqdimatın standartlığı, təqdimatın imperativliyi rəsmi-işgüzar funksional üslub.
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Features of the official business style
Resume
This determines the extralinguistic and linguistic features of this style: 1) the
accuracy of the presentation, which does not allow the possibility of different
interpretations; the detail of the presentation; 2) stereotyping, standardization of the
presentation; 3) imperative presentation (prescriptive nature of the presentation).
Business speech is impersonal, stereotypical, it lacks an emotional beginning.
The standardization of business documents finds vivid expression in their language.
A language standard is a ready–made language forms used in business speech for fast
and accurate transmission of information. Standardized verbal turns, on the one hand,
help to accurately and quickly formalize our thoughts, that is, speed up the process of
drafting business papers, on the other hand, they make it easier to read these papers.
Here are some tips: • So, speak only when you have something to say. • Do
not start the speech right away, after 15-20 seconds look at the audience, smile and
say: "Hello." • When reading a speech on a piece of paper, read as if you are talking
to someone. • Do not stop looking at individuals. A long gaze causes an unpleasant
feeling. • Speak expressively. • Use the entire vocabulary, excluding clerical phrases,
vulgarisms. • Excite the attention of listeners. • Keep pausing. • Connect a word with
a gesture. Gestures should be strictly dosed, precise, facial expressions friendly. •
Change the pace of speech and tone of voice. This highlights individual words,
increases the level of receptivity. • Avoid a mentoring tone. • Have jokes and
anecdotes in stock. • Try to make the beginning of the performance unusual, and its
end memorable. Summarize if necessary. • Create an individual style.
Keywords: business speech, stereotype, detail of presentation, stereotyping,
standardization of presentation, imperative of presentation official-business
functional style.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: professor R.Rüstəmov
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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İŞGÜZAR KOMMUNİKASİYA ETİKASI
Xülasə
Etika və biznes arasında ziddiyyətlərə münasibətdə ikinci mövqe budur ki,
işgüzar ünsiyyətdə etik normalara riayət olunması məsuliyyəti baxımından
biznesmenlərin yalnız cəmiyyət və özləri qarşısında deyil, həm də istehsalın
səmərəliliyi üçün vacib hesab olunur. Bu halda etika yalnız lazımi əxlaqi davranış
nümunəsi deyil, həm də işgüzar əlaqələrin möhkəmlənməsinə və işgüzar ünsiyyətin
yaxşılaşdırılmasına kömək edən, rentabelliyi artıran vasitə (alət) kimi də nəzərdən
keçirilir.
Göründüyü kimi, bu yanaşma daha sivil və nəticədə daha effektlidir, çünki
müəssisə cəmiyyətin komponentidir və özündə etik ünsiyyət normalarını
təsdiqləyərək, onların ətraf sosial mühitdə də yayılmasına kömək edir. Cəmiyyətdə
etik ab-hava nə qədər yaxşı olarsa, işgüzar əlaqələr üçün də bir o qədər əlverişli şərait
yaradılar. Qeyri-etik davranışlar və ünsiyyət gec-tez istər müəssisə, istərsə də sosial
mühit üçün birbaşa iqtisadi itkilərlə, sosial və maddi xərclərlə nəticələnəcək.
Etika və işgüzar ünsiyyət baxışlarını nəzərdən keçirdikdən sonra, qəti qənaətə
gəlmək olur ki, məşhur kəlamda deyildiyi kimi: əxlaqdan siyasət təmizlənməlidir,
dürüstlük ən yaxşı siyasətdir! Əxlaqın ümumi normaları burada işgüzar ünsiyyətə də
aiddir; əksər hallarda işgüzar həyat şəxsi həyata qarşı qoyulmadığı kimi, onlar da birbirindən ayrılmır və bir-birinə əks olmur. Ənənəvi cəmiyyətdə özəl və korporativ
maraqların meydana gəldiyi bir vaxtda ümumi əxlaq normaları - ədalət, şərəf,
ləyaqət, azadlıq, məsuliyyət kimi anlayışlar hələ də əsas rol oynayır, insanlar arasında
münasibətlərdə birinci olur. Mənəvi borc, fəzilət fayda və xeyirə tabedir. İdeal insan,
nəcib kişi "əvvəlcə borcunu göstərir, sonra mənfəət əldə edir; nəcib ər ədaləti dərk
edir, kiçik adam faydanı".
Açar sözlər: işgüzar kommunikasiya, etika, əxlaq normaları, ünsiyyət, informasiya
təcrübəsi, ideal insan, sosial birliklər.
Müasir işgüzar kommunikasiyada danışıqların effektivlik meyarlarından
etikanın rolunu müəyyən etmək aktual problemlərdəndir. Etikanın ən mühüm
kateqoriyaları bunlardır: xeyir, şər, ədalət, yaxşı, məsuliyyət, borc, vicdan və s.
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İşgüzar kommunikasiya insan fəaliyyətinin təzahür sahələrindən biri,
həyatının zəruri bir hissəsidir, "yaxşı kommunikasiya - yaxşı biznesdir" şüarı işgüzar
uğurun formalaşmasının bir sıra zəruri şərtlərindən irəli gəlir. İşgüzar
kommunikasiya, insan münasibətlərin əsas tənzimləyicilərindən biri etik normalardır,
burada insanların hərəkətlərinin düzgünlüyü və ya düzgün olmaması, ədalətli və
ədalətsizliyi haqqında təsəvvürlər ifadə olunur. Hər kəs bu və ya digər - şüurlu və ya
kortəbii şəkildə bu təsəvvürlərə söykənir, həmkarları ilə işgüzar əməkdaşlıq
şəraitində ünsiyyətdə olur. Lakin mənəvi normalar necə başa düşülməsindən, onlara
hansı məzmunun verilməsindən asılı olaraq, işgüzar ünsiyyəti həm yüngülləşdirə,
həm də onu daha səmərəli, qarşıya qoyulmuş məsələlərin həllində və məqsədlərə
çatmaqda kömək, həm də bu ünsiyyəti çətinləşdirib, hətta onu qeyri-mümkün edə
bilər. İşgüzar kommunikasiya etikası işgüzar prosesdə yaranan maneə və problemləri
dərk etməyə, onların öhdəsindən uğurla gəlməyə kömək edir.
Əxlaq (lat. moralis-əxlaqi) – insanlar tərəfindən qiymətləndirilən etik dəyərlər
sistemidir. Əxlaq ictimai münasibətlərin, həyatın ən müxtəlif sahələrində - ailə,
məişət, siyasət, elm, əmək və s. - insanların ünsiyyət və davranışının normativ
tənzimlənməsinin ən mühüm üsuludur.
Əxlaq normaları ideya ifadəsini özünü necə aparmaq barədə ümumi
təsəvvürlərdən, prinsiplərdən götürür, həmişə müəyyən mənəvi idealın nümunəsidir,
onun məzmunu və mənası sosial məkanda, yəni müxtəlif tarixi dövrlərdə və müxtəlif
xalqlarda dəyişir. Lakin əxlaq mənəviyyatla, insanların faktiki davranış normaları ilə,
mövcud mənəvi reallıqla heç də həmişə üst-üstə düşmür, mənəvi şüurun inkişafı
boyunca onun dəyişməsinin əsasını və strukturunu "mövcud və lazımi anlayışların
ziddiyyətli - gərgin nisbəti" təşkil edir (1, 269). Bu ifadədə düzgün və vacib olan
arasında ünsiyyət motivasiyasının ziddiyyətli mahiyyəti (o cümlədən işgüzar
ünsiyyət və insan davranışı) də vardır. Bir tərəfdən özümüzü mənəvi cəhətdən lazımi
şəkildə aparmağa çalışırıq, digər tərəfdən isə onların həyata keçirilməsi üçün tez-tez
bu normaları pozuruq.
Bu mənəvi borc və birbaşa istək arasında daxili münaqişə həmişə və həyatın
bütün sahələrində mövcuddur. Lakin o, işgüzar kommunikasiya etikasında özünü
xüsusilə bariz göstərir, çünki bu növ, fərdlər üçün xarici ünsiyyətdir.
Ünsiyyət - ictimai subyektlərin qarşılıqlı təsiridir: informasiya, təcrübə,
qabiliyyət və fəaliyyət nəticələrinin mübadiləsi, sosial qruplar, icmalar və ya
şəxsiyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqə prosesi, cəmiyyət və insanın mövcudluğunun
canlı nümunəsidir. Məhz ünsiyyət prosesində şəxsiyyətin sosiallaşması və özünü
reallaşdırması baş verir. Vaxtilə Aristotel insanın ünsiyyətə girmək qabiliyyətini
"mənəvi cəhətdən inkişaf etməmiş varlıqlardan" və "fövqəltəbii"dən fərqləndirirdi:
"ünsiyyətə daxil ola bilməyənlər artıq bir heyvan kimi özlərində buna ehtiyac
duymur, dövlət elementi təşkil etmirlər" (2, 379).
İşgüzar kommunikasiyanın spesifikliyi onunla bağlıdır ki, tərəfdaşlar
müəyyən norma, o cümlədən etik standartlara uyğun formal (rəsmi) statuslarda çıxış
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edirlər. Ünsiyyət növü kimi, işgüzar kommunikasiya da tarixi xarakter daşıyır, sosial
sistemin müxtəlif səviyyələrində və müxtəlif formalarda özünü göstərir.
Bütün bunları nəzərə alaraq, işgüzar kommunikasiya etikasını istehsal
fəaliyyəti prosesində insanların davranışını və münasibətlərini tənzimləyən əxlaq
normalarının, qayda və təsəvvürlərinin məcmusu kimi müəyyən etmək olar. Bu,
ümumiyyətlə etikanın xüsusi bir hadisəsidir və onun əsas xüsusiyyətlərini ehtiva edir.
Etika əxlaq haqqında təlimdir, insanların daxili aləmini, simasını, həmçinin
davranış qaydaları və əxlaq normalarını tənzim etmək mənasında mənəviyyat
prinsiplərini öyrənir. Etik davranışlar cəmiyyətin, insanların özlərini aparmaqda
ünsiyyət qaydalarına tabe olmaq tələbatından irəli gəlir. İnsanlar yarandığı gündən
bir-birilə münasibətlərini tənzimləmək, birgəyaşayış qaydalarına riayət etmək üçün
müəyyən adət və vərdişlər yaradıblar, hansı hərəkətlərin bəyənilib-bəyənilməməsini
yaxşı və pis kateqoriyaların köməyi ilə qiymətləndiriblər. Bununla insan
davranışlarının motivləri elmi surətdə əsaslandırılıb, əxlaq prinsipləri və normaları
müəyyənləşib - əxlaq ideyaları, təlimləri ictimai şüur formalarıdır.
Etik ənənə işgüzar kommunikasiyasının xüsusiyyətində əhəmiyyətli rol
oynayır, mənəvi problemlər daim diqqət mərkəzindədir: müvafiq şəraitdə necə
hərəkət etməli, yaxşılığı, pisliyi necə bölüşməli, mənəvi borc, xeyirxahlıq, şər,
ədalət, xoşbəxtlik, vicdan, təbiətə, cəmiyyətə və konkret başqalarına, öz işinə və
karyerasına münasibətdə spesifik düşüncələr yaradır. Etika tarixən transformasiya
olunmuş anlayışdır, cəmiyyətin mədəni inkişafını müşayiət edir, müxtəlif dövrlərdə
yeni məna çalarları alır - mənəvi-əxlaqi xarakterli məsələlər insanın refleksiya
predmetinə çevriləndə etikanın dərk edilməsinin yeni dövrü başlanır. Qloballaşan
müasir dövrdə etik ideallar yenidən humanist istiqamət alır, burada maraqlı
dəyişikliklər baş verir, mənəvi-etik problemlər insanların ictimai həyatında əks
olunur. Etika və mənəviyyat insanın ictimai və şəxsi həyatının real proseslərinə
uyğunlaşır; sosiumun bir hissəsi kimi insan avtomatik olaraq öz sosial davranışını
cəmiyyətin mənsub olduğu ənənələrə və dəyərlərə uyğun qurur. Mənəvi-əxlaqi
dəyərlərin inkişafının müxtəlif mərhələlərinə müraciət edərək, etikanın tarixi
dəyişkənliyi haqqında nəticə çıxara bilərik. Əxlaqi ideallar və təsəvvürlər
transformasiya olunur, bununla da konkret mədəni dövrün etik özünəməxsusluğu
yaranır - etika insan və bütövlükdə cəmiyyətin real həyat proseslərini əks etdirir.
İşgüzar münasibətlərin xüsusi bilik və fəaliyyət, sahibkarlıq sahəsi kimi etika mənəvi
normaların və münasibətlərin tələbatına çevrilir; sahibkarlıq inkişaf etdikcə etik
davranışlar işgüzar münasibətlərə uyğunlaşır, nəzəri anlayışları toplanmış təcrübəni
sistemləşdirməyə, ümumiləşdirməyə, işgüzar ünsiyyət üçün aktual və əhəmiyyətli
olan tərəflərini seçməyə yönəlir. Nəzərə alaq ki, həm ayrı-ayrı şəxslər, həm də
istənilən sosial birliklər üçün uğurlu işgüzar kommunikasiyaların formalaşması,
inkişafı və mənəviyyata diqqət vacib şərtdir. Ciddi, uğurlu biznes dərin mənəvi
əsaslara malik, nəzəri cəhətdən dünyanın aparıcı təşkilatlarının daha səmərəli işgüzar
və istehsalat təcrübəsini ümumiləşdirməklə yaranır.
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İşgüzar kommunikasiyanın nəzərdən keçirilən prinsipləri öz yaranma
ənənələrindən, habelə sosial-mədəni inkişafın aktual, müasir tendensiyalarından irəli
gələn dərin etik əsaslara malikdir. Buna görə də işgüzar kommunikasiyanın effektiv
metodologiyasının işlənib hazırlanmasında əxlaqi meyar vacibdir (2).
İşgüzar ünsiyyət etikası sosial-fəlsəfi planda cəmiyyətin ictimai-iqtisadi
quruluşunu, onun sosial təşkilatının strukturunu və hakim ictimai şüurun tipini
müəyyən edir. Sosial həyatın ümumiliyinə, kollektiv təsəvvürlərə, mifoloji şüura və
şəxslərarası münasibətlərə əsaslanan ənənəvi cəmiyyətdə işgüzar ünsiyyətin əsas
mexanizmi ritual, ənənə və adətdir. Onlar işgüzar ünsiyyət etikası normaları,
dəyərləri və standartlarına uyğundurlar.
Bu tip ümumiliyin fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada işgüzar
ünsiyyətin etik normaları ilə bazar münasibətləri inkişaf etmiş cəmiyyətdə yaranacaq
mənəvi həyat haqqında ümumi təsəvvürlər arasında fərq yoxdur. Əxlaqın ümumi
normaları burada işgüzar ünsiyyətə də aiddir; əksər hallarda işgüzar həyat şəxsi
həyata qarşı qoyulmadığı kimi, onlar da bir-birindən ayrılmır və bir-birinə əks olmur.
Ənənəvi cəmiyyətdə özəl və korporativ maraqların meydana gəldiyi bir vaxtda
ümumi əxlaq normaları - ədalət, şərəf, ləyaqət, azadlıq, məsuliyyət kimi anlayışlar
hələ də əsas rol oynayır, insanlar arasında münasibətlərdə birinci olur. Mənəvi borc,
fəzilət fayda və xeyirə tabedir. İdeal insan, nəcib kişi "əvvəlcə borcunu göstərir,
sonra mənfəət əldə edir; nəcib ər ədaləti dərk edir, kiçik adam faydanı" (3, 31).
Etika ilə biznes arasındakı ziddiyyətlər bu gün də işgüzar ünsiyyətdə, özü də
onun ən müxtəlif səviyyələrində, həm təşkilatlar, həm sosial mühit arasında, həm də
qruplar daxilində özünü kifayət qədər kəskin şəkildə büruzə verir. İdarəçilər,
sahibkarlar və ümumiyyətlə iş adamları arasında ziddiyyətlə bağlı iki əsas mövqe
vardır.
Özlərini praqmatik hesab edənlər ddüşünürlər ki, işgüzar ünsiyyətdə və
biznesdə etika gərəkli deyil, biznes sahibinin yeganə vəzifəsi istənilən vasitə ilə
gəlirini artırmaqdır. Bu yanaşma etik ənənələri özündə əks etdirən cəmiyyətin
normalarına hər cür uyğunlaşmır. Biznes makiavellizmi adlandırılan bu mövqedən
etik normalar işgüzar ünsiyyətdə maneə kimi qiymətləndirilir.
Biznesmenlərin, müəssisə rəhbərlərinin qeyri-etik davranışlarından biri də
qanunun pozulmasıdır. Öz məhsullarında qüsurların aradan qaldırılması üçün lazımi
tədbirlər görməyən şirkətlərin müxtəlif növ hərəkətləri qeyri-etik davranış
sayılmalıdır, əhali üçün zərərli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Buna görə də işgüzar
ünsiyyətin etikası anlayışına müəssisə rəhbərlərinin öz məhsullarının keyfiyyətinə
qayğısı, əhaliyə vura biləcəyi zərərə görə məsuliyyət daxildir.
İşgüzar ünsiyyətin etikası, əlbəttə ki, yalnız müəssisə rəhbərlərinin sosial
məsuliyyətinə aid deyil. O, biznesin aparılmasının məqsədlərinə aid geniş məsələləri
əhatə edir. Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, işgüzar praqmatizm
nümayəndələri bəzən öz məqsədlərinə nail olmaq üçün yararsız vasitələrdən, o
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cümlədən rüşvətdən istifadə edirlər. Bu zaman ünsiyyətə, mənəvi dəyərlərə işgüzar
ünsiyyət məqsədlərinin uyğunsuzluğuna görə, qeyri-etik baxıla bilər.
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ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Резюме
Вторая позиция по отношению к противоречиям между этикой и
бизнесом заключается в том, что с точки зрения ответственности за
соблюдение этических норм в деловом общении бизнесмены считаются
важными не только перед обществом и перед собой, но и для эффективности
производства. Этика в данном случае рассматривается не только как образец
необходимого нравственного поведения, но и как инструмент (инструмент),
способствующий укреплению деловых связей и улучшению делового общения,
повышению прибыльности.
По-видимому, такой подход является более цивилизованным и,
следовательно, более эффективным, поскольку предприятие является
составной частью общества и, утверждая в себе нормы этического общения,
способствует их распространению и в окружающей социальной среде. Чем
лучше этическая атмосфера в обществе, тем более благоприятные условия они
создают для деловых отношений. Неэтичное поведение и общение рано или
поздно приведут к прямым экономическим потерям, а также к социальным и
материальным издержкам как для предприятия, так и для социальной среды.
Рассмотрев взгляды на этику и деловое общение, можно прийти к
окончательному выводу, что, как гласит известная поговорка: из морали
следует очищать политику, честность-лучшая политика! К деловому общению
здесь относятся и общие нормы морали; так же, как в большинстве случаев
деловая жизнь не противопоставляется личной жизни, они не отделены друг от
друга и не противоположны друг другу. В то время как в традиционном
обществе формируются частные и корпоративные интересы, общие моральные
нормы - такие понятия, как справедливость, честь, достоинство, свобода,
ответственность-по-прежнему играют фундаментальную роль, занимая первое
место в отношениях между людьми. Моральный долг, добродетель подчинена
пользе и благу. Идеальный человек, благородный мужчина "сначала
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показывает долг, а затем прибыль; благородный муж понимает справедливость,
а мелкий-выгоду".
Ключевые слова: деловое общение, этика, нормы морали, общение,
информационный опыт, идеальный человек, социальные ассоциации.
ETHICS OF BUSINESS COMMUNICATION
Summaru
The second position in relation to the contradictions between ethics and
business is that from the point of view of responsibility for compliance with ethical
standards in business communication, businessmen are considered important not
only to society and to themselves, but also for the efficiency of production. Ethics in
this case is considered not only as a model of necessary moral behavior, but also as a
tool (tool) that contributes to strengthening business ties and improving business
communication, increasing profitability.
Apparently, such an approach is more civilized and, therefore, more effective,
since the enterprise is an integral part of society and, by asserting the norms of
ethical communication in itself, contributes to their dissemination in the surrounding
social environment. The better the ethical atmosphere in society, the more favorable
conditions they create for business relations. Unethical behavior and communication
will sooner or later lead to direct economic losses, as well as social and material
costs for both the enterprise and the social environment.
Having considered the views on ethics and business communication, one can
come to the final conclusion that, as the well-known saying goes: politics should be
cleansed of morality, honesty is the best policy! General norms of morality also
apply to business communication here; just as in most cases business life is not
opposed to personal life, they are not separated from each other and are not opposed
to each other. While private and corporate interests are being formed in a traditional
society, general moral norms - concepts such as justice, honor, dignity, freedom,
responsibility - still play a fundamental role, occupying the first place in human
relations. Moral duty, virtue is subordinated to the benefit and the good. An ideal
man, a noble man "first shows debt, and then profit; a noble husband understands
justice, and a petty one understands profit."
Keywords:
business
communication,
ethics,
moral
norms,
communication, information experience, ideal person, social associations.
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IV SİNİFDƏ AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ
MƏZMUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalədə Ana dili kurikulumu əsasında tərtib olunmuş 4-cü sinif dərsliyinin
hər bir bölməsində oxu və dinləmə mətnlərinə qoyulan qrammatik suallar, praktik
yolla öyrədilən dil qaydaları təhlil edilir. Dərslikdə oxu materialları, rubrikalar üzrə
sual və çalışmalar və mövzunun tədrisində istifadə olunan məzmun xətləri ilə bağlı
materialların təsnifatı verilir.
IV sinif üçün Azərbaycan dili dərsliyi Ana dili kurikulumu əsasında tərtib
olunmuşdur. Dərsliyin hər bir bölməsində oxu və dinləmə mətnlərinə qoyulan qrammatik suallar həmin bölmədə öyrədilən dil qaydaları ilə uzlaşdırlmış, fəndaxili və
fənlərarası inteqrasiya təmin olunmuşdur. Dil qaydaları üzrə verilmiş elmi-nəzəri
məlumatlar ədəbi dil normalarının və ən zəruri dilçilik terminlərinin mənimsənilməsinə xidmət edir. Dil qaydalarının möhkəmləndiirlməsi və tətbiqi ilə bağlı tərtib edilmiş test çalışmaları, tapşırıqlar şagirdlərin təhlil qabiliyyətinin və müstəqil işləmək
bacarıqlarının formalaşmasına yönəlmişdir.
Fənn üzrə dərslik komplektləri (Dərslik, İş dəftəri, Müəllim üçün metodik vəsait) təlim prosesində məzmun standartlarına nail olmaq üçün yaradılan əsas və minumum resurslardır. Bunlar təlim fəaliyyətinin həyata keçirilməsi işində müəllim
üçün istiqamətverici sənəddir. Kurikulumda müəyyən olunmuş məzmun standartlarını reallaşdrmaq üçün müasir dərsdə müxtəlif təlim texnologiyaları və metodlarından
istifadə olunur. 4-cü sinifdə tətbiq edilməsi lazım bilinən müasir təlim metodları (beyin həmləsi, BİBÖ, söz assosiasiyası, qruplarla araşdırma, auksion, akvarium, debat,
söz-loto, klaster, ziqzaq, rollu oyunlar və s.) MMV-də öz əksini tapır.
Ibtidai sinif şagirdlərinin ətraf aləmlə, təbiət və cəmiyyətdə baş verən
hadisələrlə tanışlıq üzrə tələbatını yalnız sinif oxusu ilə təmin etmək mümkün deyil.
Sinif oxusu prosesində şagirdləin əldə etdikləri biliklər, məlumatlar sinidənxaric
oxunun köməyi ilə tamamlanır. Bu mənada şagirdlərin sinifdən kənarda, ailədə
mütaliəsinin böyük əhəmiyyəti var. İbtidai siniflərdə ana dili dərslərini tədris edən
müəllimlərin, həmçinin məktəblərdə pedaqoji təcrübə keçən tələbələrin sınaq
dərsləri, onların müzarikəsi və təhlili göstərdi ki, kurikulumun tələbləri baxımından
ana dili dərslərinin hazırlanması və keçirilməsində geniş imkanlar var. Müəllimlərin
əksəriyyəti təlim prosesinə məsuliyyətli və yaradıcı yanaşırlar.
Açar sözlər: ibtidai məktəb, təhsil sistemi, yeni biliklər, məktəb təcrübəsi,
dərslik komplekti
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“Ümumtəhsil məktəbləri üçün mövcud Ana dili kurikulumu (I-IV siniflər)”nda
qeyd olunur: “Ana dili ümumtəhsil məktəbinin ibtidai sinilərində tədris olunmaqla,
şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edir. Şagirdlər bu fənn
vasitəsilə milli mədəniyət nümunəsi kimi ana dilini öyrənir, onun səs sisteminə, lüğət
ehtiyatına, üslubi-qrammatik xüsusiyyətlərinə yaxından bələd olur, elmi, bədii,
publisistik və digər üslublarda yaradılmış ədəbiyyat nümunələri ilə tanış olmaq
imkanı qazanırlar. [1]
Müstəqillik illərində respublikamızda, başqa sahələrdə olduğu kimi, təhsil
sahəsində də köklü islahatlar həyata keçirilir. Təhsil islahatlarının əsas hədəfi müasir
dövrün tələblərinə uyğun hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirmək, dərin biliyə,
bacarığa, geniş dünyagörüşünə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik insan
formalaşdırmaqdır. Bu məqsədə çatmaq üçün ümumi təhsilin, o cümlədən ibtidai
təhsilin mühüm rolu vardır. Hazırda ibtidai təhsilin məzmunu əsaslı şəkildə
yeniləşdirilmiş, yeni fənn kurikulumları uğurla həyata keçirilir. Onların içərisində
Ana dili – Azərbaycan dili fənni üstün rola malikdir.
İbtidai siniflər üçün “Ana dili kurikulumu”nda fənnin ayrı-ayrı siniflər üzrə
məzmunu, standartları, strategiyası müəyyənləşdirilmişdir. 4-cü sinifdə ana dili
fənninin məzmunu haqqında fikir söyləmək üçün dərslik komplektlərinin təhlilindən
başlamaq lazım gəlir. Bu sinifdə istifadə olunan dərslik komplekti mövzuların tədrisi
və qiymətləndirilməsi baxımından bir-birini tamamlayan üç kitabdan ibarətdir: 1)
Dərslik; 2) Şagird üçün iş dəftəri; 3) Müəllim üçün metodik vəsait (Dərslik
komplektinin müəllifləri: Rafiq İsmayılov, Solmaz Abdullayeva, Xanım Qasımova
və Dilruba Cəfərova).
4-cü sinifdə Azərbaycan dilinin 8 mərhələdə tədrisi müəyyən edilmişdir.
Dərslik komplektində bu mərhələlər bölmələr şəklində təqdim olunmuşdur. Hər bir
bölmə bir dərs ayını əhatə edir. Hər bölmə 20 saat, hər bir dərs iki saat üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Ümumiyyətlə, dərslik komplekti 320 saat üçün 160 dərsdən ibarətdir.
Cədvəl 1
№
Bölmələr
Dərs həftəsi
Dərslərin sayı
Saatları sayı
I
Ailə və məktəb
4
20
40
II
Niyə belə deyirik?
4
20
40
III
Əməksevərlik
4
20
40
IV
Yüz min “niyə”
4
20
40
V
Dostluq
4
20
40
VI
Ana təbiət
4
20
40
VII
Əxlaqi dəyərlər
4
20
40
VIII
Kainatın sirləri
4
20
40
Cəmi
32
160
320
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Bölmələrdə təqdim olunmuş oxu və dinləmə mətnləri, danıışma və yazı
fəaliyyətləri müvafiq bölmənin mövzusu ilə bağlıdır. Hər bir dərs dərslikdə və
MMV-də verilmiş müəyyən mətnlə bağlı olduğuna görə, dərslərin mövzusu mətnin
adı ilə eynidir. Bəzi mətnlər bir neçə dərs üçün nəzərdə tutulur. Dərslərin böyük
əksəriyyəti bir neçə məzmun xətti (dinləyib-anlama və danşma, oxu, yazı, dil
qaydaları) üzrə fəaliyyyətləri əhatə edir. Dərs vaxtının müəyyən istiqamətlər üzrə
bölgüsü, təqdim olunan tapşırıq, sual, çalışma və testlərin sinifdə yerinə yetirilməsi,
evə tapşırılması müəllimin öhdəsinə buraxılır. Dərslik komplektinin əsas vəzifəsi
Ana dili kurikulumunda təsbit olunmuş məzmun standartlarının tədrisdə
reallaşdırılması üçün kifayət qədər mateial təqdim etməkdir.
Dərslik komplektində təqdim olunmuş tədris materialları komponentlər üzrə
aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:
Dərslik
1.Oxu üçün
nəzərdə tutulmuş
mətnlər
2. Dil qaydaları
üzrə sadə nəzəri
materiallar

Şagird üçün iş dəftəri
1. Oxu və dinləmə
mətnləri üzrə çalışmalar
2. Yazı üzrə alt
standartların
reallaşdırılması üçün
çalışmalar
3.Formativ və kiçik
summativ qiymətləndirmə
materialları

Müəllim üçün metodik vəsait
1.Dərslik və ya iş dəftərində
verilmiş materialların dərslər üzrə
bölgüsü və hər bir dərs üçün
nəzərdə tutulmuş təlim məqsədləri
2.Dinləmə mətnləri
3.Materialların müasir təlim
texnologiyalarına uyğun tədrisi
üzrə metodik tövsiyələr
4.Dərsin səmərəli təşkili üçün əlavə
sual və tapşıırıqlar
5. Dərslik və iş dəftərində verilmiş
bəzi tapşırıqların cavabları
6.Formativ və kiçik summativ
qiymətləndirmə materialları

4-cü sinif üçün ana dili fənni üzrə kurikulumda ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, fəaliyyət istiqamətləri, məzmun standartları, şagirdlərin bilik və bacarıqlarına verilən tələblər, fəndaxili və fənnlərarası inteqrasiya, şagird nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsi konkret şəkildə ifadə olunmuşdur [2].
Digər məzmun xətləri üzrə məzmun standartları və onlara müvafiq təlim məqsədləri Ana dili kurikulumunda və IV sinfin dərsliyində [4] konkret ifadə olunur.
Dərslik komplektində təqdim olunan tədris materialları çoxpilləli mərhələlərə
bölünmüşdür. Belə ki 8 bölmədən hər biri (20 dərs) dörd həftə üçün nəzərdə tutulmuş
və öz növbəsində daha kiçik mərhələlərə - “beşliklərə” bölünmüşdür ki, hər “beşlik”
bir dərs həftəsini əhatə edir. Hər 5 dərsdən bir keçirilən yoxlama və təkrar dərsləri
həm qiymətləndirmə, həm də öyrədici xarakter daşıyır. Qiymətləndirmə materialları
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ilə işlədikdən sonra şagirdlərin səhvləri və uğurları kollektiv müzakirə obyekti olur
və şagirdlərin nəzərinə çatdırılır. Müəllim üçün metodik vəsaitdə və iş dəftərində hər
beş dərsdən bir yoxlama və təkrar xarakteri daşıyan dərs üçün materiallar təklif olunur. Bu materiallardan aralıq qiymətləndirmə üçün də istifadə edilir. Formativ və
summativ qiymətləndirmə elementlərini özündə birləşdirən bu dərslər müəyyən mərhələ üzrə məzmun standartlarının nə dərəcədə reallaşdırılmasını yoxlamağa və qiymətləndirməyə imkan verir.
1. Oxu üzrə qiymətləndirmə (İş dəftərində)
Burada kiçik mətn və onunla bağlı test sualları verilir.
2. Yazı üzrə qiymətləndirmə (MMV-də)
• İmla mətni (əlavə tapşırıqlarla birgə)
• İfadə və ya üzündənköçürmə üçün mətn
• İnşa və esse mövzuları
İnşa və esse bir-birinə yaxın yazı fəaliyyətləridir. Belə ki hər ikisində yazılı özünüifadə bacarığı qiymətləndirilir. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, inşa ilə müqayisədə esse mövzusu daha konkret olur və çox zaman motivasiya xarakterli situasiya ilə verilir. Məsələn;
İnşa mövzusu: ”Dostluq”
Esse mövzusu: “Dostum mənə əzizdir, ancaq həqiqət ondan da əzizdir”.
Şagirdin özünüifadə bacarığını yoxlamaq üçün esse daha münasib hesab olunur.
3. Dil qaydaları üzrə qiymətləndirmə (MMV-də)
5 test sualından ibarət olur. Dil qaydaları ilə bağlı bir və ya iki qiymətləndirmə
standartlarını əhatə edir. Suallar, əsasən, müvafiq dövrdə keçirilmiş dil qaydaları ilə
bağlı olur.
Göründüyü kimi, yazıda kiçk summativ qiymətləndirmə üçün yoxlama növlərindən və formalarından istifadə olunur. Lakin qiymətləndirmə forması kimi ifadə yazı
daha münasib sayılır. Çünki bu növ fəaliyyət yazı bacarıqlarının digər növlərini
(hüsnxət, orfoqrafiya və s.) və anlama bacarığını əhatə edir. Inşa və esse yazıları bu
baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Hər bölmənin sonunda keçirilən kiçik summativ qiymətləndirmə materialları
dinləmə və yazı üzrə MMV-də (mətn) və iş dəftərində (sual və çalışmalar); oxu və
dil qaydalar üzrə iş dəftərində verilir.
Müəllim üçün metodik vəsaitdə kiçik summativ qiymətləndirmə üçün iki saat
vaxt ayrılır və Azərbaycan dili fənni üzrə vahid qiymət verilir. Yaxşı olardı ki, hər
bir məzmun xətti üzrə şagirdin fəaliyyətini (qiymətini) müəllim öz dəftərində qeyd
etsin, orta qiymət çıxarıb jurnala yazsın. Məsələn, dinləmə üzrə “4”, yazı üzrə “4”,
oxu üzrə “4”, dil qaydaları üzrə “5”; yekun qiymət – “4”. Kiçik summativ qiymətləndirmə 2 saatdan az müddətdə də aparıla bilər. Bu halda qalan vaxt qiymətləndirmə
nəticələrinin müzakirəsinə verilə bilər. Yeri gəlmişkən, summativ qiymətləndirmələrin sayını azaltmaq məqsədəuyğun olar.
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Azərbaycan dili fənnindən tədris və qiymətləndirmə materialı mətnlə bağlı tapşırıqlar üzərində qurulur. Mətn bütün nitq vahidlərini əhatə etdiyindən (səs, hərf,
söz, cümlə) hər hansı bir standartı realladırmağa imkan verir. Dil qaydalarıı üzrə
summativ qiymətləndirmə testləri isə həm kiçik mətnlər, həm də söz və cümlə biləşmələri əsasında ola bilər. [3]
Təlim prosesində iki növ qiymətləndirmə tətbiq olunur. a) kəmiyyətcə qiymətləndirmə; b) keyfiyyətcə qiymətləndirmə.
IV sinifdə keyfiyyətcə qiymətləndirmədən daha çox istifadə olunur. “Kəmiyyətcə qiymətləndirmə” rəqəmlər vasitəsilə (bal sistemi) şagirdin əldə etdiyi nəticələrin ümumiləşdirilməsidir. Bununla yanaşı, “keyfiyyətcə qiymətləndirmə”dən aşağıdakı formalarda istifadə olunur: yazı və yoxlama işlərində konstruktiv qeydlər; “portfolio” sistemi; verbal (söz), qarşılıqlı qiymətləndirmə, özünüqiymətləndirmə; meyar
cədvəli və s.
Dərslik komplektində ilboyu keçiləcək 320 saat dərsin bölgüsü verilmişdir.
Dərslikdə oxu materialları, Müəllim üçün metodik vəsaitdə hər bölmənin başlanğıcında materialların dərslikdə, iş dəftərində və MMV-də yerləşdirilməsi (dərsin, saatların nömrələri, mövzular; dərslikdə, iş dəftərində və MMV-də müvafiq səhifələr)
göstərilir. Hər bölmənin sonuncu saatı ümumiləşdirici təkrara, 39-40-cı saatları kiçik
summativ qiymətləndirməyə həsr olunur. Mövzuya aid bir dərsin iki saatda tədrisi
nəzərdə tutulur.
Tədris materiallarının bölgüsünü aşağıdakı cədvəllər üzrə qruplaşdırmaq olar:
Oxu materiallarının təsnifatı
Cədvəl 1
№ Tədris vahidləri
Cəmi
Şeir
Hekayə
Nağıl
Təmsil
1. Ailə və məktəb
10
2
8
2. Niyə belə deyirik?
14
3
10
1
3. Əməksevərlik
12
10
1
1
4. Yüz min niyə
15
2
12
1
5. Dostluq
13
1
12
6. Ana təbiət
14
4
10
7. Əxlaqi dəyərlər
14
6
8
8. Kainatın sirləri
8
8
Yekun
100
18
78
3
1
Dərslikdəki materialların təsnifatı
Cədvəl 2
Materialın növü
№
Bölmənin adı
Oxu mətnləri
Sual, tapşırıq və çalışma
1. Ailə və məktəb
10
56
2. Niyə belə deyirik?
14
41
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zəhmətkeşlik
Yüz min niyə
Dostluq
Ana təbiət
Əxlaqi dəyərlər
Kainatın sirləri
Yekun

12
15
13
14
14
8
100

37
53
36
35
30
11
299

Rubrikalar üzrə sual və çalışmaların təsnifatı
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cədvəl 3
Sual və çalışmaların sayı
146
38
74
8
2
39
7
314

Rubrikalar
Düşün və cavab ver
Söz ehtiyatı
Dil qaydaları
Şifahi nitq
Şüurlu oxu
Düşün və cavab ver
Debat
Cəmi

Mövzunun tədrisində istifadə olunan məzmun xətləri ilə
bağlı materialların təsnifatı
Cədvəl 4
S№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tədris vahidi

Oxu

Danışma

Dinləmə

Yazı

Məzmun
xətləri
Ailə və məktəb
Niyə belə deyirik?
Əməksevərlik
Yüz min niyə
Dostluq
Ana təbiət
Əxlaqi dəyərlər
Kainatın sirləri
Cəmi

Dil
qaydaları

11
15
10
11
13
14
12
13
99

9
8
6
8
10
12
10
8
71

8
8
6
12
6
6
9
6
61

9
10
7
3
6
6
7
6
54

7
8
5
4
4
6
9
9
52

4-cü sinif üçün dərslik komplektlərinin təhlili nəticəsində aşağıdakıları
söyləmək olar:
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Bu sinifdə Azərbaycan dili üzrə nəzəri mövzular yoxdur. Dil qaydaları yalnız
praktik yolla həyata keçirilir, əvvəlki siniflərdə öyrənilmiş bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsinə xidmət göstərir. “Dil qaydaları” rubrikası altında bəzən kiçik nəzəri materiallar verilir. Kurikulum səviyyəsində dil üzrə nəzəri materiallar III sinifdə
başa çatır. IV sinifdə bir “boşluq”, sanki fasilə yaranır. Bu halda III sinif şagirdləri
nəzəri materilla həddindən artıq yüklənir. Fikrimizcə, III sinifdə tədris olunan “Zərf”
nitq hissəsinin, “Cümlə”, “Cümlənin baş üzvləri” və “Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri”, “Xitablar”, “Durğu işarələri” mövzusunda sintaktik materialların IV sinifdə
tədrisi məqsədəuyğun olar. Ibtidai təhsil üzrə “Azərbaycan dili” fənninin tədrisinə
“İsmin hallanması” mövzusu daxil edilməmişdir. Halbuki həmin mövzunun tədrisi
vacibdir. Onun 4-cü sinifdə tədrisi nəzərdə tutula bilər.
1-ci cədvəldən görünür ki, dərslikdəki 100 mətndən 18-i şeir, 78-i hekayə, 3-ü
nağıl, 1-i təmsildir. Mətnlərin 38-i müəllifsizdir. (“Sözün qüdrəti”, “Qazların uçuşu”,
“Güzgünün tarixi”, “Yoldaşlıq köməyi”, “Yol söhbəti” və s.). Müəllifi olan mətnlərin
bəzilərinin müəllifi az tanınan və tanınmayan şəxslərdir. (Mübariz Qasımov, Əmir
Əyyubzadə, Eyvaz Zeynalov, Zemfira Məmmədova, İlham Ağayev, Reyhan Yusifqızı, Şamil Xurşud və s.) Dərsliyin “Kainatın sirləri” bölməsində bütün mətnlər (8
mətn) Reyhan Yusifqıızının “Yaşılgözlü qız” əsəri əsasında işlənmişdir. Bütöv dərs
ayını (40 saatı) əhatə edən həmin materillar şagirdlərin yaş və anlama səviyyəsinə
müvafiq olmayan mücərrəd mətnlərdir. B.Vahabzadə istisna olmaqla, tanınmış şair
və yazıçıların əsərlərinin, habelə Azərbaycan xalq nağılları və digər folklor nümunələrindən materialların azlığı şagirdlərin azərbaycançılıq ruhunda tərbiyəsinə zəif təsir
göstərə bilər. Lirik şeirlərin, təbiət təsvirinə həsr olunan materialların azlığı da bu
cümlədəndir.
Bədii əsərlərin forma və məzmun vəhdətində öyrənilməsi prinsipi ibtidai siniflərdə də aparıcı, üstün rola malikdir. “Yalnız nə təsvir olduğunu bilmək azdır, əsərin ideyasını başa düşmək, oxucuya estetik təsir göstərməsi üçün onun necə ifadə
olunduğunu bilmək lazımdır. Bədii ədəbiyyatın uşağın yaş və bilik səviyyəsinə müvafiqliyi təmin edildikdə həmin vəzifənin öhdəsindən gəlmək olar. Buna görə də ibtidai siniflərdə şagirdlər bədii əsərlər - hekayə, nağıl, şeir, təmsil haqqında elementar
praktik məlumat alır və onları oxumağı öyrənirlər” [7]. 4-cü sinifdə bədii materialların tədrisi zamanı müəllimlər bu tələbləri nəzərə almalıdırlar.
Bir dərs ilində hər biri iki saat olmaqla 160 dərsin (320 saat) tədrisi müəyyən edilmişdir. Müəllim üçün metodik vəsaitdə bütün dərslərin tədrisi metodikası şərh olunmuşdur. Dərslər fəal və interaktiv təlim/tədris üsulları əsasında planlaşdırılmışdır.
Tədrisi nəzərdə tutulan hər bir dərs əksər hallarda bir neçə məzmun xəttini
əhatə edir. Bəzi dərslər konkret olaraq bir neçə məzmun xəttini (oxu, dinləmə, yazı)
əhatə edir. Məsələn: “Baba və nəvə” (2-ci dərs – 3-4-cü saatlar, səh.15) oxu, dinləmə
və danışma; Nizami Gəncəvinin “Az danışmağın gözəlliyi” şeiri (22-ci dərs – 43-44cü saatlar, səh.39) oxu, yazı, dinləmə, dil qaydaları; “Heydər Əliyevin kəlamları”
mətni (26-cı dərs - 51-52-ci saatlar, səh.4) oxu, dil qaydaları, yazı; A.Şaiqin “Zəhmət
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və zinət” (136-137-ci dərslər - 271-274-cü saatlar, səh.192) şeiri oxu, yazı, danışma,
dinləmə, dil qaydaları məzmun xətləri üzrə təqdim olunur (Bu nümunələrin sayını artırmaq olar). Mövzuların böyük əksəriyyətində dərslik, iş dəftəri, müəllim üçün metodik vəsaitdən eyni dərs saatında əlaqəli tədrisi nəzərdə tutulur.
Müasir kurikuluma görə, şagirdə oxumağı və oxuduğunu başa düşməyi öyrətmək, elmi-idraki və bədii mətnlərlə işin üsul və vasitələrinə yiyələnmək, nitq mədəniyyətini inkişaf etdirmək, estetik, əxlaqi, əmək və ictimai tərbiyəni təmin etmək,
fəal həyat mövqeyi formalaşdırmaq və s. oxu materiallarının seçilməsi, hər şeydən
əvvəl, təlim məqsədilə müəyyənləşdirilir.
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Г.Абдуллаева
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ УРОКОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА В IV КЛАССЕ
Резюме
В статье в каждом разделе учебника для IV класса, составленного на
основе учебного плана по родному языку, рассматриваются грамматические
вопросы к текстам для чтения и слушание, практические правила преподавания
языка, анализируются материалы для чтения, вопросы и попытки по рубрикам
и классификация материалов по линиям содержания, используемым при
изучении темы.
Учебник Aзербайджанского языка для 4-го класса составлен на основе
учебной программы по родному языку. В каждом разделе учебника
грамматические вопросы к текстам для чтения и прослушивания приведены в
соответствие с языковыми правилами, изучаемыми в этом разделе, обеспечена
внутрипредметная и межпредметная интеграция. Приведенная научнотеоретическая информация по языковым правилам служит для усвоения норм
литературного языка и наиболее необходимых языковых терминов. Тесты и
задания, предназначенные для закрепления и применения языковых правил,
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направлены на формирование у учащихся аналитических способностей и
навыков самостоятельной работы.
Комплекты учебников по предмету (Учебник, Рабочая тетрадь, Пособие
для учителя) являются базовыми и минимальными ресурсами, создаваемыми
для достижения нормативов содержания в учебном процессе. Они являются
руководящим документом для учителя при осуществлении учебной
деятельности. В современных классах используются различные технологии и
методы обучения для реализации стандартов содержания, определенных в
учебном плане. Современные методы обучения, которые следует применять в 4
классе (мозговой штурм, словесные ассоциации, исследование с группами,
аукцион, аквариум, дебаты, словесное лото, кластер, зигзаг, ролевые игры и
др.) нашли свое отражение в Пособие для учителя.
Удовлетворить потребности младших школьников в ознакомлении с
окружающим миром, природой и событиями в обществе невозможно только
посредством классного чтения. В процессе аудиторного чтения полученные
учащимися знания и информация дополняются с помощью внеаудиторного
чтения. В этом смысле большое значение имеет чтение учащихся вне класса, в
семье. Тестовые занятия учителей, ведущих занятия по родному языку в
начальных классах, а также студенты, имеющих педагогический стаж работы в
школах, их обсуждение и анализ показали, что имеются широкие возможности
в подготовке и проведении уроков родного языка с точки зрения требований
учебных программ. Большинство учителей ответственно и творчески подходят
к процессу обучения.
Ключевые слова: начальная школа, система образования, новые
знания, школьный опыт, комплект учебников
G.Abdullayeva
ORGANIZATION OF LESSONS OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE IN
THE IV CLASS
Summary
In the article, in each section of the textbook for the fourth grade, compiled
on the basis of the curriculum for the native language, grammatical questions to the
texts for reading and listening, practical rules of language teaching are considered,
reading materials, questions and attempts by categories and classification of
materials according to the lines of content used in the study of the topic are analyzed.
The Azerbaijani language textbook for the 4th grade is compiled on the basis
of the native language curriculum. In each section of the textbook, grammar
questions for reading and listening texts are brought into line with the language rules
studied in this section, intra-subject and inter-subject integration is provided. The
given scientific and theoretical information on language rules serves to assimilate the
norms of the literary language and the most necessary language terms. Tests and
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assignments designed to reinforce and apply language rules are aimed at developing
students' analytical abilities and independent work skills.
Sets of textbooks on the subject (Textbook, Workbook, Teacher's Guide) are
the basic and minimum resources created to achieve content standards in the
educational process. They are a guiding document for the teacher in the
implementation of educational activities. Modern classrooms use a variety of
technologies and teaching methods to implement the content standards defined in the
curriculum. Modern teaching methods that should be used in the 4th grade
(brainstorming, word associations, research with groups, auction, aquarium, debate,
word bingo, cluster, zigzag, role-playing games, etc.) are reflected in Teacher's
Guide.
It is impossible to satisfy the needs of younger students in getting acquainted
with the world around them, nature and events in society only through classroom
reading. In the process of classroom reading, the knowledge and information gained
by students are supplemented with the help of extracurricular reading. In this sense,
the reading of students outside the classroom, in the family, is of great importance.
Test sessions of teachers conducting classes in their native language in primary
grades, as well as students with teaching experience in schools, their discussion and
analysis showed that there are ample opportunities in the preparation and conduct of
lessons in the native language in terms of the requirements of curricula. Most
teachers take a responsible and creative approach to the learning process.
Keywords: primary school, education system, new knowledge, school
experience, a set of textbooks
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Pəri Paşayeva
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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SEVDA RÜSTƏM QIZI XƏLILOVA
ADPU
Koroğlu Rəhimov, 108
Sevda_azturk@hotmail.com
BƏDİİ DİSKURSDA ÜSLUB GÖSTƏRİCİLƏRİNİN
TƏYİNİ MƏSƏLƏSİ
XÜLASƏ
Məqalədə bədii nitqdə işlənmiş linqvistik vasitələr əsasında fərdi üslubu
müəyyən edə bilən markerlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsindən bəhs edilir. Bədii
mətnin müəllifinin yazı tərzi onun bəzi sözlərinin təkrar işlədilməsi, cümlənin
müəyyən mövqeyində yerləşdirilməsi, antonimlərin, sinonimlərin, omonimlərin,
polisemantiklərin məhsuldar istifadəsi baxımından seçilə bilər. sözlər, müəyyən
üslub fiqurları. Müəllifin müxtəlif əsərlərində bu cür seçimlər göründükdə, onlar
üslub göstəriciləri və ya üslub göstəriciləri kimi qəbul edilir.
Dilin müxtəlif funksional üslublarında lüğət vahidlərinin diferensiasiyası
mümkündür. Bəzi üslubların leksik sistemində çox işlənən sözlər qeydə alınır.
Müəllif sözlərlə işləyir. Ümumişlək leksik qatın sözlərindən hər bir müəllif
özünəməxsus şəkildə istifadə edir. Bir sözü bir müəllif çox işlədirsə, başqa bir
müəllif az işlədir. Təsadüfi deyil ki, hazırda dilçilikdə ayrı-ayrı müəlliflərin dilinin
tezlik lüğətləri tərtib olunur.
Açar sözlər: üsiub, üslubi göstərici, diskurs, mətn, bədii diskurs
Mətn leksik vahidlərin məntiqi və qrammatik zəmində birləşmiş, təşkil olunmuş,
əsas məqsədi informasiyanı ötürmək olan əlaqəli kompleksidir. Lakin bu kompleks
hansı informasiyanın kimə ötürülməsi cəhətindən də fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.
Bədii mətn informasiyanın oxucuya ötürülməsi üşün yaradılmış mətndir.
Üslubiyyat fərdi və janr üslublarını, ünsiyyət prosesində istifadə olunan müxtəlif
dil vasitələrinin ekspressiv-emosional qiymətləndirmə xüsusiyyətlərini həm
paradiqmatik, həm də sintaqmatik planda öyrənir. Üslub mətn kimi formalaşmış dil
materialının fərqlənən növlərini əhatə edir. Mətnin fərqləndirilməsində iki vacib amil
vardır. Bunlardan biri ekstralinqvistikdir və mətnin müəllifi ilə bağlıdır. Bu halda
müəllif üslubu fərqləndirilir. Məsələn, Elçinin üslubu, Anarın üslubu, Kamal
Abdullanın üslubu, Çingiz Aytmatovun üslubu, Nodar Dumbadzenin üslubu və s.
Sadalamadan aydın görünür ki, hər bir yazıçı və şairin fərdi üslubu vardır. Fərdi
üslub müəllifin yazı manerasını əsasən müəyyənləşdirilir. Burada hadisənin nəql
edilməsinə başlamaq, hadisələrin ardıcıllığını vermək, surətləri açmaq və s. ön plana
keçir. Üslubiyyatı - «yazı manerası» və «danışıq manerası»nı öyrənən sahə
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adlandırırlar. Hər bir üslub özünəməxsus lüğət tərkibi, frazeologiyası, digər ifadə
vasitələri olan bir yarımsistem təşkil edir [1, s.455-456]. Şübhəsiz ki, bu
yarımsistemdə istifadə olunan sözlərin, frazeoloji vahidlərin, xüsusən atalar
sözlərinin istifadə olunmasında fərdi üslub özünəməxsus rol oynayır.
Üslubların başqa meyar üzrə təsnifi onların sahələrə aidliyini nəzərdə tutur.
Məsələn, elmi üslub, rəsmi üslub, bədii üslub və s. Bu üslublarda fərqləndirici
xüsusiyyətlər və ya üsluba ayırma meyarları başqadır. Deyək ki, elmi üslubda sahə
terminologiyasının vahidləri işləkliyi ilə seçilir. Rəsmi üslubda qəbul edilmiş
şablonlar, klişelər aparıcı rol oynayır. Bədii üslubda üslubi fiqurlar əsas yeri tutur.
Bütün deyilənlərə baxmayaraq, müasir linqvistika hələ ki, üslublara ayırmanın
elementləri dairəsini tam təyin edə bilməmişdir. Yəni mətnin hansı fərdi üsluba,
hansı janra aidliyini müəyyənləşdirmək üçün müəyyən vahidlər, elementlər, ünsürlər
üzrə araşdırmalar aparmağın ümumi prinsipləri təyin olunmamışdır.
Mətnin məqsədindən asılı olaraq onun dili və bu dili təşkil edən vahidləri, onların
birləşmə, düzülmə, səslənmə xüsusiyyətləri dəyişir. Üslubi təhlil öz mahiyyətinə
görə məlumatları, mətnləri bir-birindən fərqləndirən əlamətləri, kriteriyaları əhatə
etməlidir. Üslubla bağlı tədqiqat iki istiqamətdə aparıla bilər. Birinci halda məlum
müəllifin yaradıcılığı üzrə ona xas olan mətn vahidləri, üslub elementləri və s.
müəyyənləşdirilir. İkinci istiqamət kimə aidliyi məlum olmayan mətnin müəllifini
müəyyənləşdirmək məsələsi qoyulur. Şübhəsiz, ikinci istiqamətdə araşdırmalar daha
əhəmiyyətli və vacibdir [2, s. 84].
Dilin müxtəlif funksional üslublarında lüğət vahidlərinin diferensiasiyası
mümkündür. Bəzi üslubların leksik sistemində çox işlənən sözlər qeydə alınır.
Müəllif sözlərlə işləyir. Ümumişlək leksik qatın sözlərindən hər bir müəllif
özünəməxsus şəkildə istifadə edir. Bir sözü bir müəllif çox işlədirsə, başqa bir
müəllif az işlədir. Təsadüfi deyil ki, hazırda dilçilikdə ayrı-ayrı müəlliflərin dilinin
tezlik lüğətləri tərtib olunur.
Funksional və fərdi üslublara ayırma bütövlükdə lüğət tərkibinin vahidlərini
həmin üslublara görə müəyyən səviyyədə qruplaşdırmağa imkan yaradır. Dilin lüğət
tərkibinə daxil olan sözləri üslubla bağlı olaraq ümumi şəkildə iki yerə ayırmaq olar:
1) üslubu relevant leksika; 2) üslubu irrelevant leksika [3, s.69]. Üslubun təyini üçün
əhəmiyyətli sayıla biləcək leksika onların müəyyən leksik qatlara (termin,
ümumişlək söz və s.) aid olmasını nəzərdə tutur. Fərdi üslub üçün bu qatlar
irrelevantdır. Fərdi üsluba dair tədqiqatda markerləmə müəyyən sözlərin çox və ya az
işlənmə ilə əlaqədar olacaqdır. Lakin çox və ya az işlənmənin özünün dəqiq sərhədi
qeyri-müəyyəndir. Həm də müəllif bir əsərində bəzi sözləri çox, başqa əsərində isə
az istifadə edə bilər.
Dildəki sözlər təkmənalı və çoxmənalı olur. Çoxmənalı sözün bütün mənaları
ümumi semantik əsasa söykənir. Bu mənalar bir leksemin ətrafında cəmləşir, ona aid
olur. Bədii dildə çoxmənalı sözlərin işlənməsində üslubdan irəli gələn cəhət vardır.
Bu cəhət həm linqvistik, həm də ekstralinqvistik amillə bağlıdır. Deməli, çoxmənalı
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sözlər bədii dildə üslubi marker rolunu oynaya bilər. Bu fikir hələlik fərziyyə
səviyyəsində irəli sürülür. Onun yoxlanması üçün üslubu markerin təyini
kriteriyasını müəyyənləşdirmək və həmin kriteriya əsasında tədqiqat aparmaq tələb
olunur. Bəzi tədqiqatçılar bədii əsərdə qəhrəmanın müəyyən qiymətləndirmə
sifətlərindən istifadə etməsini üslubi marker kimi fərqləndirirlər. Eyni zamanda
antonimlərin işləkliyi də üslubi marker rolunu oynaya bilər [4, s.18].
Mətn leksik, məntiqi və qrammatik əlaqələrlə birləşmiş, müəyyən şəkildə təşkil
olunmuş və informasiyanı ötürməyə xidmət göstərən tamdır. Bu tam cümlələrin
ardıcıl düzülüşündan yaranır. Üslubu fiqur olan təkrar dilin bütün səviyyələrində fonetik, leksik və qrammatik səviyyələrdə işlənir. Təkrarlar müxtəlif meyarlar
əsasında təsnif olunur. Belə meyarlardan biri cümlə daxilində və ya cümlədən böyük
vahid daxilində təkrarı əhatə edir. Fərdi üslub üçün eyni cümlənin təkrarı əhəmiyyətli
amildir. Müəllifin çox işlətdiyi sözlər olduğu kimi, çox işlətdiyi ifadələr, söz
birləşmələri və cümlələr də mümkündür. Əgər sözün bir mətndə müəyyən sayda
təkrarlanması az informativliyə malikdirsə, söz birləşməsi, cümlə və hazır qəlibin
çox işlənməsi informativliyi artırır. Səviyyə mürəkkəbləşdikcə informativlik də artır,
yəni eyni cümlənin təkrarı üslubu marker kimi daha diqqəti cəlb edəndir.
Yazıçı Elçinin əsərlərində təkrarları təhlilə cəlb edərək üslubu marker
funksiyasını yerinə yetirən müəyyən əlamətləri aşkara çıxarmaq olur. Bunlardan biri
də antonim cütləri birləşdirməkdir. “Və elə bil ki, uçub bu tərəflərə gəlmiş bu cüllüt
də boş sahildə tək-tənha qalıb bir ins-cins üçün darıxmışdı və sahil boyu qaçan
Dolça gəlib ona çathaçatda cüllüt qanad açıb dənizə tərəf uçurdu, bu göylukdə, bu
mavilikdə, yarımdairə vurub yenə sahilə qonurdu, nəm qumun üstündə hərəkətsiz
dayanıb elə bil ki, Dolçanın qaça-qaça gəlib çatmasını gözləyirdi və elə ki, Dolça
yaxınlaşırdı, təzədən havaya qalxıb yarımdairə vurub iyirmi-otuz addım qabaqda
sahilə qonurdu və bu minval ilə Dolça çimərliyin boş çətirlərini, bütün görkəmləri
ilə adam, uşaq həsrətində olan alıcısız-satıcısız, səssiz-səmirsiz, iysiz-ətirsiz qutab
köşklərini ötüb keçdi, yelləncəklər tərəfdə cüllütlə siçan-pişik oyununu qurtarıb
dövrə vurdu, bu dəfə də yuxarı tərəflə qaça-qaça qayalığa tərəf gəldi» [Elçin].
Kontekstin tərkibində bir sıra cümlələr vardır. Birinci cümlə «Və elə bil ki, uçub
bu tərəflərə gəlmiş bu cüllüt də boş sahildə tək-tənha qalıb bir ins-cins üçün
darıxmışdı» cümləsidir. Lakin burada cümlə bitmir, növbəti cümlə və tabesizlik
bağlayıcısı ilə ona bağlanır. 111 sözdən ibarət olan yuxarıdakı kontekst cəmi bir
mürəkkəb cümlə şəklində qələmə alınmışdır. Bir əsərdən götürülmüş bu nümunədə
bir-birinə oxşar, bir-birinin tam və bəzən də formaca təkrarı olan birləşmələr çoxdur.
Qeyd edilən cəhət eyni yazı manerasını təsdiqləmə vasitəsi olaraq diqqəti cəlb edir,
üslubu marker funksiyasını yerinə yetirir. Elçinin əsərlərində üslubu marker rolunda
çıxış edə biləcək başqa bir element əsərdə cümlələrin antroponimlərlə başlanmasının
daha çox istifadə olunmasıdır.
Nəqledən referenti adlandırmaq üçün müəyyən dil vasitəsindən və ya bu
vasitələrin toplusundan istifadə edir. İnformasiyanı ötürən hər dəfə referenti qeyd
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edərkən referensial seçmə aparır. Referensial seçmə zamanı adresatın referenti
qavraması əsas götürülür. Poetik mətnlərdə eyni mövqelərdə işlədilən eyni
formaların çox təsadüf olunduğu məlumdur.
Ümumiyyətlə, üslubu markerlər distributiv təhlil yolu ilə də müəyyənləşdirilə
bilər. Bu metodla təhlil müəyyən leksik vahidlərin və ya xüsusi adların hansı ətrafda
işlədilməsində müəyyən qanunauyğunluqları açmağa kömək edir. Bu da mətndə yeni
üslubu markerlərin aşkara çıxarılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Beləliklə, aydın olur ki, mətnin müxtəlif vahidlər əsasında təhlili, seçilmiş
vahidlərin, konstruksiyaların işlənmə tezlikləri üslubu markerlərin təyin olunmasının
bir vasitəsidir. Üslubu relevant elementlərin tam dairəsini, təbii ki,
müəyyənləşdirmək çətindir. Lakin üslubu marker kimi təhlilə cəlb edilə biləcək
vasitələri aşkara çıxarmaq müxtəlif müəlliflərin əsərləri əsasında aparılan təhlillər
üzrə mümkündür. Mətndə istifadə olunan müxtəlif səviyyəyə aid dil vahidləri mətnin
üslubu keyfiyyətlərini formalaşdırır. Onlar həm mətnin ayrı-ayrı hissəsinin
əlaqələndirilməsi vasitəsi rolunda çıxış edir, həm də mətnin müəyyən üslubu
markerlərini təşkil edir. Aydındır ki, mətndə fərqli üslubu markerlər ola bilər. Bu
cəhət üslubu markerləri yalnız leksik səviyyə elementləri arasında deyil, sintaktik
konstruksiyalar, habelə mətnin cümlədən böyük vahidi daxilində axtarmağı
aktuallaşdırır.
Sinonimlik, omonimlik və antonimlik semantik kateqoriya kimi, leksikologiyada
sözlərin semantik qruplara bölünməsi zamanı təyin edilir. Antonimlərldə mənaya,
omonimlərdə isə məna və formaya görə müqayisə əsas götürülür. Omonimlərin
təyini zamanı formanın (eyni səs cildinin) nəzərə alınmasının vaciblidir. Forma
eyniliyi, mənanın kateqorial fərqliliyindən istifadə olunur. Eyni səs tərkibinə malik
olmayıb yaxın məna və ya məna çalarları ilə fərqlənən sözlər sinonim
adlandırılmışdır. Əslində tərifdə «müxtəlif səs cildi»nə maliklik əlaməti izafi sayıla
bilər. Yəni sinonimlər məna çaları ilə fərqlənən sözlərdir. Doğrudur, əlavə əlamət,
yəni fərqli səs cildi həm də polisemiya ilə sinonimliyi fərqləndirməyə xidmət
göstərir. Antonimlərdə əlavə əlamətin (eyniköklülük və fərqliköklülük) daxil
edilməsi anlayışları bir-birindən ayırmada heç bir əsaslı rol oynamır. Bu məsələ
antonim, omonim və sinonimlərin mətndə funksionallığı, yəni mətndə işlənməsi
cəhətlərinə təsir göstərir.
Dedim: könül, içmə eşqin camını,
İçsən, dünya sənə dar olacaqdır. [Ələsgər]
Nələr gördüm, gəşt elədim dünyanı,
Hər bir işin qilü-qalı varıymış.
Yaxşı günün olurmuşsa yamanı,
Yaman günün yaxşı halı varıymış [Ələsgər]
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Ələsgər, bilirsən qüdrətin sirrin,
Zülmətə işıq var, acıya şirin [Ələsgər]
Antonimlərin əsas üslubi funksiyaları əksliyi ifadə etmək, təbiət və sosial
hadisələri, insan xarakterini təzadlı təsvir etmək vasitəsi olmaqdır. Əksliklər,
qarşılaşdırma mətnlərdə, eləcə də xüsusi analitik-sintaktik konstruksiyalarda frazeologizmlərdə, zərbi-məsəllərdə və atalar sözlərində geniş istifadə olunur. Xalq
deyimlərinin məna tutumu, obrazlılığı, lakonikliyi çox zaman antonimlərdə ifadəsini
tapır. Klassiklərin, məşhur yazıçı və şairlərin əsərlərində yer alan qanadlı sözlərdə
kifayət qədər antonimlər işlənir.
Antonimlərin üslubi funksiyaları müxtəlif və rəngarəngdir. Bir sıra hallarda
antonimlər mətni təşkil edir, başqa hallarda əsər qəhrəmanlarının xarakterindəki
təzadlı məqamları açır, dəqiqləşdirici rol oynayırlar. Məsələn, içəri-çöl, sağ-sol,
əvvəl-sonra kimi antonimlər mətndə zaman və məkan münasibətlərini aydınlaşdırır.
Zaman səciyyəli antonimlər hadisələrin ardıcıllığını təsvir etməkdə, zamanın
müəyyən parametrlər üzrə qapanmasında, tamamlanmasında mühüm rol oynayır.
Məsələn,
Ürəyimin əsl yükü
sevinc imiş sən demə,
Kədərimin əsl kökü
sevinc imiş sən demə.
Kədərimi
çevirdim astar üzünə,
Sevincimi gördüm…[Ramiz Rövşən].
Getdim,
dünyaya dəydim, qayıtdım,
Getdim
qapısını döydüm, qayıtdım,
Gülə-gülə çıxdım dostlar üzünə,
Dostları
çevirdim astar üzünə,
Nə yaxşı ki, düşmən çıxan olmadı…[ Ramiz Rövşən].
Bu nümunədə “o dünyaya getmək”, “o dünyadan qayıtmaq” antonim
frazeologizmələri yer almışdır. Azərbaycan dilində “o dünyaya gedib-qayıtmaq”, “o
dünyanı görüb qayıtmaq, “ölüb-dirilmək” ifadələri işlənir. Bu şeirdə işlənən
antonimlərin əvvəldə və sonda yerləşməsi fərdi üslubi səciyyə daşıya bilər. Bu
baxımdan, antonim cütlərin komponentlərinin bir-biri ilə müqayisədə işlənmə
mövqeləri fərdi üslub markeri kimi öyrənilə bilər.
Antonimlərin üslubi funksiyalarını öyrənərkən çox zaman eyni bir qrammatik və
ya üslubi kateqoriyaya daxil olan sözlər qarşılaşdırılır. Bu zaman antonim cütün
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tərkibindəki hər iki söz eyni kateqoriyaya aid olur. Məsələn, ingilis dilində truth-fib
sözləri antonim cüt yaratmır. Halbuki bu cütdəki sözlər əks anlayışları ifadə edir.
Truth sözü neytral üslubi laya aiddir, fib sözü isə slenq vahididir və başqa üslubi
kateqoriyaya mənsubdur.
Antonimlərin bir çox üslubi fiqurların əsasında durur. Antonimlərin köməyi ilə
sözlərə xüsusi məna vermək, məntiqi vuruğunu aşkarlamaq olur. Cümlədə,
kontekstdə, mətndə leksik səviyyədə antonim olmayan sözlərin antonimliyi baş verə
bilər. Bir sıra sözlər kontekst daxilində antonimlik qazanır. Daha doğrusu, kontekstdə
antonimini tapır. Bu isə təzadın, ziddiyyətin, əksliyin mətn daxilində antonimlik üçün
yeganə göstərici olmadığını sübut edir.
Üslubi funksiyalar dil vasitələrinin mətndə qarşılıqlı təsiri və bu təsir nəticəsində
mətnin məzmunu ilə ekspressiv, emosional, qiymətləndirmə və estetik
informasiyanın ötürülməsi ilə müəyyənləşir. Dil vasitələrinin üslubi funksiyalarına
praqmatik cəhəthdən yanaşıldıqda, müəllifin oxucuya təlqin etdiyi emosiya və
münasibət, danışanın verilən məlumata, dinləyənə, hadisə və vəziyyətə münasibəti
nəzərə alınır.
Üslubi funksiyaları reallaşdıran vasitələr oxucunun mətni təhrifsiz, düzgün başa
düşməsinə kömək edir. Antonimlər yüksək üslubi potensialı olan dil vasitələridir.
Antonimlər bir-biri ilə zidd mənalı sözlər cütü olduğundan onlar təzadlı məqamların
açılmasında, təzadlarla ötürülən məlumatı gücləndirməkdə, mətnin və fikrin
ekspressivliyinin artırılmasında xüsusi rol oynayır.
Antonimlərin başqa bir xüsusiyyəti onlardan birinin istifadə olunması ilə
digərinin assosiativ canlanmasıdır. Antonimlərin üslubi xüsusiyyətləri dilin estetik
funksiyalarını yerinə yetirən müxtəlif nitq fiqurlarında reallaşır. Bədii dildə geniş
yayılmış üslubi fiqurlardan biri antitezadır. Antiteza antonimlərin işlənməsinə
əsaslanır. Antiteza mahiyyətcə təzad təşkil edən söz obrazlarının qarşılaşdırılması
üsuludur. Bu üslub fiqurundan istifadə zamanı adlandırılan qarşılıqlı əks anlayışlar
bir kontekstdə qarşılaşdırır.
Təzad bədii mətnin strukturunun təşkil və inkişaf etdirilməsinin kompozisiya-nitq
üsuludur [5, s. 200]. Antiteza təzad fiqurudur. Antitezaya cəlb edilən bütün sözlər
bir-birinə qarşı qoyulur. Antitezanın gücləndirilmə, intensivləşdirilmə üsulları vardır.
Antitezanın leksik ifadə vasitələri antonimlərdir. Antitezalar aforizm və deyimlərdə,
xalq yaradıcılığında geniş istifadə olunur.
Antonimlər bədii mətndə canlı ifadə vasitələri kimi işlənir. Yazıçı, şair həyatı
təzadlarda görür. Belə təzadlar onun gerçəkliyi bir tam kimi dərk etməsi, götürməsi
və təsvir etməsidir. Əksliklər müxtəlif üslubi məqsədlərlə istifadə olunur. Həmin
məqsədlər sırasına keyfiyyətin son həddini göstərmək, təsəvvürü, obrazı
gücləndirmək, ifadəni anktuallaşdırmaq, iki əks keyfiyyəti, halı, hərəkəti,
təsdiqləmək, aralıq, orta keyfiyyəti, xassəni bildirmək və s. bura daxildir. Eyni
kontekstdə əks mənalı sözləri qarşılaşdırmaqla ifadəlilik gücləndirilir.
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«Yollar eniş-yoxuş,
bələn-bələndi,
Yollar
min ildir ki, gedib- gələndi,
Təzəydi, köhnəydi, bilmədim,
Talada cığırlar qafiyələndi…» [Məmməd İsmayıl].
Bir-biri ilə təzad təşkil edən, bir-biri ilə qarşılaşdırıla bilən predmetlərin inkar
edilməsi antiteziya əks üsuldur. Bu üsüldan istifadə zamanı müəyyən əlamətlərin
yoxluğunu daha ifadəli və canlı şəkildə ötürmək mümkündür.
Antonimlərin iştirakı ilə formalaşan sintaktik paralelizm antitezanı gücləndirir,
onu intensivləşdirir. İki və daha artıq antonim cütünün işlədilməsi ilə əmələ gələn
antiteza mürəkkəb antitezadır.
Antiteza yalnız struktur-semantik baxımdan deyil, həm də mətnin üslubi və
kompozisiya təşkili cəhətdən də əhəmiyyət daşıyır. Nitq qarşılaşdırılmasının əsas
tipləri kimi bu zaman leksik, qrammatik və kompozisiya elementləri çıxış edir və
onlar mətnin bütün səviyyələrdə təşkilində istifadə olunur.
Beləliklə, antonimlərin üslubi funksiyalarının rəngarəng və müxtəlif olması
aydınlaşır. Antonimlər əksliyi ifadə edir, hadisələrin zidd mahiyyətini və danışıqda
işlənməsi ifadəliliyi, obrazlılığı, emosionallığı gücləndirməklə yanaşı, üslubun təyin
edilməsi vasitəsi rolunu da oynayır.
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Севда Халилова
ВОПРОС ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТИЛЯ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается вопрос об определении маркеров, способных
определять индивидуальный стиль на основе языковых средств,
вырабатываемых в художественном дискурсе. Манера написания автором
художественного текста может быть подобрана с точки зрения многократного
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употребления некоторых его слов, размещения их в определенной позиции
предложения, продуктивного использования антонимов, синонимов, омонимов,
многозначных
слов,
определенных
стилистических
фигур.
Они
рассматриваются как стилевые маркеры или указатели стиля, когда такой
выбор проявляется в различных работах автора.
Можно дифференцировать словарные единицы в разных функциональных
стилях языка. Часто употребляемые слова прописаны в лексической системе
некоторых стилей. Автор работает со словом. Каждый автор по-своему
использует слова общелексического слоя. Если один автор использует слово
много, то другой автор использует его меньше. Не случайно сейчас в
языкознании составляются частотные словари языка отдельных авторов.
Ключевые слова: узиуб, стилистический показатель, дискурс, текст,
художественный дискурс.
Sevda Khalilova
THE QUESTION OF DETERMINING THE INDICATORS OF STYLE IN
ARTISTIC DISCOURSE
SUMMARY
The article deals with the issue of defining markers that can determine an
individual style based on linguistic means developed in artistic discourse. The
manner of writing by the author of a literary text can be selected from the point of
view of the repeated use of some of his words, placing them in a certain position of
the sentence, the productive use of antonyms, synonyms, homonyms, polysemantic
words, certain stylistic figures. They are regarded as stylistic markers or style
indicators when such choices appear in the author's various works.
It is possible to differentiate vocabulary units in different functional styles of the
language. Frequently used words are registered in the lexical system of some styles.
The author works with words. Each author uses the words of the general lexical layer
in his own way. If one author uses a word a lot, another author uses it less. It is no
coincidence that now in linguistics frequency dictionaries of the language of
individual authors are being compiled.
Key words: usiub, stylistic indicator, discourse, text, artistic discourse
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Svetlana Məmmədova
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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PRAGMATIC FUNCTION OF INVERSION
IN POLITICAL DISCOURSE
Key words: inversion, rhetorical device, political discourse, pragmatics
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Ключевые слова: инверсия, риторический прием, политический дискурс,
прагматика
Diachronic studies of the problem of word order are often limited to the
framework of the stage of development in the national language [1], while the
problem of the historical development of the structure of the utterance at the stage of
origin and early development of the language and during the formation of the base
language remains a poorly studied area of linguistics.
Thus, at a certain stage in the development of the language, the structure of
the utterance becomes binary in terms of form. The division of the structure, the
formation of independent members of the sentence raised the question of the order of
constituents: the vocabulary began to fulfill a meaning-distinguishing function.
Further complication of the structure is observed in the Indo-European languages.
Initially, the utterance was extremely syncretic and expressed thought through a
single word. The increasing complexity of objective reality required the allocation of
at least three components of the sentence - subject, action and object. The lexical and
grammatical categories of the language are actively developing, in particular, the
case category.
According to the concept of H.K. Uhlenbeck, in the proto-Indo-European
language the case system consisted of “asset” and “liability”: “Asset” was the case of
the subject with the active verb, passive - the case of the object with the active verb
and the subject with the inactive [3, 10]. Based on the thesis put forward by
Uhlenbeck, Y.S.Stepanov considers it possible to distinguish four main and two
additional (theoretically possible) types of proto-Indo-European sentences (at the
stage when languages had a developed nominative-accusative system),
corresponding to the following structural and semantic schemes:
1) inactive subject (thing) + verb: ˝ Snow is melting ˝
2) active subject (person or similar to a person) + verb: Man goes˝
3) active subject + verb + inactive object: ˝Man lays on a stone˝
4) an active subject + a verb + an active object: “A person kills an enemy”
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5) inactive subject + verb + inactive object: “Water breaks the house”
6) inactive subject + verb + active object: stone kills a man.
The question of the development of the syntactic structure in the IndoEuropean language-based is addressed by V. G. Admoni. He identifies two basic
concepts that explain the patterns of development of the syntax of Indo-European
languages. Linguists who adhere to the first concept believe that the development of
thinking entailed a transition to more clear, logical constructions. In particular,
V.G.Admoni quotes J. Wackernagel, an authoritative linguist in the field of
comparative historical syntax, who believed that “newer forms of expression
generally correspond to logic to a greater extent than older forms” [1, 2].
Unlike the languages, where it is possible to start a phrase from almost any
part of speech, English has a strict word order, which obeys a number of simple
rules. The reason lies in the fact that there are only a few types of endings for the
transmission of plurals and tense forms. Therefore, to show the relationship between
words in a sentence, English also relies on a clear word order. “We thank the brave
members of law enforcement…” [6]
To understand the structure of sentences in English, first you need to get a
general idea of the words that are used to compile it. They can be divided into 3 main
groups:
Independent parts of speech (content words). A noun is a person, place or
thing: human being is a person, spoon is a thing.
• Verb (verb) - describes an action or state: to shout - scream, to mock mimic.
• Adjective - characterizes the noun: awesome, loathsome - vile, fluffy.
• Adverb (adverb) - describes verb forms: furiously - violently, quickly fast, lately - recently.
Principal parts of the sentence. • Subject = subject (subject) - a noun or
pronoun that directly performs the action. “We’re praying for those who are
recovering right now in the hospital.” [6]
• Predicate = predicate- verb variations that mean the action that the subject
performs. “We’re joined for today’s ceremony by our wonderful Vice President,
Mike Pence.” [6]
Subordinate parts of the sentence
• Object = object - the pronoun or noun the action is directed to. “They
never let us down” [6].
• Attribute - an adjective, a numeral, a participle, etc., which characterize a
subject or an addition. “We’re joined for today’s ceremony by our wonderful Vice
President, Mike Pence” [6].
• Adverb (adverbial modifier) - defines the sign, reason, place and time of
the predicate. “For eight months, Ray worked constantly at Ground Zero.” [6]
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An exclamatory sentence contains an exclamation point at the end (“!”) and
emphasizes the attribute or subject. It is characterized by exactly the same word
order as in the usual narrative sentence, i.e. subject follows predicate. Nevertheless,
there are cases when a predicate can be omitted in an exclamation clause. These
sentences may begin with the following words: “what,” “how,” and “such.” Let’s see
how well built. Made in America!” [6]
A declarative sentence is a sentence that declares something, affirming a
fact or vice versa, denying it. There are two types of such sentences: affirmative +
negative.
• Affirmative sentence.
The complete formula for constructing an affirmative sentence is as follows:
subject + predicate + [attribute + object + adverb]: “has also endured other severe
9/11-related illnesses.” [6] However, depending on what exactly you want to express,
some of the components of this formula can be omitted: object, attribute, predicate
and adverb: “And I don’t know if the stage will hold it, but if it doesn’t, we’re not
falling very far.´[6]
Each corresponds to special marker words (already, currently, often etc.), so
when studying tens forms, always one should pay attention to the position that these
words occupy in the sentence.
A characteristic feature of a negative sentence is the presence of an auxiliary
verb depending on the time (“do”, “have”, “be”) and the particle “not”. Word order
in English: subject + auxiliary verb + not + predicate + [attribute + object +adverb]:
“And I don’t know if the stage will hold it, but if it doesn’t, we’re not falling very
far.´[6] Some parts of the sentence can be omitted: object, attribute and adverb: ”
Let’s see how well built. Made in America!” [6]
Deviation from the traditional word order in the English sentence, as a result
of which any member of the sentence is essentially distinguished and acquires an
additional emotional or expressive coloring, is called inversion. A change in the
order of words cannot be unlimited, that is, the subject can come after the predicate,
but the article, for example, or the demonstrative pronoun certainly precede the noun
to which they refer. When a subject is shifted from its inherent front position, word
order becomes a means of predicatively highlighting sentence members only when it
is inverse (or regressive). Consequently, the subject, in the reverse order of words, is
essentially not “in its place” in the English sentence. Due to this, it is very
distinguished in the semantic sense. Therefore, the inversion of the predicate is a
means of highlighting the subject.
However, inversion is a means of highlighting the immediate subject (or its
group), moving the subject from the front position does not contribute to the
transformation of the predicate into the topic of the statement. Example: “Here with
us for this signing ceremony are the three families whose loved ones are
memorialized in the title of this bill” [6]. It should also be noted that Azerbaijanian
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sentences are closer in structure to simple narrative sentences with the inversion of
the predicate, which is the least characteristic in English.
Putting a defined member of a sentence into a postposition. In modern
English, this method of predicative allocation refers only to a definition. As noted by
J. Kerm: “it is natural and usual to place stressed adjectives after the noun” [4, 64],
that is, in the position after the designated member of the sentence. For example:
“And we’re gathered this morning at the White House to honor our solemn duty to
America’s best, bravest, and finest, …” [6]. Other cases of deviation from the
traditional word order (lexicosyntactic, lexical) In addition to purely syntactic ways
of changing the word order, there are also lexical-syntactic and lexical methods. In
modern English, the phrase “there is / there are” is a single whole with the meaning
“is, exists”, and the word there is completely not perceived as an adverb “there”: “I
don’t oppose war in all circumstances, and when I look out over this crowd today, I
know there is no shortage of patriots or patriotism” [7] Sentences with a given
turnover are used to highlight the subject (or its group) and is characterized by a
special type of inversion. Thus, the turnover there is / there are, as a whole, serves to
highlight the subject, which is shifted from the front position inherent in it in English
(i.e., changing the order of words). The subject is distinguished by inversion, but the
inversion is not purely syntactic, but caused by the presence of the structural word
there at the beginning of the sentence. It should also be noted that sentences with the
turnover there is / there are used in modern English fiction, scientific and technical
and political literature quite often.
There are a large number of different cases of using inversion in the English
language. Among which the most common are inversion constructions with a
turnover there is / there are, as well as the inversion, which is used in expressing the
question and in sentences with direct speech. Consider the different uses of inversion
in the speeches of ex-presidents of the USA Barack Obama and Donald Trump and
analyze them to identify the most commonly used types of inversion, example:
“Over the last two decades, you have endured hardship with amazing grace
and incredible grit.” [6]
“To every 9/11 hero, you poured out your heart, your sweat, your soul, and
everything you had for your country.” [6]
In their speeches, we encounter grammatical inversion, in particular, with
inversion constructions with a turnover there is / there are and partial inversion,
which is used to express the question. Example: “You ran toward the wreckage, into
a ball of flames, like, frankly, nobody in this country had ever seen.” [6]
“I don’t oppose war in all circumstances, and when I look out over this
crowd today, I know there is no shortage of patriots or patriotism.” [7]
This inversion is objective, does not carry any emotional load, and also
performs a grammatical function and obeys grammatical rules.
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The study deals with the issue of pragmatic function of inversion in political
discourse. It investigates the phenomenon of word order. Stylistic inversion as a
means of expressiveness and the effect of inversion on the meaning and stylistic
coloring of a sentence is also studied. For the linguistic analysis of linguistic means
of realization of the strategy of argumentation in political discourse, pragmatic
aspects of inversion in modern English and inversion as a means of intensification of
pragmatic aspect in political discourse, the speeches of such politicians as Barack
Obama and Donald Trump are applied. The main method of inversion analysis is to
identify and describe rhetorical, linguistic or grammatical features and pragmatic
aspect of inversion. The research material was a selection of inverted sentences from
the speeches of ex-presidents of the USA Barack Obama and Donald Trump.
Example: “In the wake of the September 11th attacks, courageous
Americans raced into smoke, fire, and debris in lower Manhattan, the Pentagon, and
a field in Shanksville, Pennsylvania” [6] So, in the next sentence, the position of
“Here with us for this signing ceremony “in the beginning caused a stronger
emphasis on the conjugated verb are, giving the whole statement a certain rhythmic
pattern: “Here with us for this signing ceremony are the three families whose loved
ones are memorialized in the title of this bill” [6]
The inversion functions in the following example are interesting: “Here with
us today is Ray’s wife Caryn, his daughter Taylor, and his son Terence, now a New
York City firefighter. Please, stand up. Good. Very good. Thank you.” [6]
At first glance, it might seem that the main stylistic device used in this
sentence and giving it a certain emotional coloring is a repetition of the word looked.
However, with a more careful analysis, it is clear that repetition here does not appear
in its main stylistic function, but in the additional function of the background, on
which the pronounced more clearly, the adverbial word today and object here with us
are the main means of stylistic influence on the listener or audience.
It is interesting to note in passing that when repetition has a gain function,
the sentence suggests the corresponding emphatic intonation; when the repetition has
a background function, the repeated words do not have emphatic intonation.
Intonation in all cases is falling. Example:
“Please, stand up. Good. Very good. Thank you. And I know Ray must be
watching over you, looking down right now from heaven, on this beautiful Rose
Garden. Very, very proud of you. Thank you. Thank you very much.” [6]
Context plays an important role in understanding and implementing the
pragmatic aspect of the inverted word order. By context, it is customary to
understand the language environment in which one or another linguistic unit is used.
The textual situation plays an important role.
A pragmatic context differs from a linguistic one in that it serves for its
semantic complication and its fulfillment of a specific pragmatic function.
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“…Chief Joyce spent seven months working at Ground Zero. In 2011, he
was diagnosed with cancer. He has also endured other severe 9/11-related illnesses.
But the Chief is a fighter. He is definitely a fighter. As he says, because of this bill,
he does not have to fear for the families of his firehouse whose loved ones made the
ultimate sacrifice. Chief Joyce, you have our everlasting gratitude. Please, Chief.
Thank you. Good. Thank you, Chief. Thank you for being here. And say hello to
everybody.” [6]
First of all, it is necessary to consider this example from a grammatical
point of view. According to the characteristics of the types of grammatical inversion,
this type belongs to the fifth type. Here adverb precedes the conjugated verb to be,
and both of them stand in front of the subject.
Inversion can also get expressive in cases where it provokes an idea of those
contexts for which the corresponding arrangement of words is common. So, for
example, in English poetry an adjective cannot only, as is usual for prose, precede a
definable noun, but also follow it: Worried by silence, sentries whisper, curious,
nervous. But nothing happens [2]. The position of the adjective in prose gives the
style solemnity, elation or musicality.
There are a large number of different cases of using inversion in the English
language. Among which the most common are inversion constructions with a
turnover there is / there are, as well as the inversion, which is used in expressing the
question and in sentences with direct speech. Consider the different uses of inversion
in the speeches of ex-presidents of the USA Barack Obama and Donald Trump and
analyze them to identify the most commonly used types of inversion.
The high frequency of using inverse constructions with introducing there is
determined by its universality, since similar constructions are also observed in other
languages of the Indo-European family.
Based on the results of these studies, it can be concluded that in modern
English short stories, along with grammatical inversion, there is also a stylistic
inversion. It should be noted that in such literary works the most frequently used
cases of grammatical inversion are sentences with inversion constructions there is /
are (here is / are), inversion in interrogative sentences. Stylistic inversion is also quite
common, when in a sentence in the first place there are common circumstantial
expressions, adverbs of a place, as well as an inversion in the author's words after
direct speech. Stylistic inversion is rarely used in conditional subordinate clauses
with the verbs should, could, had, was, were, as well as inverse constructions with
the turn “It is / was ... that / who / whom».
Inversion often gives a particular rhythmic sound to a sentence. However,
unlike poetry and prose it is not rhythm that causes inversion, but inversion,
motivated by the purpose of the utterance, can give rhythm to the sentence.
Having examined various cases of inversion in political discourse, we came
to the conclusion that it plays a large role in creating a stylistic effect. Conversions
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with inversion are expressive due to a change in the familiar sequence of elements in
a sentence and a change in its melody. However, one should distinguish between
inversion and non-stylistic reverse word order, as well as those cases when violations
in the construction of a statement are associated with the speaker’s illiteracy.
Thus, we can conclude that communication in political discourse can be fully
realized only if the speech is expressive, figurative, emotional, if it wakes the
listener’s imagination, that is, if it also performs an aesthetic function. Only skillfully
constructed and syntactically organized speech in a special way can fulfill the
pragmatic function. When considering the specifics of political speech, it is
important to take into account the characteristics of the listener’s perception of the
text. Conversions with inversion are expressive due to a change in the familiar
sequence of elements in a sentence and a change in its melody. However, one should
distinguish between inversion and non-stylistic reverse word order, as well as those
cases when violations in the construction of a statement are associated with the
speaker’s illiteracy.
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PRAGMATIC FUNCTION OF INVERSION
İN POLITICAL DISCOURSE
Summary
The article deals with the issue of pragmatic function of inversion in
political discourse. It investigates the phenomenon of word order in political
discourse from pragmatic point of view. The main method of inversion analysis is to
identify and describe rhetorical, linguistic or grammatical features of inversion. The
research material was a selection of inverted sentences from the speeches of expresidents of the USA Barack Obama and Donald Trump. The relevance of the topic
is determined primarily by the relevance of the linguistic field in which it is studied.
A pragmatic study of English-language political discourse has been and remains in
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the spotlight of linguists. The experience gained in this direction indicates that such
research, firstly, serves as the basis for pragmatic research itself, enriching the field
of political discourse which in itself is very significant, and, secondly, they
contribute to a clearer understanding of the specifics of the English language, the
identification of those factors and patterns in its system that remain hidden, not
known or not tinted when they are purely intra-linguistic consideration. Moreover,
pragmatic analysis is of wide applied value and, first of all, due to its direct access to
the methodology of teaching foreign languages and to the field of translation.

SİYASİ NİTQDƏ İNVERSİYANIN PRAQMATİK FUNKSİYASI
Xülasə
Məqalə siyasi diskursda inversiyanın praqmatik funksiyası məsələsindən
bəhs edir. Siyasi diskursda söz sırası fenomenini praqmatik nöqteyi-nəzərdən
araşdırır. İnversiya təhlilinin əsas üsulu inversiyanın ritorik, linqvistik və ya
qrammatik xüsusiyyətlərini müəyyən etmək və təsvir etməkdir. Tədqiqat materialı
ABŞ-ın eks-prezidentləri Barak Obama və Donald Trampın çıxışlarından tərsinə
çevrilmiş cümlələrin seçilməsi olub. Mövzunun aktuallığı ilk növbədə onun
öyrənildiyi dil sahəsinin aktuallığı ilə müəyyən edilir. İngilisdilli siyasi diskursun
praqmatik tədqiqi dilçilərin diqqət mərkəzində olmuşdur və qalır. Bu istiqamətdə
qazanılmış təcrübə göstərir ki, belə tədqiqatlar, ilk növbədə, praqmatik tədqiqatların
özü üçün əsas kimi çıxış edir, özlüyündə çox əhəmiyyətli olan siyasi diskurs sahəsini
zənginləşdirir və ikincisi, ingilis dilinin xüsusiyyətlərinin daha aydın başa
düşülməsinə, . onlar sırf dildaxili mülahizə olduqda, onun sistemində gizli qalan,
məlum
olmayan
və
ya
rənglənməmiş
amillərin
və
nümunələrin
müəyyənləşdirilməsinə kömək edir. Bundan əlavə, praqmatik təhlil geniş tətbiqi
dəyərə malikdir və ilk növbədə, xarici dillərin tədrisi metodologiyasına və tərcümə
sahəsinə birbaşa çıxış imkanına görədir.

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ИНВЕРСИИ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Резюме
В статье рассматривается вопрос о прагматической функции инверсии в
политическом дискурсе. В ней исследуется феномен порядка слов в
политическом дискурсе с прагматической точки зрения. Основной метод
анализа инверсии заключается в выявлении и описании риторических,
лингвистических или грамматических особенностей инверсии. Материалом
исследования послужила подборка перевернутых предложений из выступлений
экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа.
– 222 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

Актуальность темы определяется в первую очередь актуальностью
лингвистической области, в которой она изучается. Прагматическое
исследование англоязычного политического дискурса было и остается в центре
внимания лингвистов. Опыт, накопленный в этом направлении, указывает на
то, что такие исследования, во-первых, служат основой для самих
прагматических исследований, обогащая поле политического дискурса, что
само по себе очень значимо, и, во-вторых, они способствуют более четкому
пониманию специфики английского языка, выявлению этих факторов и
закономерностей в его системе, которые остаются скрытыми, не известными
или не окрашенными, когда они являются чисто внутриязыковым
рассмотрением. Более того, прагматический анализ имеет широкое прикладное
значение и, прежде всего, благодаря его прямому доступу к методологии
преподавания иностранных языков и к области перевода.
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SÜNİ İNTELLEKTDƏ KOQNİSİYA VƏ DİL
XÜLASƏ
Müasir texnologiya hər kəsin həyatında vacib rol oynayır. Əslində ikili say
sisteminə dayanan maşın dili riyazi düsturlar və modelləri ilə öz işini yerinə yetirir.
Əlbəttə, yarandığı gündən müxtəlif formalarda öz inkişafını göstərən maşın dili daim
təkmilləşməyi tələb edir. Süni intellekt adlandırdığımız bütün texnologiya məhz
təkcə riyaziyyat elmi ilə deyil, həm də bir çox neyroelmlər və dillə sıx bağlıdır. Dil
modellərinin tətbiqi sayəsində insanlara xidmət edən süni intellekt əksər sahələrdə
mövcuddur. Məqalədə süni intellektin meydana gəlməsi, onun yaranmasında rolu
olan alimlərin fərqli yanaşmaları araşdırılır. Biheyviorizm nəzəriyyəsinin sıradan
çıxma səbəbləri, əsas gətirilən fikirlər, süni intellektin inkişafına yol açan N.Çomski
məktəbinin rolu tədqiqat işində öz əksini tapır. Çomskinin generativ qrammatikası,
onun koqnitiv dilçiliklə bağlı yanaşmaları və fərqli fikirləri müqayisə edilir. Hər iki
nəzəriyyənin maşın dilində mövcud olması və vacibliyi qeyd olunur. Tədqiq edilən
mövzuda süni intellektin insan koqnisiyasına yaxınlığı göstərilir. Süni intellektin
koqnitiv əsasında duran və cihazların dilini canlandıran proseslər öyrənilir. Mövzuda
süni intellektin iş prinsipi zamanı labüd olan dil qaydaları və konsept məsələsi,
yarana biləcək təhriflər və onların necə aradan götürülməsinə dair fikirlər əks olunur.
Açar sözlər: süni intellekt, koqnisiya, dil, model, robotlaşma
Giriş.Müasir texnologiya həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilir. İsnan
həyatını asanlaşdıran texnologiya ildən-ilə təkmilləşən itellektə malikdir. Süni
intellekt adlandırdığımız ağıllı zəkanın yaranmasında insanların rolu və idrakı
danılmazdır. Süni intellekt termini ilk dəfə 1956-cı ildə istifadə olunmuşdur. Con
Mak Karti intellektin kompüter üzərində tətbiqini öyrənmək üçün bu termini təqdim
edir. Süni intellektin meydana gəlməsi bir sıra nəzəriyyələrin zəifləməsinə, eləcə də
yeni fərziyyələrin yaranmasına səbəb oldu. Süni intellektdən danışarkən Noam
Çomski və onun yaxın dostu Marrın araşdırmalarını xüsusi qeyd etməliyik.
Ümumiyyətlə, Noam Çomskinin təbii dilin süni intellektə tətbiq olunmasında böyük
rolu var. Marr və Çomski yeni fikirlərini biheyviorzm nəzəriyyəsinin tənqidi ilə
başlayırlar [1.Çomski:2012].
N.Çomskinin "Sintaktik strukturlar " əsəri müasir dilçilikdə inqilab hesab
olunur. O, Skinnerin davranış nəzəriyyəsi olan biheyviorizmə qarşı çıxaraq yeni
cərəyana diqqət çəkir. Biheyvioristlər dili davranış və xarici ünsürlərlə
əlaqələndirərək insan şüurunu arxa plana atırlar. Çomski isə ən ali varlıq olan insan
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şüurunu ön plana çəkərək dilin bioloji və genetik faktrolarını dəyərləndirir [2.s. 449463 ].
Çomski süni intellektdə gedən prosesin insan anatomiyasında gedən proseslərə
və onların iş prinsipinə uyğunlaşdırımasını təklif edir. Əlbəttə, bu təklif idrak
elmləri, eləcə də, kompüter elmi ilə bağlı olan bir çox sahələrin də inkişafına təkan
verir. Çomskiyə görə elmlərin bir-birilə əlaqəsi müəyyən zaman çərçivəsində onların
inkişafının ləngiməsinə də səbəb olur. Çünki hər hansı bir elmdə baş verən ləngimə
prosesi digər sahələrə də toxunur. Müsahibələrinin birində o, fizika elminin yüksək
inkişaf etdiyini söyləyir.Alim buna səbəb olaraq fizikanın digər elmlərlə sıx bağlı
olmadığını iddia edir. Çomski elmlərin əlaqəsinin son nəticədə dillə bağlı olduğunu
əsaslandırır. Bu, həqiqətən danılmaz faktdır. Çünki istənilən elm sahəsi nə qədər
inkişaf etsə də, onu doğru çatdırmaq dilin üzərinə düşür.
Süni intellektlə bağlı müxtəlif alimlər tərəfindən fərqli yanaşmalar var. Bir qrup
tədqiqatçı süni intellektə düsturlarla idare edilən maşın dili və texnologiya kimi
yanaşır. Digər araşdırmaçılara görə isə dil sistemi ön plandadır və onlar süni
intellektə ünsiyyət vasitəsi və sosial varlıq kimi baxır. Hər bir halda artıq süni
intellekt daha geniş xəritələmə və şəbəkə sisteminə malikdir. Gözlə görünə bilməyən
hesablamalar sayəsində avtomatik idarə etmələr və düşünən sistem qurulur. Bu
sistem qurularkən insan əməyi olması unudulmamalıdır. İlk addımda sistemin
yaradılması üçün insan əməyi sayəsində məlumatlar və geniş konseptlər toplanıb bir
düstur və ya model altında qruplaşdırılır. İkinci mərhələdə həmin məlumatlar
alqoritmik olaraq hərəktə keçir və düzgün nəticə əldə edilərsə, yekun mərhələ olaraq
tətbiq edilir. Bütün bu proses zamanı,əlbəttə, yaranan təhriflər danılmazdır. Bu gün
də məhz bu təhrifləri düzəltmək aktualdır. Bunun üçün təhrifləri yaradan səbəblər
göstərmək bu sahədəki araşdırmaçıların əsas vəzifələrindən biridir. Bundan sonra
növbəti mərhələ isə həmin problemi aradan qaldırmaq olur [ 3, s.1-17].
Süni intellekt deyəndə ilk ağla gələn kompüter avtomatlaşması və robotlaşma
sistemi nəzərdə tutulur [4. s.2]. Süni intellektin yaranmasına təsir edəcək digər amil
psixologiya elmində inkişaf edən nəzəriyyələrdir.İnsanın qavrayış prinsipləri və
buradakı mexanizm süni intellektin işləmə prinsipinə təkan verir. Bununla yanaşı
digər neyroelmlər və anatomik biliklərin əsası da süni intellektdə robotlaşma
sisteminin təməllərindəndir. Süni intellekt vasitəsilə əmrlərin icrası, problemin həlli
insanın neyrosisteminə uyğun olaraq təkmilləşdirilir [4.s.3]. Süni intellektdə üz və
səstanıma kimi mükəmməl bir sistem yaratmaq da insan beyni və dili sayəsindədir.
Digər bir tərəfdən insan zəkası nə qədər mükəmməl sistem yaratsa da, bu sistem dil
cəhəhtdən onun özündən mükəmməl ola bilməz. . Dildə gedən inkişaf prosesi həm də
ölkələrarası mədəniyyətin də inkişafına səbəb olur [5, s.153-180]. Maşın dilində türk
dil ailələrinin daha çox çətinliklə üzləşdiyi iddia edilir. Belə ki, türk dil ailələrində
sona artırılan sufikslərin roman-german dillərində sözönləri ilə əvəz edilməsi və ya
köməkçi feillərin işlənməsi süni dil prosesində çətinliklər yaradır [6, Oflazer:2016].
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Qeyd edildiyi kimi mümkün konseptlər sistemə daxil edilmədən dəqiq nəticəni
reallaşdırmaq çətindir. Deyilən fikirləri qrammatik qaydalara da aid etmək olar.
Qaydalarda movcud olan stabillik bu işi nisbətən asanlaşdıra bilir, lakin istisna hallar
sistemdə fərqli nəticəyə gətirib çıxarır. Bunun üçün istisnalar nəzərə alınaraq sistem
qurulmalıdır [7, s.11-13]. Dillə bağlı digər sistemlərdə, dilyönümlü dialoqlarda dəqiq
nəticə əldə etmək bəzən çətinləşə bilir. Eyni qaydanı burada tətbiq etmək çətin olur.
Bunun üçün riyazi düsturlarda olduğu kimi dil modelləri və sxemlər qurulması
şərtdir. Yarana bilən problemlərin əsas səbələrinin bəzilərini qeyd edək. İlk olaraq
çətinliklərdən biri hər il çoxsaylı ixtiralar və inkişafla bağlı olan yeni terminlərin dilə
daxil olmasıdır. Dillərin fərqli quruluşu və müxtəlif dil ailəsindən olması xüsusi
nəzərə alınmalıdır. Dillərdə həmçinin öz həqiqi mənasından uzaq olan idiomlar və
birləşmələr mövcuddur. Bu da öz növbəsində müəyyən problemlərə yol açır. Bu
problemlərə çoxmənalı sözlər, omonim və sinonim kimi dil elementlərində də rast
gəlmək olar. Müxtəlif dillərdə fərqli quruluşa malik olan şəxssiz cümlə və ya buna
bənzər digər qrammatik quruluşlar da süni intellektdə təhriflər edə biləcək
səbəblərdəndir [8].Bundan başqa yanlış sistem tərcümələri dərman reseptlərində
ciddi səhvlərə yol açır, eləcə də, insanlarin həbsinə səbəb ola biləcək ifadələrə qədər
ciddi problemlər yarada bilir [9].
Maşın dili dillərarasında nə qədər mükəmməl körpü rolu oynasa da , burada da
köçürmə zamanı orjinal mətnin mənasının itməsi prosesi danılmaz faktdır. Bunun
üçün hər iki qarşılıqlı dilin süni forması həm mükəmməl verilməli, həm də dil
quruluşlarında uyğunluq olmalıdır. Əks halda, qeyd olunduğu, kimi dillərdən birinin
ifadəsi zəif qalır [10, Naushan: 2021].Burada konsept əksikliyi də özünü göstərir.
N.Çomski koqnitiv dilçilərdən fərqli olaraq dil qaydalarında baş verən konsept
dəyişikliyini əsas götürmədiyini dəlil gətirir [11, s.53-62]. Çomski əslində insan
təfəkküründə gedən dil prosesinin vacibliyini ön plana çəkməklə koqnitiv dilçiliyə
yaxınlaşır. Lakin o, koqnitiv dilçilərdən fərqli olaraq, idrak dilini ümumi dil
strukturundan üstün tutmur. Məlumdur ki, dünya alimləri elə bir sistem yaratmaq
istəyir ki, bu sistem sayəsində çox həcmli mətnlər qısa zaman çərçivəsində oxunub,
vacib hissələri qısaca şərh edə bilsin. Təbii ki, sistem tam mükəmməl bir səviyyəyə
çatmaq üçün dildə yaranan maneləri aradan qaldırmalıdır. Bu sitemin dünyada və
ölkəmizdə düzgün qurulması üçün konseptlərlə zəngin süni dil modeli qurulmalıdır
[12, Adalı:2012].
Nəticədə, qeyd edək ki, süni intellektin inkişafına dayaq olan koqnitiv dilin
digər sahələrlə əlqəsi dərindən araşdırılmalıdır. İkincisi, koqnitiv dilçiliyin də ön
plana çəkdiyi konsept yanaşması və modellər sistem olaraq qurulmalıdır. Bu sistemə
kömək ola biləcək sinonim, omonim və çoxmənalılığı əks etdirən prototiplər,
metaforik və metanomik modellər, obraz sxemlər və s.kimi koqnitiv dilçiliyin
nəzəriyyələri tətbiq olunmalıdır. Təsnifat modelləri daha geniş mənaları ilə
qruplaşdırılmalıdır. Yekunda dilin sadə elementləri deyil, bütövlükdə konseptual
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sistem yaradılaraq süni intellektə tətbiq edilməlidir. Belə olduğu halda, proqram
dilində də təhriflər minimuma endirilər.
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Saida M.Ahmadova
COGNITION AND LANGUAGE IN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
SUMMARY
Modern technology plays an important role in everyone's life. The machine
language, which actually stands for binary number system, does its job with
mathematical formulas and models. Of course, machine language, which has shown
its development in various forms since its inception, requires constant improvement.
All of the technology we call artificial intelligence is closely related not only to
mathematical science, but also to many neuroscience and language. Thanks to the
application of language models, artificial intelligence serving people is available in
most areas. The article examines the emergence of artificial intelligence and the
different approaches of scientists who have a role in its emergence. The reasons for
the breakdown of the theory of behaviorism, the main ideas, the role of the N.
Chomsky school, which led to the development of artificial intelligence, are reflected
in the research work. Chomsky's generational grammar, his approaches to cognitive
linguistics, and his different views are compared. Both theories are noted for their
existence and importance in machine language. The subject matter studied shows the
proximity of artificial intelligence to human cognition. The processes underlying the
cognitive basis of artificial intelligence and the language of devices are studied.
Language rules and concept issue, the distortions that may arise, and how to remove
them during the course of the work of artificial intelligence are reflected in the topic.
Keywords: artificial intelligence, cognition, language, model, robotization

Саида М.Ахмадова
ПОЗНАНИЕ И ЯЗЫК В ИСКУССТВЕННОМ
ИНТЕЛЛЕКТЕ
РЕЗЮМЕ
Современные технологии играют важную роль в жизни каждого человека.
Машинный язык, который на самом деле обозначает двоично-числовую
систему, выполняет свою работу с математическими формулами и моделями.
Разумеется, машинный язык, который с момента своего зарождения
демонстрирует свое развитие в различных формах, требует постоянного
совершенствования. Вся технология, которую мы называем искусственным
интеллектом, тесно связана не только с математической наукой, но и со
многими неврологиями и языком. Благодаря применению языковых моделей
искусственный интеллект, обслуживающий людей, доступен в большинстве
областей. В статье рассматривается возникновение искусственного интеллекта
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и различные подходы ученых, которые играют роль в его возникновении.
Причины разрыва теории бихевиоризма, основные идеи, роль школы Н.
Хомского, которая привела к развитию искусственного интеллекта, отражены в
исследовательской работе. Сравниваются грамматика поколения Хомского, его
подходы к когнитивной лингвистике и его различные взгляды. Обе теории
известны своим существованием и важностью в машинном языке.
Исследуемый предмет показывает близость искусственного интеллекта к
познанию человека. Изучаются процессы, лежащие в основе когнитивной
основы искусственного интеллекта и языка устройств. В теме отражены
языковые правила и концептуальный вопрос, искажения, которые могут
возникнуть, и как их устранить в ходе работы искусственного интеллекта.
Ключевые слова: искусственный интеллект, познание, язык, модель,
робототехника,
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: filologiya üzrə elmlər doktoru, professor İdris Abbasov
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İNGİLİS DİLİNDƏ COĞRAFI ADLAR
VƏ ONLARIN YENİLƏNMƏSİ
Xülasə
Məqalədə coğrafi adlar, düzəltmə coğrafi adlar və tarixən onlarda olan
dəyişikliklərdən bəhs edilir.İngilis dilində latın, fransız dilində olan sözlər və yer
adlanrındakı dəyişikliklər öz yerini tapmışdır. İngilis dilində alınma sözlərin
mənbəyini, alınma səbəbini dar çərçivə ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. İngilis dilində
alınmaların mənbəyi-coğrafi hüdudu genişdir. İngilislərin dünya siyasətində oynadığı
rolun da sözlərin alınma mənbələrinin geniş olmasını təmin edir. Xəritələr sübut edir
ki, suffiksin ən geniş, intensiv yayıldığı erkən Anglo-saksların məskən saldığı
qayalardır, ölkənin cənub-şərqi, müasir Kent, Surney, Susseks, Esseks krallıqlarına
təsadüf olunur. Qərb rayonlarının oykonimlərində təsadüf olunan müasir “ham”
suffiksi eyni semantikaya aid deyildir. Bəzi vilayətlərdə daha qədim tarixə məxsus və
intensiv yayılmış “stow” və “sted” görüşlər üçün nəzərdə tutulmuş məzmunlarda
istifadə olunur. Qədim ingilis dilində “çəpərlənmiş tarla, çəmən” mənasını ifadə edən
“hamm” şəkilçisinə aiddir. Vilayətlərdə daha qədim daha qədim tarixə məxsus olan
şəkilçilər vardır ki, onlar da müxtəlif dəyişikliyə səbəb olurlar. Uzaq qərbə doğru
getdikcə coğrafi adlarda “hamm” şəkilçisi az, bunun əvəzinə isə “tun” şəkilçisi daha
çox işlənir. Azərbaycan dilində sözalma ölkədaxili ( dildaxili və dilxarici) amillərin
təsiri ilə formalaşır. Dildən kənar amillə bağlı alınan sözlər xalqın tarixi, elm və
texnikanın inkişafı, xalqlararası əlaqə ilə bağlıdır. Coğrafi adlarında da bu
dəyişiklik özünü göstərir. İngilis tarixçisi və ilahiyyatçısı “Beda” “ İngilis xalqının
dini tarixi” adlı kitabında qeyd edirdi ki, “ham” elementi “fam” ilə müqayisədə azlıq
təşkil edir. Bu da ki, “teen” və “ham” arasındakı qarşılıqlı toponimik əlaqəyə dair
düşüncələrinizdə üst-üstə düşür.Bedanın “tarix” kitabında yaşayış məntəqələrinin
böyük əksəriyyəti “ham” elementi ilə verilmişdir.
Açar sözlər: düzəltmə coğrafi adlar, toponomik suffikslər, coğrafi terminlər,
bədii üslub

Onomastika bütövlükdə xüsusi adların toplusudur. Onomastika müasir dilçilikdə
hərtərəfli tədqiqə ehtiyacı olan bir bölmədir. İngilis coğrafi adlarının tədqiqi zamanı
ilk baxışdan rastlaşdığımız əsas çətinlik onların təzahür formalarındandır. Belə ki,
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hər bir adın müasir forması çox asanlıqla onun mənasını ifadə etmək imkanına
malikdir. Məs, “ashwood” ayrı-ayrılıqda “ash” və “wood” - “göyrüş ağaclı meşə”
anlamını verir. Çox zaman isə müasir adın təzahür forması aldadıcı ola bilir. Məs,
“Rock Bear” sözünün “rock”- qaya, nə də “Bear” ayı sözü ilə heç bir əlaqəsi
olmayıb, yalnız ağca quşları ilə bol olan və ya bu quşların tez-tez müşahidə olunduğu
“meşə” anlamını verir (1.7-8). Ümumiyyətlə, rastlaşdığımız başqa bir problem eyni
müasir formaya malik coğrafi adların tamamilə müxtəlif mənalara malik
olmalarındadır. Məsələn, “Qulton” coğrafi adı “ old farmstead” mənalarında işlənə
bilər. Bəzi sözlər vardır ki, qədim ingilis dilində də dəyişməz qalmışdır. Məsələn,
qədim ingilis dilindı “ ham”, “hamm” sözləri virinci mənasında “ferma”, ikinci
mənasənda isə “çəpərə alınmış sahə” mənasını verir. İngiltərənin müasir
toponimiyası son elementlərin müntəzəm olaraq təkrar suffikslərdən ibarət geniş
yayılmış düzəltmə adlara malikdir (2.13). Demək olar ki, toponimik şəkilçisi coğrafi
adlar üçün xarakterik olan əsas mənalar arasında semantik əlaqə yaradan bütöv vahid
halına keçir. Bu cür düzəltmə coğrafi adlar əmələ gətirən suffikslər iki qrupa
bölünür. Yaşayış məskənlərini bildirən ( ev,qəsəbə, ferma, çardaq və s.), təbii
obyektləri bildirənlər ( çay, tarla, dərə, vadi və s). Ən qədim toponimik
komponentlərdən biri olan və mənsubluq bildirən “-ing” suffiksi ilə sıx olması
məsələn, “Birmingham”, “Rockingham”, “Norman işğalından artıq yayılmaqda olan
fransız xüsusi isimləri ilə uyğunluğunun olmasıdır. İngilis toponimyasının inkişafının
erkən
dövrlərində
“broc”şəkilçisi
sonradan
sıxışdırılıb
dilçilikdən
çıxarılmışdır.Tanınmış toponomist tədqiqatçı Kameron “ingilis coğrafi adlar”
kitabında qeyd etmişdir. Ən qədim ingilis xalqına məxsus dörd element bu günə
qədər qalmışdır: ham, tion, wick, worth. Bu elementlərin hər biri şəxs adları ilə
kombinasiya təşkil edirdi. “Beudham”sözü təsviri xüsusiyyətlərinə görə “əyilmiş
ot”deməkdir.Vegetativ xüsusiyyətlərinə görə “farmhaus”-ayı döşəyi, “qıjı”, “tun”mülk, ferma olub mürəkkəb konstruksiyası tərkibində birinci elementi müxtəlif
sahələri bildirir. Sənət,peşə xüsusiyyətlərinə görə seveaton-dəmirçi və pottertondulusçu kimi başa düşülür. Məsələn: torpaq növünə görə clayton-güllü, sanctonqumlu, murton-bataqlıq. Wick- elementi coğrafi adlarda bir çox fərqli mənalara
malikdi.məsələn: kapwick. Bu mürəkkəb adın birinci elementi hardasa kiçik Rim
evini xatırladır.İkinci element isə ticarət mərkəzi bazardeməkdir.Sonralar isə
“Wick”tədricən
gündəlik
ferma
anlamında
işlənilir.
“Benwick”-arı
ferması,“Hewick”-yüksək torpaq, “worth”mülk mənasına gəlir. Skandinavya mənşəli
“by” şəkilçisi işlənən sözlər də öz mənasına görə qalarlığını göstərir.(3.14-15)
Müasir səviyyədə birinci komponenti“by”ilə düzəlmir.Coğrafi adlar adətən
müstəqil olaraq seçilmirlər. Çünki böyük əksəriyyəti qədim skandinaviya mənşəli
xüsusi isimlərdən təşkil olunmuşdur. Bu qrupa daxil olan digər şəkilçilər arasında ən
geniş yayılanı “chester” (qədim ingilis mənşəli “claster” möhkəmlənmiş istehkam,
şəhər), “chester” forması ölkənin hər tərəfinə yayılmışdır. Lakin, “Done law” da
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Skandinaviya təsiri ilə əlaqədar olaraq, nəticədə bu forma “caster” variantına
çevrilmişdir.Məsələn, Lancaster , Doucaster və.s
Məna cəhətdən təbii obyektləri bildirənikinci qrupa məxsus olan şəkilçilər
arasında ən çox yayılmış qədim ingilis “leah” elementidir. Bu da keçmiş zamanlarda
Britaniyanın böyük bir sahəsinin sıx meşələrdə əhatə olunmasını göstərir. Lakin,
zaman keçdikcə, ilk sakinlər yaşayış üçün meşə ağaclarını kəsib təmizləyərək həmin
ərazilərdə məskən salmışdılar. Bu da o deməkdir ki, qədim ingilis dilində “leah”
ağacları kəsmə, tala mənasında işlədilmişdir. Hazırda, bu şəkilçi bir çox şəhər
adlarının sonunda işlədilir. Bu şəhərlər isə məhz meşələr yerləşən rayonlarda
salınmışdır.Bu element də uzunmüddətli inkişaf prosesi nəticəsində yeni formaya
düşmüşdülər. Bu elementin ən geniş yayılmışı aşağıdakılardır.
Ley- Helmesley, leigh-Turleigh, laugh-Healaugh, lam-Acklam vəs. İndiki
zamanda bu suffikslərdən ölkənin bütün ərazilərində, xüsusilə keçmişdə meşə
massivləri yerləşən sahələrdə- (Hampshire, Staffordshire, Kindsley, Dadley,
Bromley)geniş yayılmışdır. Müxtəlif növ landşafta məxsus coğrafi adlar keçmiş
meşələrin yerləşdiyi rayonlarda cəmləşmişdir. Ley elementinin isə fəaliyyət periodu
olduqca uzun bir prosesə malik olmuşdur. İlk anqlosaksların məskən saldığı
dövrlərdə kelt mənşəli köklərə-ing suffiksinin birləşdirilməsi nəticəsində hazırkı bir
çox yeni coğrafi adlar formalaşdırılmışdır. Bu da X-XI əsrlərin toponimiyasında –ley
elementinin fəal iştirakını sübut edir.Demək olar ki, birinci elementlər qədim ağac,
bitki və heyvan bildirən adlara aid olur.Bunların da müasir leksikada adları yoxdur.
Məsələn, “Ripley” hibrid tipli burada qədim ingilis dilində “meşədə cığır, yol”
bildirən sözlə qədim Skandinaviya mənşəli eyni mənaya malik söz birləşib. Sonu
“wood” qədim ingilis mənşəli eyni mənaya malik olduğunu göstərmişdir. “Wood”
sonluğu ilə bitən geniş yayılmış coğrafi toponimlərəsasən-ley sonluğu ilə təzahür
edilir. (3-21-22) Hazırkı elementlərdə “ley”, “by”, “ham”, “burn”, “tion” sə
birləşmələri öz ilk mənalarını itiriblər. Bu elementlər daha çox obyektin, yaşayış
məskənlərinin və s. fərqləndirici xüsusiyyətlərini, görünüşünü, necəliyini göstərən
elementlər kimi dərk edilir. Düzəlmə coğrafi adlar çoxlu sayda müasir son
komponentlər arasında ən geniş yayılmış elementlər aşağıdakılardır: ber-bur, qədim
ingilis dilində “heorg-dağ, təpə, yaylaq” ( limber, Modbury və s, qədim ingilis
dilində clough cloh, dərə, vadi) deməkdir. Məs Cowclough, “den”(qədim ingilis
dilində. “den-otlaq” anlamına gəlir. “Thornden, “den” (qədim ingilis dilində denu(dərə) deməkdir. Məsələn: coğrafi adlar sırasında ən çox işlənən sözlərdən
Berkhamsted “hampton” (qədim ingilis dilində (“ham” “tun”) ferma deməkdir.
Bathampton sözü (“hill”, “nell” “hyll”) təpə mənasını verir.
Coğrafi adların düzəldilməsində sözdüzəldici şəkilçilərin köklərə əlavə olunması
və yeni adların sözlərin əmələ gəlməsi labüd şəkildə qeyd olunur. İngiltərənin coğrafi
toponim sözləri məskunlaşmış insanlarla birbaşa əlaqədardır. Əksər ingilis coğrafi
adları qədim dövrə aiddir. Bəzi toponimlər isə zaman keçdikcə dəyişilir və yeni yer
adları ilə əvəz olunur. Məsələn, müasir Winchester adı Venta Belgarum olmuşdur.
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The Win elementi Venta sözündən əmələ gəlmişdir. Buna bənzər olan adlardan biri
də Caerwent Gwent coğrafi adı da Cənubi Uelsdə yerləşən Venta Silurum sözündən
əmələ gəlmişdir. Skandinaviyanın təsiri nəticəsində Şimali İngiltərədə Yorkshire və
Lincolnshire sözləri tarixi dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Britaniyanın düzəltmə
coğrafi adlar siyahısına Oykonim Oronimlərlə yanaşı etnotoponimlər də mövcuddur.
Bura ingilislərin Kelt mənşəli üç etnotoponim düzəldən suffikslərini misal göstərmək
olar.
“Walh”- bu həm Welsham-Velsman, həm də ki, sırf təhkimçilik mənasında
işlədilmişdir.
“Buttas”-Butons və Cumbre-Britaniya xalqı özünü “Walh” adlandırırdı. Bu
termin də özlüyündə latın termini olan “Volcal” sözündən götürülmüşdür. Bu da Kelt
tayfalarından birinin adı olmuşdur. Bu elementin semantik xüsusiyyətləri isə
tədqiqatçılar tərəfindən nəzərə alınmışdır.Bu terminin iki anlamda işlədilməsi qeyd
edilir: “Velsman və ya təhkimçilik” (4(9.10))
Britaniyalılara görə həmin suffikslər təhkimçinin şəxs adı kimi işlənmişdir.
Qeyd olunmalıdır ki, toponimlərin kommunikativ formaları bir tərəfdən
cəmiyyətin sosial və tarixi inkişafına söykənir, digər tərəfdən isə obyekti
müəyyənləşdirmək və adlandırmaq, onun fiziki coğrafi əlamətlərini əks etdirmək,
hətta bəzi hallarda xarakterizə etmək kimi xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. Bununla
da toponimlər “insan-obyekt” əlaqəsini həyata keçirmiş olur.Toponimin sosial-tarixi
maliyyəti və antropoloji təqinatı onu müxtəlif sistemlərdə nəzərdən keçirməyə imkan
verir. Deməli, toponimlərin dildə və nitqdə yerinə yetirmək imkanı vardır. Tədqiqatın
obyekti müxtəlif sistemlərə aid olan Azərbaycan və ingilis dillərinin bədii
mətnlərindəki toponimlərdir. Araşdırmanın predmeti isə Azərbaycan və ingilis
dillərinin bədii mətnlərindəki toponimlər vasitəsilə ifadə olunan mədəni konsept və
stereotiplərinin mətndaxili funksiyalarının, yer adlarının üslubi-kommunikativ
xüsusiyyətlərinin, dildə və nitqdə işlənmə məqamlarının təhlilidir. Məqalədə əsas
məqsəd müxtəlifsistemli dillərdə (Azərbaycan və ingilis dillərində) toponimlərin
bədii mətnlərin ideya-məzmununu açıqlamaq, bu dillərin bədii nümunələrində
işlənən toponimlərin üslubi kommunikativ xüsusiyyətlərindəki oxşar və fərqli
cəhətləri aşkarlamaqdır. Tədqiq olunan dillərdən toplanmış nümunələr əsasında
toponimlərin kompleks təsvirini vermək, müqayisəli və linqvokulturoloji təhlildə
cəlb etməklə onların funksiyalarını müəyyənləşdirməkdir.
Toponimlərdəki obrazlılıq, poetiklik, ekspressivlik, emossionallıq kimi
xüsusiyyətlər onları həm dil, həm də nitq nümunələrinə çevirmişdir. Bu baxımdan
bədii əsərlərin dilinin üslubi-funksional cəhətdən tədqiqində onomastik vahidlərin, o
cümlədən toponimlər son dərəcə əhəmiyyətlidir. (4. Səh 18)
Azərbaycan və ingilis dillərinin bədii mətnlərindəki toponimlər insanın
emosional vəziyyətini, coğrafi obyektin xarakterik xüsusiyyətini ifadə etmək
baxımından subyektiv qiymətləndirmə çalarına malikdir. Ona görə də bir çox
hallarda bədii mətnlərdə yer adlarının işlədilməsi məkan reallığı ictimai mühit
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reallığı ilə birlikdə işlədilir. Üslub toponimika dilin onomastik sistemində mövcud
olan xüsusi bir sistemdir. Bədii mətnlərin toponimik sahəsinin formalaşmasına
məkan adlarının yenilənməsi də təsir göstərir. Toponim elementlərdən “Cumbre”
elementini də misal göstərmək olar. “Cumbre”, “Walh” və “But” elementlərindən
fərqli olaraq bu komponentin “buffer link”ə (ikimənalılıq) dair heç bir problem
yoxdur. Bu söz mənşəyini “cumber” primitiv Welsh seriyasından götürmüşdür. Bu
element qədim ingilis dilində alınma söz olub, müasir forması “Cumro” (Welsman)
kimi çağırır. Məsələn, Cumberworth. Bu coğrafi ad yeganə addır ki, qraflığa şamil
oluna bilər. Tədqiqatçılar qeyd etmişdir ki, “Cumberworth” adında birinci element
şəxs adından götürülmüşdür, mənası isə Cumber adlı şəxsə məxsus çəpərlənmiş ərazi
deməkdir. Cumberland “Welsh” torpağı və ya ərazisi mənasını ifadə edir. Bu qrupa
məxsus digər element- “ing” elementidir. Bu suffix Anqlo-Saks mənşəli (“ingas”)
olub, mənası sonrakı xalq, xələf və ya nəsil deməkdir. Hal hazırda bu suffiksin cəm
formasına nadir hallarda rast gəlmək olar. Bu elementdən düzəlmiş bəzi element
coğrafi adlara nəzər salaq. Kilpin- Cyppel xalqı və ya nəsil. Bəzən də bu elementə
yiyəlik halında da rast gəlmək olar. Bu zaman o, “leah”, “tun” və “ham” elementləri
ilə kombinasiya təşkil edir. Məsələn, Headingley – (Headda-inga-leah)- “Headda
nəslinə mənsub olan meşə” deməkdir. “Knedington” (cneddel+inga+tun)“Godmund-nəslinə məxsus olan ferma” deməkdir. Godman-ham nəslinə məxsus olan
malikanə deməkdir.
Buradan məlum olur ki, müasir dövrdə “inga” elementi atılmışdır. Coğrafi
adların struktur xüsusiyyətlərini tədqiq edərkən daha dəqiq desək, başlıca
sözdüzəldici qrup toponimlərin struktur və semantik xarakteristikasını müqayisə
edən zaman bir çox şəkilçilərin təkrar olunmasının şahidi olduq. Sadə toponimlər
kimi fəaliyyət göstərən coğrafi terminlər, eyni zamanda tərkibi, şərti-üzv və
mürəkkəb toponimlər də fəal iştirak edir. Məsələn, thorp-“Thorp”, Scotterlhorp,
“Thorpe Basset” marsh-Marsh, damarsh, Denge Marsh show, “Elli-show, fleetilngfleet, “beck” Pinchbeck və s. (4.səh31) Buradan aydın oldu ki, müxtəlif tərkibli
coğrafi terminlər kütləsi özlərində ingilis toponimiyasının sabit təbəqəsini təşkil edir.
İstər ingilis, istərsə də Azərbaycan dillərinin bədii mətnlərində məkan anlayışını
ifadə etmək üçün real və qeyri-real toponimlərdən, həmçinin qeyri-müəyyən məkan
məzmunlu sözlərdən geniş şəkildə istifadə edilmişdir. Onlar həm mətnin təşkili
qanunlarına tabe olaraq məkan koordinatlarının göstərici məzmununa təsir edir.
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РЕЗЮМЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ
ОБНОВЛЕНИЕ
Ключевые слова: художественный стиль, топонимические суффиксы,
географические названия, географические термины.
В этой статье речь идёт о географических названиях на английском языке.
Английские географические названия-топонимы бывают разными по
происхождению. Известно, что родственные термины являются самыми
первобытными словами, терминами каждого языка. История этих слов связана
с географическими значениями. Язык развивается, многие слова становятся
архаизмами уходя в историю. Иногда очень трудно раскрыть этимологию
какого-либо слова. Изучение географических названий бывает прозрачным и
непрозрачным. Социологическое значение языка явно отражается в
топонимических названиях. Это связано с тем, что топонимия больше связана с
характеристикой человеческого общества. Географические названия
существуют в обществе, а также могут существовать вне общества. Изменение
в социально-историческом и политическом состоянии страны в первую очередь
отражается в топонимии. Топонимия, также, играет важную роль в
современном мире. Исследования показывают, что экстралингвистические
факторы выражаются на уровне морфологии и лексики. Сигнификация,
номинация, денотация и коннотация имеют свое место в топонимии. В
современной топонимии нет стабильности. По структуре географические
названия делятся на простые, производные, сложные и составные.
Производные географические названия имеют важное место в современной
топонимии Великобритании. Суффиксы играют важную роль в образовании
производных географических названий.
Summary
Geographical names in English and their updating.
Key words: derivative geographical names toponimic suffixes, geographical
names, literary stylistics
This article is about geographical names in the English Language and their
updating. English geographical toponyms are different on roots. The toponymy of
England deroves from a variety of linguistic origins.Many english toponym been
corripted broken down over the years. In some cases, words used in these place
names are derived from languages that are extinct and of which there are no known
definitions. Place names may also be compounds composed of elements derived
from two or more languages from different periods. The majority of the toponyms
predate the radical changes in the English language. England is a country that is a
part of the United kingdom. The place names of England as in most other regions,
typically have meaning which were significant to the settlers. According to the
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structure geographical names divided into simple,derivative and complex aud phrasal
changes in socio-historical and political life of the country are reflected
toponomy.Toponomy also plays the great role in modern world. Sometimes place
names meanings have remained clear to speakers of modern English for ex. New
castle and Sevenoaks. Back formation the process whereby names are derived from
one another in the opposite direction to that which would be expected for ex, rivers
with an obsolete forgotten. The aim of this article is to research structural
characteristics of derivative geographical names. Derivative geographical names
have an important role in modern toponomy of Great Britain. Suffixes play great
play in creation of derivative geographical names.
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KİV-IN XARAKTERISTIKASI VƏ ONUN DILƏ,
CƏMIYYƏTƏ TƏSIRI
Kütləvi informasiya vasitələri dilin inkişafında mühüm rol oynayır. Bu diqqət
cəmiyyətin həyatında kütləvi informasiya vasitələrinin artan rolu ilə
əsaslandırılmışdır. Bu məqalədə KİV-in dil və cəmiyyətə təsirindən bəhs olunur.
Media anlayışının izahı və onun tərifini verilir. XX əsrin 90-cı illərində başlayan
internet şəbəkəsinin inkişafı media məkanını genişləndirərək, kütləvi kommunikasiya
vasitələrini yeni səviyyəyə çıxarıb. Bildiyimiz kimi, 3 əsas media alt sistemləri var.
Bunlar mətbuat, radio və televiziyadır. Müasir dövrdə bura internet də əlavə edildi.
Məqalədə bu 4 alt sistemlər haqqında danışılır. Bununla yanaşı, məqalədə KİV
haqqında tədqiqatçıların fikirlərindən bəhs olunur. Tədqiqatçıların əksəriyyəti kütləvi
informasiya vasitələri tərəfindən yerinə yetirilən əsas funksiyaları 3 hissəyə bölürlər:
informasiya təminatı, əyləncə və təhsil. İnformasiya təminatı funksiyası əsas
funksiya hesab edilir, buna görə də XXI əsri "informasiya əsri"adlandırırlar. Bu gün
KİV fəal şəkildə yalnız insanın sosial fəallığını deyil, həm də onun mədəniyyətini
formalaşdırır. Məqalədə KİV-in dilinin aspektləri, sosial mühitə münasibətdə kütləvi
kommunikasiyanın dilinin öyrənilməsi müzakirə olunur. Dil nöqteyi-nəzərindən
kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür: Onlar
həmçinin dilin yayılması, onun norma və qaydalarının qorunması vasitəsi kimi
xidmət edirlər. KİV-in cəmiyyətdə artan rolunu nəzərə alaraq, bir çox insanlar üçün
kütləvi informasiya vasitələri dil biliklərinin artırılmasının yeganə mənbəyidir.
Açar sözlər : Kütləvi informasiya vasitələri, dil, mətbuat, televiziya, internet, media,
kommunikasiya vasitələri
Müasir dövrdə kütləvi informasiya vasitələri mütəxəssislərin diqqətini çox cəlb
edir. Bu diqqət cəmiyyətdə kütləvi medianın durmadan artan rolu ilə əsaslandırılır.
XX əsrin 90-cı illərində başlayan İnternet şəbəkəsinin inkişafı media məkanını
genişləndirmiş, bununla da kütləvi kommunikasiya vasitələrini yeni səviyyəyə
qalxmışdır. Publisistika, xüsusilə də mətbuat cəmiyyətə təsirini genişləndirərək
günü-gündən inkişaf etməyə başladı.
Hər şeydən əvvəl, “kütləvi informasiya vasitələri” anlayışı izah edilməlidir.
(ing. mass media). “Kütləvi informasiya” haqqında qanuna əsasən “kütləvi
informasiya” dedikdə “axtarılması, əldə olunması, hazırlanması, ötürülməsi,
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istehsalı və yayımı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
məhdudlaşdırılmayan, ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş mətbu, audio,
audiovizual xəbər və digər məlumatlar”, “kütləvi informasiya vasitələri dedikdə isə
“dövri mətbu nəşrlər, teleradio proqramları, informasiya agentlikləri,
internet informasiya ehtiyatı, kinoxronika proqramları və digər yayım formaları”
nəzərdə tutulur[9].
Tədqiqatçıların çoxu kütləvi medianın yerinə yetirdiyi əsas funksiyaları 3 yerə
ayırır: informasiya təchizatı, əyləncə və təhsil. İnformasiya təchizatı funksiyası əsas
funksiya sayılır, buna görə də XXI əsr "informasiya dövrü" adlanır. Bu gün KİV
yalnız insanın sosial fəallığını deyil, onun mədəniyyətini də fəal formalaşdırır. Bu
gün fəal inkişaf edən kütləvi informasiya vasitələri və kommunikasiyalar sayəsində
gənclərdə müasir dünya, tarix, elm və dil haqqında təsəvvür formalaşır. KİV
vasitəsilə alınan biliklər əksər hallarda geniş kütlə üçün nəzərdə tutulur.
Jurnalistika texniki kommunikasiya vasitələri — mətbuat , radio və televiziya
ilə birbaşa bağlıdır. Məhz həmin kommunikasiya vasitələrinin məlumatlarına
əsaslanaraq KİV-in 3 alt sistemi - mətbuat, radio və televiziya yaranmışdır. Onların
hər biri müəyyən elementlərdən — qəzetlərdən, jurnallardan, kitab məhsullarından,
həm bütün dünyada, həm də müəyyən ərazidə yayılan tele və radioproqramlardan
ibarətdir. Hər bir element öz xüsusiyyətləri əsasında jurnalistika müəyyən
funksiyalarını yerinə yetirir [7, 21].
Mətbuat bu gün mövcud olan ən qədim kütləvi informasiya mənbəyidir. Çap
məhsulları informasiyanı əlifba-simvolik mətn, şəkillər, təsvirlər, plakatlar, sxemlər,
qrafiklər və digər təsviri-qrafik formalar şəklində daşıyır. Mətbu nəşrlər istifadədə
kifayət qədər rahatdır. Belə ki, qəzet, jurnal və digər çap məhsullarını özü ilə
daşımaq daha asandı, lakin bu gün televiziya və radiokommunikasiya xidməti də
geridə qalmır. Çap mətbuatının oxunması və qavranılması qaydası oxucu üçün
subyektivdir. O, bəyəndiyi xəbəri və ya qeydi yenidən oxuya, lazımi materialı
saxlaya, maraqlı yerlər ayıra və ya işarələyə bilər. Bu xüsusiyyətlər çap
məhsullarının müsbət göstəriciləridi, ancaq texniki tərəqqi kifayət qədər yığcam
elektron qurğular yaratmağa imkan verir ki, bu da çap KİV-i tədricən arxa plana
çıxarır.
KİV-in ikinci kütləvi kommunikasiya vasitəsi radio yayımıdır. Onun
fərqləndirici xüsusiyyəti səsin informasiyanın ötürülməsi vasitəsi kimi istifadə
edilməsidir. Bu da öz növbəsində informasiyanın qeyri-məhdud məsafələrə dərhal
ötürülməsinə imkan verir. Bununla belə, vizuallığın olmaması radioların çatışmazlığı
kimi qəbul edilir. Görüntünün olmaması tez-tez medianın radioya marağın
düşməsinə səbəb olur.
Televiziya informasiyanın ötürülməsi vasitəsi kimi XX əsrin 30-cu illərində
rəsmiləşdirilməyə başlanmışdır. Birbaşa yayım rejimində ilk teletranslyasiya 1936-cı
ildə Berlində keçirilmiş Yay Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi sayılır.
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Son onillikdə KİV - in bu növlərinə İnternet-bütün dünyada kütləvi
informasiya mübadiləsi üçün yaradılmış böyük kibernetik məkan da qoşulur. Bu çap
mediasının elektron versiyalarıdır, internet-radio və internet-televiziyanın yayımıdır,
saytlar, rəsmi səhifələr və s. Beləliklə, kompüter şəbəkələri hal-hazırda bütün əvvəlki
növlərin keyfiyyətlərini özündə birləşdirən ən kütləvi kommunikasiya növləridir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kütləvi informasiya vasitələri mürəkkəb mexanizmdir
və bu mexanizm cəmiyyətin ona təsir göstərdiyi kimi təsir göstərə bilər. Bu simbiozu
dil səviyyəsində izləyə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrin
inkişaf tendensiyası
informasiya mübadiləsini daha əlçatan və sürətli etdi. Hər hansı bir hadisəyə şahid
olan şəxs xəbəri asan paylaşa bilir. Əksər hallarda xəbəri yayan şəxs kütləvi media
sahəsinin işçisi olmur. Beləliklə, bu və ya digər xəbərin yazıldığı dil danışıq dili
səviyyəsinə düşür və bunun sayəsində KİV dili geniş yayılaraq kütləvi xarakter alır.
İstənilən halda, rəsmi kütləvi informasiya vasitələri bəzən ictimai və mədəni həyatda
bu proseslərlə hesablaşmalı olurlar.
KİV-nin dili anlayışını nəzərdən keçirək. "Kütləvi informasiya vasitələrinin
dili" anlayışının tərifləri arasında onlardan ən çox yayılmış üçünə rast gəlinir:
KİV dili – 1) kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən istehsal edilən və yayılan
mətnlərin bütün korpusudur; 2) dildaxili sistemin müəyyən linqvistik xüsusiyyət və
əlamətlərlə səciyyələndiyi sabit sistemdir; 3) verbal və audiovizual komponentlərin
hər bir kütləvi informasiya vasitəsi üçün spesifik olan – mətbuat, radio, televiziya və
İnternet nisbəti ilə müəyyən qarışıq tipli xüsusi iconic sistemidir [4, 95]. Üçüncü
tərifə görə kütləvi media dili işarə sistemi ilə məhdudlaşmır, həm də "media
mənbəyi-resipiyent (oxucu, dinləyici)" kommunikasiyasının həyata keçirilməsində
yardımçı rol oynayan illüstrativ vasitələri də cəlb olunur. Bu, kütləvi medianın dilini
öyrənmək üçün ayrı bir imkan verir.
Dil baxımından kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə çox böyük
məsuliyyət düşür: Onlar həmçinin dilin yayılması, onun norma və qaydalarının
qorunub saxlanması vasitələri kimi də xidmət edir. KİV – in cəmiyyətdə artan rolunu
nəzərə alsaq, bir çox insan üçün kütləvi informasiya vasitələri dil biliklərinin
artırılmasının yeganə mənbəyidir.
S. İ.Treskovanın "Kütləvi kommunikasiyanın sosiolinqvistik problemləri"
adlı əsərində kütləvi kommunikasiyanın dili sosial mühit nisbətində öyrənilir .
Mətbuat, radio və televiziya mətnlərinin analizi müəllifə KİV dilini xarakterizə
etməyə imkan verir. N.İ. Kondara görə kütləvi informasiya vasitələrinin ən mühüm
funksiyası cəmiyyətin birliyini qorumaqdır. Ona görə cəmiyyətdəki adların standart
olaraq qorunması kütləvi ünsiyyət dilinin əsas məqsədi hesab olunmalıdır. Belə ki,
bu funksiyaya görə ədəbi dilin üslub sistemindəki rolu və yeri güclənmiş olur.
K.İ. Bulinskiy KİV-in dilin tədqiq edən alimlərdən birdir. Onun “Qəzet
dilinin praktik stilistikası” adlı əsərində qəzet dilinin lüğət tərkibini, frazeologiyasını
və qrammatikasını ədəbi dil baxımından sistemli tədqiq etmişdir. K.İ.Bulinskiy qəzet
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dilinin təhlili əsasında dil vahidlərinin nümunəvi ədəbi istifadəsinə dair qayda və
tövsiyələr tərtib etmişdir.
Q.B. Aldaşeva “Kütləvi informasiya vasitələrinin dilinin özəllikləri
haqqında” adlı məqaləsində KİV dilində alınma sözlərin stifadə edilməsində söz
açmışdır. Müəllif alınmaları iqtisadi terminlər, siyasi terminlər, məişət terminləri və
nitq formulları deyə ayırmışdır.
H.Y. Solqanik KİV dilindən böyük araşdırmalar aparmışdır. Onun məşhur
“Kütləvi informasiyanın dili və siyasət” adlı monoqrafiyasında siyasətin dilə
təsirindən məhs olunur. H.Y.Solqanikin “KİV dili müasir mərhələdə” adlı
məqaləsində siyasətin KİV-nin dilinə təsirdən bəhs edərkən bildirmişdir: Siyasət dili
ilə ədəbi dilin qarşılıqlı əlaqəsi mediada ikili xarakter daşıyır. Birincisi, siyasət media
dilini siyasi lüğətlə təmin edir , bu da bir çox cəhətdən medianın linqvistik
xüsusiyyətlərini müəyyən edir. İkincisi , medianın dili də öz növbəsində siyasi
diskursa təsir edir, nəticədə öz tutduğu mövqeyə uyğun olaraq ictimai-siyasi
leksikanın məzmununu tez-tez dəyişir. Nəticədə siyasi leksemlər sanki bölünür,
çoxmənalılıq xüsusiyyətini əldə edir, təkmənalı sözlər əvəzinə omonimlər yaradır
[8,21].
Voronej Universitetinin professoru B. V.Krivenko "Kütləvi Kommunikasiya
dili: leksik-semiotik aspekt" kitabında semiotika, informatika və linqvostatistika
nəzəriyyəsinə əsaslanaraq kütləvi kommunikasiya kanallarında leksik vahidləri
analiz edir. Müəllif qəzet, radio, kino və televiziya nitqi əsasında nitq tipologiyası,
publisistik janrların strukturu məsələlərini nəzərdən keçirir.
KİV dilinin nəzəriyyəsinin inkişafına əvəzsiz töhfələr verən tədqiqatçılardan
biri Moskva Dövlət Universitetinin professoru Y.B.Rojdestvenskidir. O, öz
"Ritorika nəzəriyyəsi" əsərində kütləvi kommunikasiya sahəsində dildən istifadəni
hərtərəfli analiz edərək mediatextlərin əsas xüsusiyyətlərini vurğulamışdır. Professor
Rojdestvenski də KİV dilinin əsas sosial-linqvistik xüsusiyyətlərindən və kütləvi
informasiyanın prinsipial məna birliyindən bəhs etmişdir.
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Характеристика СМИ и их влияние на язык, общество
Резюме
Шакирли Гюнель
Язык средств массовой информации играет важную роль в развитии
языка. Такое внимание оправдано всевозрастающей ролью средств массовой
информации в жизни общества. В этой статье говорится о влиянии СМИ на
язык и общество. Объясняется понятие СМИ и дается его определение.
Развитие сети Интернет, начавшееся в 90-х годах XX века, расширило медиапространство, выведя тем самым средства массовой коммуникации на новый
уровень. Как мы знаем, существует 3 основных подсистемы СМИ. Это пресса,
радио, телевидение. В современное время туда был добавлен и интернет. В
статье рассказывается об этих 4 подсистемах. Наряду с этим, в статье
говорится о мнения исследователей о СМИ. Большинство исследователей
делят основные функции, выполняемые средствами массовой информации, на
3 части: информационное обеспечение, развлечения и образование. Функция
информационного обеспечения считается основной функцией, поэтому XXI
век называют "информационным веком". Сегодня СМИ активно формируют не
только социальную активность человека, но и его культуру..В статье
рассматриваются аспекты языка СМИ, изучение языка массовой
коммуникации по отношению к социальной среде. С языковой точки зрения на
средства массовой информации ложится огромная ответственность: они также
служат средством распространения языка, сохранения его норм и правил.
Учитывая растущую роль СМИ в обществе, для многих людей средства
массовой информации являются единственным источником повышения
языковых знаний.
Ключевые слова: Средства массовой информации, язык, телевидение, пресса,
интернет, язык СМИ, средства коммуникации

Characteristics of mass media and their influence on language, society
Resume
Shakirli Gunel
The language of the media plays an important role in the development of the
language. Such attention is justified by the increasing role of the mass media in the
life of society. This article refers to the influence of the media on language and
society. The concept of mass media is explained and its definition is given. The
development of the Internet Network, which began in the 90s of the XX century,
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expanded the media space, thereby raising the means of mass communication to a
new level. As we know, there are three major media subsystems. İt’s the press,
radio, television. In modern times the internet was added. The article describes these
four subsystems. Along with this, the article talks about the opinions of researchers
about the media. Most researchers divide the main functions performed by the mass
media into 3 parts: information supply, entertainment and education. The function of
information supply is considered the main function, therefore the XXI century is
called the "information cycle". Today, the media is actively shaping not only the
social activity of a person, but also his culture. The article discusses aspects of the
language of mass media, the study of the language of mass communication in
relation to the social environment. From a linguistic point of view, the mass media
have a great responsibility: they also serve as means of disseminating the language,
preserving its norms and rules. Given the growing role of the media in society, for
many people, the mass media is the only source of increasing language skills.

Key words : Mass media, language, television, press, Internet, language of mass
media, means of communication
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HIGH EDUCATION AND ITS IMPORTANCE IN SOCIAL LIFE
SUMMARY
We carry out the formation of an internationally competitive system of higher
education that provides the transfer of scientific innovations into production, taking
into account the needs of the economy and medicine. Society at the level of higher
education, the training of highly qualified personnel, this is very important. Ensuring
lifelong learning and continuity of learning, the application of competence and
student-oriented educational programs, and others. The purpose of primary education
is to develop in children the ability to read a letter and why the initial necessary
knowledge. Primary education is carried out on the basis of an appropriate
educational program. In the harmonious development of society, the formation of its
intellectual development, the transformation of material resources into human capital
education. Higher education is of exceptional importance. Currently, higher
education is an evolutionary factor in the intensive development of socio-economic
and cultural areas. The development of each country, primarily associated with the
development of education, is the guarantor of political and economic stability in the
country. Highly educated people occupy healthy and constructive positions in
society; they are able to overcome any confrontation by consensus.
Key words:education, society, experience, development
Educational programmes are used in educational institutions are standardized
and interconnected,which determine the unification of education.In traditional
society,education at universities was not available to general population.Social
institutions coordinate education and formalize the activities of many people,
designed to meet such timeless socially important needs:as training needs of the
younger members of society, transfer of scientific and practice knowledge, values,
idealogists, social norms, professional skills of older generations.Gradually education
in its current form began to appear, involving the transfer of knowledge by
professional educators, in specially constructed buildings on the special education
programs.Nowadays, the training process is dominated by abstract disciplines as
members of modern society should not have knowledge about surrounding physical
world, about society and economic activity and others.It is known that XX century
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had a decisive role in the development of the education system.In early 1900-s the
goal of education has changed for education,for all and,as a result, the number of
people with higher education, scientific degrees significantly increased.(1.18)
Nowadays, the problems of development of modern education system mostly
assosiated with its humanization and international ration.It is shown That
humanization education suggests the direction of greater attention to the interests,
needs of individual, his moral development.Among the social institutions of modern
society education plays a vital role as one the major branches of human
activity.Education is a purposeful cognitive activity of people, acquires knowledge
and skills or improves them.The main purpose of education is the communion of the
individuals to the achievements of human civilization, relaying and prevention of its
cultural heritage.As a fact during the training process, student learns the experience
of the previous generations and receives the basis for further independent creative
work in a chosen field of activity.Without any doubts, the quality of education in a
certain society largely depends on the pace of its economic and political
development, the moral condition of its students.The basic institution of modern
education system is school or university at school students acquire the general
knowledge about world and skills of behavior in the society.The rapid development
of scientific and technological progress has brought the necessity of reforming both
the structure and content of educational system.Among the main directions of
ongoing educational reforms can be identified the following;
The democratization of education and training process
The humanization of education
The computerization of educational process
The internationalization of education (1.35)
UThese results should not be obtained by students with the knowledge and
skills, but also the level of creative and moral development of their personalities.This
is necessary in the light of the global challenges, which humanity will face in the
XXI century.Modern education means solving the major problems not only for
society, but also in individuals.This is one of most important stages in the long
process of socialization.Under the current conditions, the role of education as a social
institution, which main function is the socialization of the individual relates in
creating constantly changing conditions to meet the needs of society.Actually, the
most important in this process is the general education system.It defers popularity of
the inclusion in the educational process of social strata and groups.In the transition to
an information society the most important trend is increasing the role of not just
mass,but also quality education, advance is one of the main resources of
mobility.The current state of the quality of education reflects the growing
contradiction between in one hand the increasing demands of society to the morality
and intelligence of human.(2.15) It is important to mention that the actual level of
education is often below the current requirements reinforces The trend of total and
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functional illiteracy, the danger of spiritual and intellectual improvement of
society.To be more precise, many investigations show good results in the quality of
education.Nowadays,it is connected with specific of social sciences, that not always
are objective methods of education quality evaluation, including the system of social
processes, connections and relationships that characterize the interaction of education
and society.And they characterize the interaction of education and society, education
and personality.
Nowadays, such problems of education are not new.These problems were
discussed for decades by scientists, educators, writers and state leaders, but it is still
remained relevant.We know that each new step in the development of culture, sociopolitical situation, the scientific methodology compelling look at education with new
vision and see that it has escaped or was avaliable to other researchers.The fact is
that the volume of accumulated knowledge is growing rapidly.This knowledge is
absorbed and enriched by one man remains constant and it is leading to further
specialization of education.Finally, we have such tendency the greater amount of
education is the greater is the need for specialization to absorb this knowledge and
creating new one.Each scientist tends to concentrate his research on more narrow
areas of knowledge.The desire to seek new knowledge and the consequent
fragmentation of the education process has an impact on other goals of
education.(2.18) Educated and literate people is the driving face behind the
development of humanity in the society.The study of the structure of education
systems are associated with the study of its social function.We know that education
has a historical and cultural phenomenon of the mentality of society’s
consiousness.Education provides the prerequisites for identication and development
of creative abilities of society, for serial transmission of accumulated knowledge by
society, skills and cultural heritage of all generations.It should be noted that the
process of education interacts with other social processes and is one of most
important mechanisms of socialization of a person, which continues his entire life.All
the problems of society,as a mirror, are reflected in the education
system.Tomorrow’s education depends on the education that we have
today.Education has a huge social significance particularly in the modern, complex
industrialized societies and it could be said that the elevate the height of awareness of
as many people are able and willing to learn so that we as a society can better
understand the nature of things.In our society nowadays,there is a huge importance to
obtain better education.The people do this to get a job that offers sufficient money to
steady our families.Money companies will need a quantity even if you have the
experience for it.Higher education proves that everyone has acquired essential
knowledge for that occupation field.The role of education can be seen to offer
students with the prospectus and concealed curriculum:taking skills that will
organize them physically, mentally and socially for the world of work in later life.In
modern society employers are looking for people who have the most to offer and this
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is why a higher education is more valuable than gold.Some people might argue
against higher education stating that it is too costly or hard to obtain.These people are
obviously not trying hard enough saying that college is impractical for cost
reasons.People out there who do not take advantage of higher education to anyone
except the rich, that is why in my country.We need to take advantage in this cheap
educational system.Another reason why higher education is important is that
anybody who gains our education has the opportunity for upward social mobility.A
university degree is a great way to get a foot in the door in many respectable
businesses.With a degree the earning potential in these places can be virtually
endless causing our upward shift in class.In the society it does not matter who you
are the poorest can easily become of the richest in the upper class with food higher
education and right amount of work ethic.The benefits of part of the upper class will
include having smarter friends, being able to live in nicer neighborhoods and having
a better school system available for the students.Although money is a very important
reason to obtain higher education, it is not the only one a higher education can be
both mentally and spiritually rewarding as well.The knowledge gained through
education will also help to keep your country a huge player in the international
scene.Higher education can be considered a great tool for everybody life, too.People
who have higher education are easier to talk, too.No one likes to admit it but there is
stereotype is that they are unintelligent.Most people would rather hear the lectures of
a graduate then the rants of the unintelligent.By having a degree a person is able to
show that they are qualified to talk about the subject of their studies.It would be
ignorant to say that it is impossible to succeed in life without having a higher
education.Bill Gates for example a couple of friends in his garage after dropping out
of college.Today Microsoft is one of the biggest multinational cooperations in the
world and Bill Gates is one of the richest men in the Earth.To conclude, having
higher education in our country out rhe state.Having higher education ensures a
person a deep knowledge and he will be very talented in all spheres of society.
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Резюме
Высшее образование и его значение в обществе
Осуществляем формирование конкурентоспособной на международном
уровне сустемы вышего образование обеспечивающей трансферт научных
инноваюший в производство с учетом потреностей экономики, медицины.
Общества на уровне высшего образования подготовку высококвалифицирован– 246 –
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ных кадров, это очень важный.Обеспечение обучения на протяжении всей жизни и непрерывности обучения, применение компетентности и студентоориентированных образовательных программи и другие.Чель начального образования заключается в развитии в детях способностей к чтению письмо и счему в
формирование у них начальных нужненных знаний.Начальное образование
осуществляется на основании соответствующей образовательной программы.В
гармоничнам развитии общества, формирование его интеллектуального развития преврашение материальных ресурсов в человеческий капитал образование. Высшее образование имеет исключительное значение.В настоящее
время высшее образование является эволюционным фактором интесивного
развития социально экономических и культурных областях.Развитие каждой
страны, в первую очередь связано с развитием образования является гарантом
политико экономикической стабильности в стране. Высокообразованние люди
занимаюм в обществе здоровые в конструктивные позиции они способны
путём конценсусса преодолеть любые противостояния.
Ключевые слова: образование, знание, общества, практика, развение
Xülasə
Ali təhsil və onun cəmiyyətdə mühüm rolu
Cəmiyyətin inkişafında mühüm faktorlardan biri də təhsildir.Hər yerdə bu
sahəyə mühüm önəm verilir.Ali təhsilin yeri isə çox vacib şəkildə qeyd
olunur.Cəmiyyətin ahəngdar inkişafında onun intellektual sıviyyəsinin
formalaşmasında maddi sərvətlərin insan kapitalına çevrilməsində təhsil xüsusilə də
ali təhsil müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.Sürətli dəyişikliklərin baş verdiyi hazırki
vaxtda məhz ali təhsil sosial,iqtisadi və mədəni sahələrdə davamlı inkişafa təkan
verən real qüvvə hesab edilir.Hər bir ölkənin tərəqqisi ilk növbədə həmin ölkə də
təhsilin inkişafı ilə bağlıdır.Təhsilin inkişafı cəmiyyətdə siyasi sosial sabitliyin təmin
edilməsində mühüm rol oynayır.Yüksək təhsilli insanlar həyatda daha sağlam,daha
konstruktiv mövqe tutur Onlar konseksus əldə etməklə münaqişələri daha asan həll
edirlər.Müasir dövrün qlobal çağırışları əhəmiyyətli yer tutur.Bu gün insanlar məhz
təhsilin vasitəsilə texnologiyaları çevik şəkildə mənimsəyirlər.Ali təhsil sağlam həyat
tərzi ətraf mühitdə düzgün mövqe seçmək hər bir insana aid
olmalıdır.Müasirləşdirmə ilk növbədə qabaqcıl texnokogiyaların və idarəetmə
üsullarının elmi nailiyyətlərin yüksək olmasını tələb edir.Buna görə də ali təhsil
mühüm rol oynayır.İnnovativ üsullardan istifadə cəmiyyət qarşısında öz yerini
tapmışdır və inkişaf etməkdədir.
Açar sözlər:bilik, cəmiyyət, ölkə , təcrübə, inkişaf
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MULTIKULTURALİZMİN AZƏRBAYCAN MODELİNİN İKİNCİ
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мультикультурализма, "Железный кулак", Вторая Карабахская война,
социально-политическая стабильность
Multikulturalizm müasir dövrdə siyasi idarəçilik modelləri içərisində ən
uğurlu və alternativi olmayan siyasət modelidir. Bu siyasət modelinin yaranması və
eləcə də, istifadə olunmasına səbəb verən əsas amillərdən biri cəmiyyətdəki etnikmədəni müxtəlifliyin olmasıdır. Hazırda dünyanın bir sıra ölkərində assimilyasiya,
izolyasiya və aparteid kimi uğursuz siyasi modellərin mövcudluğunu nəzərə alsaq,
multikulturalizm cəmiyyətdəki harmoniya və balansı qoruyub saxlamağa kömək
etməyə qadir sülhpərvər bir idarəçilik modelidir (1; 3).
Multikulturalizm siyasəti yuxarıda adlarını sadaladığımız digər modellərdən
fərqli olaraq titul xalqla (əsas xalq) yanaşı milli azlıqlar, mühacirlər, miqrantlar eləcə
də turistlərin ölkə ərazisində birlikdə əmin-amanlıq və sülh şəraitində yaşaya biləcəyi
mühiti formalaşdırır. Cəmiyyətdə mövcud olan bu müxtəliflik xalqlararası mədənimənəvi zənginliyin mübadiləsinə, ictimai-siyasi sabitliyin yaranmasına, dostluğun və
əməkdaşlığın güclənməsinə gətirib çıxarır. Bunun əksi baş verdikdə, yəni cəmiyyətdə
sərt siyasi modellər tətbiq edilən zaman dinlərarası və mədəniyyətlərarası
ziddiyyətlər və qarşıdurmalar baş qaldıra bilər. Hazırda dünyanın müxtəlif yerlərində
baş verən dini və etnik zəmində toqquşmalar, davamlı müharibələr, siyasi maraqların
ziddiyyəti multikulturalizm siyasətinin zəruri olmasını bir daha vurğulayır (6).
Tarixin bütün dövrlərində daima dövlətlər və millətlərarası mübarizə davam
etmiş, bəzi dövlətlər və xalqlar tarixin tozlu səhifələrində itib-batmış, bəziləri
müstəmləkə şəraitində yaşamış, bəziləri də öz qüdrətini saxlayaraq bügunə qədər
gəlib çıxmışlar. Bütün baş vermiş bu savaşlar nəticəsində çox sayda xalqların taleyi
dəyişmiş, öz torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalan, eləcə də siyasi mühacir
olanların sayı artmışdır. Məhz bu faktorlar hazırda demək olar ki, bütün dövlətlərdə
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mövcud cəmiyyətlərin multikultural cəmiyyət olmasından xəbər verir. Müasir dövrdə
elə bir dövlət tapa bilmərik ki, orada etnik-mədəni müxtəlifliyə rast gəlinməsin.
Etnik-mədəni müxtəlifliyi ilə seçilən və multikultural siyasətin uğurla tətbiq
edildiyi ölkələrdən biri də Azərbaycan Respublikasıdır. Ölkəmizdə multikulturalizm
siyasətinin əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Ulu
öndərin azərbaycançılıq ideologiyasının əsasında Azərbaycanda yaşayan xalqların
tarixi, mənəvi-əxlaqi, mədəni ənənələr zəminində birliyi ideyası durmuşdur (2).
Bu siyasət müasir dövrdə də ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Multikulturalizm siyasətinin düzgün qurulmasının əsas
göstəricisi ölkədə etnik və dini zəmində heç bir qarşıdurmanın olmaması, eləcə də
ictimai-siyasi sabitliyin və milli-mənəvi həmrəyliyin hökm sürməsidir. Artıq dünya
siyasi sistemi “Azərbaycan multikulturalizmi”, “multikulturalizmin Azərbaycan
modeli” kimi terminlərə ölkə rəhbərlərinin müsahibə və çıxışlarında tez-tez raslaşır
və bu fikirlərin real həyatı nəticələrinə şahidlik edir.
“Leksikonumuzda nisbətən yeni söz olan multikulturalizm ənənələri
Azərbaycanda əsrlər boyu həmişə mövcud olub. Sadəcə, müxtəlif cür adlanıb, lakin
mahiyyətcə dəyişməyib.” deyən ölkə başçımız İlham Əliyev onu da qeyd edir ki,
“Bizim təcrübəmiz öyrənilir. Əminəm ki, başqa ölkələrdə Azərbaycan təcrübəsi
tətbiq olunduqda o ölkələrdə də dinlərarası, millətlərarası münasibətlər sağlam
zəmində öz həllini tapacaqdır.” Prezidentin bu fikirləri artıq ökəmizin
multikulturalizm modelinin bu siyasətinin ilk dəfə meydana gəldiyi Qərb
dövlətlərindən də səmərəli multikulturalizm modelinə malik olmasından xəbər verir
və həmin modeli digər ölkələrə də təklif edir (4).
Ölkə tariximizin müxtəlif mərhələlərində dövlət başçıları cəmiyyətdəki etnik,
irqi, dini və mədəni müxtəliflikləri elə tənzimləmişlər ki, burada ciddi münaqişələr
baş verməmiş əksinə hər zaman dostluq və əməkdaşlıq özünü bütün sahələrdə
göstərmişdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası
multikulturalizmi dövlət siyasəti olaraq qəbul edən nadir ölkələrdəndir. Bu siyasətin
uğurla həyata keçirilməsində əsas rol dövlətə xas olsa da, Azərbaycan xalqının
özünəməxsus daxili milli-mədəni zənginliyi, tolerant münasibəti, xoşrəftar və
qonaqpərvərliyi əhəmiyyətli rol oynamışdır. Beləliklə multikulturalizm artıq
xalqımızın həyat tərzinə çevrilmişdir.
Amma, Azərbaycan xalqının tarix boyu hər zaman ədalətli, insanpərvər
olması bəzən xalqımızın onu düzgün şəkildə dərk etməyən nankorlarla qarşı-qarşıya
gəlməsinə səbəb olmuşdur. Mənfur qonşularımız ermənilər onlara göstərilən isti
münasibətdən istifadə edərək xoş niyyətimizi sui-istifadə etmiş və elan edilməmiş
Birinci Qarabağ mühaibəsinə başlamışlar. Bu müharibə ölkəmizə çoxlu sayda itkilər,
əsirlər, yurdunu yuvasını tərk etmək məcburiyyətinə qalan qaçqınlar və doğma vətən
torpağına sahiblənərək tarix yazan qəhrəman şəhidlər verdi.
Qarabağ bölgəsində illərlə davam edən bu savaş Birinci Qarabağ müharibəsi
və İkinci Qarabağ müharibəsi olaraq iki dövrə ayrılır. Hər iki dövr xalqımızın tarixi
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yaddaşında dərin izlər qoymuşdur. Çoxsaylı maddi və mənəvi itkilər yaşamağımıza
baxmayaraq torpaq uğrunda hər zaman xalq olaraq vahid şəkildə birləşərək düşmənə
lazımı cavab zərbəsi vermişik.
Birinci Qarabağ müharibəsi 1988-ci ildən başlayaraq 1994-cü ilin mayına
kimi Dağlıq Qarabağ yüksəkliklərində Azərbaycan və Ermənistan arasında etnik və
ərazi zəminində baş verən müharibə idi. Azərbaycan tərəfinin məqsədi ilk olaraq
Dağlıq Qarabağı separatçı hərəkatdan təmizləmək olsa da sonralar bu münaqişə daha
geniş vüsət aldı. Çünki Ermənistan tərəfinin məqsədi Azərbaycanın əzəli torpaqlarını
ələ keçirtmək idi. 1992-ci ilin qışından daha intensiv döyüşlər başlamış, hətta
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT), eləcə də, bir sıra nüfuzlu
təşkilatlar bu münaqişənin həll yolunu tapmağa çalışsa da, istəklərinə müvəffəq ola
bilməmişlər. Nəticədə 1994-cü ildə müharibə qurtaranda Azərbaycan tərəfi Dağlıq
Qarabağ və ətraf rayonları müvəqqəti olaraq itirmiş və həmin ərazilər düşmən
mövqelərinin nəzarəti altına keçmişdir. Mövcud vəziyyətdə BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurası Azərbaycan torpaqlarının qanunsuz işğalı ilə bağlı olan 853, 874, 884 saylı
qətnamələr qəbul etsə də, mənfur düşmənlərimiz müxtəlif bəhanələr gətirərək bu
tələbləri yerinə yetirməkdən imtina edərək israrla torpaqlarımızdan çıxmaq
istəmirdilər.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyun ayında ölkə
idarəetməsini yenidən ələ alması müdafiə sistemində və ordu quruculuğunda da
əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Ölkə rəhbərinin apardığı uğurlu siyasətlər
nəticəsində nizamsız hərbi hissələr ləğv edilərək əvəzində güclü nizami ordu
yaradılmasıyla bağlı tapşırıqlar verildi. Bunun nəticəsində artıq ordumuz düşmənə
qarşı güclü müqavimət göstərərək uğurlu mübarizə apara bilirdi.
Ulu öndərin başlatdığı bu şərəfli yolu 2003-cü ildən bu günümüzə qədər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev uğurla davam etdirir.
Məhz onun apardığı çoxsaylı islahatların nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan ordusu öz
tarixini yenidən yazır. Dağlıq Qarabağın həll olunmamış taleyi uğrunda dövlət
başçısı və Azərbaycan ordusu ikinci dəfə Vətən müharibəsinə başlayır.
İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri və Ermənistan Silahlı
Qüvvələri arasında atəşkəs əldə olunandan sonra müşahidə olunan ən gərgin və
uzunmüddətli döyüşdür. İlk olaraq 27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında təmas
xətti boyunca gərginlik yaşanmağa başladı. Daha sonra Ermənistanda hərbi vəziyyət
və ümumi səfərbərlik, Azərbaycanda isə hərbi vəziyyət, komendant saatı və qismən
səfərbərlik elan edildi. Müharibə təkcə ordumuzun maddi-texniki bazasının gücünü
deyil eyni zamanda xalq olaraq necə birlik olduğumuzu bir daha sübut etdi. Ona görə
də bu mübarizə “Dəmir Yumruq” əməliyyatı adlanır. Azərbaycan xalqı olaraq
gücümüzü təkcə hərb meydanında deyil həm də sosial mediada informasiya
müharibəsində də göstərdik. Haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq, həqiqətləri olduğu
kimi göstərmək üçün durmadan çalışdıq. Bir çox ölkələr, eləcə də BMT müharibəni
dayandırmağa, danışıqlar masasına oturmağa dəvət etsə də biz haqlı savaşımızdan əl
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çəkmədik. Düşmənə ən böyük zərbəni Dağlıq Qarabağın döyünən ürəyi olan Şuşa
şəhərini almaqla vurduq. Bundan sonra 10 noyabr 2020-ci il tarixində İlham
Əliyev, Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında atəşkəs bəyanatı imzalanaraq
bütün döyüş əməliyyatları dayandırıldı.
Tarixə qızıl hərflərlə yazılmış 44 günlük “ İkinci Qarabağ müharibəsi” -ndə
fəxarətlə “mən azərbaycanlıyam” deyən hər kəs həm ön cəbhədə, həm siyasi arenada,
eləcə də sosial mediada cəsarətlə savaşdı və ana torpağın işğalı ilə heç vaxt
barışmadığını göstərdi. Bu müharibə təkcə hərbi qələbə ilə deyil, həmçinin
azərbaycançılıq məfkurəsinin qələbəsi ilə də başa çatdı.
“Bizə ayrı yol qoymadılar...
Vətən, Qarabağ deyərək, nə qədər insanlarımız həsrətli köçdü bu dünyadan.
Müharibədə ataları övladları əvəz etdi. Bu illər ərzində çox qəhrəmanlarımız şəhis
oldu. Allahverdi Bağırov, Fred Asif, Mübariz İbrahimov, Raquf Orucov və Polad
Həşimov kimi yüzlərlə igid...
Bu, ötən 30 il hamımızın ömründən ağrıyla, acıyla keçdi. Amma ümidimizi
itirmədik. İnandıq. İnandıq ki, torpaqlarımızı işğaldan azadedəcəyik. İnandıq ki,
Qarabağımıza mütləq qayıdacıyıq!
Bu günə inandıq....”
“Müharibədən qaçmaq mümkün deyil, yalnız düşməndən üstün olana qədər
təxirə salmaq olar.” (Nikkolo Makiavelli) (5).
Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq əsrlər boyu milli
mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı ayrı-ayrı millətlərin nümayəndələrinin
sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınmışdır.
Fərqli etnosların nümayəndələrinin fərqli inancları, dinləri, dilləri, adətləri olsa belə ,
bu müxtəlifliklər onları ayırmır, əksinə daha da yaxınlaşdırır. Məhz bu faktor özünü
İkinci Qarabağ müharibəsində güclü şəkildə göstərdi. Etnik milli tərkibin
müxtəlifliyinə baxmayaraq torpaq uğrunda savaşda milliyətindən asılı olmayaraq
Azərbaycanda doğulub böyümüş hər kəs səfərbər oldu. Abdulla Şaiqin “Həpimiz bir
günəşin zərrəsiyiz! ” fikri gərçəyə çevrildi sanki (4).
Belə qəhrəman insanlara Vətən müharibəsinin milliyətcə rus əsilli şəhidi olan
Azərbaycanda doğulub böyümüş Denis Aleksandr oğlu Əliyevi (Denis
Aleksandroviç Pronin) misal göstərmək olar. Denisin nənə və babası İkinci Dünya
Müharibəsi İllərində Bakıya köçmüş, valideynləri də burada dünyaya gəlmişlər.
Denis hər zaman vətənpərvər, torpağını, yurdunu sevən bir gənc olmuşdur. Hətta
sonradan digər ailə üzvləri Rusiyaya köçüb onu da çağırsalar da o, Bakını çox
sevdiyini buranı tərk etmək istəmədiyini demişdi. Doğulub böyüdüyü torpağa
borcunu qaytarmaq üçün müharibə başlayan zaman cəbhəyə könüllü olaraq yollanır.
Döyüşlərin qızğın getdiyi Füzuli istiqamətində savaşır və 2020-ci il oktyabrın 6-da,
31 yaşında qəhrəmancasına həlak olur. Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün qorunmasında qəhrəmanca vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalan Denis
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Əliyev ölümündən sonra “ Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.
Milliyyətcə rus əsilli olan digər bir qəhrəman şəhidimiz Dmitriy Aleksandr oğlu
Solnsev Bakı şəhərində anadan olub, burada təhsil almışdır. Dmitriy qəhrəmanlığını
ilk olaraq koronavirus pandemiyası zamanı könüllü olaraq TƏBİB-də işə başlaması
ilə göstərir. O, suni nəfəs aparatlarına nəzarət edərək həkimlərimizlə bərabər
xəstələrə yardım edirdi.. Sentyabrın 27-də ordumuzun əks-hücum əməliyyatını görən
Dmitriy ailəsindən gizlin könüllü olaraq Orduya yazılır. Daha sonra hərbi
komissarlıqdan xəbər gəlir və o son iş gününü tamamlayaraq döyüşə yollanır.
Döyüşlər zamanı Dmitriy bəzi ərazilərin işğaldan azad olunmasında iştirak edir.
Oktyabrın 27-də Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid olur. Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün qorunmasında qəhrəmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə
ucalan Dmitriy Solnsev ölümündən sonra “ Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.
Azərbaycanın multikultural dövlət olduğunun digər bir sübutu isə odur ki, 44
günlük müharibə zamanı mənfur düşmən Gəncə, Tərtər, Bərdə və digər sərhədyanı
bölgələri “İskəndər” və başqa iriçaplı silahlarla atəşə tutmuş və günahsız, əliyalın
mülki insanların həlak olmasına şərait yaratmışlar. Bütün bu təxribatlara baxmayaraq
dövlətimiz düşmən belə olsa, öz ədalət yolundan çıxmayaraq döyüşü müharibə
zonasında aparmış, qarşı tərəfin dinc əhalisinə zərər vuracaq bir hücum etməmişdir.
Hətta Azərbaycan əsgərləri əsir düşmüş düşmən vətəndaşlarına tolerant yanaşmış və
təhlükəsizliyini təmin etmişlər. Oktyabrın 7-də döyüş bölgəsindən təxliyə olunaraq
Bakıya gətirilən mülki vətəndaş Aznif Baqdasaryan mətbuat konfransında verdiyi
açıqlamada demişdir ki: “Bomba zərbəsi zamanı huşumu itirmişdim, ayılanda
gördüm ki, təkcəyəm, heç kim qalmayıb. Üç sutka ərzində mağazada kimsəsiz, tək
qaldım. Məni hər zaman qorxudurdular ki, azərbaycanlıların əlinə düşsən,
öldürüləcəksən. Ona görə azərbaycanlıları görəndə ilk öncə çox qorxdum. Ancaq tam
əksinə oldu, mənimlə çox yaxşı rəftar etdilər.” O söyləyirdi ki, iki dövlətin yenidən
sülh şəraitində yaşamasını istəyir.
Lakin bunun əksi olaraq Ermənistan tərəfi bizim əsir düşmüş əsgərlərimizlə
kobud rəftar etmiş, onlara fiziki və psixoloji olaraq şiddət göstərmişlər. Azərbaycan
tolerant bir ölkə olaraq istər müharibə, istərsə də sülh şəraitində hər zaman öz
humanistliyini göstərməklə bir daha multikulturalizm ideyalarına sədaqətini sübuta
yetirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il 7 may tarixli sərəncamı ilə Şuşa
şəhərini ölkənin Mədəniyyət paytaxtı elan etməsi və ənənəvi "Xarıbülbül" festivalını
yenidən bərpa etməsi multikulturalizm ideyalarının güclü mövqeyini bir daha sübut
edir. 2021-ci il mayın 12-i və 13-də Şuşa şəhəri Ermənistanın işğalından azad
olunandan sonra ilk dəfə "Xarıbülbül" festivalı keçirilmişdir. Şuşanın Cıdır düzündə
keçirilən “Xarıbülbül” festivalının açılışı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin çıxışı ilə başlamış və ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların musiqi
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yaradıcılığı “Azərbaycan musiqisində multikulturalizm” adı ilə təqdim edilmişdir.
Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yaşayan ayrı-ayrı xalqların musiqi qrupları öz
çıxışlarını edib dünyaya göstərdilər ki, Azərbaycanda millətindən , dinindən ,
dilindən asılı olmayaraq hər kəs vahid, sarsılmaz bir birliyin nümayəndəsidir.
Festivalda 44 günlük qələbənin memarı olan Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki,
Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq şəraitində, milli birlik və
həmrəylik ruhunda yaşayır.
Ənənə halını alan bu festival qələbədən sonra ikinci dəfə 2022-ci il may ayının
12-14 tarixlərində Şuşa şəhərində yenidən baş tutub. Festivalın açılışında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitseprezident Mehriban Əliyeva, mədəniyyət, ictimaiyyət xadimləri, xarici qonaqlar və
media nümayəndələri iştirak ediblər.
Hazırda düşmən mövqeyindən azad edilmiş torpaqlarımız nəinki ölkə
vətəndaşlarının, həm də dünyanın bütün yerlərindən gələn rəsmi qonaqların,
jurnalistlərin, diaspora nümayəndələrinin və digər ziyarətçilərin görmək istədiyi
arzuolunan məkandır. Və bu səfərlərin başlıca məqsədi sülhsevər dialoqlara, birgə
yaşayışa hazır olan Azərbaycan haqqında dünyaya mesaj verməkdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində
Azərbaycan Respublikası multikultural dəyərlərin qorunub saxlandığı, fərqli
sivilizasiyaların qovuşduğu bir ölkə olaraq siyasi-mədəni arenada öz yerini layiqincə
tutmuşdur. Hər zaman xalqımız qonaqpərvərliyi ilə örnək olmuş, heç bir halda irqi,
dini, etnik zəmində münaqişələrin yaranmasına yol verməmişdir.
Hazırda Azərbaycan xalqının hər bir fərdinin sülh, əmin-amanlıq, rifah içində
yaşamasının əsas səbəblərindən biri ölkədə multikultural ideyaların olması,
insanların bunu artıq həyat tərzinə çevirməsi olmuşdur. Azərbaycan Respubliasının
Prezidentinin rəhbər tutduğu, eləcə də xalqımızın inanaraq addımladığı bu yolun
dövlətimizi daha da işıqlı gələcəyə doğru götürəcəyinə inanırıq.
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Nuranə Rövşən qızı Məmmədova
Multikulturalizmin Azərbaycan modelinin İkinci Qarabağ müharibəsi
dövründə özünütəsdiqi.
Xülasə
Təqdim edilən məqalə müasir dövrdə siyasi iddarəçilik modellərindən birinə multikulturalizmə həsr edilibdir. Multikulturalizm ən uğurlu və alternativi olmayan
siyasət modelidir. Bu model öz təşəkkülünü ilk öncə Qərb ölkələrində tapmışdır.
Multikulturalizm müasir dövrdə siyasi idarəçilik modelləri içərisində ən uğurlu və
alternativi olmayan siyasət modelidir. Bu siyasət modelinin yaranması və eləcə də,
istifadə olunmasına səbəb verən əsas amillərdən biri cəmiyyətdəki etnik-mədəni
müxtəlifliyin olmasıdır. Hazırda dünyanın bir sıra ölkərində assimilyasiya, izolyasiya
və aparteid kimi uğursuz siyasi modellərin mövcudluğunu nəzərə alsaq,
multikulturalizm cəmiyyətdəki harmoniya və balansı qoruyub saxlamağa kömək
etməyə qadir sülhpərvər bir idarəçilik modelidir. Azərbaycanda əsası ulu öndər H.
Əliyev tərəfindən qoyulan bu siyasət modelinin artıq özünəxas “Azərbaycan modeli”
formalaşıbdır. Bu siyasət müasir dövrdə də ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Multikulturalizm siyasətinin düzgün qurulmasının əsas
göstəricisi ölkədə etnik və dini zəmində heç bir qarşıdurmanın olmaması, eləcə də
ictimai-siyasi sabitliyin və milli-mənəvi həmrəyliyin hökm sürməsidir. Artıq dünya
siyasi sistemi “Azərbaycan multikulturalizmi”, “multikulturalizmin Azərbaycan
modeli” kimi terminlərə ölkə rəhbərlərinin müsahibə və çıxışlarında tez-tez rastlaşır
və bu fikirlərin real həyatı nəticələrinə şahidlik edir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev sülhsevər, insanpərvər, dini, irqi ayrı-seçkiliyə yol
verməyən, humanist dövlət başçısı olduğunu öz idarəçilik sistemi ilə bütün dünyada
nümayiş etdirə bilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu
davranışı ilə ölkəmizdə formalaşan “multikulturalizmin Azərbaycan modeli”ndən
bəhrələnməyi bütün dünyaya tövsiyyə edir. Məqalədə konkret anlayışlardan bəhs
etməklə yanaşı, real həyatı nümunələr, tarixi faktlar öz təsdiqini tapmışdır.
Ölkəmizdə yaşayan titul xalqla yanaşı, milli azlıqlar, mühacirlər, miqrantlar,
həmçinin turistlərin də ölkə ərazisində birlikdə əmin-amanlıq və sülh şəraitində
yaşaya biləcəkləri mühiti formalaşdıran multikulturalizm siyasəti sadəcə sözlərdə
deyil, əməli işdə də öz əksini tapan qabaqcıl modeldir. Azərbaycanda bu idarəçilik
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modelinin bariz nümunəsi torpaqlarımızın azadlığ uğrunda düşünmədən öz canından
keçən digər millətlərin nümayəndələrinin Azərbaycan xalqı ilə tam həmrəy
olmasıdır. Xalqımızın düşmən tapdağından azad olan torpaqlarına tökülən şəhid
qanları ölkəmizin bütün millətlərdən olan vətəndaşlarının birliyinin nümayişidir.
Həmin torpaqlarda təşkil olunan “Xarı bülbül” festivalı da bütün millətləri fərqli
musiqilərin ətrafında birləşdirə bildi. Bu əsl “Azərbaycan multikulturalizmi”dir.
Нурана Ровшан Мамедова
Самоутверждения “Азербайджанской модели мультикультурализма” в
годы Второй Карабахской войны
Резюме
Представленная статья посвящена одной из моделей политического
управления современности - мультикультурализму. Мультикультурализм –
наиболее успешная и альтернативная модель политики. Эта модель была
впервые создана в западных странах. Мультикультурализм является наиболее
успешной и безальтернативной моделью политики среди моделей
политического управления современности. Одним из основных факторов,
обуславливающих появление и использование данной модели политики,
является наличие в обществе этнокультурного многообразия. Учитывая
существование несостоявшихся политических моделей, таких как ассимиляция,
изоляция и апартеид в ряде стран мира, мультикультурализм является моделью
мирного управления, способной помочь сохранить гармонию и равновесие в
обществе. Эта модель политики, заложенная в Азербайджане великим лидером
Г.Алиевым, уже сформировала свою «Азербайджанскую модель». Эту
политику успешно продолжает президент страны Ильхам Алиев и в наше
время.
Главным
показателем
правильного
проведения
политики
мультикультурализма является отсутствие в стране каких-либо конфликтов на
национальной и религиозной почве, а также господство социальнополитической стабильности и национально-духовной солидарности. Мировая
политическая система часто встречается в интервью и выступлениях
руководителей страны с такими терминами, как «Азербайджанский
мультикультурализм» и «Азербайджанская модель мультикультурализма», о
чём свидетельствуют реальные результаты этих идей. Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев своей системой управления смог
продемонстрировать всему миру, что он является миролюбивым, гуманным,
религиозным и расово дискриминирующим, гуманным главой государства.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев рекомендует всему
миру извлечь выгоду из сформированной в нашей стране «Азербайджанской
модели мультикультурализма». Помимо разговора о конкретных понятиях, в
статье подтверждены примеры из жизни и исторические факты. Помимо
титульных
людей,
проживающих
в
нашей
стране,
политика
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мультикультурализма, которая формирует среду, в которой национальные
меньшинства, иммигранты, мигранты и туристы могут жить вместе в мире и
спокойствии в стране, является передовой моделью, которая находит свое
отражение не только на словах, но и на деле. Ярким примером такой модели
управления в Азербайджане является полная солидарность с азербайджанским
народом представителей других народов, которые, не задумываясь, погибли за
свободу нашей земли. Кровь мучеников, пролитая на освобожденных от врага
землях нашего народа, является демонстрацией единства граждан всех
национальностей нашей страны. Организованный в тех краях фестиваль «Хари
бюльбюль» смог объединить все народы вокруг разной музыки. Это и есть
настоящий «Азербайджанский мультикультурализм».
Nurana Rovshan Mammadova
Self-affirmation of the Azerbaijani model of multiculturalism during the
Second Karabakh War
Summary
The presented article is dedicated to one of the models of political administration
in modern times - multiculturalism. Multiculturalism is the most successful and
alternative policy model. This model was first established in Western countries.
Multiculturalism is the most successful and non-alternative policy model among
political management models in modern times. One of the main factors leading to the
emergence and use of this policy model is the presence of ethnic-cultural diversity in
society. Considering the existence of failed political models such as assimilation,
isolation and apartheid in several countries of the world, multiculturalism is a
peaceful governance model capable of helping to maintain harmony and balance in
society. This policy model, which was founded in Azerbaijan by the great leader H.
Aliyev, has already formed its own "Azerbaijan model". This policy is successfully
continued by the President of the country Ilham Aliyev in modern times. The main
indicator of the correct establishment of the multiculturalism policy is the absence of
any conflicts on the ethnic and religious grounds in the country, as well as the rule of
socio-political stability and national-spiritual solidarity. The world political system
often encounters terms such as "Azerbaijani multiculturalism" and "Azerbaijani
model of multiculturalism" in the interviews and speeches of the country's leaders,
and the real life results of these ideas bear witness. The President of the Republic of
Azerbaijan, Ilham Aliyev, was able to demonstrate to the whole world that he is a
peace-loving, humane, religious and racially discriminating, humane head of state
with his management system. The President of the Republic of Azerbaijan Ilham
Aliyev recommends to the whole world to benefit from the "Azerbaijani model of
multiculturalism" formed in our country. In addition to talking about specific
concepts, real-life examples and historical facts have been confirmed in the article. In
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addition to the titular people living in our country, the policy of multiculturalism,
which forms an environment where national minorities, immigrants, migrants, and
tourists can live together in peace and tranquility in the country, is an advanced
model that is reflected not only in words, but also in deeds. A clear example of this
management model in Azerbaijan is the complete solidarity with the Azerbaijani
people of the representatives of other nations who died without thinking for the
freedom of our land. The blood of martyrs spilled on the lands of our people freed
from the enemy is a demonstration of the unity of the citizens of all nationalities of
our country. The "Khari Bulbul" festival organized in those lands was able to unite
all nations around different music. This is the real "Azerbaijani multiculturalism".

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: N.C.Əsədov Azərbaycan Dillər Universiteti Beynəlxalq
münasibətlər kafedrasının dosenti
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur

– 257 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

TURAN MÖVLUD OĞLU TEYMUROV
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu,
aparıcı elmi işçi
Ünvan: Bakı, H.Cavid prospekti 115
turanteymurov@mail.ru
tel: 0556391133
M.AUEZOVUN “ABAY” ROMANINDA BƏDII TƏFƏRRÜATIN
OBRAZ TƏHKIYƏSINDƏ ROLU
M.Auezovun “Abay” romanı oxucular və tənqidçilər tərəfindən birmənalı
şəkildə qazax xalqının ensiklopediyası kimi dəyərləndirilmişdir. Romanda qazax
xalqının həyatı, yaşam tərzi, müxtəlif mövsüm və mərasimləri geniş və təfsilatlı
şəkildə təsvirini tapmışdır. Bu baxımdan əsər epik vüsətliyinin genişliyi ilə fərqlənən
nəsrnümunələrindəndir. Romanda yalnız əsas və epizodik surətlər çox deyildir, eyni
zamanda süjet xətti də şaxəlidir. Hadisələrin və obrazların həyatının təsvirində ədib
sistematik şəkildə bədii təfərrüatlardan istifadə etmişdir. Təbii ki, təfərrüatlardan
istifadə istər-istəməz detaldan da istifadəni şərtləndirir. Deməli, yazıçının haqqında
söhbət gedən romanında diqqəti cəlb edən əsas sənətkarlıq xüsusiyyətləri sırasında
bədii detalı və təfərrüatı xüsusi vurğulamağa ehtiyac vardır.Onu qeyd etmək lazım
gəlir ki, bədii detal və təfərrüatdan yazıçı romanın bədii təşkili prosesində, yəni
birbaşa təhkiyə prosesində istifadə etmişdir.Eləcə də obrazların görüm bucağından
işıqlandırmışdır.Yazıçı obrazı haqqında özü danışmır, səciyyəvi təfərrüatlarla obraz
haqqında, onun xarakteri, düşüncələri, mənəvi dünyasındakı yaşantılar haqqında
dolğun təəssürat yarada bilir.Məqalədə M.Auezovun “Abay” romanında
təfərrüatların təzahür formalarından bəhs edilir. Xüsusən obraz təhkiyəsində bədii
təfərrüatın rolu araşdırılır.
Açar sözlər: Abay, M.Auezov, obraz,
Теймуров Туран
Резюме
Роль художественных подробностей в отображении образа в романе
М.Ауэзова «Абай»
Роман М. Ауэзова «Абай» был однозначно оценен читателями и
критиками как энциклопедия казахского народа. В романе широко и подробно
описывается жизненный уклад казахского народа, различные сезонные обряды.
С этой точки зрения произведение является одним из образцов прозы,
отличающейся широтой эпического размаха. В романе не только много
основных и эпизодических образов, но и разнообразная сюжетная линия.
Писатель систематически использовал художественные детали при описании
– 258 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

событий и жизни персонажей. Естественно, использование подробностей
неизбежно требует использования деталей. Поэтому среди основных
художественных особенностей, привлекающих внимание в рассматриваемом
романе писателя, необходимо выделить художественные подробности и
детали.Следует отметить, что писатель использовал художественные детали в
процессе художественной организации романа, то есть в процессе
непосредственной проработки. Это также освещено с точки зрения
изображений. Писатель не рассказывает о самом герое, он может создать
полное впечатление о герое, его характере, мыслях, душевных переживаниях с
характерными подробностями.
В статье рассматриваются формы отображения деталей в романе М. Ауэзова
«Абай». В частности, исследуется роль художественной детали в развитии
образа.
Ключевые слова: Абай, М.Ауезов, образ
Teymurov Turan
SUMMARY
THE ROLE OF ARTISTIC DETAIL IN IMAGE DEVELOPMENT IN
M. AUEZOV'S NOVEL “ABAY”
M. Auezov's novel "Abay" was unequivocally valued by readers and critics as
an encyclopedia of the Kazakh people. In the novel, the Kazakh people's life, way of
life, various seasons and ceremonies are described in a wide and detailed manner.
From this point of view, the work is one of the examples of prose that is
distinguished by the breadth of its epic scale. There are not only many main and
episodic copies in the novel, but also the plot line is diverse. He systematically used
artistic details in the description of events and characters' lives. Of course, the use of
details inevitably requires the use of details. Therefore, it is necessary to emphasize
the artistic detail and detail among the main artistic features that attract attention in
the writer's novel in question.It should be noted that the writer used artistic details in
the process of artistic organization of the novel, that is, in the process of direct
elaboration. It also illuminated from the point of view of the images. The writer does
not talk about the character himself, he can create a full impression of the character,
his character, thoughts, experiences in his spiritual world with characteristic details.
The article discusses the forms of manifestation of details in M. Auezov's
novel "Abay". In particular, the role of artistic detail in image development is
explored.
Key words: Abay, M.Auezov, image
XX əsrin birinсi yarısında yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan qazax
ədəbiyyatının mövzu və ideyalarla zənginləşməsində Muxtar Auezovun müstəsna
xidmətləri var. Ötən əsrin əvvəllərindən bədii yaradıcılıq axtarışlarına başlayan
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M.Auezov hələ ilk qələm təcrübələrindən əsərlərinin bütövlüyünə xüsusi önəm
verirdi. Onun hər bir əsərində bədii mətnin bütövlüyünü şərtləndirən tərəflərin
mükəmməl vəhdətini görmək mümkündür. Yazıçı əsərlərinin ideya-məzmun tərəfini
bütün hallarda sənətkarlıq prinsiplərindən məharətlə yararlanmaqla tamamlamağa
çalışmışdır. Deyilənlər onun epik vüsətli “Abay” romanı üçün daha səciyyəvidir.
Məlum olduğu kimi, “Abay” romanı epik vüsətliyinin genişliyi ilə fərqlənən
nəsr nümunələrindəndir. Romanda yalnız əsas və epizodik surətlər çox deyildir, eyni
zamanda süjet xətti də şaxəlidir, hadisələrin və obrazların həyatının təsvirində ədib
sistematik şəkildə bədii təfərrüatlardan istifadə etmişdir. Təbii ki, təfərrüatlardan
istifadə istər-istəməz detaldan da istifadəni şərtləndirir. “Lakonizmi və konkretliyi
ilə” (1, 290) seçilən detal təfərrüatın elə bir hissəsidir ki, onun vasitəsilə təsvir daha
da konkretləşir. Deməli, yazıçının haqqında söhbət gedən romanında diqqəti cəlb
edən əsas sənətkarlıq xüsusiyyətləri sırasında bədii detalı və təfərrüatı xüsusi
vurğulamağa ehtiyac vardır.İlk öncə onu qeyd etmək lazım gəlir ki, bədii detal və
təfərrüatdan yazıçı həm romanın bədii təşkili prosesində, yəni birbaşa təhkiyə
prosesində, həm də obrazların görüm bucağından işıqlandırmışdır. Romanın bir çox
epizodlarında hadisəni naməlum hekayəçi danışır. Amma bu naməlum hekayəçi
sözünə inam yaratmaq üçün bir çox yerdə hadisənin təsvirini, danışılmasını sanki
obrazlardan birinə tapşırır. “Gerçəkliklə müəllif arasında vasitəçi kimi hekayəçi bədii
əsərdə təşkilatçılıqdan başqa eyni zamanda yazıçı sözünə inam yaratmaq vəzifəsini
də yerinə yetirir” (2,15).
Romanın əvvəlində birillik ayrılıqdan sonra Abayın doğma ata evinə
qayıtması təsvir olunur. Jumabayla Baytas böyüklərə xas təmkinlə yola davam
etdikləri halda Abay anası, nənəsi və doğmaları ilə görüşə tələsir. Yazıçı onun
əzizləri ilə görüş həyəcanını təfərrüatlara varmaqla təsvir etmişdir. Naməlum
hekayəçi özünün danışığını bütövlükdə onların təhkiyəsinin əsasında qurur. Burada
ön plana təbii ki, Abayın təhkiyəsi keçir və bu prosesdə qabardılan təfərrüatlar
diqqəti cəlb edir. Müəllif onun təhkiyəsində təfərrüatları qabartmaqla iki əsas məqsəd
güdmüşdür: birincisi, onun ötən günlərini xatırlaması ilə keçmişə bağlılığını
göstərmək; ikincisi, Abayın uşaq vaxtından bədii yaradıcılığa həvəs göstərdiyini
əsaslandırmaq. “Qaraul təpəsi, Gizli dərə - bu yerlərin hamısı Abaya öz doğma aulu
kimi tanış idi. İldə iki dəfə - yazda və payızda - Kunanbayın aulu bu yerlərə köçüb
gəlir və uzun zaman burada qalırdı. Hər bir dərə-təpə, dayçaların bağlandığı və
alaçıqların qurulduğu yerlər, yoldan görünən təpədəki qoyun otlaqları - bunların
hamısı Abaya tanış və əziz idi. Keçən ili qoyun qırxımı zamanı Boxrau günü o,
oxumaq üçün şəhərə elə buradan yola düşmüş, Esembay dərəsindən keçib getməli
olmuşdu. Burada hər şey ona doğma idi, hər şeydə təsvir edilməz bir təravət var idi.
Hələ bir az əvvəl o, burada uşaqlara qoşulub yüyürüşür, biryaşar dayçaların cıdırını
düzəldir, gizlənpaç oynayıb şadlanırdı. Şəhərdə isə doğma aulunun həsrəti ürəyində
baş qaldıranda, o burada, Esembayda keçirdiyi unudulmaz günləri tez-tez
xatırlayırdı” (3,15-16).
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Nümunədə verilən təfərrüatda oxucu bir tərəfdən Abayın uşaqlığını necə
keçirməsi ilə tanış olursa, digər tərəfdən də şəhərdə məhz bu günləri daha çox
xatırlaması vurğulanır. İkinci tərəf də bəzi məqamları baxımından maraq doğurur.
Müəllif təfərrüatı obrazın yaş dövrünə, intellektinə uyğun təsvir etmişdir. Amma əsas
məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Abay şəhərdə atasını yox, ilk növbədə bu
günləri yadına salır. Bu təfərrüat hələ hadisələrin gedişi ilə tanış olmayan oxucuda
belə bir təsəvvür oyada bilər ki, Abayın atası kimdirsə, adətə uyğun olaraq uşağa
qarşı istəyini büruzə vermir, buna görə də ata onun yadına düşmür.Növbəti epizodda
ədib obrazın gələcək taleyinin uşaqlıqdan formalaşdığını göstərməyə çalışıbdır.
Abay, dediyimiz kimi, evə getdiyi üçün həyəcanlıdır və sevinc içindədir. Onun
təbiətə baxışı bütövlükdə daxili gərginliyini, emosiyasını, ehtizaza gəlmiş
duyğularını və s. ifadə edə bilir. “Sakit, sarı təpələr, yaşıl çəmənlər, uzaqlarda titrək
dumanlara bürünmüş, gümüş kimi bərq vuran ucsuz-bucaqsız biçənəklər indi onun
gözləri qarşısında uzanıb gedirdi. Abay onu əhatə edən aləmə, doğulduğu və uşaqlıq
çağlarını keçirdiyi bu ucsuz-bucaqsız çöllərə, düzənlərə və təpələrə şəfqət və
həyəcanla baxırdı. O, bütün bunları bağrına basmaq, hərarətli öpüşlərə qərq etmək
istəyirdi. Nə güclü tufan, nə də məzar sükutu bilməyən bu sərin çöl mehi nə qədər
təravətlidir! Bu meh qarşısında münbit, bərəkətli çöllərin yaşıllıqları titrəyir, gümüş
kimi ağ otlar xəfif-xəfif dalğalanırdı. Yox, yox, bu, çöl deyil, nəhayətsiz bir dəniz,
əfsanəvi bir ümmandır. Abay gözünü bu çöllərdən çəkə bilmirdi. Onun lal baxışları
bu azad və geniş düzənlərdə qərq olurdu. Bu çöllər Abayı qətiyyən qorxutmurdu,
əgər o, bacarsaydı bu elləri bütünlüklə qucaqlar, bağrına basar və pıçıldardı: “Sənin
üçün mən nə qədər darıxmışam! Bəlkə də, sən başqalarına dəhşətli görünürsən, ancaq
mənim üçün yox! Mənim doğma, əziz çölüm!..” (3,16).
Göründüyü kimi, səfər boyu obrazın öz təqdimatında ifadəsini tapan bədii
təfərrüat bir neçə funksiyanı eyni vaxtda yerinə yetirir: birincisi, əsərin ədəbi
təşkilində hadisələrin işıqlandırılması prosesinin obyektivliyinə təminat yaradılır;
ikincisi, əsas obrazın xarakterinin təsviri inkişafda, dinamikada verilir; üçüncüsü;
yaradıcı insan kim Abayın yaradıcılıq axtarışlarının, bədii-estetik zövqünün
formalaşmasının əsas faktorları nəzərə çarpdırılır; dördüncüsü və ən başlıcası,
hisslərlə, duyğularla yaşayan emosional baş qəhrəmanın mənəvi dünyasının
özünəməxsusluqları haqqında konkret təsəvvür yaradılmasına cəhd göstərilir. Çünki
yazıçı “onun ürəyinin sirlərlə dolu sirrinə baxmağı, şeirin yaranmasının ən məhrəm
prosesini görməyi, uçan, bir andaca sürüşüb gedən mənəvi impulsları tutmağı və
bütün bunları yumşaq və təsviri metaforalarda, incə psixoloji paralelizmlərdə
göstərməyi, işıq-qaranlıq oyunları və çöllərin nəfəsi ilə dolu peyzajlarda verməyi
bacarmışdır” (4,212).
M.Auezovun bu romanı oxucular və tənqidçilər tərəfindən birmənalı şəkildə
qazax xalqının ensiklopediyası kimi dəyərləndirilmişdir. Romanda qazax xalqının
müxtəlif mövsümləri və mərasimləri çox geniş və təfsilatlı şəkildə təsvirini
tapmışdır. Yazıçı bu mərasimləri təsvir etməklə heç də hamısını təqdir etməmişdir.
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Məsələn, romanda Abay başqa tayfaya girov kimi verilmiş Kamşata baş çəkməyə
gedir. Yad yerdə qalan körpə uşağın çəkdiyi mənəvi sarsıntılara ona təhqiramiz
yanaşmalar, alçaltmalar, ac-susuz qoymalar da əlavə olunmuşdur. Abay bunları
gördükcə kövrək şair qəlbi ağrımağa və acımağa başlayır. Onu qonaq alaçığına
aparırlar.“Geniş alaçığın içərisi çöl tərəfinə nisbətən zəngin idi, bura bahalı əmlak,
xalı və pərdələrlə dolu idi. Lakin hər şey qat-qarış olmuşdu, döşəmə süpürülməmiş,
yorğan-döşək yığışdırılmamış, şeylərin hərəsi bir tərəfə atılmışdı. Çarpayının başında
cüssəli, qarayanız bir qadın ip əyirirdi. Burun pərlərinin açılıb-yumulması,
dodaqlarının həmişə tərpənməsi onun çox deyingən olmasını göstərirdi. Bojeyin iki
qızı çarpayının dal tərəfində döşəmə üstündə oturub nə isə toxuyurdu. Yaşa dolmuş
bu qızlar çirkin və pinti idilər, onlar da anaları kimi sərt görünürdülər” (3,172).
Abayın mövqeyindən verilən bu təfsilat əslində psixoloji və xarakteroloji
səciyyə daşıyır. İlk növbədə onu deyək ki, bu epizoddan birmənalı şəkildə Abayın
qan düşmənçiliyinin qarşısının alınması vasitəsi kimi uşaqların girov verilməsini
qəbul etmədiyi aydın şəkildə görünür. Digər iki məsələnin mahiyyəti isə bundan
ibarətdir ki, Abayın uşaq girovu məsələsinə münasibətini aydınlaşdıran təfərrüat,
eyni zamanda başqalarının da eyni problemə münasibəti haqqında təsəvvür yaradır.
Təfərrüatlı təsvirdən məlum olur ki, Bojeyin ailəsi girov məsələsinə nəinki etiraz
etmir, hətta bunu tam dəstəkləyir. Maraqlı məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki,
yazıçı təsvirdə obyektivliyi qorumaq üçün təfərrüatın imkanlarından başqa formada
yararlanmışdır. Kamşat Abayın ögey bacısıdır. Deməli, onun bacısının girovluqda
keçən ömrünə subyektiv yanaşması mümkün və hətta qaçılmazdır.
Yazıçı obrazın mümkün ola biləcək subyektivliyinə obyektiv xarakter vermək
üçün öz mövqeyini ifadə edən söz və cümlələrə istinad etməmişdir. Təfərrüatdan
məlum olur ki, bu ailə çox pintidir, bunların yaşadığı məkanda səliqə-sahman
yoxdur. Ailə başçısı olan qadın deyingəndir. Hətta onların qız uşaqları da anaları
kimi pinti olmaqdan başqa, həm də olduqca sərtdirlər. Təfərrüatdan aydın olur ki,
belə bir ailədəki girov uşaq qətiyyən xoşbəxt ola bilməz, necə ki Kamşat xoşbəxt
deyil. Əslində M.Auezov sənətinin gücü də məhz bundadır. Yazıçı heç bir epizodu,
hadisəni, mövqeyi informativ yüklə məhdudlaşdırmamışdır, həm də bunların hər
birinin psixoloji ovqat yaratmaq, obrazları səciyyələndirmək imkanlarından
maksimum yararlanmağı bacarmışdır. Abay psixoloji baxımdan sarsıntı keçirir.
Alaçıqdakı qadın isə çox sakitdir, onda elə əminlik vardır ki, sanki olanların hamısı
məhz elə belə də olmalı idi. Bu obraz ailəsinə, yaşadığı məkana nejə baxırsa, məişət
əşyalarından biri kimi qiymətləndirdiyi uşağa da elə baxır.Eyni sözləri romandakı
digər mərasimlərin, o cümlədən toy və yas mərasimlərinin təsviri haqqında da demək
mümkündür. Maraqlı cəhət bundan ibarətdir ki, bütün mərasimlərin təsvirində
olduğu kimi, toy və ya yas mərasiminin təsvirində də M.Auezov çoxfunksiyalılıq
prinsipinə əməl etmişdir. Bir tərəfdən oxucu XIX əsr qazax xalqının adət-ənənələri
ilə tanış olur. Bu adət-ənənələrin bir çoxu isə zaman keçdikcə unudulmağa
başlayıbdır. Deməli, “Abay” romanı həm də adət-ənənələr ensiklopediyasıdır. Digər
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tərəfdən isə yazıçı heç bir adət-ənənəni sadəcə olaraq millilik dekorasiyası kimi
qələmə almamışdır.
Abay Tokjanı ürəkdən sevir, qız da onun eşqinə sevgisi ilə cavab verir.
Amma onların məhəbbətləri xoşbəxt sonluqla başa çatmır. Abay atası Kunanbayın
tələbi və təhriki ilə Dilda ilə evlənir. Toya hazırlıq gedir. Nənəsi Zəri demişkən,
Abay ata-babaların adətlərinə tabe olmaq zorunda qalır. “Adətə görə, adaxlı oğlan
başına təpəsi hündür, bir dəstə bayquş lələyi sancılmış malaxay qoymalı, qırmızı
mahuddan çapan və dikdaban çəkmə geyməli idi ki, qalan adamlardan seçilsin”
(3,236).
Abay bu paltarları geymək istəmir, çünki ona elə gəlir ki, bunları əyninə
taxsa, “aralıq həkimlərinə və ya qapı-qapı gəzən oyunbazlara” (3,236) oxşayacaqdır.
Hətta o, qız evinə qədər paltarı geyinmir, yalnız qayınatasının evində israrlı
tələblərdən sonra paltarını dəyişir və bəy kimi görünür. Təbii ki, söhbət Abayın
tərsliyindən və ya bəy paltarın vaxtı keçmiş adətlərdən biri olduğu üçün maarifçi
kimi onun bunlara məhz bu səbəbdən etiraz etməsindən getmir. Yuxarıda dediyimiz
kimi, Abay Toqjanı sevir, amma Dilda ilə evlənmək zorunda qalıbdır. İfrat dərəcədə
sərt xarakteri olan atasına etiraz edə bilməyən Abay ailə qurmasına paltara
münasibətilə ifadə edir. Başqa sözlə desək, toy paltarı Abay üçün sevinc rəmzi yox,
içində çəkdiyi eşq ağrısının rəmzidir. Onun mənəvi sarsıntıları, psixoloji yaşantıları
özünün bədii ifadəsini ilk növbədə toy paltarına münasibətdə tapır. Abay Toqjanla sevdiyi qızla evlənsəydi, toy paltarı onda bu qədər və bu dərəcədə antipatiya
doğurmazdı. Hətta bu epizoddakı təfərrüatın sənətkarlıqla təsviri də M.Auezovun
qüdrətli nasir olduğunu bir daha təsdiqləyir. Yazıçı obrazı haqqında özü danışmır,
səciyyəvi təfərrüatlarla obraz haqqında, onun xarakteri, düşüncələri, mənəvi
dünyasındakı yaşantılar haqqında dolğun təəssürat yarada bilir.
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GIVING FEEDBACK TO LANGUAGE LEARNERS.
SUMMARY
Feedback is an essential part of effective learning process as students often learn
best by discovering what they have done right or wrong. It is one of the most
important learning factors because it helps students overcome several difficulties.
It is as crucial as giving instructions. It has a major influence on students’
academic success. This can be corrective feedback which focuses a learner’s
attention on errors, or it can be non-corrective, in the form of praise or
encouragement. It is as valuable tool for indicating whether things are going in the
right direction or whether redirection is required.
Being open and engaging with your students about their learning will not only
help you plan better lessons, but will also improve students’ engagement with them
too. It seems that learners value feedback more when it is given by someone they
respect as a role model.
Key words: feedback, learner, information, motivate, language, effective, use,
improve.
Feedback is giving information to someone about their learning and/or showing
them that you have understood or not what they have said. It is a crucial part of the
learning process, as students often learn best by discovering what they have done
right or wrong.
Let us take a look at some definitions of feedback:
a) Feedback is information with which a learner can confirm, add to, overwrite, tune
or restructure information in memory, whether that information is domain
knowledge, meta-cognitive knowledge, beliefs about self and tasks, or cognitive
tactics and strategies.
b) Feedback is to communicate an individual status in relation to a standard of
behavior or professional practice.
c) Feedback is conceptualized as information provided by an agent (e.g., teachers,
peers, books, parent, self, experience) regarding aspects of one’s performance or
understanding.
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In the classroom, teachers can give feedback to learners and learners can give
feedback to the teacher. When teachers give feedback to learners, they give them
information about their learning. Teacher feedback can focus on learners’ language
or skills, the idea in their work, their behaviour, their attitude to learning or their
progress. Sometimes we give feedback to the whole class, at other times we give
feedback to small groups or individual learners. We can give oral feedback or written
feedback. The purposes of feedback are to motivate learners to encourage learner
autonomy and to help learners understand what their problems are and how they can
improve. When learners give feedback to each other on aspects of their learning this
is called peer feedback. Learners can also give feedback to their teachers. You can
always ask students for feedback too; don’t be shy about asking them to let you know
if there’s something they like or don’t like about your lessons (perhaps via a
feedback box). Students will feel empowered by this, and it can improve the trust
that they have in you if they know they can give you some feedback. Being open and
engaging with your students about their learning will not only help you plan better
lessons, but will also improve students’ engagement with them too.
Feedback is one of the most important learning factors because it helps learners
overcome several difficulties. Feedback is beneficial to help learners overcome the
following issues:
 Learners didn’t learn the information in the first place.
 Learners learned the information incorrectly.
 Learners forgot the information.
 Learners remembered the information incorrectly.
 Learners incorrectly remembered co-presented information as correct; for
example, they remember lures on multiple-choice tests.
 Learners remember a concept in the abstract, but can’t retrieve the
information when presented with certain (for example, realistic) cues.
How do we give feedback?
Feedback isn’t for the teacher’s benefit, it’s to assist the students to learn and
progress. As teachers, we need to make sure that the feedback we give is relevant,
concise, understandable and supportive. To achieve this, it is important that your
feedback is honest, though sometimes this might need to be tempered to make sure
that you are still encouraging your students. Some students will also benefit from
having lots of feedback, while others will prefer only small snippets.
Once you’ve considered all of this, it’s important to be mindful of some
cultural factors that might affect the way feedback is perceived. Some cultures may
be very clear and direct, and so appreciate the same style of feedback, while others
might be more indirect, and prefer a lighter and less critical approach.
Above all, though, feedback must not be personal; it needs to be factual and as
related to the topics you’ve covered as possible, so avoiding negative adjectives is a
good way of doing this. For example: “Your grammar is awful” will not help
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students nearly as much as “You should revise page 4 of the grammar section to
make sure you understand it.” Keeping things factual and as direct as possible will
266aximize understanding, and hopefully encourage students to act on the feedback.
Effective feedback may be defined as feedback in which information about
previous performance is used to promote positive and desirable development. You
can give feedback immediately, or you can delay giving feedback for a period of
time. Immediate feedback helps students to understand the material and is more
effective when the work is new to the students, or if a student is struggling with the
work. It is effective to provide instant mistake correction during task performance,
this may lead to quicker accomplishment. Its effects are likely to be more powerful at
the task level. It is useful for attaining easy learning outcomes because it involves a
shorter degree of processing about the task.
Delayed feedback helps students to transfer your advice to similar problems and
tasks. It works best when students are more knowledgeable about the topic and
proficient in the task at hand. When you delay feedback, you still need to make sure
that students have time to act on it. It is effective to provide delayed mistake
correction during processing of a task when it requires a longer duration to
accomplish the task. Its effects are likely to be more powerful at the process level. It
is useful for attaining difficult learning outcomes because it involves a greater degree
of processing about the task.
Types of feedback: There are three different types of feedback: basic feedback,
instructional feedback and coaching feedback. They all tell students how they are
going and give them insight into how they can do better. However, they do so in very
different ways.
Basic feedback: Basic feedback tells students if they were right or wrong, while
also providing the correct answer. It starts with letting the students know if their
answer was right or wrong. Then, if a student didn’t get it wrong, you also give them
the correct answer.
Research shows that the simple act of providing the correct answer has far
more impact than telling them their result.
We call this basic feedback because you’re giving students very basic
information. However, your feedback must still include the two essential elements –
information about: their current work (right or wrong; the correct answer (which
prompts them to think about where they went wrong).
Instructional feedback: Instructional feedback tells students what specific things
they need to do to get it right or to improve their performance in some way. When
giving instructional feedback, you move from telling students about their work to
directly telling them how it could be fixed or improved.
Coaching feedback: Coaching feedback prompts students to think of ways to
improve their work without explicitly telling them what to do. If used in the right
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situations, all three types of feedback can help your students to achieve better results.
Therefore, you need to learn how to use each one.
Using feedback from teachers does not come naturally to all students, but you
can teach them to do it. You can also harness the usefulness of the feedback that
comes from self- and peer assessment, both of which have their place and also their
limits.
These are strategies to help students learn to use feedback:
 Model giving and using feedback yourself.
 Teach students where feedback comes from.
 Teach students self- and peer-assessment skills.
 Increase students’ interest in feedback because they own it.
 Teach students to answer their own questions and develop self-regulation
skills, necessary for using any feedback.
 Be clear about the learning target and the criteria for good work.
 Use assignments with obvious value and interest.
 Explain to students why an assignment is given.
 Make directions clear.
 Use clear rubrics.
 Have students develop their own rubrics, or translate yours into “kid friendly”
language.
 Design lessons that incorporate using the rubrics as students work.
 Design lessons in which students use feedback on previous work to produce
better work.
 Provide opportunities for students to redo complex assignments.
 Give new but similar assignments for less complex learning targets.
Learning to give good feedback is much like learning any other skill: it
requires motivation, direct teaching, and optimal conditions for practice.
Teachers should motivate their students to give feedback. The learners must
believe that what they are doing will make a difference in a class. How can we
convince students that giving feedback is worth their time and energy? One easy first
strategy rests on the principle of early success: if the students are given an
opportunity to provide early feedback and they see that their feedback is acted on in a
positive way, that early success signals to them that this particular instructor is
serious about feedback and uses what the class has said in modifying the course. All
of the work on midsemester evaluations has shown that gathering feedback early in
the semester allows an instructor to turn around even very difficult classes. This early
feedback success can have an impact on the students as well. A common feedback
strategy is the use of the one-minute paper. At the end of the class, students are asked
to spend one minute commenting on what helped them the most to learn the day’s
target content or what is still confusing to them. Regular use of such questions can
cause the students to engage in the class differently. If they are constantly being
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asked to give examples of good and poor practice in the class, they eventually begin
asking themselves on a regular basis what has been good and what has not helped.
They become more critical, reflective observers of their own learning, which is the
first step toward becoming a self-regulated learner. What teacher would not want a
classroom full of highly reflective, engaged, selfregulated students? That point aside,
the original value of this early feedback is encouraging and improving later feedback.
Students learn that their feedback to the instructor makes a difference; they do have
an effect. This success then changes their belief that nothing they say matters; they
have proof it does.

1.
2.
3.
4.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ ИЗУЧАЮЩИМ ЯЗЫК
РЕЗЮМЕ:
Обратная связь является неотъемлемой частью эффективного учебного
процесса, поскольку учащиеся часто лучше усваивают материал, обнаруживая,
что они сделали правильно или неправильно. Это один из наиболее важных
факторов обучения, поскольку он помогает учащимся преодолеть ряд
трудностей.
Это так же важно, как давать инструкции. Это оказывает большое
влияние на академические успехи учащихся. Это может быть корректирующая
обратная связь, которая фокусирует внимание учащегося на ошибках, или она
может быть некорректирующей, в форме похвалы или поощрения. Это ценный
инструмент для определения того, идут ли дела в правильном направлении или
требуется перенаправление.
Обратная связь предназначена не для пользы учителя, а для того, чтобы
помочь ученикам учиться и прогрессировать. Открытость и взаимодействие со
своими учениками в отношении их обучения не только поможет вам лучше
планировать уроки, но и улучшит взаимодействие учащихся с ними. Кажется,
что учащиеся больше ценят обратную связь, когда ее дает кто-то, кого они
уважают как образец для подражания.
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Açar sözlər: rəy, öyrənən, məlumat, həvəsləndirmək, dil, səmərəli, istifadə,
təkmilləşdirmək.
AYNUR MƏMMƏDOVA
CAVABIN DƏYƏRLƏNDIRILMƏSI
XÜLASƏ:
Müəllimin tələbələrin cavabına bildirdiyi rəy effektiv öyrənmə prosesinin vacib
hissəsidir, cünki tələbələr nəyi düzgün və ya səhv etdiklərini aşkar etməklə daha
yaxşı öyrənirlər. Rəy tələbələrə bir sıra çətinliklərin öhdəsindən gəlməkdə kömək
etdiyi üçün tədrisdə ən vacib amillərdən biridir.
Müəllimin rəyi onun verdiyi təlimatlar qədər vacibdir. Onun tələbələrin
akademik uğuruna böyük təsiri var. Rəy tələbənin diqqətini etdiyi səhvlərə yönəldən
düzəldici rəy ola bilər. Müəllim öz münasibətini tərifləmək və ya həvəsləndirici söz
deməklə də ifadə edə biər.
Tələbələrin cavablarına müəllimin bildirdiyi rəy bir tərəfdən ona dərs
planlarını daha mükəmməl tərtib etməyə kömək edirsə, digər tərəfdən isə həm də
onların tədrisdə daha da irəliləmələrinə səbəb olur. Müəllimin verdiyi rəy tələbələr
üçün dəyərlidir.
Ключевые слова: обратная связь, ученик, информация, мотивация, язык,
эффективный, использовать, улучшать.
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QƏRBİ SLAVYAN XALQLARININ MƏDƏNİYYƏTİNİN SPESİFİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİ XIX ƏSRİN İKİNCİ YARISINDA
Bəhs olunan dövrdə Qərbi Slavyan xalqlarının mədəniyyət nəzəriyyəsinin
öyrənilməsi aktual məsələlərdən biri idi . Araşdırılan problemin tədqiqinə həsr
edilmiş elmi ədəbiyyatların təhlili göstərir ki,bu məsələ tədqiqatçılar tərəfindən
müxtəlif aspektdə araşdırılmışdır.Qərbi Slavyan xalqlarının mədəniyyətinin
quruluşundakı ənənələrin
yerini müəyyənləşdirmək,mədəni
idrakın
xüsusiyyətlərinə təsir göstərən ideoloji və dini, sosial-mədəni və ictimai, siyasi
səbəbləri müəyyənləşdirməyə cəhd edilərək fərqli metodlar vasitəsilə təqdim
edilmişdir. Qərb Slavyanları bir çox xalqlar kimi tarixin şifahi ənənəsini daha çox
inkişaf etdirmişdir. İşin nəzəri
əhəmiyyəti
Qərb Slavyan mədəniyyətinin
öyrənilməsinə verilən töhfə ilə müəyyən edilir və mərhələli təhlil ilə bağlı
məsələlərin inkişafını davam etdirir. Doğrudur, qədim slavyanların sənətinin çox
az nümunəsi bu günə qədər gəlib çatmışdır. Lakin xüsusilə qeyd etmək olar
ki,Qərb Slavyan
mədəniyyətinin
formalaşmasında Osmanlı
və Rusiya
doktirinalarının
təsiri nəticəsində
həm müsəlman, həm də
xristian
mədəniyyətlərinin izlərinə rast gəlinir. (14.681)
Qərb Slavyan xalqlarının mədəniyyətinin formalaşmasında xüsusilə
Polşa, Çexiya və Slovakiya mədəniyyətinin fərqli xüsusiyyətləri öz zənginliyi ilə
fərqlənir.Məlumdur ki , Polşa torpaqları irticaçı dövlətlər tərəfindən bir neçə dəfə
bölüşdürüldükdən sonra siyasi dağınıqlıqlarla yanaşı mədəni səviyyənin ağır
olmasına səbəb olmuş rus, prus və avstriya monarxları tərəfindən milli zülmə
məruz qalmışlar. Polşa çarlığında ruslaşdırma , Qərbi Polşa torpaqlarında
almanlaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi mədəniyyətin inkişafına mənfi təsir
göstərdi.Əhalinin əksəriyyəti savadsız olaraq qalırdı( 6.378)
Rusiya imperiyası tərkibində olmuş Polşa çarlığı ,Prusiya (Almaniya)
imperiyasının tərkibində olmuş Qərbi Polşa torpaqları və Avstriya ipmeriyasına
daxil edilmiş ərazilərdə müstəmləkəçilik siyasətinin aparılması, eyni zamanda
çexlərin, slovakların mədəni inkişafına göstərilən mənfi təsirlərə baxmayaraq Qərb
Slavyanları mədəniyyət sahəsində geniş naliyyətlər də əldə etmişlər. Lakin vəziyyəti
kökündən yaxşılaşdırmaq mümkün deyildir. Mədəniyyətin inkişafına mane olan
əsas cəhətlər polyakların öz dövlətçiliyinin olmaması və Rusiya, Prusiya,
Avstriyanın assimilyasiya hərəkətləri idi. Müəyyən Polşa torpaqlarında mədəni
həyatın parçalanması dövlət dəstəyi tələb edən elm və sənət sahələrinin (təbii və
texniki elmlər,şəhərsalma, heykəltəraşlıq ) inkişafının zəifləməsinə səbəb oldu.
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Ona görə də mədəni və elmi yaradıcılıqda ədəbiyyat, rəsm, musiqi, humanitar
tədqiqatlar üstünlük təşkil etməyə başladı.
Azadlıqdan məhrum edilmiş və parçalanmış xarici dövlətlərə
məcburi daxil olmağa və assimliyasiyaya müqavimət göstərən xalqın milli
mədəniyyətinin qüruruna çevrilən və dünya mədəniyyət xəzinəsini zənginləşdirən
ədəbiyyat sahəsində sənət əsərləri yaradılmışdı.Polşa mədəniyyətində hər biri
müəyyən bədii istiqamət və fəlsəfənin üstünlüyü ilə xarakterizə olunan iki inkişaf
mərhələsindən keçən klassizm tədricən yerini milli azadlıq mübarizəsi dövründə
xüsusilə sürətlə inkişaf edən romantizmə verir. Romantizmin çiçəklənmə
dövründə digər mədəni sahələr də zənginləşir. Lakin cəmiyyət müstəqilliyinin
itirilməsi təsirindən dərhal sağalmadı. Klassizm ədəbi cərəyan olaraq əvvəlcədən
özünə xas olan realizm, satira və siyasi məsələlərə maraq elementlərini
itirdi.Vətənpərvərlik duyğuları Polşa tarixinin polyakların bir neçə nəsli arasında
Vətən sevgisinin inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynadı. Polşa teatrı mühüm
mədəniyyət mərkəzinə çevrildi ( 3.185 ). Varşava, Krakov ,Vilno, Lvovda daimi
teatrlar mövcud olmuşdur. Dramaturq və rejissorlar mühüm ictimai və siyasi
hadisələrə cavab verməklə polyaklar arasında vətənpərvərlik hissini qorumağa
çalışırdılar.
Polşa torpaqlarında məktəb təhsilinin səviyyəsi müxtəlif idi. Polşa
çarlığında ibtidai təhsilin səviyyəsi çox aşağı ,Qərbi Polşada isə yüksək
səviyyədə təşkil olunmuşdu. Burada polyakların təhsil aldıqları məktəblərin maddi
vəziyyəti alman məktəbləri ilə müqayisədə daha ağır idi. Həm də təhsil sahəsində
polyak dili sistematik olaraq sıxışdırılırdı. Polşa çarlığında orta məktəb təhsili rus
dilində, Qərbi Polşa torpaqlarında isə alman dilində aparılırdı.Varşava Baş
Məktəbi ali təhsilin inkişafında əsas rol oynamasına baxmayaraq çar höküməti
1869-cu ildə həmin məktəbi bağlayaraq onun bazası əsasında Varşava Rus
Universiteti yaratmışdı, hansı ki,orada polyak tələbələr azlıq təşkil edirdilər. PolşaLitva Birliyinin bölünməsindən sonra Polşa xalqının ictimai həyatının vacib sahəsi
milli mədəniyyətin qorunması oldu. Mədəni dəyərlərin yeni yaradıcıları
mədəniyyətin demokratik məzmununu dərinləşdirdi,vətənpərvərlik hissləri inkişaf
etdirdi,cəmiyyətə mütərəqqi baxışlar gətirdi, mədəni fəaliyyətin mahiyyəti də
yeniləndi. Mədəni həyat tədricən kübar yaşayış
yerlərindən , varlı əyalət
mərkəzlərindən, əsasən, böyük, getdikcə inzibati, mədəni, sənaye və ticarət
mərkəzlərinin funksiyalarını birləşdirən şəhərlərə doğru dəyişir. Bu zaman
qəzet,ədəbi,bədii və illüstriyalı jurnallar, sərgi salonları əhalini mədəniyyət
dəyərləri ilə tanış etmək üçün vacib vasitə oldu, əvvəllər maraqlı ənənəvi
mədəniyyət çərçivəsindən kənara çıxmayan xüsusi nəşrlər meydana çıxdı.Ənənəvi
mədəni dəyərlərə(həyat, adətlər ,dialektik regional xüsusiyyətlər) ən uzun bağlılığı
kəndlilər nümayiş etdirirdi. Lakin bu sahədə də bəzi dəyişikliklər baş
verdi.(11.198)
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Polşa- Litva Birliyinin Rusiyaya verilmiş torpaqlarında Polşa ali
məktəbi uğurla inkişaf etdi. Milli təhsil Komissiyası modeli əsasında bölünmüş
Polşanın Rusiya hissəsindəki məktəblərdə islahatlar aparıldı.Maddi və kadr
çətinliklərinə baxmayaraq elmdə müəyyən dəyişikliklər baş verdi.Bunu həm ali
təhsil müəssisələri, həm də müxtəlif elmi cəmiyyətlər asanlaşdırdı.Varşavada
yaradılan Elmin Dostlar Cəmiyyəti peşəkar alimləri, həvəskarları, tanınmış
müəllimləri, həkimləri birləşdirdi.Cəmiyyət Polşa tarixi və mədəniyyətinin
öyrənilməsi , eləcə də Polşa dilinin inkişafı sahəsində bir sıra elmi işlərin
təşəbbüskarı idi.(4.348)
Bəhs edilən dövrdə klassiklərlə romantiklər arasında baş verən mübahisə
həm mədəniyyətə fərqli yanaşma səbəbindən, həm də siyasi və ictimai baxışlar
arasında uyğunsuzluq səbəbindən ortaya çıxmışdı.Rus imperiyasının tərkibinə
daxil olan Birlik torpaqlarında Polşa mədəniyyət mərkəzlərinin rolu qətiyyətlə
məhdudlaşdı.Rusiya höküməti Polşa mədəniyyətinin ,elminin və təhsilinin
inkişafına hər cür mane olurdu. Polşa torpaqlarında baş verən iqtisadi
dəyişikliklər nəticəsində Prussiya və Avstriya bölgəsindəki dövlət orta məktəbləri
polyakların
əhalinin əhəmiyyətli hissəsini
təşkil etdiyi Rusiyanın qərb
vilayətlərində, demək olar ki, tamamilə almanlaşmış və ruslaşdırılmışdı. Polşa
krallığında isə tədris Polşa dilində aparılırdı.1857- ci ildə Tibb və Cərrahiyə
Akademiyası fəaliyyətə başladı,1862-cı ildə onun yerinə Varşava Ana mərkəzi
quruldu. Elm hələ də ciddi çətinliklər yaşayırdı.Əsas nailiyyətlər yalnız humanitar
elmlərdə, xüsusən də tarix və fəlsəfədə qeyd edilə bilər.Sonradan, xüsusilə də
XIX əsrin sonlarında bir sıra universitetlərin açılması, akademiyanın yaradılması
Polşa mədəniyyətininə öz töhfəsini vermişdir. XIX əsrin 60- cı illərindən Polşa
xalqının adət-ənənələri, mərasimləri, mahnıları, nağılları, atalar sözləri və
kəlamlarının toplanması və sistemləşdirilməsinə başlanıldı. Krakov Elmi Cəmiyyəti
yenidən təşkil edildi.(5.515,12.113)
Polşa mədəniyyətində hakim olan pozitivizm cərəyanı elm və təhsilin
inkişafına xüsusi diqqət yetirirdi.Baxmayaraq ki,o sosial elmi və mədəni
həyatında yeganə istiqamət deyildi.Bu fəlsəfi cərəyanın davamçıları dünyanın
təbii, rasional qanunlar sayəsində inkişaf etdiyinə əmin olduqları baxımından
elm və təhsilə böyük əhəmiyyət verirdilər. Lakin Qərblə müqayisədə Polşa
pozitivizmi ədəbi və ictimai-siyasi cərəyan qədər fəlsəfi məktəb deyildi.Onların
tərəfdarları romantik mübarizə və fədakarlıq ənənələrini , Polşa məsələsini həll
edə bilmədikləri və lazımsız fədakarlıqlarla nəticələndirildikləri üçün tənqid
edilidilər. Lakin onların da şüarlarında Polşa xalqının gələcək inkişafı
məsələsində tam birlik yox idi. Böyük Polşada onların fikirləri Qərbi Avropa
liberallarının hökmünə yaxın idi. Mədəni ,sosial,iqtisadi həyata tətbiq olunan
pozitivist şüarı
iqtisadi tərəqqinin vacibliyini vurğulamaqla yanaşı Polşa
torpaqlarının Avropa modernləşməsindən geri qalmayacağından narahat idilər.
Xüsusi qeyd edilməlidir ki, ümumiyyətlə mədəniyyətin inkişafında, elmi xəbərlərin
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yayılmasında mətbuatın böyük rolu olmuşdur. Pozitivist proqram mətbuat və
ədəbiyyatda təbliğ edilirdi. Mətbuat çoxsahəli idi və insanların daha geniş
təbəqələrinin ehtiyacını ödəyirdi.
XIX əsrin sonlarında Polşa ədəbiyyatının aparıcı istiqaməti realizmə
çevrildi ( 10.98 ). Realist ənənələri qoruyan , onu inkişaf etdirən böyük bir nəsil
formalaşmışdı. “Gənc Polşa”adı altında meydana gələn modernizm cərəyanında
milli həyatla bağlı məsələlərə geniş yer verirlər.Lakin Polşa mədəniyyətində
xüsusi yer tutmasına baxmayaraq getdikcə realist ənənələri zəifləyir və
moderinizmin, simvolizm, ekspressionizm, kubizm kimi üslubları yayılırdı.Teatr
sahəsi də polyakların mədəni həyatında mühüm rol oynamışdı.Varşava,Krakov
,Lvov, Poznandakı teatrlar repertuarlarının yüksək bədii səviyyəsi ilə seçilirdi.XIX
əsrin onilliklərində Polşa elminin əsas mərkəzləri Yagelloniya və Lvov
universitetləri idi. Lvov Politexnik İnstitutu və 1871-ci ildə açılan Krakov Gözəl
Sənətlər məktəbi tələbələrin tərkibi baxımından ümumpolyak xarakteri
daşıyırdı.Elmi və ictimai həyatda mühüm hadisə kimi qiymətləndirilən, həm də
bütün Polşa torpaqlarının elmi elitası olan Bilik Akademiyasının 1872- ci ildə
Krakovda yaradılması oldu. Məktəb təhsili ilə bağlı vəziyyət isə fərqli idi.Əsasən
klassik gimnaziya məktəbləri çoxluq təşkil edirdi.İbtidai təhsilin aşağı səviyyədə
olması savadsızlığın yüksək olmasını göstərirdi.(1.218 )
XIX əsrin ortalarında Çex milli mədəniyyətindən sistem olaraq danışmaq
olar. Bədii əsərlərdə , obrazlarda xalq mövzuları önə çəkilirdi.Çex xalqının sadiq,
vətənpərvər olaraq qalması və eyni zamanda dünya birliyinə aid olması fikri Çex
mədəniyyətinin nümayəndələri üçün proqramlı fikir kimi formalaşır. Sənətin
müasirliyinin əlamətləri realist konsepsiyaların zəif və güclü tərəfləri barədə
kəskin müzakirədən bəhs olunan dövrün xarakterik xüsusiyyətləridir. Avstriya
mütləqiyyətinin təqibləri nəticəsində Çex dili, məktəbləri sıxışdırılırdı .Lakin
Avstriya imperiyasında formalaşan Bax mütləqiyyətinin sona çatmasından sonra
Çexiyada icbari məktəb ,klassik,realni gimnaziyalar ,universitet və akademiyalar
meydana gəlmişdi.
XIX əsrin ikinci yarısında təhsil mədəniyyətə milli xarakter vermək üçün
əsas vasitə hesab edilirdi. Çexiyada təhsil sistemi inkişaf etmiş mürəkkəb və çox
mərhələli quruluş idi. 60- cı illərin sonlarında verilən məktəb islahatlarına əsasən
uşaqlar üçün universal və məcburi məktəb vəzifəsi prinsipi tətbiq olundu və
möhkəmləndirildi.1867-ci il Konstitusiyası isə məktəbdə təhsil azadlığını və
millətlərin bərabərliyini elan etdi,dövlətin məktəb üzərində ali hüququnu təsdiqlədi.
1869-cu il məktəb qanunu məktəb kursunun əhatə dairəsini əhəmiyyətli dərəcədə
artırdı.Görülən tədbirlər nəticəsində çexlər savadlılıq baxımından almanları geridə
qoyur və imperiyada birinci yeri tuturlar ( 8.85 ). Ümumdünya təhsil səviyyəsini
yüksəltmək , yeni nəsil mütəxəssisləri hazırlamaq Çex siyasətinin əsas motivini
təşkil edirdi.Bu dövrdə aparılan geniş və səmərəli işlərin nəticəsində Çex dilinin
lüğət ehtiyatları xeyli genişlənmiş ,çex dilində bütün bilik sahələrinin əsaslarına
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yiyələnmək üçün ilkin şərtlər yaradılmış və Çex dili təhsil sisteminin bütün
səviyyələrində tədris dili oldu.Beləliklə, maarifləndirmə ehtiyacı, xalqın mənəvi
inkişafı mədəniyyətin əsas vəzifəsi kimi həyata keçirilir.Müstəqil Çexiya ali təhsil
ocağının meydana gəlməsi yeni qüvvələrin elm axınına çevrilməsinə kömək etdi.
90 –cı illərdə Çex Elmlər ,Ədəbiyyat və İncəsənət Akademiyası meydana
gəldi.Ümumiyyətlə, bu dövrdə tarix ,ədəbiyyatla yanaşı mədəniyyətin müxtəlif
sahələrində rəssamlıq,boyakarlıq ,heykəltəraşlıq ,musiqi sənəti ,teatr,kino sənəti və
s sahələrdə mədəniyyətin milliliyi ,xalqın vətənpərvərliyi öz töhfəsini verirdi.
XIX əsrin ikinci yarısında Slovakiyada elm və mədəniyyətin inkişafı
milli müstəqilliyin olması səbəbindən çox ləng inkişaf edirdi. Məktəblərdə təhsilin
ana dilində aparılmama səbəbindən savadsızlıq artmışdı. Əvvəl təhsildə
almanlaşdırma prosesi , 60 – cı illərdən sonra isə madyarlaşdırma prosesinə
başlanmışdı. Lakin bu dövrdə slovak xalqı artıq milli mədəniyyətin dirçəlişi üçün
mübarizəyə başlamağa güc toplamışdır. Əsas olaraq ədəbi dil uğrunda mübarizə,
milli özünüdərk oyanışı , Slovaklar ideyasının ictimai düşüncədə yayılması və
milli kimliyin qorunması lazım idi. Lakin aparılan bütün islahatlar milli təhsil
sisteminin yaradılmasına gətirib çıxarmadı .Məktəblərin sayı getdikcə azalırdı.
Mədəniyyət sistemindən imtina etmiş sənətkarların diqqəti gündəlik həyatın
çətinliklərinə və sevinclərinə, insanla təbiət arasındakı əlaqəyə yönəlmişdi. Lakin
göstərilən maneələrə baxmayaraq, Slovak mədəniyyəti zəif də olsa inkişaf edirdi.
Tarixdə romantizm ,ədəbiyyatda realizm meydana gəlmiş müxtəlif qəzet və
jurnal nəşr olunur, Slovak nusiqisi ,teatrı ,rəssamlığı ,heykəltəraşlığı mədəniyyətin
inkişafında xüsusi yer tuturdu. ( 13.211 )
Beləliklə, bəhs olunan
dövrdə
Qərbi Slavyanların
mənəvi
mədəniyyətinin ənənəvi rituallarla zəngin olduğu məlum olur. Bəzi sahələrdə
gerilik hətta
tənəzzül
olmasına
baxmayaraq Qərb Slavyan
xalqlarının
mədəniyyətlərinin bir çox sahələrində dönüş nöqtəsi olmuşdur.Milli inteqrasiya
,siyasi müstəqillik və sosial –iqtisadi sistemin modernləşdirilməsi vəzifələri
arasında mədəni dəyişikliklərin olması da əsas şərtdir. Aparılan araşdırmaların
nəticələrinə əsasən bəhs olunan dövrdə Qərb Slavyanların mədəniyyətlərinin ortaq
xüsusiyyətləri
ümumi
şəkildə
qruplaşdırılmışdır.Bunlar,əsasən,
təhsilin
modernləşdirilməsi ,milli,elmi orta və ali təhsil ocaqlarının yaradılması, milli və
ədəbi dilin
yaradılması
və inkişafı,dünyəvi milli bədii
mədəniyyətin
formalaşması,gündəlik
mədəniyyətdə
müxtəlif
istiqamətlərdə
aparılan
dəyişikliklərin olmasından ibarətdir.
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Z.N.NURİYEVA
QƏRBİ SLAVYAN XALQLARININ MƏDƏNİYYƏTİNİN SPESİFİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİ XIX ƏSRİN İKİNCİ YARISINDA
XÜLASƏ
Məqalədə Qərbi Slavyan xalqlarının mədəniyyətinin formalaşmasından
bəhs olunur. Onların mədəniyyət nəzəriyyəsinin araşdırılmasına cəhd
göstərilmişdir.Qərb Slavyanlarından Polşa, Çexiya və Slovakiyanın mədəniyyətinin
fərqli xüsusiyyətləri göstərilmişdir.Bu xalqların mədəniyyəti müxtəlif aspektdə
araşdırılmışdır.Polşa torpaqlarının bir neçə dəfə irticaçı dövlətlər tərəfindən
bölüşdürülməsinin mədəniyyətə mənfi təsiri olmuşdur. Polşa Çarlığında ruslaşdırma
sistemi mədəniyyətin inkişafını ləngidirdi.Rusiya höküməti Polşa mədəniyyət
mərkəzlərində təhsilin inkişafına mane olurdu.Çex milli mədəniyyətinin xarakterik
xüsusiyyətləti mövcud idi.Çex təhsil sistemi yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir.Ona
görə də çex dili təhsil sisteminin bütün səviyyələrində tədris olunurdu.Slovakiyada
isə elm və mədəniyyət zəif inkişaf etmişdir.Lakin aparılan islahatlar milli təhsil
sisteminə təsir göstərmişdir.Qərb Slavyanların mədəniyyətinin ortaq xüsusiyyətləri
ümumi şəkildə də diqqəti cəlb edir.Bu da onların mənəvi mədəniyyətinin
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zəngiliyindən xəbər verir.Milli və ədəbi dilin formalaşması mədəniyyət
nəzəriyyəsinin aktuallığının bariz nümunəsidir.Nəhayət Qərb Slavyan xalqalrının
mədəniyyət sahəsində əldə etdiyi nailliyətlər işin əsas məzmununu əhatə edir.
Açar sözlər: Qərb Slavyanlar, ədəbi dil, bədii mədəniyyət, təhsil, səviyyə,
xüsusiyyət, mədəni səviyyə, mədəni həyat, müxtəlif, ali təhsil, milli

З.Н.НУРИЕВА
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX
ВЕКА
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена формированию культуры западнославянских
народов. Была предпринята попытка исследовать теорию их культуры.
Показаны отличительные черты культуры Польши, Чехии и Словакии от
культуры западных славян. Культура этих народов исследовалась в разных
аспектах. Негативное влияние на культуру оказал неоднократный раздел
польских земель реакционными государствами. В Царстве Польском система
русификации тормозила развитие культуры.Российское правительство
препятствовало развитию образования в польских культурных центрах.
Существовали характерные черты чешской национальной культуры. Чешская
система образования развита на высоком уровне. Поэтому чешский язык
преподавался на всех ступенях системы образования. В Словакии же наука и
культура развиты слабо. Однако проведенные реформы оказали влияние на
национальную систему образования. В целом обращают на себя внимание
общие черты культуры западных славян. Это свидетельствует об уникальности
их духовной культуры. Формирование национального и литературного языка
является наглядным примером актуальности теории культуры. Наконец,
достижения западнославянских народов в области культуры охватывают
основное содержание работы.
Ключевые слова: западные славяне, литературный язык,
художественная культура, образование, уровень, особенность, культурный
уровень, культурная жизнь, многообразие, высшее образование,
национальный
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Z.N.NURIYEVAHHH
SPECIFIC FEATURES OF THE CULTURE OF THE WEST
SLAVIC PEOPLES IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
SUMMARY
The article is devoted to the formation of the culture of the West Slavic
peoples. An attempt was made to explore the theory of their culture. The distinctive
features of the culture of Poland, the Czech Republic and Slovakia from the culture
of the Western Slavs are shown. The culture of these peoples was studied in different
aspects. The repeated division of Polish lands by reactionary states had a negative
impact on culture. In the Kingdom of Poland, the Russification system hindered the
development of culture. The Russian government hindered the development of
education in Polish cultural centers. There were characteristic features of the Czech
national culture. The Czech education system is developed at a high level. Therefore,
the Czech language was taught at all levels of the education system. In Slovakia,
science and culture are poorly developed. However, the reforms carried out had an
impact on the national education system. In general, the common features of the
culture of the Western Slavs attract attention. This testifies to the uniqueness of their
spiritual culture. The formation of the national and literary language is a clear
example of the relevance of the theory of culture. Finally, the achievements of the
West Slavic peoples in the field of culture cover the main content of the work.
Keywords: Western Slavs, literary language, artistic culture, education,
level, peculiarity, cultural level, cultural life, diversity, higher education,
national
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Abutalıb Cəlilov
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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MÜASİR DÖVRDƏ AŞIQ YARADICILIĞINA DÖVLƏT QAYĞISI
XÜLASƏ
Aşıq yaradıcılığı milli-mənəvi mədəniyyətimizin mühüm tərkib hissəsidir. Bu
sənətin yaradıcılıq sahəsi kimi mənşə və təşəkkülü nə qədər qədimlərə gedib çıxsa
da, öyrənilməsi, tədqiq tarixi sonrakı dövrlərlə bağlıdır. Tədqiqat dövrü əsasən XVIII
əsrin əvvəllərindən sonraya aid edilir. Belə ki, xalq yaradıcılığının digər janrları kimi
aşıq yaradıcılığının da öyrənilməsi ilk olaraq onun toplanmasından başlanır.
Folklorun zəngin qolu olan aşıq yaradıcılığına göstərilən qayğı nəticəsində bu sahəyə
aid tədqiqatların sayı günbəgün artmaqdadır. Əgər Azərbaycan xalqının bütün
mədəni irsindən onun üçün əlamətdar olan bir neçə təzahürü ayırsaq, aşıq
yaradıcılığı bunların işərisində ilk yerlərdən birini tutur. Aşıq sənəti uzun illərdir
tədqiqatçılar tərəfindən toplanıb və tədqiq edilir. Qədim tarixə malik olan aşıq
sənətinə hər zaman maraq olmuş və tədqiqatçılar tərəfindən aşıq nümunələri
araşdırılmış toplu şəkildə çap edilmişdi. Bu sənət həm xalqın, həm də dövlətin daim
diqqət mərkəzində olmuşdu. Müstəqillik qazandıqdan sonra ümumilli liderin qayğısı
, sonralar isə onun davamçısı cənab İlham Əliyevin tariximizə, folklorumuza,
mədəniyyətimizə göstərdiyi diqqət nəticəsində aşıq sənətinə olan maraq artdı.
Məqalədə bu sahə ilə bağlı aparılan tədqiqatlar, dövlətin uzun illər bu sənətlə bağlı
verdiyi qərarlar, görülən işlər öz əksini tapmışdı. Azərbaycan aşıq sənətinin
beynəlxalq aləmdə təbliği və tanıdılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunun ən
böyük əhəmiyyəti isə bu qədim sənətin qorunub saxlanılması və nəsildən-nəslə
ötürülməsinə xidmət edir.
Açar sözlər: Aşıq, saz, söz, şeir, qoşma, .
Xalqın folkloru onun mənəvi sərvətidir. Milli-mənəvi sərvətimizə xüsusi
münasibət tariximizə, mənəvi dəyərlərimizə sahibliklə bağlıdır. “Azərbaycan
xalqının ən qədim dövrdən başlayaraq milli dəyərlərini özündə əks etdirən bu sənət
sahəsi tarixin süzgəcindən keçərək heç bir xarici təsirə məruz qalmadan milli sənət
fenomeni kimi bu gün də öz fəaliyyətini davam etdirməkdədir” (1, s.60).
Aşıq sənəti uzun illərdir tədqiqatçılar tərəfindən dərindən araşdırılır, öyrənilir
və araşdırmaların nəticəsi olaraq da aşıqların ədəbi irsi çoxcildli toplularda işıq üzü
görür. Tədqiqatçılar Azərbaycanın dilbər guşələrini gəzmiş, aşıq havalarını lentə
köçürmüş ölkəmizin qədim irsi olaraq həmin lentlər arxivləşdirilmişdi. Türkiyənin
məşhur aşığı, YUNESCO-nun “Canlı insan xəzinəsi” titulunu qazanmış Şərəf
Taşlıov aşıq havasını çox yüksək qiymətləndirərək yazır: “Aşıq havası yerlə göyün
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arasında quşların səsidir, rüzgarın səsidir. Bunları ən iyi tərənnüm edən aşıqlardır”
(2, s.5).
Ölkə rəhbərinin qayğısı ilə Azərbaycan aşıqlarının ifaları disklərdə
toplamış, xarici qonaqların iştirakı ilə təqdimatı keçirilmişdir. “Bu təqdimat
mərasimində Fransadan da qonaqların iştirak etməsi, aşıqlarımızın Fransada – Parisin
Luvr sarayında və Starsburqdakı çıxışları isə sazımızın beynəlxalq aləmdəki gələcək
uğurundan xəbər verir” (3, s.4).
Ötən dövr ərzində alimlərin səyi nəticəsində ayrı-ayrı yaradıcı, ustad və ifaçı
aşıqların yaradıcılığı kitab şəklində oxuculara təqdim olunmuşdur. Azərbaycan
mədəniyyəti və incəsənəti tarixində xüsusi yer tutan aşıq sənəti qədim keçmişə və
zəngin ənənələrə malik olsa da, XVIII əsrdən sonra yazıya alınmış, XIX əsrdən isə
çap olunmağa başlamışdır. Tarixə nəzər salsaq görürük ki, “ayrı-ayrı ustad
sənətkarların yaradıcılığının toplanması, nəşri, tədqiqi sahəsində çox böyük işlərin
başlanğıcı qoyuldu. S. Mümtaz, H. Əlizadə, V. Xuluflu, H.Zeynallıdan başlayan bu
iş sonrakı onilliklərdə də davam etdirildi”(4,s. 41).
Aşıqların birinci qurultayı 5 may 1928-ci il tarixdə çağırılması bu sənətə
marağı daha da artırdı, inkişaf edib tanınmasında böyük rol oynadı. Qurultayda
S.Ağamalıoğlunun, R. Axundovun, Ü. Hacıbəyovun aşıq yaradıcılığının problemləri
ilə bağlı çıxışları bu sənət növünün sonrakı inkişafına öz təsirini göstərdi. Təxminən
on il sonra 1938-ci il martın 12-də aşıqların ikinci qurultayı çağrıldı. Burada
M.İbrahimov, Ü.Hacıbəyov və başqaları çıxışlar etdilər. 1961-ci il aprelin 27-də
aşıqların üçüncü qurultayı çağrılır. M.İbrahimov, H.Araslı, O.Sarıvəlli və başqaları
maraqlı məruzə və çıxışlar edir, aşıq yaradıcılığının aktual problemlərindən
danışırlar. Aşıqların dördüncü qurultayı1984-cü il martın 19 – da olur. M.İbrahimov,
H.Arif, Ə.Eldarova maraqlı məruzələr edirlər. Sovetlər dönəmində aşıqların dörd
qurultayı olmuşdur. Bu qurultaylar aşıq yaradıcılığının toplanması, nəşri və tədqiqi
sahəsində mühüm addımların atılmasına, işlərin görülməsinə yardımçı olmuşdur”
(4,s.42).
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra, bir neçə görkəmli
alimlər, folklorşünaslar və tədqiqatçılar tərəfindən aşıq sənəti və yaradıcılığı ilə bağlı
bölgələrdən materiallar toplanıldı,tədqiqatlar aparıldı və kitab halına salınaraq
ictimayyətə təqdim olundu. Y. Səfərov “Naxçıvan aşıqları və el şairləri” (2011),
“Naxçıvan aşıq ədəbi mühiti” (2009); Q.Namazov “Ozan-aşıq sənətinin tarixi”
(2013); Ə.Qədimov “XVII-XX əsrlər və çağdaş Naxçıvan aşıqları” iki cilddə, (2017);
M.Nəbioğlu “Ozan-aşıq dünyası” (2010); T.Hüseynzadə “Aşıq deyişmələrinin
poetikası” (2017); Yaqut Bahadurqızı. “Aşıq Əhmədin yaradıcılığı” (2009); Ə. Nailə
“Aşıq Nəsibin yaradıcılıq yolu” (2016); Avtandil Ağbaba “Ağbaba-Çıldır aşıq
mühiti” (2012); M. Allahmanlı “Aşıq Valehin sənət dünyası”(1991), “Aşıq
yaradıcılığının inkişaf mərhələləri”(2011), “Şaman, ozan və aşıq” (2002);
S.P.Pirsultanlı Aşıq Şəmşirin poetik aləminə səyahət”(2008),“Azərbaycan aşıq
yaradcılığına dair araşdırmalar” (2010), “Azərbaycan aşıq poeziyasında və yazılı
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poeziyada təcnisin inkişaf tarixi” (2010), “Aşıq Nabat əldə xına, gözdə yaş” (2012),
“Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar” iki cilddə” (2002), “Poeziyamızda Sarı
Aşığın bayatı zirvəsi” (2011); Seyidov Hacı Tofiq “Ağ Aşıq Yusif Sədərəkli 2-ci
kitab” (2008); M.Nəbioğlu “Sazımız – sazbəndimiz” (2011); M. Cəfərli “Aşıq
Nabat” (2001); Ə. Cəfərzadə “Azərbaycanın aşıq və şair qadınları” (1991); V.
Xuluflu “E1 aşqları” (2013); R.Məmmədli “Saz-Söz sərvətimizin keşiyində”
(2016);M.Qasımlı “Aşıq sənəti” (1996), “Ozan - aşıq sənəti” (2011)və s. bu kimi
dəyərli kitablar dövlətin aşıq sənətinə olan qayğısının nəticəsidir.
2008-ci il avqustun 29-da Azərbaycan aşıqlarının V qurultayının çağırılması
və bu qurultayda “millətimi saz anladar, saz anlar, saza baxsın tariximi yazanlar”, –
deyən Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri seçilməsi
də məhz bu sənətin haqqının qaytarılması yönündə atılan ən böyük addımlardan biri
idi.
Azərbaycanı yenidən günəş kimi dünyaya parladan, onun milli mənəvi
dəyərlərini qoruyan ömrünü xalqına, vətəninə həsr edən ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə görkəmli, istedadlı, yaradıcı və ustad Aşıq Ələsgərin 150, daha sonra
175 illik yubileylərinin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi, aşıq sənətinə,
yaradıcılığına və aşıqlara verilən dəyərdən dövlət qayğısından xəbər verir. “2010-cu
ildə Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin, xüsusilə Azərbaycan aşıq sənətinin
dünyada tanıdılmasına mühüm töhfə verən I Beynəlxalq Aşıq Festivalının
keçirilməsi də bu sənətə göstərilən daimi diqqətin bariz nümunəsidir” (5,s.4).
Aşıqların inkişaf etməsində bu sənəti dünya mədəniyyətində tanıdılmasında
göstərilən dövlət qayğısının nəticəsidir ki, Azərbaycanın qədim tarixə, mədəniyyət
irsinə malik olan aşıq sənəti 2009-cu ilin 28 sentyabr-2 oktyabr tarixlərində Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərinin Abu-Dabi şəhərində keçirilmiş UNESCO-nun Qeyri-Maddi
Mədəni İrsin Qorunması üzrə Komitəsinin 4-cü sessiyası zamanı təşkilatın QeyriMaddi Mədəni İrsin Reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. Bu hadisə aşıq
sənətinin Azərbaycan mədəni irsinin ən qədim nümunələrindən biri olduğunu
beynəlxalq səviyyədə bir daha təsdiqləyir.
Müstəqillik dövründə aşıq yaradıcılığının yaşadılması, gənc nəsillərə
tanıdılması, sevdirilməsi ilə bağlı bir sıra sərəncamlar imzalanmışdır. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Sədrinin 7 fevral 2009-cu ildə “Xalq yaradıcılığı
günü” ilə bağlı imzaladığı Sərəncam
xalq yaradıcılığının, folklorumuzun
yaşadılmasına, qədim sənət növlərinin inkişfına böyük töhfə vermişdir.
Aşıq yaradıcılığına göstərilən dövlət qayğısının nəticəsidir ki, Azərbaycanın
bir çox bölgələrində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Aşıqlar
birliyi”nin yaradılmasıdır.
“Aşıq yaradıcılığının istər tarixi spesifikasının diaxron şəkildə, istərsə də
müasir vəziyyətinin sinxron şəkildə tədqiqi böyük bir milli-mənəvi dəyərlər
sisteminin zəruri aspektlərinin aydınlaşdırılması kimi aktual məsələləri nəzərdə
tutur” (6,s.68).
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Həqiqətən “aşıq Azərbaycan folklorunun və bütövlükdə mədəniyyətinin
mərkəzində dayanan bir mədəni hadisədir. Mədəniyyətin bir çox ünsürləri onda
birləşir və gələcəyə doğru gedə bilmək imkanını onda tapmış olur” (6,s. 68).
Azərbaycan aşıq sənətinin beynəlxalq aləmdə təbliği və tanıdılması böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bunun ən böyük əhəmiyyəti bu qədim sənətin yaşadılması,
qorunub saxlanılması və nəsildən-nəsilə ötürülməsi məqsədinə xidmət
etməsidir.Məhz buna görə də aşıq sənəti uşaq musiqi məktəblərində, musiqi və
incəsənət kolleclərində, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında, Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetində tədris olunaraq gənc nəsillərə öyrədilir və bu dəyərli sənət
yaşadılır.
Aşıq sənətinin yaşadılması ilə əlaqədər respublikamızda keçirilən aşıq
müsabiqələrinin, beynəlxalq aşıq festivallarının da əhəmiyyəti böyükdür. Həyata
keçirilən tədbirlər gənc nəsil aşıq ifaçılarının yetişməsi üçün böyük stimul verir.
Son illər müstəqil ölkəmizin mədəni həyatında baş verən yeniliklər millimənəvi dəyərlərə hörmət və diqqət xalqımızın dərin rəğbətini və sevgisini
qazanmışdır.
Hər bir sənətin, peşənin, işin təbliğində, kütləvi informasiya vasitələrinin
rolu böyükdür. Müasir dövr aşıqları da bu sənəti sevərək təbliğ edir, onunla bağlı bir
sıra televiziya verlişləri hazırlayırlar. İctimai televiziyada ustad aşıqlar tərəfindən
“İctimai radionun fəaliyyətə başladığı vaxtdan (2006-cı il 11 yanvar) müxtəlif
vaxtlarda, müxtəlif adlar altında hazırlanan verilişlər – “Eldən-obadan”, “Telli saz”,
“Aşıq havaları”, eləcə də Türkiyənin səsi radiosu ilə İctimai radionunun ortaq
layihəsi olan “Qorqud Ata” bizim şəriksiz mədəniyyət hadisəmiz olan aşıq sənətinin
təqdimi və təbliği, yaşamı amalına xidmət edir” (1,s. 6).
Elm sahələrində də aşıq yaradıcılığı ilə bağlı mühüm işlər görülür. Aşıq
yaradıcılığının tədqiqi ilə bağlı doktorluq, namizədlik dissertasiyaları işlənilir və
müdafiə edilir. Bu da aşıq sənətinin toplanılmasında, tədqiqində və nəşrində böyük
rol oynayır.
Müstəqil Azərbaycanda “aşıq sənətinin daşıyıcılarının xoşbəxtliyi ondadır ki,
bu sənətə xalqın sevgisi ilə dövlətin qayğısı üst-üstə düşür”(7,s 6). Məhz buna görə
də bu sənət daim yaşayır, yaşadılır və inkişaf edir.
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T.Gabulova
State care for ashug creativity in modern times
Ashiq creativity is an important part of our national-spiritual culture.
Although the origin and organization of this art as a creative field go back to ancient
times, the history of its study and research is related to later periods. The research
period is mainly related to the beginning of the 18th century. so, like other genres of
folk creativity, the study of Ashiq creativity begins with its collection. The number of
researches in this field is increasing day by day as a result of the attention given to
the creation of love, which is a rich branch of folklore. if we separate a few
manifestations that are significant for it from the entire cultural heritage of the
Azerbaijani people, Ashiq creativity occupies one of the first places among them.
After gaining independence, the interest in ashiq art increased as a result of the care
of the national leader, and later his follower Mr. Ilham Aliyev's attention to our
history, folklore, and culture. Ashug art has been collected and studied by
researchers for many years. There was an interest in ashiq art, which has an ancient
history, and it was printed in a collection, which was studied by researchers. This art
has always been the center of attention of both the people and the state. the research
conducted in this field, the decisions made by our state over the years regarding this
art, and the works carried out were reflected in the article. It is of great importance
to promote and introduce Azerbaijani ashiq art in the international world. the
greatest importance of this is the preservation and transmission of this ancient art
from generation to generation.
Key words: Ashug, saz, word, poem, goshma.
Т. Габулова
Забота государства о любовном творчестве в современности
Ашугское творчество является важной частью нашей национальнодуховной культуры. Хотя зарождение и организация этого искусства как
творческой области восходят к глубокой древности, история его изучения и
исследования относится к более поздним периодам. Период исследований в
основном относят к началу 18 века. Итак, как и другие жанры народного
творчества, изучение ашугского творчества начинается с его собирания.
Количество исследований в этой области увеличивается день ото дня в
результате внимания, уделяемого созданию любви, которая является богатой
ветвью фольклора. если выделить из всего культурного наследия
азербайджанского народа несколько значимых для него проявлений, то
ашугское творчество занимает среди них одно из первых мест. Искусство
ашуков собиралось и изучалось исследователями на протяжении многих лет.
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Был интерес к ашугскому искусству, имеющему древнюю историю, и оно было
напечатано в сборнике, который изучался исследователями. Это искусство
всегда было в центре внимания как народа, так и государства. в статье
нашли отражение исследования, проведенные в этой области, решения,
принятые нашим государством за эти годы в отношении этого искусства, и
проведенные работы. После обретения независимости интерес к ашугскому
искусству возрос в результате бережного отношения общенационального
лидера, а затем и его последователя господина Ильхама Алиева к нашей
истории, фольклору и культуре.Большое значение имеет популяризация и
представление азербайджанского ашугского искусства в международном
мире. Наибольшее значение при этом имеет сохранение и передача этого
древнего искусства из поколения в поколение.
Ключевые слова: Ашуг, саз, слово, стихотворение
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BABA NEMƏTULLAH NAXÇIVANİ YARADICILIĞININ
TƏDQİQ TARİXİ
Xülasə
Baba Nemətullah Naxçıvani (Şeyx Əlvan, Ülvanəl Ağşəhri, Nemətullah Baba
da adlandırılmışdır) Naxçıvanda anadan olmuşdur. Onun doğum ili barədə dəqiq
məlumatımız yoxdur. Naxçıvani təhsilini Ağqoyunlular dövründə elm mərkəzinə
çevrilmiş Naxçıvanda almışdır. O, məşhur təfsir əsəri “əl-Fəvatihul-ilahiyyə-vəlməfatihul-qeybiyyə əl-mudiha lil-Kəlimil-Quraniyyə vəl-Hikəmil-Furqaniyyə”ni
Təbrizdə yazmışdır. Naxçıvani Təbrizdən ayrılıb Anadoluya gələrək 1499-cu ildə
Ağşəhərdə məskunlaşmışdır. Ölüm tarixi dəqiq bilinməyən Naxçıvaninin başda təfsiri
olmaqla, bir neçə şərhi və risaləsi var. Təfsirinin ən böyük xüsusiyyəti Quran
surələrinin
başındakı
“bəsmələ”lərin
verildiyi
hər
surəyə
uyğun
mənalandırılmasıdır. Digər iki xüsusiyyəti isə ayələrdə vəhdəti-vücud anlayışına
uyğun işari mənalar verilməsi, Quranı əvvəldən-sona işari məna ilə təfsir etməsidir.
Bu məqalədə müəllifin adının keçdiyi təfsir tarixi mənbələri, təzkirələr, eləcə də
ancaq onun əsərlərinin araşdırıldığı elmi tədqiqat əsərlərinin xronoloji ardıcıllığına
diqqət yetirilmişdir.
AÇAR SÖZLƏR: təsəvvüf, işari təfsir, müfəssir, Əlvan baba, risalə, şərh.
Zəngin düşüncə tərzi və elmi-fəlsəfi biliyi özündə cəmləyən, AzərbaycanOsmanlı təsəvvüf elminin inkişafında müstəsna xidməti olan dəyərli alimlərimizdən
biri də Baba Nemətullah Naxçıvanidir. O, XV əsrdə elm, sənət beşiyi olan qədim
Naxçıvanda anadan olmuşdur. Dəqiq doğum tarixi məlum deyil, soyu, ailəsi ilə bağlı
qaynaqlarda heç bir məlumat yoxdur, ancaq künyəsindən atasının adının Mahmud
olduğunu bilirik. O, Şeyx Əlvan, Ülvanəl Ağşəhri, Nemətullah Sultan və Baba
Nemət adı, yaxud ləqəbləri ilə tanınmışdır.
Baba Nemətullah doğulduğu Naxçıvanda dövrünün dəyərli alimlərindən dərs
almışdır. O, ərəb, fars dillərini mükəmməl öyrənmiş, fiqh, kəlam, təsəvvüfün
sirlərinə bələd olmuşdur. 1487-ci ildə Təbrizdə ölüm döşəyində olan Xəlvəti şeyxi
Dədə Ömər Rövşənini ziyarət etmişdir. 1499-cü ildə Təbrizdən ayrılıb, Anadoluya
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köçmüş və Ağşəhərdə məskunlaşaraq 15 il burada yaşamışdır. Ölüm tarixi
mübahisəlidir, ancaq yekdil fikir kimi 1514-cü ili qəbul etmək olar. Qəbri Ağşəhərdə
Çimənli (Köyceğiz) məhəlləsində Təkkə kəndinə gedən yolun üzərində, Ağşəhər
dərəsinin sağ tərəfindədir. Qəbri açıq türbədir, mərmərdən sandıqçası var. Burada 5
kitabə, bir medalyon yer almışdır [1, s.35].
Baba Nemətullahın elmi yaradıcılığı zənginliyi ilə diqqət çəkir. Orta əsrlər
İslam Şərqi dünyagörüşünün (dini, elmi, ədəbi) ifadə forması kimi təkamül etmiş
təfsir, şərh və risalələrin hər birinin özünəməxsusluğu var. Hər müəllif öz fikirlərini
qələmə alarkən bu növlərdən birinə müraciət etmişdir. Baba Nemətullah
yaradıcılığında bu üç növə də rast gəlirik. Onun həm təfsiri, həm şərhləri, həm
risalələri, hətta tərcümələri də mövcuddur. Bu, hər alimin elmi irsində rast
gəlmədiyimiz bir xüsusiyyətdir. Müəllifin əsərləri içərisində ən məşhuru “əlFəvatihul-ilahiyyə-vəl-məfatihul-qeybiyyə əl-mudiha lil-Kəlimil-Quraniyyə vəlHikəmil-Furqaniyyə” təfsiridir. O, bu təfsiri Təbrizdə 1496-cı ildə tamamlamışdır.
Bu əsər sufi qəlbində doğan batini məna və işarələrə görə “Quran”ın bütün ayələrinin
təfsir edilərək günümüzə çatan ilk təfsirdir. Nemətullah hər surənin təfsirini o surənin
məzmununu əhatələyən bir girişlə (fatihə) və oradan alınacaq bir nəticə (xətm) ilə
bitirmişdir. Hər surədəki “Bəsmələ”nin həmin surənin ilk ayəsi ilə məna baxımından
əlaqəsini və oradakı kiçik fərqləri qeydlər şəklində həmin səhifədə verməsi onu digər
təfsirlərdən fərqləndirir. Bu təfsirin ən səciyyəvi xüsusiyyəti səci nəsrdə yazılmasıdır.
Əsərdə cümlələr uzun deyildir. Bu təfsirin avtoqraf əlyazması Topkapı sarayı III
Ahmed kitabxanasındadır (№61). Təfsir Osmanlı dönəmində 1908-ci ildə İstanbulda
“Mətbeyi Osmaniyyə”də II cild olaraq çap edilmişdir. Dar Riqabi (Dâr Rikâbî)
tərəfindən “ət-Təfsirus-sufi əl-kamil lil-Quranil-Kərim” adı ilə 1999-cu ildə Misirdə
yenidən nəşr olunmuşdur [2].
“Şərhi “Gülşəni-Raz” əsəri 1500-cü ildə Ağşəhərdə yazılmışdır. Əsərin
İstanbul, Tehran və Berlində nüsxələri var. Bu əsər Mahmud Şəbüstərinin “GülşəniRaz” əsərinə yazılmış çoxlu sayda şərhlərdən həcmi və dolğunluğu ilə seçilir.
“Tərcümeyi-nəqşi füsus” İbn əl-Ərəbinin “Füsusül-hikmət” əsərinin fars dilinə
tərcümə edilmiş xülasəsidir. Müəllifin “Məcmuəyi-lətaif” əsəri bəzi ayələrin işari
üsulla təfsirindən bəhs edən əsərdir. “Hidayətül-ihvan” isə təsəvvüfə dair bir
risalədir.
Naxçıvaninin digər kiçik həcmli əsərləri bunlardır: “İstilahatüs-sufiyyə”,
“Hidayə”, “Risaleyi-Təhqiqat”, “Risaleyi-Niqat”, “Risaleyi-Vücudi-Mütləq”,
“Risaleyi Əsilə vəl-əcvibə”, “Risaleyi-Zikriyyə” [3, s.132].
“Risaleyi-vücudi-mütləq” əsərində müəllifin vəhdəti-vücud fəlsəsi ilə bağlı
fikirləri yer alır. Burada o mərtəbeyi-ilahiyyə, mərtəbeyi ismi-zahiri-mütləq,
mərtəbeyi-ismi-batini-mütləq, ismi-xaliq, ismi-müsaivirin anlayışlarını izah etmişdir.
Naxçıvani “Şərhi-əsrarin nöqtə” əsərini Əli bin Şəhabəddin bin Həsən
Məhəmməd əl-Həmədaninin (v.1384) “ər-Risalətül-Qüdsiyyə fi əsrarin nöqtətil– 285 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

hissiyyə” əsərinə şərh olaraq yazmışdır. Bu əsərin Berlin, Ankara kitabxanalarında
əlyazma nüsxələri mövcuddur.
“Risaleyi-mükaşəfə” əsərində həmd-səna, mühibb və məhbub anlayışları, eləcə
də təhiyyat duası və sədəqə ayəsi təsəvvüfi baxımdan təfsir edilmişdir.
Naxçıvani “Risaleyi-niqat” əsərində Allahın gözəl adlarının təsəvvüfi
baxımdan izahını vemiş, qiyaməti-kübra, qiyaməti-suğra anlayışlarını izah etmişdir.
“Risaleyi-Təhqiqat” əsərində də “əsmaül-hüsna”nın və tövhidi-mütləq, tövhidicəm anlayışlarının izahına rast gəlirik.
Burada adı keçən bəzi əsərlər Nemətullah Vəlinin (v. 1431) hesab olunur. Bu
barədə alimlər arasında yekdil fikir yoxdur.
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, 1976-1987-ci illərdə çap olunmuş
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında (10 cildlik) Baba Nemətullah barəsində heç
bir məlumata rast gəlmirik [4]. O dövrdə aparılan xalqın kimliyini unutdurmaq
siyasətinin nəticəsi kimi nəinki ensiklopediyalarda, hətta əksər tarix, fəlsəfə,
ədəbiyyatla bağlı mənbələrdə də Azərbaycan xalqının dəyərli ziyalıları, xüsusən də,
din xadimləri, müfəssirləri barədə heç bir məlumat verilməmişdir.
Ölkəmizdə bu sahədə ancaq müstəqillik qazandıqdan sonra tədqiqatlar
aparılmağa başlanılmışdır. Alimlərimiz son illər ziyalılarımızı, ömrünü elmə, şeirə,
dini elmlərə sərf etmiş, unutdurulmaq istənilən o dəyərli mütəfəkkirlərimizi tədqiqata
cəlb etməklə yanaşı, onları xalqa tanıtmağa, yaradıcılıqlarını bütünlüklə öyrənməyə
çalışırlar. Müstəqillik illərində çap olunmuş “Naxçıvan Ensiklopediyası”nda
haqqında danışdığımız təfsirçimiz barədə “Baba Nemətullah” başlığı altında
məlumat verilmişdir. Burada ədibin həyatı, əsərləri haqqında yığcam, dolğun
məlumat var. “Şərhi-əsrarin nöqtə” (“Nöqtənin sirləri”nin şərhi) əsərinin adı başqa
mənbələrlə müqayisədə fərqli verilmişdir. Ölüm tarixi isə burada 1496-cı il kimi
göstərilmişdir [5, s.52].
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan Ərəb dilli və Fars
dilli əlyazma kataloqlarında, həmçinin “Dini əsərlər kataloqu”nda da müfəssirin heç
bir əsərinə rast gəlmədik [6; 7; 8]. Azadə Musayevanın tərtib etdiyi “Xarici ölkələrdə
Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu”unda Baba Nemətullah Naxçıvaninin
əsərlərinin iki əlyazma nüsxəsi: Türkiyədə saxlanılan avtoqraf əlyazması və
Tehranda saxlanılan nüsxə haqqında məlumat verilmişdir [9, s.68].
Azərbaycanda Baba Nemətullah Naxçıvani haqqında ilk məlumata
Məhəmmədəli Tərbiyyətin “Danəşməndi Azərbaycan” təzkirəsində rast gəlirik.
Müəllif onun XV əsr ariflərindən və şeyxlərindən biri olduğunu qeyd edərək 3
əsərinin yazılma tarixi, çap edilməsi haqqında məlumat paylaşmışdır. Həmdiyyə
kitabxanasında saxlanılan “Şərhi “Gülşəni-Raz” əsərinin başlıq hissəsini olduğu kimi
vermişdir. Həmçinin “Şəqayiqün-nömaniyyə” əsərində Baba Nemətullah Naxçıvani
haqqında olan məlumatı heç bir əlavə dəyişiklik etmədən göstərmişdir [10, s. 36].
“Qulam Məmmədli təzkirə”sində müfəssir haqqında qısa məlumat verilmiş,
onun üç əsərinin adı qeyd olunmuşdur [11, s.91].
– 286 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

İslam təsəvvüf ədəbiyyatının ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan təsəvvüf
ədəbiyyatının XV əsrdə yaşamış görkəmli nümayəndəsi Baba Nemətullah
Naxçıvaninin ədəbi irsinin elmi baxımdan araşdırılmasına respublikamızda son 10
ildə başlanılmışdır. Bu sahədə yazılan ilk elmi məqalə kimi akademik Vasif
Məmmədəliyevin “Nemətullah Naxçıvani və onun Quran təfsiri” adlı araşdırmasını
göstərmək olar [12].
F.Səfərli və M.Rzayevin birgə bir neçə məqaləsi vardır. “Baba Nemətullah
Naxçıvani və fəlsəfəsi”, “Orta əsr təfsir elminin görkəmli nümayəndəsi” adlı məqalələri
təfsirçinin gərgin yaradıcılıq fəaliyyətinə, onun elmi-təsəvvüfi görüşlərinə bir ayna
tutur [13].
S.M.İbrahimovun “Naxçıvaninin mənəvi mədəni irsinə dair əlyazma mətnləri”
məqaləsində Baba Nemətullahın yaradıcılığı və əlyazma nüsxələri haqqında geniş
məlumat vardır. Bu məqalə ilə yanaşı, 2018-ci ildə müəllifin “Nemətullah Naxçıvani
(XV əsrin görkəmli təsəvvüf və təfsir alimi)” adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabın
“Ön söz”ündə müfəssirin irsinin tədqiqinə nəzər salınmış, Azərbaycanda, eləcə də
Türkiyədə çap olunmuş elmi məqalələr, dissertasiyalar barədə məlumat verilmişdir.
Kitab giriş və iki fəsildən ibarətdir. I fəsildə “Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyat
və yaradıcılığına ümumi baxış” başlığı altında ədibin həyatı, o dövrdə siyasi
vəziyyət, elmi-fəlsəfi cərəyanlar haqqında məlumat verilmişdir. “Şəqayiqünnömaniyyə” əsərində ona verilən qiymət və Naxçıvaninin təvazökar şəxsiyyətinə,
qeyri-adi, zəngin düşüncə tərzinə, elmi-fəlsəfi biliyinə diqqət çəkilmişdir. Müfəssir
varlıq-yoxluq, möcüzə və kəramət haqqında ədibin fəlsəfi fikirlərini tədqiq etmişdir.
II fəsil “Baba Nemətullah Naxçıvaninin elmi-fəlsəfi araşdırmaları” adlanır. Burada
mərifət, vücudu-mütləq, fəna və bəqa anlayışlarından ətraflı bəhs edilmişdir. Kitabda
ədəbiyyat siyahısından sonra Naxçıvaninin bütün əsərlərinin əlyazma nüsxələrinin
təsviri verilmişdir [13].
Respublikamızda Baba Nemətullah Naxçıvani irsi ilə bağlı ilk dissertasiya
Sadıksoy Abdulla İsmayıl oğlunun “Naxçıvaninin Təfsir üsulu”dur. Bu doktorluq işi
2004-cü ildə AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda müdafiə
olunmuşdur.
Naxçıvani barədə elmi məqalələrin təhlili bu məqaləmizdə həcm baxımından mümkün
olmadığından onların ancaq adlarını təqdim etməklə kifayətlənirik:
1) “Gülşəni-raz” əsərinin şərhçisi Baba Nemətullah Naxçıvani haqqında bəzi
qeydlər // Fəxrəddin Eylazov, “Dövlət və din” ictimai fikir toplusu, 2011 may-iyun,
№3, s. 192-195;
2) Türk alimləri Baba Nemətullah Naxçıvaninin Quran təfsiri haqqında //
Aygün Orucova, AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri: İctimai və humanitar
elmlər seriyası, 2019, №3, s. 155-161;
3) İbn Ərəbi və Naxçıvani yaradıcılığında təfsir elmi // Süleymanova Nailə,
“Dövlət və din” ictimai fikir toplusu, 2010 yanvar-fevral, № 1, s. 191-196;
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4) XIV-XV yüzilliklərdə Naxçıvanda ədəbi-mədəni və elmi mühit // N.Əliyeva, AMEAnın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri: İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2013, c.9,
№3, s. 181-186.
Baba Nemətullah Naxçıvani ilə bağlı Azərbaycanda yuxarıda sadaladığımız
elmi məqalələrlə yanaşı, respublikanın mötəbər mətbuat orqanlarında da məlumat
xarakterli məqalələr dərc edilmişdir. Bu məqalələrdə müəlliflər Sovet dövründə
böyümüş, öz mütəfəkkirlərindən xəbərsiz olan ictimaiyyətə ətraflı məlumat
vermişlər. Belə məqalələrə misal olaraq Nərgiz İsmayılovanın (“Şərq Qapısı” qəzeti,
19 fevral 2014-cü il) “Baba Nemətullah Naxçıvani kimdir?”, Əkbər Nəcəfin
“Gizlənən Dərviş “Baba Nemətullah Naxçıvani” (“Xalq” qəzeti, 13 noyabr 2013-cü
il, № 11), R.Qasımovun “Türk-İslam alimi Baba Nemətullah Naxçıvani və orta əsrlər Naxçıvan
mühiti” (“525-ci qəzet”, 9 may 2018-ci il, s.6) məqalələrini göstərmək olar [13].
Son dövrlərdə müfəssir haqqında dövlət səviyyəsində bir sıra tədbirlər həyata
keçirilmişdir. 2019-cu il iyul ayının 8-də Naxçıvanda keçirilmiş “Görkəmli
Azərbaycan mütəfəkkiri: Nemətullah Naxçıvani” mövzusunda beynəlxalq konfrans
bu tədbirlərdən biridir. 2019-cu ilin fevral ayında Naxçıvanşünaslıq Mərkəzində
“Nemətullah Naxçıvani: taleyi və sənəti” kitabının təqdimatı olub. Həmçinin
Nemətullah Naxçıvaninin “Quranın kəlmə və hikmətlərini açıqlayan Qeybin açarı və
ilahi fəthi” adlı təfsiri üç cild şəklində işıq üzü görüb. Bundan başqa, Yaşar Kurtun
qələmə aldığı “Baba Nemətullah Naxçıvani: həyatı, elmi şəxsiyyəti və əsərləri”
kitabı da nəşr olunub.
Bunlarla yanaşı, internet istifadəçiləri üçün də elektron formatda həm ilkin
informasiya xarakterli məlumatlar, həm də dinşünaslıq elmi baxımından
araşdırmaların sayı getdikcə çoxalır. Məsələn, Fuad Nurullayevin “Baba Nemətullah
Naxçıvaninin “Fəvatihul-ilahiyyə” əsərinin qurani elmlərdəki yeri” başlıqlı məqaləsi
(25.12.2018, https://scwra.gov.az/az/view/articles/342/baba-nemetullah-naxchivaninin- fevatihul-ilahiyye-eserinin-qurani-elmlerdeki-yeri)
Türkiyədə Osmanlı dönəmindən başlayaraq bu təsəvvüf alimi haqqında həm
informasiya xarakterli qısa məlumatlar verilmiş, həm də təfsir elmi baxımından
yüksək səviyyədə tədqiqatlar aparılmışdır. XVI əsrdən başlayan bu istiqamət XX
əsrə kimi davam etmişdir.
Baba Nemətullah Naxçıvani haqqında ilk məlumata Əhməd Əfəndi
Taşköprüzadənin “Şəqayiqün-nömaniyyə” (1558) əsərində rast gəlinir. Müəllif bu
əsərdə Baba Nemətullaha elə yüksək qiymət vermişdir ki, bu qiymət ondan sonra
yazılmış bütün əsərlərə də təsir etmişdir. “Danəşməndi Azərbaycan” da daxil olmaq
üzrə, demək olar ki, bütün mənbələrdə, hətta XX əsrdə aparılmış elmi tədqiqatlarda
belə ondan misal gətirərkən Əhməd Əfəndinin heç bir cümləsini dəyişdirmədən
olduğu kimi verirlər. Əhməd Əfəndinin verdiyi bu qiymət heç də əsassız deyil.
Bunun əsas səbəbi Əlvan Baba Əfəndinin elmi zəkası ilə əxlaqının, mənəvi
dünyasının vəhdətdə olmasındadır. Elə müəllifin dediyi kimi, “dərvişlik və sufiliyin
fəxridir Baba Nemətullah” [14, s.268].
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“Tacüt-təvarix” əsərində Xoca Sadəttin Əfəndi (1536-1599) Baba Nemətullah
Naxçıvaninin Hacələr təriqətindən olduğunu qeyd etmiş, təfsirini və “Gülşəni-Raz”
şərhini nöqsanı olmayan bir şərh kimi qiymətləndirmişdir. Onun Nemətullah
haqqında dediyi bu sözlərə heç nə əlavə etməyə ehtiyac yoxdur: (O, ilahi məsələlər
dənizində bacarıqlı bir dənizçi, sonsuz sirlər ölkəsində yaxşı bir balıqçı idi)
(15s.203).
Naxçıvani barədə dəyərli mənbələrdən biri də Cevdet bəyin “Təfsir üsulu və
tarixi” əsəridir. Bu əsərdə onaqədərki tədqiqatçıların verdiyi məlumatlara əsaslanaraq
bir çox qaynaqları müəllif haqqında əsas mənbələr kimi sadalamışdır. Məsələn,
“Təbəqatül-Müfəssirin” 83v, “Mecelletum-Nicab” (Məcəllətun-Nisab?) 126b-127b,
“Lüğati-Tarixiyyə” II s, İsmayıl Paşa “Hədiyyətül-arifin” və s. [16, s.52]
Təfsir tarixi tədqiqatçısı Ömər Nasuhi Bilmen “Böyük təfsir tarixi” kitabında
306 nömrəsi altında “Nemətullah Naxçıvani” adlı məqaləsində Baba Nemətullahın
adı, soyadı və Naxçıvanda doğulduğunu qeyd etdikdən sonra “Kəmalət-Zatiyyəsi” və
“Təfsirdəki məsləyi” adlı yarımbaşlıqda ədibin h. 904-cü ildə Ruma (Osmanlı
dövləti) gəldiyini, 905-ci ildən Ağşəhərdə məskunlaşdığını yazmışdır. Bu möhtərəm
mürşidin fiqh elmi baxımından hənəfi, təriqət etibarilə Nəqşibəndiyədən olduğunu
bildirmişdir. Onun şəxsiyyəti barədə əsərindən çıxış edərək bu fikirləri söyləmişdir:
“Onun müteşşeri, manevi fiyuzata nail, nezih ahlakı ile mutassif müktedi bir zatdır.
“Təfsirdəki məsləyi” başlığında isə təfsirdə hər surənin əvvəlində və sonunda ona
uyğun “Fatihə” və “Xatimə”nin verilməsinə diqqət çəkmiş, ayələrin zahiri və batini
mənalarının mükəmməl təfsir edildiyini göstərmək üçün “Mümin” surəsinin son
ayəsinin təfsirini təqdim etmişdir [17].
Bursalı Məhmət Tahir bəy özünün “Osmanlı müəllifləri” əsərində Baba
Nemətullah Mahmudun “Nəqşibəndinin üləma böyüklərindən bir zat olub, Qafqaza
bağlı Naxçıvan qəsəbəsindəndir” qeydini vermişdir. O, təfsirçinin əsərlərinin
əlyazmaları haqqında məlumat verməklə yanaşı, təfsirini başqa heç bir təfsirə
müraciət etmədən yazdığına diqqət çəkmiş, onu istifadəyə layiq bir əsər kimi
qiymətləndirmiş və 2 cild şəklində çap olduğunu nəzərə çatdırmışdır [18, s.57-58].
Türkiyə Respublikası qurulduqdan sonra da Baba Nemətullah Naxçıvani irsi
mükəmməl şəkildə işlənilmiş, öz elmi dəyərini təfsir elmində mövqeyi, üsulu və s.
geniş şəkildə elmi tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Təfsir tarixi, islami dəyərlər, təsəvvüf barəsində yazılmış elə bir elmi
dissertasiya işi yoxdur ki, orada Baba Nemətullah Naxçıvani tədqiqinə yer
verilməsin.
Baba Nemətullah Naxçıvani haqqında “İslam Ensiklopediyası”nda “Nimetullah
Baba Mahmud” başlığı altında geniş məqalə verilmişdir. Bu məqalənin müəllifi
Yaşar Kurtdur. Məqalədə ədibin həyat və yaradıcılığı haqqında ümumi məlumat var.
“Əsərləri” yarımbaşlığı altında 5 əsərin adı nömrələnmiş şəkildə göstərilmişdir.“ƏlFəvatihul-ilahiyyə-vəl-məfatihul-qeybiyyə əl-mudiha lil-Kəlimil-Quraniyyə vəl– 289 –
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Hikəmil-Furqaniyyə”, “Şərhi Gülşəni-Raz”, “Tərcümeyi Nəqşi-Füsus”, “İhvan”,
“Məcmuayi-Lətaif” [3, s.132-133].
Digər əsərləri təsəvvüf haqqında yazılmış risalələr kimi birlikdə və
nömrələnməmiş şəkildə verilmişdir: “Risaleyi-Mükaqələ”, “İstilahatüs-sufiyyə”,
“Hidayə”, “Risaleyi-Təhqiqat”, “Risaleyi-Niqat”, “Risaleyi-Vücudi-Mütləq”,
“Risaleyi əsile vəl-əcvibə”, “Risaleyi-Zikriyyə”. Əsərlərinin hər birinin əlyazma
nüsxələri haqqında məlumat verilir. “əl-Fəvatihul-ilahiyyə-vəl-məfatihul-qeybiyyə
əl-mudiha lil-Kəlimil-Quraniyyə vəl-Hikəmil-Furqaniyyə” əsərinin təfsir tarixində
yeri barədə məlumat təqdirəlayiqdir [3].
Məhəmməd Abay “Osmanlı dönəmi dirayət təfsirləri” adlı araşdırmasında bəhs
olunan dövrdə təfsir elmi haqqında geniş məlumat vermiş, dirayət təfsirlərinin
formalaşmasında tarixi qaynaqları, onların inkişaf mərhələlərini, növlərini (zahiri,
batini) aydınlaşdırmışdır. Bu təfsirlərin formalaşmasında tarixi zəmin (Səlcuqlu
dönəmi) haqqında da geniş izahat vermiş və dirayət təfsiri yazmış təfsirçiləri
sadalamışdır. Abayın 9-cu sırada yer alan Baba Nemətullah Naxçıvaninin “əlFəvatihul-İlahiyyə” təfsiri haqqında elmi araşdırması diqqətəlayiqdir. Həyatı
haqqında qeydlərində ölüm tarixlərinin fərqli olduğunu göstərmiş, bununla da bu
təfsirin artıq Təbrizdə tamamlandığına diqqət çəkmiş, təfsirin quruluşunda hər
surənin “Fatihə” ilə başlayıb “xətm” ilə bitməsini, təsəvvüfi nəsihətlərə yer verməsini
yüksək qiymətləndirmişdir. Ceylaninin adına çap olunmuş əsərin də Baba
Nemətullah Naxçıvaniyə məxsus olduğunu qeyd etmişdir. Sonda müəllif haqqında
yazılmış doktorluq dissertasiyalarını mənbə kimi göstərmişdir. Burada digər əsərlərin
adı çəkilməmişdir [19, s.100-101].
Naxçıvani haqqında müəllifin digər əsəri “Osmanlı dönəmi müfəssirləri”
tədqiqatıdır. Bu əsər təfsir tarixinin öyrənilməsi baxımından qiymətli mənbədir. O,
təfsir qaynaqlarını - Zəməhşəri, Kəşşaf, Fəxrəddin Razi, Bəydavi, Kəvaşi, Əbu
Həyyan İsfəhani, Əbdürrəzzaq Kaşani və başqa alimlərin təfsirlərini Osmanlı
dönəmində yazılmış olan təfsirlərə çox dəyərli mənbə kimi qiymətləndirmişdir. Bu
dövrdə formalaşmış “Təsəvvüfi təfsir məktəbinin 3 qolu haqqında: I - Muhyiddin ibn
Ərəbinin təsiri ilə formalaşmış, vəhdəti-vücud anlayışına sahib sufi təfsir qolu; II zahiri mənalarla yanaşı, daxili mənaların da olduğunu irəli sürən Kəmaləddin Kaşani
vasitəsilə bu coğrafiyada yayılmış işari təfsir qolu; Üçüncü yön isə sufilərin
sözlərindən, keçmiş dönəmə aid bəzi örnəklərdən misal verərək təfsirə zənginlik və
praktiklik qazandıran yoldur. Bu üç yön sufi təfsirlərinin demək olar ki, hamısında
müxtəlif dərəcədə işlənmiş, təsəvvüfi anlayış və hekayələri ilə təfsirləri
zənginləşdirmişdir [20]. Bununla yanaşı, həmin dövrdə təfsirlərə haşiyə yazmaq
ənənəsi də önəmli dərəcədə inkişaf etmişdir. Abay xronoloji ardıcıllıqla “Quruluş və
yüksəliş dönəmi müfəssirləri” (1295-1595) bölümündə Baba Nemətullah
Naxçıvaninin 5 əsəri haqqında məlumat vermiş, təfsirində zahiri və işari təfsirinin
əlamətlərinə yer verən müəllifin rəvayət və dirayət metodlarından da istifadə etdiyini
yazmışdır [20, s.52].
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Məhəmməd Abay “Osmanlı dönəmində yazılmış təfsirə dair əsərlərin
biblioqrafiyası” araşdırmasında sözügedən dövrdə təfsir elminin inkişafını,
mədrəsələrdə tədrisini, tədqiq tarixini araşdırmış, bu dövrdə formalaşmış təfsir
məktəblərinə nəzər salmışdır. Baba Nemətullah Naxçıvanini 66 nömrəsində vermiş,
“Haşiyə ala Təfsiril-Beydavi”nin və təfsirinin adını çəkmiş, müəllif haqqında
yazılmış elmi tədqiqatlar göstərilmişdir. Yaşar Kurt, Ramazan Bayhan [21, s.264].
Məhmət Faiq Yılmaz “Ayələr və surələr arasındakı münasibət” adlı doktorluq
dissertasiyasında 23-cü bənddə Baba Nemətullah Naxçıvaniyə yer vermiş, müəllifin
hər bəsmələni həmin surənin məqsədinə görə təfsir etdiyini və surənin məqsədini hər
birinin başlanğıcında açdığı “Fatihə” başlığı altında qeyd etdiyini bildirmişdir.
Ayələr arasındakı münasibətə müfəssirin öz Təfsirində də çox önəm verdiyini
dəfələrlə vurğulamışdır [22, s.78].
Ziya Dəmir “Osmanlı müfəssirləri” əsərində Baba Nemətullah Naxçıvaninin
təfsirini heç bir qaynaqdan yararlanmadan təlif etdiyinə görə yüksək
qiymətləndirmişdir. Müəllif haşiyə məktəbinin daha çox vüsət aldığı dönəmdə bunun
Baba Nemətullah Naxçıvaniyə təsirini tənqidi fikirlə belə ifadə etmişdir; “Baba
Nemətullah Naxçıvani bilə, təfsir failiyyətinə yeni bir anlayış və fərqli özəllik
qazandırmamış ve gənəldə yeni fikir ve yorum üretmə cəhdinə gedilməmişdir. Çünki
dönəminin təfsir çalışmalarına böyük ölçüdə hakim olan haşiyə türü çalışma
gələnəği, müəlliflərimiz üzərində də hakimiyyətini sürdürmüşdür” [23, s.504].
Mustafa Öztürk “Osmanlı toplumunda Quran kültürü və təfsir çalışmaları”
kitabında təfsirdəki şərh və haşiyə ənənəsi bölməsində Ziya Dəmirin araşdırmalarına
əsaslanaraq haşiyə növünün təfsir yazma ənənəsinə təsirindən bəhs etmişdir. Müəllif
Osmanlı təfsir mədəniyyətinin əsas qaynaqlarından biri olan irfani epistemologiyaya
dayanan işari təfsir ənənəsinə də toxunmuş və Baba Nemətullah Naxçıvaninin yerini
xüsusi vurğulamışdır [24, s.3]. Öztürk digər araşdırması - “Osmanlı təfsir kültürünə
panoramik baxış” əsərində təfsir tarixinə nəzər salmış, Əlvan Babanın həyatı və
təfsiri barəsində qısa məlumat vermişdir [25].
“Məsnəvidə Qurana istinadlar və Quran ayələrinin işari təfsiri” başlıqlı
doktorluq dissertasiyasında Halim Gül işari təfsirlərin hicri IV əsrin sonunda yeni
cığır açdığını, ancaq bir müddət sonra durğunluq dövrü hökm sürdüyünü
bildirmişdir. O, sonrakı dövrlərdə fərqli metodlarla təfsirlərin meydana gəldiyinə
diqqət çəkmiş, bu vaxt Simavi, Fenari, Bican, Niyazi və əlbəttə ki, Baba Nemətullah
Naxçıvaninin xüsusi rolunu qeyd etmişdir [26, s.21].
Baba Nemətullah Naxçıvani haqqında yazılmış dəyərli elmi məqalələrdən biri
də Əbdülbaki Turanın “Baba Nemətullah Naxçıvani və əl-Fəvatihul-ilahiyyə-vəlməfatihul-qeybiyyə isimli təfsiri” məqaləsidir. Ə.Turan mənbələr əsasında
Naxçıvaninin həyatı haqqında məlumat verərkən onun gəncliyindən etibarən çox
mükəmməl təhsil almasına, dövrünün irfan və elm adamlarının əhatəsində
yetişməsinə diqqət çəkmişdir. Turan Baba Nemətullah Naxçıvaninin Ebe Yezidi
Bistani (Əbu Yəzid əl-Bəstami?), İbnül Ərəbinin fikirlərindən çox bəhrələndiyinə,
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ona (kimə?) bağlılığını dilə gətirdiyinə dair bir neçə misal göstərmişdir. Baba
Nemətullahın 6 əsəri haqqında məlumat vermiş, sonra isə təfsirinin quruluşuna nəzər
salmış, orijinal xüsusiyyətlərini sadalamışdır. 17 səhifəlik müqəddimə və əlyazmada
bəzi əlavə qeydlərin olduğuna diqqət çəkmişdir. Əlvan Babaya qədərki təsəvvüfi
təfsirlərdə hər ayənin təfsir, həmçinin seçilən ayələrdəki hər kəlmənin təfsir
edilmədiyini nəzərə çatdırmışdır. Ancaq bu təfsirdə Baba Nemətullah hər ayəni
kəlmə-kəlmə təfsir etmişdir. Məqalənin nəticə hissəsində təfsirin bütünlüklə səci
nəsrdə olduğuna diqqət çəkən müəllifin yekun sözləri bu şəkildədir: “Bu təfsir
məqbul sufi təfsirlərinin müxtəsər, mötəbər və hətta şahəsər nümunəsini təşkil
etməkdədir”. Müəllif müfəssirin bəzi ayələri yalnız zahiri, bəziləri isə həm zahiri,
həm işari təfsir etdiyini qeyd edir. Səbəbi-Nuzula Nəskə, israilyata, fiqhə ərəbcə
olmayan sözlər haqqında nəhv, bəlağət, hürufi -Mukatta haqqında divani görüşlərini
təfsirdən misallar gətirərək izah etmişdir (cümlə aydın deyil) [27, s.76].
Dəyərli müfəssirimizin həyat və yaradıcılığı haqqında yazılmış elmi məqalələr
arasında İbrahim Görənərin “Elmi-cazibə yurdu Osmanlıda çoxtərəfli bir müfəssir:
Baba Nemətullah Naxçivani” adlı məqaləsi özünəməxsusluğu ilə seçilir. Müəllif
burada ədibin həyatı, o dövrdə siyasi vəziyyət haqqında yazdıqdan sonra əsərlərinin
siyahısını vermişdir. Bu siyahıda “Şərhü-rübai Şeyh Cəlaləddin”, “Şərhi-Ləmaat”,
“Cəvahir Tərcüməsi” əsərlərinə rast gəlirik. Təfsir tarixinə qısa nəzər salan müəllif
“Naxçıvaninin təfsiri” bölməsində əsərin quruluşu və onun səciyyəvi xüsusiyyətlərini
misallar gətirməklə izah etmişdir. Hər surənin 3 bölümdən - bəsmələ, məmzuc şərh,
xatimə bölümündən ibarət olduğuna, “Hurufu-mükafatlar”ın (bəlkə “Hürufu
Müqətta”) təfsirini verdiyinə diqqətə çatdırmışdır. Müəllifin fikrincə, Baba
Nemətullah Naxçıvani təfsirinin ən önəmli özəlliklərindən biri mətndə - Quranda
diqqət çəkməyən nöqtələri, hissələri ön plana çıxarmasıdır. Mətndə “Möhkəm” və
“Mütəşabih” anlayışlarının işari yolla izahını vermişdir [8, s.281-294]. Burada 10
əsərin adı çəkilmişdir [28, s.242].
Əbdülhakim Yücə “Naxçıvanlı məşhur müfəssir və mütəsəvvüf Naxçıvani” adlı
məqaləsində o dövrdəki siyasi durum haqqında geniş məlumat verdikdən sonra
“Silsilətüt-Turuk fit Təsəvvüf” əsərinə əsaslanaraq ədibin Nəqşibəndi silsiləsindən
olan Ubeydullah Əhrarın (ö. 1490) müridlərindən olduğunu qeyd edir. Alim 1584-cü
ildə III Muradın düzəltdirdiyi təhrirdə Baba Nemətullah Naxçivani adına bir zaviyə
ilə vəqflər təsis edildiyini bildirir. Əlvan Babanın fiqh, hədis, təfsir, fəlsəfə, kəlam
kimi islami elmlərin hər birinə aid on üç əsərinin olduğunu diqqətə çatdırır. Onların
əlyazma nüsxələri haqqında məlumat verir, qısa biblioqrafiyasını təqdim edir [29].
Kasım Kufralı “Təsəvvüf kitabı” araşdırmasında “Molla İlahi və ondan sonrakı
Nəqşibəndiyə mühiti” adlı məqaləsində Nəqşibəndiyə təriqəti haqqında geniş
məlumat vermiş, onun xəlifələri haqqında qısa, ancaq yetərli məlumat paylaşmışdır.
“Digər şəhərlərdəki nəqşibəndilər” başlığı altında Baba Nemətullah Naxçıvani
haqqında yazdığı cümlə diqqəti cəlb edir. “Bu şeyxlər arasında Anadolunun ziyadə
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hörmət etdiyi sima Şeyx Baba Nemətullah Mahmud bin əl-Naxçıvani (ö. 920) idi”
[30, s.60].
“Övliyalar Ensiklopediyası”nın III cildində Konyada yaşamış övliyalardan bəhs
edərkən ədib haqqında çox qısa məlumat verilmişdir [31].
Məhmət Rıhtım öz məqaləsində Əlvan Babanın həyatı haqqında qısa məlumat
verərək onun yaradıcılığına təriqətlər kontekstində nəzər salmışdır [32, s.33-60].
Yaşar Kurtun “Nemətullah Naxçıvani və təsəvvüfi təfsiri” adlı doktorluq
dissertasiyası Baba Nemətullah Naxçıvani haqqında yazılmış dəyərli elmi əsərlərdən
biridir. Müəllif bu elmi tədqiqat əsərində odövrkü siyasi vəziyyəti və buna bağlı
olaraq elm və ədəbiyyatdakı vəziyyəti həm Ağqoyunlu, həm də Osmanlı dövlətində
ayrı-ayrı araşdırmış, ədibin yetişdiyi mühitin tam təsvirini verə bilmişdir. Y.Kurt o
dövrdə təfsir, fiqh, hədis, kəlam, riyaziyyat-astronomiya, tibb, tarix, ədəbiyyat
elminin hər biri haqqında məlumat verməklə yanaşı, təsəvvüfi ortamdan, həmin
dövrdə formalaşmış təriqətlərin əksəriyyətindən (Cəmaliyyə, Bayramiyyə,
Mövlaniyyə və s.) bəhs etmişdir. O, I bölümdə Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyatı
və əsərlərinə toxunduqdan sonra 13 əsərinin qısa məzmunu və onların əlyazma
nüsxələrinin təsvirini vermişdir. II fəsildə “Naxçıvaninin təfsirdəki təsəvvüfi
görüşləri” başlığı altında ədibin şəriət, təmizlik, namaz, oruc, həcc və s. barədə
təsəvvüfi fikirlərini təfsirdən misallar gətirərək izah etmişdir. Onun əsərindəki işari
təfsir misallarına - vəhdəti-vücud, mürid, mürşid və s. barədə geniş elmi izahatlar
vermişdir [23].
Türkiyədə Əlvan Baba haqqında iki doktorluq dissertasiyası yazılmışdır.
Bayhan Ramazan “Nemətullah b. Mahmud Naxçıvani və əl-Fəvatihul-ilahiyyə vəlMəfatihul-qeybiyyə” adlı əsərinin təhlili” və Məhmət Halil Çiçəyin “Nemətullah
Naxçıvani və təfsirdəki metodu” adlı dissertasiya işləri müdafiə olunmuşdur [23].
Necdet Tosunun “Osmanlı dönəmi sufilərinin fars dili və ədəbiyyatına töhfələri
və örnək olaraq Baba Nemətullah Naxçıvaninin “Gülşəni-Raz”ı” adlı məqaləsi o
dövrdə yazılmış lüğətlər, şərhlər haqqında geniş məlumat verdikdən sonra Baba
Nemətullah Naxçıvaninin həyatı haqqında maraqlı faktlar aşkarlamışdır. Belə ki,
müəllif əvvəlki araşdırmalarda Naxçıvaninin adının Ubeydullah Əhrarın müridləri
arasında çəkildiyini, ancaq bu faktı təsdiqləyəcək başqa mənbələrin olmadığını irəli
sürərək, Şeyxin Mevlana Babai Şirvaninin yeni tapılmış “Silsilənamə” əsərinə
istinadən, Təbrizdə nəqşibəndi Sunullah Kuzəkünani (ö.1523) və onun xəlifəsi
Dərviş Ahu Xosrovşahın müridləri arasında olan “Mövlayi Baba Naxçıvani” adlı bir
müridin elə Baba Nemətullah Naxçıvani olduğu qənaətinə gəlir [33].
Nəcdəd Tosunla Orxan Musaxanov birgə yazdıqları “Təfsirül-Ceylaninin
Əbdülqadir Qeylaniyə nisbəti məsələsi” adlı araşdırmada Əbdülqədir Ceylani
(ö.1166) (“Təfsirül-Ceylani” 2005-ci ildə İstanbulda və Beyrutda çap olunmuşdur)
əslində Topqapı Sarayı Muzeyi Kitabxanasında Baba Nemətullah Naxçivaninin öz
əlyazması ilə yazmış olduğunu misallarla müqayisə edib sübut etmişdir. “TəfsirülGeylani”nin kəlməbəkəlmə Naxçıvaninin təfsiri ilə eyni olduğunu və İbnül Ərəbinin
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“Fusüsu-hikmət” əsərindən gətirilən misallara əsaslanaraq “Təfsirül-Geylani”nin
əslində Naxçıvaninin təfsiri olduğunu sübut etmişlər [34].
Orxan Musaxanovun tərcüməsi və ön sözü ilə 2012-ci ildə İstanbulda Baba
Nemətullah Naxçıvaninin “Hidayətül-İhvan” (Sufilərin kəlamları və fəlsəfələrinin
tənqidi) kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda ön sözdən sonra Baba Nemətullah
Naxçıvaninin dövrü, həyatı və yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.
Sonra səhifə 29-dan 40-a kimi “Hidayətül-ihvan” əsərinin ərəbcədən tərcümə mətni
yer almışdır [2].
Ömər Sami Uzunərin tədqiqatında Baba Nemətullahın həyatı, təfsirinin
quruluşu barədə geniş məlumat verilmişdir. Əsərin müqəddiməsinin Mustafa Behcet
(ö.1940) tərəfindən türk dilinə tərcümə edildiyi bildirilmiş və bu tərcümənin bir neçə
əlyazma nüsxələrinə toxunulmuşdur. Sonda müqəddimənin tərcüməsinin tənqidi
mətni çap olunmuşdur [35, s.115-146].
Alparslan Kartalın “Baba Nemətullah Naxçıvaninin “Hidayətül-İhvan” adlı
əsərində işari hədis şərhi” məqaləsində ədibin həyatı və 13 əsəri haqqında məlumat
verilmişdir. “Hidayətül-İhvan”da keçən 10 hədisin qaynaqları və müəllifin işari
metodla şərhi hədis elmi baxımdan təhlil edilmişdir [36, s.183-198].
Müsəlmanlığı qəbul etmiş türklər İslam elminin bütün sahələrində dərin
zəkalarını nümayiş etdirmişlər. Təfsir, fiqh, kəlam elmləri üzrə məşhur olan türk
alimlərinin sırasında Baba Naxçıvaninin də adı hər zaman böyük iftixar hissi ilə
anılmış və tədqiqatlara cəlb olunmuşdur [37; 38; 39; 40; 41].
Baba Nemətullah Naxçıvani ilə Nemətullah Vəlinin (1431) əsərləri ad oxşarlığı
səbəbindən tədqiqatçılar tərəfindən qarışdırıldığından bir çox anlaşılmazlıqlar hələ də
davam edir. Nəzər saldığımız tədqiqatlarda Naxçıvaninin əsərlərinin sayı müxtəlif
verilmişdir. Bəzi müəlliflərə görə, onun üç və ya beş əsəri mövcuddur. Əksər mənbə
isə on üç əsərinin olduğunu vurğulayır. Bunun üçün hər iki müəllifin əsərləri eyni
anda tədqiqata cəlb olunub, üslub, dil xüsusiyyətlərinə görə müəyyənləşdirilməlidir.
Araşdırmalarda rast gəldiyimiz ikinci problem əsər adlarının müxtəlif variantlarda
verilməsidir. Belə ki, eyni əsər müxtəlif adlar altında təqdim olunmuşdur.
Göründüyü kimi, Baba Nemətullah Naxçıvani yaradıcılığı Azərbaycanda yeni,
Türkiyədə uzun illər boyu mükəmməl şəkildə araşdırılıb, tədqiq edilmişdir. Lakin
hələ də müəllifin bütün əsərləri yetərincə tədqiq olunmamışdır. Əsərlərindən ancaq
ikisi çap və qismən tədqiq olunmuşdur. Ümid edirik ki, gələcəkdə Naxçıvani ədəbi
irsinin bütün əsərləri doğma dilimizdə çap olunub, geniş tədqiqata cəlb ediləcəkdir.
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Мирзайева Хошгадам
Кулийева Гюнель
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА БАБА
НЕМАТУЛЛАХ НАХЧЕВАНИ
РЕЗЮМЕ
Баба Нематуллах Нахчевани (Шейх Альван, Альван Агшехри,
Нематуллах Баба тоже говорили) родился в Нахичеване. Точной даты о его
рождение нет. Нахчевани получил свое образование, образовавиммое в
Нахичеване во времена Аггоюнлу в одном научном центре. Он написал свой
известный тафсир “Ал Феватихул-илахиййа вел мефатихул-гейбиййа алмузихихату лил-келимил Гуранийа мудхукемил- Фуркаия” в Тебризе. В 1499
году он покинув Тебриз и поселился в Анадолу в городе Акшехир. Мы точно
не имеем информаци о его смерти. Им было написано тафсир, несколько шарх
и рисале.Главной особенностью Тафсири было разъяснение бесмеле, которые
находились в Коранских суре. Две другие особенности было разъеснение
философии вахдати-вуджуту в понятии аятах. Разъеснение Корана от начала до
конца он сделал суфийским методом. В данной статье основное внимание было
уделено источникам истории тафсиров, а также изученных только его научноисследовательских работ в хронологической последовательности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тасаввуф, ишари тафсир, мофассир, Элван баба,
рисале, шарх.

Khoshqadam Mirzayeva
Quliyeva Gunel
HISTORY OF RESEARCH OF BABA NIMATULLAH NAKHCHIVANI
SUMMARY
Baba Nimatullah Nakhchivani (also know as Sheikh Alwan, Alwan alAqshahri, Nimatullah Baba) was born in Nakchivan. We do not have clear data about
his birth year. He has education in Nakchivan, a center of religious studies under the
rule of the Aq-Qoyunlu dynasty and in Tabriz, where he wrote his well-known
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exegesis called al-Fawtih al-ilahiyya wa al-mafatih al-ghaybiyya. Nakhchivani left
Tabriz and settled in the Anatolian town Aqshahar in 1499. There is no certainty
about the year of his death, either. Together with the mentioned exegesis,
Nakhchivani has many sharhs and few risalas,small treatises. The most special
feauture of his exegesis is that the author renders each basmala found at the
beginning of each Quranic chapter according to the contens of the chapter it
precedes. Another feature of the work is that all Quranic verses are interpreted in the
esoteric (ishari) way of Sufi exegesis and specifically in conformity with the Sufi
notion of wahdat al-wujud, the unity of being. This article focuses on the sources of
the history of interpretation, tazkiras where the author’s name were mentioned, as
well as the chronological order of the research works which studied only his works.
KEY WORDS: Tasavvuf, İşari tafsir, mufassir, Alwan Baba, risale, sharh.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Samirə Əliyeva
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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ROMANTİZM ƏDƏBİ CƏRƏYANINA MÜNASİBƏTDƏ
MƏMMƏD CƏFƏR MÖVQEYİ
Çağdaş ədəbiyyatşünaslığımızda romantizm ədəbi cərəyanı ilə bağlı müxtəlif
müddəalar irəli sürülməkdədir. T.Əfəndiyevin “Azərbaycan romantizmi və onun
təşəkkülü problemləri” məqaləsində, eləcə də İ.Həbibbəylinin “Azərbaycan
ədəbiyyatında romantizm” əsərində eyni problemin məhz elmi zərirət olaraq yenidən
gündəmə gətirildiyini görürük (Bax: 1; 4). Qeyd-şərtsiz, Azərbaycanda romantizm
ədəbi cərəyanı ilə bağlı ilk ən geniş tədqiqatlar akademik Məmməd Cəfərin ( 19091992) adı ilə bağlıdır. Doğrudur, Məmməd Cəfər tərəfindən romantizmə dair
tədqiqatların 1960-1970-ci ilərdə aparıldığını nəzərə alsaq, böyük ədəbiyyatşünasın
romantizmə bağlı görüşlərində müəyyən qədər ovaxtkı hakim ideologiyanın təsirini
də görərik. Bununla belə, akademik Məmməd Cəfər romantizm ədəbi cərəyanına
baxışda maksimum səviyyədə elmi obyektivliyi qorumağa çalışmış, müəyyən
mənada Azərbaycanda romantizm nəzəriyyəçiliyinin ədəbiyyatşünaslıqda müstəqil
bir istiqamətə çevrilməsinə nail olmuşdur. Daha əhəmiyyətli cəhət bundan ibarətdir
ki, Məmməd Cəfər Azərbaycanda romantizm ədəbi cərəyanından söz açarkən on illər
boyu yaradıcılıqlarının öyrənilməsi qadağan olunmuş müəllifləri yenidən elmi fikrin
nəzər nöqtəsinə çəkmiş, elmi düşüncəmizin sərhədlərini xeyli genişləndirmişdir.
Prinsipcə Məmməd Cəfər romantizmi tədqiqat obyektinə çevirməklə
ədəbiyyatşünaslıqdakı qadağalara qarşı çıxmış, Azərbaycanda romantizm ədəbi
cərəyanını təmsil edən şair və yazıçıların, sözün həqiqi mənasında, qüdrətli bir
ədəbiyyat yaratdıqlarını bildirmiş, gələcək elmi mübahisələri nəzərə almadan öz
fikirlərini əsasən hökm şəklində ifadə etmişdir: “1905-1917-ci illərdə Azərbaycan
ədəbiyyatında dövrün ən qabaqcıl ədəbiyyatı olan tənqidi realizm ilə yanaşı,
romantizm ədəbi cərəyanı da olmuşdur. Bu ədəbi cərəyanın nümayəndələri:
Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid, Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq, Səid Səlmasi, gənc
Cəfər Cabbarlı, Abdulla bəy Divanbəyoğlu və başqaları, yaradıcılıqlarında və
görüşlərində olan müəyyən ziddiyyətlərə baxmayaraq, həm məzmun, həm də
sənətkarlıq etibarilə ədəbiyyata yeniliklər gətirən, öz əsərlərində hər cür ictimai
ədalətsizliyə qarşı duran, mütərəqqi təbəqə və zümrələrin dünyagörüşünü, əhvaliruhiyyəsini və azadlıq meyllərini ifadə edən yazıçılar olaraq. Həmişə diqqəti cəlb
etmişlər” ( 5, s. 3).
Məmməd Cəfəri ilk nöbvbədə Azərbaycanda romantizm ədəbi cərəyanının tarix
etibarilə Qərbi Avropa və Rusiya ədəbiyyatında özünün göstərən eyniadlı ədəbi
cərəyandan geri qalması problemi düşündürmüş, Azərbaycan romantizmini
vaxtıkeçmiş ədəbi hadisə adlandıranlara qəti şəkildə etirazını bildirmiş, hətta bizim
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ədəbiyyatda romantizmin məhz 1905-1917-ci illərdə mövcud olmasında bir
qanunauyğunluq görmüşdür. Məlumdur ki, Qərbi Avropa ədəbiyyatında romantizm
ədəbi cərəyanını şərtləndirən tarixi hadisələr sırasında, ilk növbədə, Böyük Fransa
İnqilabının adı çəkilir. Yəni estetik fikir sahibləri romantizm ədəbi cərəyanının bir
qayda olaraq inqilabdan sonra meydana çıxması qənaətində olmuşlar. Bu mənada
Məmməd Cəfər həm Avropa, həm də Azərbaycanda romantizm ədəbi cərəyanının
tarixi inkişaf yolunu nəzərə almaqla Azərbaycan romantizminin mövcudluğunu belə
əsaslandırmışdır: “Dünya ədəbiyyatı və incəsənətində, xüsusən Qərbi Avropa və
Rusiyada romantizmin ən parlaq dövrü, şərti desək, XIX əsrdir. Belə olduğu halda,
Azərbaycan ədəbiyyatında romantizmin XX əsrdə yenidən meydana çıxması və
ədəbi prosesdə, xüsusən, mütərəqqi romantizmin diqqəti cəlb edən bir cərəyan kimi
əsaslanmasını nə ilə izah etmək olar? Bunu vaxtı keçmiş romantizm adlandırmaq
mümkündürmü? Yox. Bu, vaxtı keçmiş deyil, 1905-1917-ci illərdə coşqun,
mürəkkəb ictimai ziddiyyətlərlə dolu olan Azərbaycan həyatının xüsusi şəraitinin
doğurduğu ədəbi hadisələrdən biri idi” (5, s. 3).
Ümumiyyətlə, müxtəlif ədəbi hadisə və proseslərə münasibətdə akademik
Məmməd Cəfər həmişə obyektiv elmi mövqedə dayanmış, istənilən bir ədəbi
problemin həlli zamanı fəlsəfə və məntiqin prinsiplərini diqqətdə saxlamış, Asiyanın
oyanışı məsələsini nəzər nöqtəsinə çəkməklə fəxrlə və qəti şəkildə bildirmişdir ki,
1905-ci ildə baş vermiş rus inqilabının Şərq həyatına, yaşam tərzinə, dünyagörüşünə
təsirində Azərbaycan əlaqələndirici missiyasını həyata keçirən ölkə statusundan çıxış
etmişdir. Şübhəsiz ki, Məmməd Cəfər hər hansı bir müddəanı irəli sürəndə mütləq və
mütlər müəyyən problemə aydınlıq gətirməyə çalışmış və istəyinə də nail olmşdur.
Məsələn, sovet ideologiyası tərəfindən XX yüzildə Azərbaycanda baş verən hər
hansı ciddi ictimai-siyasi hadisə həmişə məhz Rusiya ilə bağlı izah edilmiş, 19051907-cil illərdəki inqilabi hadisələrin də süni şəkildə Azərbaycanda yaradılması fikri
formalaşdırılmışdır. Əlbəttə, Məmməd Cəfər birbaşa bu probdən söz açmamış,
bununla belə, 1905-ci il rus inqilabının Azərbaycanda əks-səda doğurmasını ölkədəki
ictimai-siyasi proseslərlə, eləcə də milli düşüncədəki yeniləşmələrlə əlaqələndirmiş,
çox haqlı şəkildə bu qənaətdə olmuşdur ki, Azərbaycan milli düşüncəsində və
icitimai-siyasi həyatında istənilən bir yeniləşmənin müəllifi daim dünya elm və
mədəniyyətinə inteqrasiyada birinciliyə üstünlük verən xalqın özüdür: “Bu yeni
şəraitdə azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizə Azərbaycan ədəbiyyatında dövrün
ən mütərəqqi ədəbi cərəyanı olan tənqidi realizmi qüvvətləndirmiş, sənətdə inqilabidemokratik cərəyanı əsaslandırmışdı. Bu cərəyana mənsub olan yazıçıların
yaradıcılığında və dünyagörüşündə inqilabi hərəkata qoşulan ən qabaqcıl ictimai
qüvvələrin görüşləri və əhvali-ruhiyyəsi əks olunurdu. Lakin bu, yeganə ədəbi
cərəyan deyildi və ola bilməzdi. Çünki inqilabi hərəkata, dövrün böyük siyasiictimai, mədəni hadisələrinə sinifli cəmiyyətin bütün sinif və təbəqələrinin
münasibəti eyni deyildi. Münasibətlər müxtəlif olduğu kimi, bu mürəkkəb meyilləri
əks etdirən yazıçılar da müxtəlif idi. Siyasi cəbhələr ayrıldığı, fərqləndiyi kimi, ədəbi
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və mədəni cəhbhələr də ayrılmış, fərqlənmişdi” (5, s. 4).
Maraqlıdır ki, Məmməd Cəfər Azərbaycan xalqının tarixini, eləcə də bədii
təfəkkürümüzün yeni hadisəsi olan romantizm ədəbi cərəyanını əlahiddə bir fakt
kimi dəyərləndirmək fikrindən uzaq olmuş, ən yığcam şəkildə XX əsrin əvvəllərində
dünyada gedən proseslərdən bəhs etmiş, eyni dövrdə xüsusən də Amerika və Qərbi
Avropa xalqlarının ədəbiyyatlarında müxtəlif ədəbi cəbhə və cərəyanların
yaranmasını bir daha xatırlatmış, dünya ədəbiyyatında realizm, naturalizm,
simvolizm, futurizm, dekadentizm, neoromantizm, akmeizm, yeni keyfiyyətli
inqilabi romantizm kimi cərəyanların mövcudluğu nəzər nöqtəsinə çəkmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi cərəyanların təqdimi zamanı onların
sıralanması sanki ənənəvi hal almış, lakin təhlilə gəldikdə müəyyən qədər ayrıseçkilik edilmişdir. Məsələn, bu sahədə ilk dərsliklərimizdən biri olan “Ədəbiyyat
nəzəriyyəsi” kitabında klassisizm, romantizm, realizm, naturalizm, sentmentalizm,
futurizm, simvolizm, akeizm kimi ədəbi cərəyanların adı çəkilsə də, elmi fikrin
diqqəti əsasən klassisizm, romantizm və realizmə yönəldilmiş, digər ədəbi
cərəyanlar, o cümlədən sentmentalizm, futurizm, simvolizm, akeizm kimi ədəbi
cərəyanlar müəyyən mənada subyektiv dəyərləndirilmiş, həmin cərəyanların tarixi
xidmətləri diqqətdən kənarda qalmışdır (Bax: 3, s.105). Eyni sözləri romantizm ədəbi
cərəyanına münasibətlə əlaqədar demək doğru olmaz. 1960-1990-cı illərdə nəşr
olunmuş nəzəri ədəbiyyatlarda romantizm ədəbi cərəyanı ilə bağlı nisbətən geniş
təhlillərlə qarşılaşırıq. (Bax: 7, s. 150-152; 6) Bəlkə də, bu səbəbdəndir ki, akademik
Məmməd Cəfər romantizm ədəbi cərəyanın prinsipləri əsasında qələmə alınmış
əsərlərdən daha əvvəl eyni ədəbi cərəyanının nümayəndələrindən bəhs etməyi
məqsədəuyğun saymış, hətta sosialist ədəbiyyatşünaslığının tələblərinə sadiqliklə
lakonik formada Əli bəy Hüseynzadəni tənqidi yöndən tanıtmağa üstünlük vermişdir.
Düşünürük ki, hakim ideologiyanın Ə.Hüseynzadəni (1864-1940) unutdurmaq
istədiyi bir məkan və zaman daxilində tənqidi yanaşsa da, Məmməd Cəfərin bu
böyük türk oğlu türkdən bəhs etməsi, hətta reallıqları nəzər nöqtəsinə çəkməsi
təqdirəlayiq hal sayılmalıdır. Aydınlıq naminə ilk növbədə Əli bəy Hüseynzadə ilə
əlaqədar Məmməd Cəfərin təqdimatına diqqət yetirmək lazımdır: “Yeganə
məqsədləri Asiyada yeni baş qaldıran burjuaziyaya xidmətdən ibarət olan və
zamanın bütün siyasi-ictimai və beynəlxalq hadisələrinə bu burjuaziyanın mənafeyi
nöqteyi-nəzərindən yanaşan Əli bəy Hüseynzadə və milliyyətcə azərbaycanlı
olmasalar da, uzun müddət Azərbaycanda yaşayıb burjua mətbuatına rəhbərlik edən
Sənətulla Eynullayev-İbrahimov, Əhməd Müdhət Rüfətov kimi burjua mühərrirləri,
siyasi publisistlər var idi ki, onlar diqqəti cəlb edən bir ədəbiyyat və nəzəriyyə
yaratmamışdılar. Əksəriyyəti bədii yaradıcılıqla məşğul olmadıqlarından, müəyyən
bir ədəbi cərəyana da mənsub deyildilər. Lakin özlərinə görə hazırlıqlı, bilikli və
müasir məktəblərdə təhsil görmüş ardıcıl burjua ideoloqları olduqlarından, dövrün
bütün mürtəce ədəbi qüvvələrinə təsir edə bilmiş, burjua mətbuatını öz əllərinə ala
bilmişdilər” (5, s. 6).
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Düşünük ki, Əli bəy Hüseynzadənin burjuaziya tərəfdarı olaraq düşmən kimi
tanıtdırılması sovet ideologiyasının tələblərinə əməl etməkdən başqa bir şey deyildi.
Əlbəttə, istənilən ölkədə burjuaziyanın yaranması o ölkə tarixindəki yeni mərhələdən
xəbər verməkdədir. Biz də isə kiminsə burjuaziya mənafelərini müdafiə etməsi uzun
illər o şəxsin “əks cəbhə” nümayəndəsi sayılması ilə nəticələnmişdir. Bütün hallarda
inkaredilməz ki, Azərbaycanda romantizm ədəbi cərəyanın ilk məbədi redaktorluğu
Ə.Hüseynzadənin adı ilə bağlı və nəşri 1906-1907-ci illərə aid “Füyuzat” jurnalı
olmuşdur. Azərbaycanda romantizm ədəbi cərəyanı və “Füyuzat” akademik İsa
Həbibbəyli belə mənalandıdırlmışdır: “"Füyuzat" jurnalının nəşrə başlaması ilə Əli
bəy Hüseynzadə romantik üslubda şeirlər yazan ədəbi qüvvələri bu jurnalın ətrafında
birləşdirməyə və əlaqələndirməyə nail olmuşdur. Fikrimizcə, Əli bəy Hüseynzadənin
"Füyuzat" jurnalının birinci sayında çap olunmuş "Həyat" və meyli "Füyuzat" adlı
məqaləsi Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi cərəyanının manifesti olaraq
meydana çıxmışdır. Beləliklə, 1905-ci il hadisələri və Asiyanın oyanışı digər
ədəbiyyat axınları kimi, ədəbiyyatda romantik baxışları da oyatmışdır, "Füyuzat"
jurnalı isə 1906-1907-ci illərdə romantik üslubda yazıb-yaradan şairləri öz ətrafında
cəmləşdirərək və istiqamətləndirərək romantizm ədəbi cərəyanının formalaşmasını
təmin etmişdir” (4)
Bəli, “Füyuzat” jurnalı ilk sayından başlayaraq romantizmin estetik
prinsiplərini elan etmiş, ədəbi qüvvələri məhz həmin prinsiplər haqqında düşünməyə
istiqamətləndirmişdir. Hətta bu məqamda Ə.Hüseynzadə romantizmin nümayəndəsi
kimi yazıb yaradan Avropa ədibləri ilə eyni cərgədə dayanmışdır. Məsələn,
Avropada romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələri müxtəlif yaradıcılıq
keyfiyyətləri ilə fərqlənsələr də, onların böyük əksəriyyəti idealı həyata qarşı
qoymuşlar. Viktor Hüqoya (1802-1885) məxsus və “Hal-hazırda insan qəlbinin real
həyatdan daha çox ideal həyata ehtiyacı var” tezisi (8, s. 15) əslində Avropa
romantizmində ortaq prinsipi ifadə edirdi. Bu isə Ə.Hüseynzadənin “Füyuzat”ın ilk
sayındakı açıqlamaları, yəni istər qələm sahiblərini, istərsə də oxucuları idealamənəvi səadətə səsləyişidir: “...Həyat bir dərəcəyə qədər tərif edilmiş isə də, lakin
“həyatın” mənayi-həqiqisi nədir? –sualı cavabsız qalmışdır. Hərəkət, fəaliyyət,
rəqabət, mübarizə nə üçündür? Nəşvü nüma, dövri-kəmal nəyə lazımdır? Həyatın
mənayi-həqiqisi nədir? Bizə qalırsa, həyatın mənayi-həqiqisi meyli-füyuzatdır!..
“Füyuzat” ləfzən “feyz”in cəmül-cəmi olub rifah və bərəkətə, bolluğa, maddi
və mənəvi nemətlərin bolluğuna, tərəqqiyyat və kəmalatın şəşəəyi-təcəllisinə dəlalət
edərsə, fəqət əsl məfhumu səadət və ələlxüsus səadəti-mənəviyyədir, həqiqi zövq və
səfalərdən ibarət bir səadəti-mənəviyyədir.” (2, s. 2)
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda romantizm ədəbi cərəyanını bu müddəadan kənarda
təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.
Fikrimizcə, Məmməd Cəfər Cəfərovun böyük ideoloq Əli bəy Hüseynzadəyə
qarşı çıxması zahiri xarakter daşımışdır. Əsl həqiqətdə Məmməd Cəfərə görə, Əli
bəy Hüseynzadənin ideyaları dünya romantizm ədəbi cərəyanı daxilində Azərbaycan
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romantizminin özünəməxsusluğunu təmin etmişdir. Vaxtilə Ə.Hüseynzadnin yazdığı
bir cümləni çağdaş zamanımızda az qala zərb-məsələ çevirmişik: “Füyuzat”ın
tutduğu yol türklük, müsəlmanlıq və avropalılıqdır.” (2, s. 356) Məmməd Cəfər
Azərbaycan romantizminin səciyyəvi cəhətlərindən bəhs edərkən ad çəkmədən
avropalaşmaq məsələsindən məxsusi söz açmış, beləliklə, bizdə romantizm ədəbi
cərəyanı nümayəndələrinin müasirləşmək istəklərini mütərəqqi keyfiyyət kimi ayrıca
vurğulamışdır. Digər tərəfdən, Məmməd Cəfər Azərbaycan romantizminin
özünəməxsus xüsusiyətlərini dəyərləndirərkən yenə də müqayisəyə ehtiyac duymuş,
hətta Rusiyanın Qərbi şiddətlə təbliğ etdiyi 1970-1980-ci illərdə ali ideyaların
qələmə alınması baxımından Azərbaycan romantizm ədəbi cərəyanının ən qədər
yüksəkdə dayandığını yazmaqdan çəkinməmiş, elmi ictimaiyyətə tamamilə obyektiv
gerçəklik təqdim etmişdir: “... XIX əsrin 30-40-cı illərində Qərb mütərəqqi
romantizmi üçün səciyyəvi olan kapitalizm əlaqələrindən narazılıq və kapital
hakimiyyətindən ümidsizlik, peşmançılıq, “azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq”
ideyalarının puça çıxmasından doğan ümidsizlik XX əsr Azərbaycan romantizmində
əsas motivlər sayılmırdı. Əksinə, bu cərəyana mənsub olanların yaradıcılığında
bəşəriyyətin parlaq gələcəyinə, azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq dünyasının
yaranacağına ümid çox qüvvətli idi. Onlar burjua münasibətlərini, burjua istismarını,
xarici kapital təzyiqini və soyğunçluğunu tənqid etsələr də, kapitalizmin inkişafını
fəlakət hesab etmirdilər. Kapitalizm inkişaf yolunu avropalaşmaq, mədəniləşmək,
müasirləşmək mənasında başa düşür və bunu vətənin xoşbəxt gələcəyi üçün əsas
sayırdılar, hərarətlə avropalaşmaq, müasirləşmək, mədəniləşmək, maariflənmək
ideyasını təbliğ edirdilər. Bəzən onlar avropalaşmaq məsələsinə ehtiyatla yanaşıb,
Qərbin düşgün burjua əxlaqını deyil, ancaq elmini, texnikasını, maarifini, mütərəqqi
ədəbiyyat və incəsənətini mənimsəməyi məsləhət görsələr də, bu, heç də milli
kapitalizmin inkişafına qarşı çıxmaq demək deyildi.” (5, s. 8)
Məmməd Cəfərin fikrincə, Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi
cərəyanının nümayəndələri, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə yeniliyin tərəfdarı olmuş, bu
səbəbdən insanları mühafizəkarlıqdan, köhnəlikdən əl çəkməyə çağırmışlar. Yəni
ədəbiyyatşünaslığımız bir qayda olaraq realizm ədəbi cərəyanında təmsil olunan
yazıçıların dini fanatizmə, yalançı ruhaniliyə, cəhalətə qarşı çıxdıqlarını bildirmişdir.
Şübhəsiz ki, bədii-publisistik faktlara istinadən Məmməd Cəfər eyni səviyyədə
yenilikçi olmaları baxımından romantizm ədəbi cəbhəsi nümayəndələrinin heç də
realistlərdən geri qalmadıqları mövqeyindən çıxış etmişdir. Bəli, akademik Məmməd
Cəfərin təhlillərinə, həm də tam obyektiv elmi təhlillərinə əsaslansaq, xüsusi
mükiyyətçiliyin törətdiyi mənəvi eybəcərliyin, insanlığa gətirilən fəlakətlərin,
istismarçılığın, tüfeyliliyin tənqidi nöqteyi-nəzəridən Azərbaycan ədəbiyyatında
romantizm ədəbi cərəyanının prinsipləri ilə yazıb-yaradan qələm sahiblərini
realistlərdən fərqləndirmək qeyri-mümkündür. Yəni C.Məmmədquluzadə (18691932) imtiyazlı təbəqələrin zülmünü satira atəşinə tutduğu kimi, Məhəmməd Hadi
(1879-1920) də bəşəriyyətin hərb meydanına çevrilməsini lənətləmişdir. Mirzə
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Ələkbər Sabir (1862-1911) savadsızlıqdan, mənəvi yoxsulluqdan törəyən ictimaisiyasi bəlalara “fəxriyyə”lər yazdığı kimi, Əli bəy Hüseynzadə də bütün istiqamətlər
üzrə məhvə sürüklənən Şərqin çıxış yolunu modern elmlərə yiyələnməkdə
görmüşdür. Yeni ədəbiyyatı yaratmaq işində də romantiklərin realistlərdən geri
qaldıqlarını söyləmək doğru olmaz. Hətta Abbas Səhhətlə (1874-1918) Mirzə
Ələkbər Sabirin timsalında romantiklərlə realistlər arasında gələcək nəsillər üçün
ideal sayılacaq bir dostluğu nümunə göstərə bilərik. Problemin bu cəhətini nəzərə
alan Məmməd Cəfər diqqəti tamamilə başqa bir məqama yönəldədək yazmışdır:
“Romantiklərin görüşlərində ... real müasir vəzifələrin təbliği ilə yanaşı, utopikcəsinə
arzular da xüsusi yer tuturdu. Vaxtilə fransız utopik sosializm ideyalarından çox
təsirlənən Qərb mütərəqqi romantiklərinin ictimai görüşlərində olduğu kimi, onların
da görüşlərində (xüsusən M.Hadi, A.Şaiq və A.Səhhətin yaradıcılığında) müasir
cəmiyyət quruluşu, mövcud ictimai münasibətlər əleyhinə olan etirazlar azad gələcək
haqqındakı utopik arzularla birləşirdi. Onlar xüsusi mülkiyyətçiliyin, varlanmaq
ehtirasının, əmlak bərabərsizliyinin törətdiyi hərc-mərcliyi, fəlakəti göstərir,
müftəxorluğu, tüfeyliliyi, istismarçılığı pisləyir, zəhmətkeşlərin halına acıyır, fəhlə
və kəndlini müdafiə edirdilər. Ancaq onlarda müasir kapitalist cəmiyyətindən üstün
başqa bir cəmiyyət quruluşu haqqında aydın təsəvvür olmadığından, yenə də
utopiyaya qapılırdılar. Bununla belə, onlar bir sıra Qərb romantiklərində olduğu
kimi, bu gözəl xəyali gələcək aləmini kapitalist aləmindən əvvəlki dövrlərdə deyil,
elmin, maarifin, müasir mədəniyyətin inkişafı, çiçəkləməsi ilə yaranacaq gələcəkdə
görürdülər.” ( 5, s. 9)
Əlbəttə ki, bu mülahizələr bizdə mürtəce romantizmin mövcudluğu haqqındakı
nəzəri düşüncələri qəti şəkildə inkar edir, həmçinin Azərbaycan ədəbiyyatında
romantizm ədəbi cərəyanına dair mübahisələrə aydınlıq gətirir. Məmməd Cəfərin
müddəaları elmi fikrə imkan verir ki, Azərbaycan romantizmini Avropa
romantizmindən fərqləndirsin. Bu fərq yanlız əsərlərin mövzusu, ideyası, məzmunu,
süjet xətti ilə əlaqəli deyil, eyni zamanda müəlliflərin dünyagörüşü, həyat fəlsəfəsi ilə
bağlıdır. Hər halda Azərbaycanda romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndəsi olan
heç bir müəllifin yaradıcılığında “Manfred” modelli əsərə rast gəlmirik. “Manfred”
haqqında aşağıdakı təqdimat qənaətlərimizi təsdiqləməkdədir: “Manfred” sırf
romantik əsərdir. Burada hərəkət, demək olar ki, yoxdur. Müəllifin bütün diqqəti
qəhrəmanın “mənəvi dialektikası”nı şərh etməyə və Manfredin əzablarını təsvir
etməyə yönəldilmişdir. Bayron öz dramının səciyyəsi haqqında belə deyir: “Üç
pərdədən ibarət olan bu əsər çox qəribə, metafizik və anlaşılmazdır. İki-üç surətdən
başqa, əsərdə iştirak edənlərin hamısı havadakı, torpaqdakı və sudakı ruhlardır.
Hadisələr Alp dağlarında cərəyan edir, qəhrəman sehrbaz kimi bir şeydir. O hər yeri
dolaşır və həmin ruhları çağırır. Ruhlar onun yanına gəlir, ancaq o, onlardan istifadə
etmir, nəhayət, o şər qüvvənin ən son təcəssümünə çatır. Üçüncü səhnədə xidmətçilər
onu öz sənətini öyrəndiyi bürcdə ölümcül vəziyyətdə tapırlar. Mən çalışmışam ki, bu
dramı səhnədə tamaşaya qoymaq qətiyyən mümkün olmasın.” ( 8, s. 130)
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Akademik Məmməd Cəfər “Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm” adlı
əsərində bu ədəbi cərəyanın hələ ki, ədəbiyyatşünaslığımızda geniş mövzu olduğunu
məxsusi vurğulamış, eyni zamanda bildirmişdir ki, söz sənətimizin ən mürəkkəb və
ziddiyyətli bir hissəsini romantizm ədəbi cərəyana məxsus müəlliflərin qələmə
aldıqları bədii nümunələr təşkil etməkdədir. Digər tərəfdən, Məmməd Cəfərə görə,
romantizm ədəbi cərəyanında təmsil olunan şair və yazıcıların yaradıcılığı o zaman
obyektiv elmi qiymətini alar ki, bu ədəbi cərəyan bir problem olaraq nəzəri cəhətdən
həll edilsin. Görkəmli ədəbiyyatşünas problemin həlli yolunu isə romntizmin ideya
və bədii-estetik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmədə, ədəbi prosesdə bu yeni
hadisəni şərtləndirən siyasi-ictimai mühiti dəyərləndirmədə görmüşdür. Böyük alim
nəzərə almışdır ki, istənilən müəllifin yaradıcılığını mövcud ədəbi mühitdən və
ictimai-siyasi həyatdan ayıraraq təhlil etmək sadəcə yanlış nəticələrə səbəb ola bilər.
“Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm” əsərində diqqəti cəlb edən
məsələlərdən biri də “sənət sənət üçündür” konsepsiyasının diqqət mərkəzinə
çəkilməsidir. 1920-1990-cı illərdə zahirən hakim idologiyanın prinsiplərinə uyğun
fəaliyyət göstərdiyini elan edən ədəbiyyatşünaslığımız yeri gəldikcə “sənət sənət
üçündür” nəzəriyyəsinə qarşı olduğunu da bildirmiş, hətta bu məsələnin
aydınlaşdırılmasında ifrata varılmışdır.
Əlbəttə, ədəbi prosesləri müəyyən
ideologiyanın diktəsi ilə dəyərləndirmək təəccüb doğuracaq bir hal deyil. Halbuki,
sənəti həyatdan ayırmaq mümkün olmadığı kimi, sənəti sənətdən də ayırmaq
mümkün deyil. Ənənə və novatorluq sənətin inkişaf qanunauyğunluqlarından biridir.
Bütün bu məsələlərə dərindən vaqif olan Məmməd Cəfər ədəbiyyatşünaslıqda
“qadağan olunmuş” mövzulardan bəhs etməyin formasını tapmış, bolşevizm
tərəfindən “düşmən” elan olunmuş sənət nümunələrindən söz açacağını da
bildirmişdir: “Bütün mütərəqqi cəhətlərinə baxmayaraq, romantiklərin görüşlərində
müəyyən dövrlərdə burjua idealist fəlsəfəsi və sosiologiyasının və burjua “sənət
sənət üçündür” nəzəriyyəsinin də mənfi təsiri özünü aydın göstərmişdir. Bu mənfi
təsirləri aydınlaşdırmaq məqsədilə, müəllif (Məmməd Cəfər – N.O) yeri gəldikcə,
1905-1917-ci illərdə mürtəce mətbuatda təbliğ edilən “sənət sənət üçündür”
nəzəriyyəsini və onun fəlsəfi-siyasi-ictimai əsaslarını da nəzərdən keçirməyi lazım
bilmişdir.” (5, s. 9)
Təqdirəlayiq haldır ki, Məmməd Cəfər Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm
ədəbi cərəyanından əsasən mütərəqqi hadisə kimi söz açmışdır. Alim qəti şəkildə
elan etmişdir ki, 1905-1917-ci illər ədəbiyyatımıza bir çox uğurları məhz romantizm
ədəbi cərəyanının nümayəndələri qazandırmışlar. Daha doğrusu, Məmməd Cəfər
romantizm ədəbi cərəyanına münasibətdə tamamilə yeni, həm də obyektiv elmi
mövqe nümayiş etdirmiş, məxsusi vurğulamışdır ki, bu yeni ədəbi cərəyanda təmsil
olunan şair və yazıcılar qələmə aldıqları yeni məzmunlu, yeni formalı siyasi-ictimai
və fəlsəfi şeirlərlə, epik və liro-epik poemalarla, mənzum və mənsur dramlarla,
mövzu və ideya baxımından bir-birindən dəyərli sonetlərlə, lirik-romantik povest və
hekayələrlə Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirmiş, onu Avropa standartlarına
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cabav verəcək bir səviyyəyə qaldırmışlar.
Qanunauyğun şəkildə Məmməd Cəfər “Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm”
əsərinin birinci fəslini “Azərbaycan romantizminin nəzəri məsələləri” adlandırmış və
bu fəsil daxilində də ilk olaraq ədəbiyyatımızda romantizm ədəbi cərəyanından söz
açmış tədqiqatçıların xidmətlərini dəyərləndirmişdir. Görkəmli akademik dövrün
tənqidçisi Kazımoğlunun (yazıcı Seyid Hüseynin -1887-1938)) 1919-cu ildə çap
etdirdiyi “Açıq tənqid” məqaləsindən ayrıca söz açmış, bu nəticəyə gəlmişdir ki, öz
məqaləsində Cəfər Cabbarlının (1899-1934) yaradıcılığından bəhs edən Kazımoğlu
yaradıcılıq metodu baxımından Cəfər Cabbarlının realist, yaxud romantik olduğunu
dəqiqləşdirməkdə çətinlik çəkmiş, tərəddüddə qalmışdır. Bütün hallarda akademik
Məmməd Cəfər elmi düşüncənin qənaətlərini dəqiqləşdirmək məqsədilə sistemli iş
apararaq yazmışdır: “Məqalədə (Kazımoğlunun “Açıq tənqid” məqaləsi – N.O)
romantizmə belə bir ümumi tərif verilmişdi: “Romantik mühərirlər heç bir qanuna
tabe olmaq istəməzlər. Onlar, romantiklər öz düşüncə və mühakimələrində
sərbəstdirlər. Onlar hər şeydə gözəlliyi görürlər və bu yolda hissiyyati-şədidəyə
namütənahi bir surətdə qapılırlar. Hələ bəziləri tarixi simalara istədikləri təbiət və
xasiyyətləri vermək, tarixin xilafına hərəkət etdirib söz söylətdirmək səlahiyyətinə də
malik bulunurlar. Kimsə onları məsləklərindən dolayı tənqid etməz. Romantiklər
həyatı istədikləri təcəllidə görmək istəyirlər, onu bir takım rəngarəng əlbisələr ilə
süslərlər, bu onların təbiətləridir.” (5, s. 12)
Məmməd Cəfərin fikrincə, Seyid Hüseynin bu düşüncələri ona görə
dəyərləndirilməlidir ki, ümumiyyətlə, romantizm haqqında tərifdir. Eyni zamanda
görkəmli ədəbiyyatşünas yuxarıdakı tərifin qeyri-qənaət olmasını da bildirmiş,
məxsusi qeyd etmişdir ki, Seyid Hüseynə məxsus tərif romantizm ədəbi cərəyanını
bütünlüklə ifadə edəcək səviyyəsində deyil. Təqdirəlayiq haldır ki, Məmməd Cəfər
hər hansı bir mülahizənin mükəmməl olmadığını söyləyərkən faktlara istinadən
əsaslandırma yolunu seçmiş, romantizmə dair Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığındakı
ilk təriflərdən birində bəzi ifadələrin reallıqla uyğunlaşmadığını göstərmişdir.
Məsələn, böyük alim romantiklərin “hər şeydə gözəllik görmələri” düşüncəsinə
kəsinliklə etiraz etmişdir. Əlbəttə, təkcə Məhəmməd Hadinin “İnsanların tarixi
faciələri, yaxud əlvahi-intibah” əsərinə istinadən deyə bilərik ki, romantizm ədəbi
cərəyanının nümayəndələri öz əsərlərində insanı əhatə edən mühitdəki pisliklərdən
dönə-dönə söz açmışlar.
“Açıq tənqid” məqaləsində romantizmə dair tərifin qüsurlarını elmi
ictimaiyyətin nəzər nöqtəsinə çəksə də, Məmməd Cəfər yenə də problemə pozitiv
mövqedən yanaşmış, Kazımoğlunun (Seyid Hüseynin) bizim ədəbiyyatımızda
romantizm ədəbi cərəyanını görməsi və bu mövzuda təhlillər aparmasını yüksək
dəyərləndirmişdir.
Bəli, Azərbaycanda romantizm ədəbi cərəyanına dair tədqiqatlardan bəhs
edərkən bu sahədə 1905-1917-ci illər ədəbiyyatşünaslığının böyük uğurlar
qazanmadığını xatırladan Məmməd Cəfər maraqlı bir məqama toxunmuş, xalqların
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tarixində müstəmləkəçiliyin nə qədər ağır bir mərhələ olduğunu nəzər nöqtəsinə
çəkməklə estetik təfəkkürümüzdəki bəzi gecikmələri birbaşa müstəmləkəçiliklə
əlaqələndirmişdir.
Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovə görə, 1920-ci ildən sonra Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığında romantizm ədəbi cərəyanı ilə bağlı müəyyən araşdırmalar
aparılmış və bir çox maraqlı elmi mülahizələr irəli sürülmüşdür. Böyük alim bu
məqamda ədəbiyyatşünaslarda Mir Cəlal Paşayevin (1908-1978), Cəfər Xəndan
Hacıyevin (1910-1961) , Məmməd Arifin (1904-1975), Kamal Talıbzadənin (19232006 ), Əziz Mirəhmədovun (1920-2002)) xidmətlərindən məxsusi söz açmışdır.
Ümumiyyətlə, Məmməd Cəfər ədəbiyyatımızda 1905-19017-ci illər
romantizminin ən ümumi şəkildə aşağıdakı 3 xüsusiyyəti olduğunu göstərmişdir:
1.Romantizm ayrıca yaradıcılıq metodudur.
2.Romantizm xüsusi ədəbi cərəyandır.
3. Romantizm ədəbi cərəyanının əsas səciyyəvi cəhətlərindən biri romantik
üslubdur.
Göründüyü kimi, Məmməd Cəfərin fikrincə, romantizm ədəbi cərəyanının
düzgün qavranılması üçün yaradıcılıq metodu, ədəbi cərəyan və yazıçı üslubu mütləq
nəzərə alınmalıdır.
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Nazilə Sadiqova
Romantizm ədəbi cərəyanına münasibətdə Məmməd Cəfər mövqeyi
XÜLASƏ
Məqalədə Azərbaycan romantizm ədəbi cərəyanı ilə bağlı dair akademik
Məmməd Cəfər Cəfərovun təhlillərindən bəhs olunur. Qeyd edilir ki, Azərbaycanda
romantizm ədəbi cərəyanına dair ilk ən geniş tədqiqatlar akademik Məmməd Cəfər
tərəfindən 1960-1970-ci ilərdə aparılmışdır. Bu görkəmli alim romantizm ədəbi
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cərəyanına baxışda maksimum səviyyədə elmi obyektivliyi qorumağa çalışmış,
müəyyən mənada Azərbaycanda romantizm nəzəriyyəçiliyinin ədəbiyyatşünaslıqda
müstəqil bir istiqamətə çevrilməsinə nail olmuşdur. Prinsipcə Məmməd Cəfər
Azərbaycan romantizmini vaxtıkeçmiş ədəbi hadisə adlandıranlara etirazını
bildirmiş, bizim ədəbiyyatda romantizmin məhz 1905-1917-ci illərdə mövcud
olmasında bir qanunauyğunluq görmüşdür.
Məmməd Cəfərə görə, Əli bəy Hüseynzadənin ideyaları dünya romantizm
ədəbi cərəyanı daxilində Azərbaycan romantizminin özünəməxsusluğunu təmin
etmişdir. Böyük alim bu fikirdə olmuşdur ki, Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm
ədəbi cərəyanının nümayəndələri, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə yeniliyin tərəfdarı kimi
çıxış etmiş, bu səbəbdən insanları mühafizəkarlıqdan, köhnəlikdən əl çəkməyə
çağırmışlar.
Təqdirəlayiq haldır ki, Məmməd Cəfər Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm
ədəbi cərəyanından əsasən mütərəqqi hadisə kimi söz açmışdır. Alim qəti şəkildə
elan etmişdir ki, 1905-1917-ci illər ədəbiyyatımıza bir çox uğurları məhz romantizm
ədəbi cərəyanının nümayəndələri qazandırmışlar.
Məmməd Cəfərin fikrincə, romantizm ədəbi cərəyanının düzgün qavranılması
üçün yaradıcılıq metodu, ədəbi cərəyan və yazıçı üslubu mütləq nəzərə alınmalıdır.
Açar sözlər: romantizm, mütərəqqi, mühafizəkarlıq, ədəbi, cərəyan,
tənqid, Məmməd Cəfər, nəzəriyyəçilik, Şərq, vaxtıkeçmiş, həyat, ideal.

Назиля Садигова
Позиция Маммада Джафара в отношении романтизма как
литературного направления
Резюме
В статье рассказывается об анализах проведенных академиком Маммад
Джафаром
Джафаровым,
связанных
с
литературным
течением
азербайджанского романтизма. Отмечается, что первые масштабные
исследования литературного течения романтизма в Азербайджане были
проведены академиком Маммадом Джафаром в 1960-1970-х годах. Этот
выдающийся ученый стремился сохранить на максимальном уровне научную
объективность в рассмотрении литературного направления романтизма, и в
определенном смысле ему удалось превратить теорию романтизма в
самостоятельное направление в литературоведении Азербайджана. В принципе
Мамед Джафар высказал свое возражение тем, кто называл азербайджанский
романтизм устаревшим литературным явлением, и оценивал как
закономерность существование романтизма в нашей литературе именно в 19051917 годах.
– 308 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

По словам Маммада Джафара, идеи Али бека Гусейнзаде обеспечили
своеобразие азербайджанского романтизма в рамках литературного течения
мирового романтизма. Великий ученый придерживался мнения, что
представители литературного течения романтизма в азербайджанской
литературе в целом выступали за новизну в обществе, поэтому призывали
людей отказаться от консерватизма и старомодности.
Примечательно, что Маммад Джафар говорил о литературном течении
романтизма в азербайджанской литературе в основном как о прогрессивном
явлении. Ученый с уверенностью заявил, что именно представители
литературного течения романтизма принесли в нашу литературу многие
достижения 1905-1917 годов.
По мнению Маммада Джафара, для правильного восприятия
литературного течения романтизма необходимо обязательно учитывать
творческий метод, литературное течение и стиль писателя.
Ключевые слова: романтизм, прогресс, консерватизм, литература,
течение, критика, Маммад Джафар, теоретизм, Восток, устаревшие, жизнь,
идеал.
Nazila Sadigova
Mammad Jafar's positional attitude to Romanticism
as a literary movement
Resume
The article describes the analyses conducted by academician Mammad Jafar
Jafarov related to the literary movement of Azerbaijani Romanticism. It is noted that
the first large-scale studies of the literary movement of Romanticism in Azerbaijan
were conducted by academician Mammad Jafar in the 1960s and 1970s. This
outstanding scientist sought to maintain scientific objectivity at the maximum level
when considering the literary movement of Romanticism, in a certain sense, he
achieved the transformation of the theoretical study of Romanticism in Azerbaijan
into an independent movement in literary studies. In general, Mammad Jafar
expressed his to those who called Azerbaijani romanticism an outdated literary
phenomenon, and he assessed the existence of Romanticism in our literature
precisely in the years 1905-1917 as a regularity.
According to Mammad Jafar, the ideas of Ali bey Huseynzade ensured the
uniqueness of Azerbaijani romanticism within the literary movement of world
romanticism. The great scientist was of the opinion that representatives of the literary
movement of Romanticism in Azerbaijani literature as a whole advocated novelty in
society, therefore they urged people to keep away of conservatism and old-fashioned
views.
It is noteworthy that Mammad Jafar spoke about the literary movement of
Romanticism in Azerbaijani literature mainly as a progressive phenomenon. The
– 309 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

scientist confidently stated that it was the representatives of the literary trend of
Romanticism who brought many achievements of 1905-1917 to our literature.
According to Mammad Jafar, for the correct perception of the literary
movement of Romanticism, it is necessary to take into account the creative method,
literary movement and style of the writer.
Keywords: romanticism, progress, conservatism, literature, movement,
criticism, Mammad Jafar, theorism, East, outdated, life, ideal
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BAYATI JANRINDA MƏZMUN MÜXTƏLIFLIYINƏ BIR NƏZƏR
Xülasə
Bayatılar Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən geniş yayılmış janrlarından
biridir. Forma cəhətdən xalq şeirinin digər növlərindən fərqlənir. Bu fərq həm də
bayatıların emosional təsirə, fəlsəfi məzmuna malik olmasında özünü göstərir. Dörd
misradan ibarət, yeddi hecalı bu janr qafiyələnərkən birinci, ikinci, dördüncü misralar
həmqafiyə, üçüncü misra isə sərbəst olur. Bayatı bir söz-termin kimi “köhnə, boyat”
kəlməsi ilə əlaqələndirilmişdir. Bayatılar illərlə ağızdan ağıza keçərək bugünədək
yaşamaqdadır. Burada xeyli sayda arxaik sözlər, termin səciyyəli sözlər, bir sözlə,
oxucu, dinləyici üçün mənası anlaşılmaz olan sözlər müşahidə edilir. Bayatıların
araşdırılması xalqımızın keçdiyi həyat yolunu, tarixini, mədəniyyətini, ictimai
vəziyyətini, etnoqrafiyasını öyrənməyə imkan yaradır. Bayatılar folklorşünaslar
tərəfindən, görkəmli ədiblər tərəfindən, folklor həvəskarları tərəfindən toplanır,
yazıya alınır. Görkəmli ədiblər tərəfindən yazıya alınmış bayatıların toplanmasında
Rəşid bəy Əfəndiyevin, Hüseynqulu Sarabskinin, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin,
Zülfüqar Hacıbəyovun xidmətləri böyükdür. Bayatılar fərdi, fərdi olduğu qədər də
kollektiv yaradıcılıq məhsuludur. Bu sənət inciləri ayrı-ayrı tarixi kəsimlərdə yüksək
poetik qabiliyyətə, düzüb-qoşmaq, çalıb-çağırmaq istedadına malik kimsələr
tərəfindən qoşulmuşlar. Bayatılar həm də ictimai mahiyyət daşıyırlar; ayrı-ayrı
fərdlər tərəfindən düzəldilmiş bu nümunələr xalqın təfəkküründən keçərək
yetkinləşir, ideya və sənətkarlıq baxımından zəif olanlar yaddaşlardan silinərək
unudulur, əsl sənət nümunələri isə əbədilik qazanırlar.
Məqalədə bayatıların həcminə və məzmununa görə fərqlənən növlərinə
müraciət edilmiş, nümunələr əsasında qruplaşdırma aparılmış, təhlil edilmişdir.
Dolğunluğu, yığcamlığı, variantlığı ilə diqqəti çəkən bayatılar örnək olaraq
göstərilmişdir.
Açar sözlər: xalq ədəbiyyatı, bayatı, qafiyə, söyləyici, məzmun müxtəlifliyi
Bayatılar Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən geniş yayılmış janrlarından
biridir. Forma cəhətdən xalq şeirinin digər növlərindən fərqlənir. Bu fərq həm də
bayatıların emosional təsirə, fəlsəfi məzmuna malik olmasında özünü göstərir. Dörd
misradan ibarət, yeddi hecalı bu janr qafiyələnərkən birinci, ikinci, dördüncü misralar
həmqafiyə, üçüncü misra isə sərbəst olur. “Bəşəri, insani, fəlsəfi idealları ifadə edən
bayatı həqiqətən də iki fərqli, lakin bərabərhüquqlu struktur-semantik hissədən
ibarətdir. bayatının ilk iki misrası birinci, son iki misraları ikinci semantik cərgəni
yaradır. ...bayatıların poetik semantikası məhz bu iki cərgənin qarşılıqlı
münasibətindən doğur; bu cərgələrin hər ikisi eyni aktuallıqla ümumi bədii ideyanın
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yaranmasında iştirak edir, əsas ideya hər iki misra cütündə yerləşə bilir (7, 100).
Bayatı bir söz-termin kimi “köhnə, boyat” kəlməsi ilə əlaqələndirilmiş, həm “ulu
Tanrı” kimi mənalandırılmış (Mahmud Kaşğari), həm də Oğuz xanın nəvəsi, Gün
xanın ikinci oğlu Bayatın, sonralar isə əski azərbaycanlıların soy-kökündə
əhəmiyyətli rol oynamış eyni adlı qəbilə, tayfa, elin adı ilə bağlamışdır (Salman
Mümtaz). Bayatıların ən qədim növlərindən olan Saya isə eyni zamanda el
nəğməkarı, aşığın əcdadı, ulu babası sayılmış, bu ifaçı-sənətkar bir çox soylar, boylar
dastanların yaradıcısı – müəllifi kimi dəyərləndirilmişdir (6, 5-11). Bayatılar illərlə
ağızdan ağıza keçərək bugünədək yaşamaqdadır. Burada xeyli sayda arxaik sözlər,
termin səciyyəli sözlər, bir sözlə, oxucu, dinləyici üçün mənası anlaşılmaz olan
sözlər müşahidə edilir. Bayatıların araşdırılması xalqımızın keçdiyi həyat yolunu,
tarixini, mədəniyyətini, ictimai vəziyyətini, etnoqrafiyasını öyrənməyə imkan
yaradır. Bayatılar folklorşünaslar tərəfindən, görkəmli ədiblər tərəfindən, folklor
həvəskarları tərəfindən toplanır, yazıya alınır. Məmmədhüseyn Təhmasib yazırdı ki,
hətta müxtılif şəkillərdə təkrar edilə-edilə zəmanəmizə qədər gələn eyni bayatını
müqayisə edəcək olsaq, bunların da müxtəlif bədii zövq sahibləri tərəfindən
söylənildiyi dərhal aydınlaşar (2, 6). Görkəmli ədiblər tərəfindən yazıya alınmış
bayatıların toplanmasında Rəşid bəy Əfəndiyevin, Hüseynqulu Sarabskinin, Yusif
Vəzir Çəmənzəminlinin, Zülfüqar Hacıbəyovun xidmətləri böyükdür. Tərtibçi
A.Məmmədova yazır: “Axtarış zamanı fond materialları arasında bayatı qeyd
olunmuş 92 mənbə üzə çıxarılmışdır ki, bunlardan 74-ü müxtəlif əlyazma və cüng, 7si görkəmli ədib və mədəniyyət xadimlərimizin arxivində mühafizə olunan xüsusi
bayatı dəftərləri, 11-i isə fraqmet səhifələrində yazılmış bayatılardır (4, 3).
Tədqiqatçı Lalə Fərəcova qeyd edir ki, bayatıların xalq arasında belə geniş yayılması,
birinci növbədə, onların formaca yığcam, məzmunca daha dolğun və daha tutumlu
olması, misralarının tez yadda qalması və asanlıqla əzbərlənməsi ilə bağlıdır.
Bayatıların çox yayılmasının bir səbəbi də onların xalq mahnısı kimi, yaxud
mahnıların arasında oxunmasında axtarmaq lazımdır (5, 60).
Bayatılar fərdi, fərdi olduğu qədər də kollektiv yaradıcılıq məhsuludur. Ona
görə fərdidir ki, müəlliflərini – yaradıcılarını tanımadığımız bu sənət inciləri ayrı-ayrı
tarixi kəsimlərdə yüksək poetik qabiliyyətə, düzüb-qoşmaq, çalıb-çağırmaq
istedadına malik kimsələr tərəfindən qoşulmuşlar. Və ona görə kollektivdir ki, onlar
ictimai mahiyyət daşıyırlar; ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən düzəldilmiş bu nümunələr
xalqın – kütlənin bədii təfəkkür sürtkəcindən keçərək yetkinləşir, ideya və
sənətkarlıq baxımından zəif olanlar yaddaşlardan silinərək unudulaur, əsl sənət
nümunələri isə əbədilik qazanırlar (1, 7).
Toplanan bayatılar həcminə və məzmununa görə fərqlənir. Bayatılar həm də
dolğunluğu, yığcamlığı, variantlığı ilə diqqəti çəkir. Məzmun müxtəlifliyini diqqətə
çatdırmaq istədiyimiz bir neçə bayatı mətnlərinə diqqət edək:
Vətən sevgisinə həsr edilən bayatılar. Vətən sevgisi bayatı mətnlərinin əsas
motivini təşkil etmişdir.
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Əzizim kətanda gül,
Şalda gül, kətanda gül.
Yerimiz yaxşı yerdi,
Hayıf ki, vətən degil (1, 18).
Saf məhəbbəti tərənnüm edən bayatılar. Sevgi, məhəbbət məzmunlu
bayatılarda aşiq və məşuqənin ən səmimi hissləri ifadəsini tapmışdır.
Yar gəlibdi yatmağa,
Gündə bir boy atmağa.
Sabah yuxusu şirin,
Qıymıram oyatmağa (1, 92).
Nəsihətamiz bayatılar. Bu qəbildən olan bayatılarda tövsiyə verilir, özündən
kiçiyə düz yol göstərilir, doğru addım atmağa istiqamətləndirilir:
Odun gətir qoy, qala,
Doldur qəlyan qoy qala.
Sözün ötməyən yerdə,
Ürəyində qoy qala (1, 215).
Şikayət, giley-güzar. Bu tipli bayatılarda söyləyicinin ağır keçmiş günügüzəranı ifadə edilir:
Yarın özü qaradır,
Qaşı-gözü qaradır.
Yoxsul qonaq istəməz,
Çünki üzüqaradır (1, 78).
Bu bayatıda da söyləyicinin şəxsi həyatından şikayəti ifadə edilmiş, ağır,
məşəqqətli həyat tərzi önə çəkilmişdir:
Mən cavanam utancaq,
Başımda vardı sancaq.
Nə qız oldum, nə gəlin,
Odlara yandım ancaq (1, 37).
Yaylığım kilkəm-kilkəm,
Yuyuram silkəm-silkəm.
Məni sənə verməzlər,
Mən bir davalı mülkəm (1, 87).
Bayatılarda saysız-hesabsız yer adlarına, çay, göl adlarına rast gəlinir. Əhməd
Cavad topladığı bayatılarda bir sıra coğrafi ad, ifadə və sözlərin (“Mazım”,
“Muxax”, “Çardaxlar”, “Car”, “Gülüzan”, “Zərnə”, “Qum”, “Qateq”) şərhini
vermişdir.
Qeyd edək ki, yer adları içərisində Dağıstan, İraq, Bağdad, Ərzrum, Şam,
Rum və s. də daha çox rast gəlinən adlardandır.
Rum mənəm, İraq mənəm,
Bu yanan çıraq mənəm.
Qultək ellərə düşdüm,
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Vətəndən iraq mənəm (1, 19).
Zamanla Azərbaycanda mövcud daxili və xarici siyasət, Azərbaycana edilən
basqınlar, işğallar bayatı mətnlərinə sirayət etmiş, mövcud vəziyyət bayatılarda
əksini tapmışdır.
Yol vermə, yada Təbriz,
El gedər bada Təbriz.
Sənin həsrətindəyəm,
Can sənə fəda, Təbriz.
Ayrılıq, həsrət ifadə edən bayatılar. Ayrılıq, həsrət, intizar motivlərini ifadə
edən bayatılar ürək yanğısı ilə söylənmiş, iztirab, göz yaşları içərisində doğmasından,
əzizindən, vətənindən ayrılığı göstərə bilmişdir.
Mən aşiq kim düşürər,
Kim düzər, kim düşürər.
Qürbətlikdə öləni,
Qəbirə kim düşürər (1, 22).
Mərdlik, dostluq, doğruluq, sədaqət kimi yüksək keyfiyyətlərin tərənnüm
edildiyi bayatılar da mövzular içərisində yer tutmaqdadır.
Bu sazı alan gəlməz,
Oxuyub-çalan gəlməz.
İgidi öldürələr,
Dilinə yalan gəlməz (1, 25).
Qeyd edək ki, bayatıları nəzərdən keçirdikdə burada şifahi xalq ədəbiyyatına
dair digər nümunələrin nəzmə çəkilərək ifadə olunduğunu izləyirik.
Alqış:
Güllərin həşəm olsun,
Gün vursun, həşəm olsun.
Var-dövlətin olunca,
Sənətin, peşən olsun (1, 226).
Qarğış.
Əzizim dedi dərdim,
Yar gəldi dedi dərdim.
Gəl düş mən düşən dərdə,
Onda bil nədi dərdim (1, 59).
Atalar sözləri. Qeydə aldığımız hər iki bayatıda atalar sözləri nəzmə çəkilərək
təqdim edilmişdir:
Əziziyəm bu dağa,
Bu qayaya, bu dağa.
Məxmər çul nə yaraşır,
Bir palanlı ulağa?! (1, 215)
Əziziyəm, sin durar,
Dağda bulud sin durar.
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Sirkə dönüb tünd olsa,
Öz qabını sındırar (1, 228).
Xalq məişəti, ailə münasibətləri məsələləri, mərasimlər, adət-ənənələrlə bağlı
məsələlər bayatı yaradıcılığında əks olunmuşdur.
Bayatılar toplanarkən şivə xüsusiyyətlərinin qorunması və olduğu kimi yazıya
alınması vacib məsələlərdəndir:
Mən bilmirdim bu dili,
Quşdar oxur bu dili.
Gəlin anam ölənnən, Xojalı dağılannan, üş balalarım ayağı küldə, gözü yolda
qalannan, yaxam yetim əlli olannan, bir qardaş gözü sığıyıf, çənə çəkənnən, bir gəlin
yola salannan, bir yaralı şəkilə can verən atam ölənnən
Örgəmmişəm, bu dili (8, 153).
Şifahi xalq yaradıçılığında bir sıra məsələlərin aydınlaşdırılması istiqamətində
bayatıların tədqiqata cəlb edilməsi olduqca əhəmiyyətlidir.
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Summary
Alizadeh T.
A Look at the Variety of Bayati Content
Bayatis is one of the most widespread genres of Azerbaijani oral folk
literature. It differs in form from other types of folk poetry. This difference is also
manifested in the fact that bayatis have an emotional impact and philosophical
content. When this four-line, seven-syllable genre is rhyming, the first, second, and
fourth lines rhyme, and the third line is free. Bayati as a word-term is associated with
the word "old, boyat". Bayatis have been passing from mouth to mouth for years and
have been living until today. There are a large number of archaic words, termspecific words, in short, words whose meaning is incomprehensible to the reader and
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listener. The study of Bayatis provides an opportunity to study the life path, history,
culture, social situation and ethnography of our people. Bayatis are collected and
written down by folklorists, prominent writers, and folklore lovers. The services of
Rashid Bey Efendiyev, Huseyngulu Sarabski, Yusif Vazir Chamanzaminli, and
Zulfugar Hajibeyov in the collection of Bayati written by prominent writers are great.
Bayatis are the product of collective creativity as much as they are individual. These
pearls of art were joined by people with high poetic ability, the talent of composing
and playing in different historical periods. Bayati also have a social nature; these
examples, made by individual individuals, pass through the thinking of the people
and become mature, those who are weak in terms of ideas and craftsmanship are
erased from memory and forgotten, and the true examples of art gain eternity.
In the article, the types of stales, which differ in size and content, were
addressed, grouping was carried out on the basis of examples, and analyzed. Bayatis,
which are notable for their fullness, compactness, and variety, are shown as an
example.
Key words: folk literature, bayati, rhyming, storyteller, variety of content
Резюме
Взгляд на разнообразие контента в жанре баяти
Баяты – один из самых распространенных жанров Aзербайджанской
устной народной литературы. Она отличается по форме от других видов
народной поэзии. Это отличие проявляется и в том, что баяты имеют
эмоциональное воздействие и философское содержание. Когда этот
четырехстрочный семисложный жанр рифмуется, первая, вторая и четвертая
строки рифмуются, а третья строка свободна. Баяти как словосочетание
связано со словом «старый, боять». Баяты годами переходят из уст в уста и
живут до сих пор. Имеется большое количество архаичных слов,
терминоспецифических слов, словом, слов, смысл которых непонятен
читателю и слушателю. Изучение Баяти дает возможность изучить жизненный
путь, историю, культуру, социальное положение и этнографию нашего народа.
Баяты собирают и записывают фольклористы, выдающиеся писатели,
любители фольклора. Велики заслуги Рашид бека Эфендиева, Гусейнгулу
Сарабского, Юсифа Вазира Чаманзаминли, Зульфугара Гаджибекова в
сборнике Баяты выдающихся писателей. Баяты являются продуктом
коллективного творчества в той же мере, в какой они индивидуальны. К этим
жемчужинам искусства присоединялись люди с высокими поэтическими
способностями, талантом сочинения и игры в разные исторические периоды.
Баяти также имеют социальную природу; эти образцы, сделанные отдельными
личностями, проходят через мышление народа и становятся зрелыми, слабые в
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идеях и мастерстве стираются из памяти и забываются, а истинные образцы
искусства обретают вечность.
В статье были рассмотрены виды стеблей, которые различаются по
размеру и содержанию, проведена группировка на основе примеров, проведен
анализ. В качестве примера показаны баяты, отличающиеся полнотой,
компактностью и разнообразием.
Ключевые слова: народная литература, баяти, рифмовка, рассказчик,
разнообразие содержания
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Məfkurə Hüseynova
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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SƏDAQƏT MƏMMƏDOVA
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
Filologiya elmləri namizədi,dosent
YAŞ DÖVRLƏRININ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: Psixi inkişaf,yaş dövrləri, konsepsiya, bilavasitə-emosional
ünsiyyət, əşyavi-manipulyativ fəaliyyət, rollu oyunlar, təlim fəaliyyəti,intim-şəxsi
ünsiyyət,təlim-peşə fəaliyyəti,psixoloji xüsusiyyətlər ,idrak maraqları, depressiv
simptomlar, anhedoniya(zövq almaq hissinin itirilməsi) və avolusiya (Avolusiya- bir
insanın məqsədyönlü fəaliyyətlərə
başlamaq və ya davam ettirmək üçün
motivasiyasının azalması).
Uşaq psixologiyasının ən mühüm və hələ də geniş şəkildə tədqiq olunmamış
problemlərindən biri də yaş dövrləridir. İnkişaf dayanmadan və fasiləsiz davam
etdiyindən onun cərəyanı, gediş sürəti artaraq və yaxud azalaraq hər dövrdə
özünəməxsus problemlər yaradır. Ancaq bunlara baxmayaraq hər bir uşaq bütün
inkişaf dövrlərini davamlı və fasiləsiz olaraq keçir. Uşaq inkişafının ayrı-ayrı
mərhələlərində psixikanın formalaşması üçün daha əlverişli şərait yaranır və hər bir
dövrün özünəməxsus aparıcı fəaliyyəti uşaqların qarşılıqlı münasibət qurmağına,
müəyyən bilik, bacarıqlara yiyələnməyinə və ən əsası sağlam inkişaf yolu keçməyinə
şərait yaradır. Psixoloji ədəbiyyatda uşağın inkişaf prosesi haqqında iki müxtəlif
baxış mövcud olmuşdur. Bunlardan birinə görə bu inkişaf prosesi fasiləsiz, digərinə
görə isə diskret — qeyri-bərabər xarakter daşıyır:
Birinci fikrə görə inkişaf dayanmadan, sürətlənmədən, ləngimədən öz axarında
gedir. Ona görə də bir mərhələni digərindən fərqləndirəcək hər hansı dəqiq sərhəddi
müəyyənləşdirmək mümkün deyildir.
İkinci fikrə görə inkişaf qeyri-rəvan, qeyri-bərabər şəkildə gedir. Onun sürəti
gah çoxala, gah da azala bilir. Bu isə inkişafın keyfiyyətcə bir-birindən fərqlənən
mərhələlərini, yaş dövrlərini müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. Bu fikrin
tərəfdarlarına görə, hər bir mərhələdə inkişaf səviyyəsini şərtləndirən əsas, aparıcı
amillər mövcud dur. Bununla yanaşı, fərdi xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq bütün
uşaqlar inkişafın hər bir mərhələsini, onlardan heç birini buraxmadan, qabağa
getmədən keçirlər.
Psixi inkişafın yaş dövrləri haqqında həmin konsepsiya psixoloji ədəbiyyatda
özünə geniş yer tapmış və uşaqların təlim-tərbiyəsində geniş istifadə olunan
konsepsiyadır.
İnsan öz inkişafında müxtəlif yaş dövrlərindən keçir və hər bir dövr şəxsiyyətin
inkişafına müəyyən təsir göstərir. Pedaqogika tarixində insanın yaş dövrləri ilə bağlı
müxtəlif mülahizələr irəli sürülmüşdür (Aristotel, N.Gəncəvi, Y.A.Komenski,
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J.J.Russo və b.). Məsələn, Y.A.Komenski dörd fəslə müvafiq olaraq insan həyatını
dörd dövrə bölmüşdü: həyatın bahar dövrü (uşaqlıq), yay dövrü (gənclik), payız
dövrü (orta yaş), qış dövrü (qocalıq). C.C.Russo uşaq və gənclik illərini dörd yaş
dövrünə bölmüş və hər dövr üçün səciyyəvi tərbiyə sahəsini göstərmişdir: I - fiziki
inkişaf dövrü (0-2 yaş); II - hisslərin inkişafı dövrü (2-12 yaş); III - zehni inkişaf
dövrü (12-15 yaş); IV - əxlaqi inkişaf dövrü (15-18 yaş).
Adətən insan bütün həyatı boyu özünün tələbatlarını ödəmək üçün bir çox
fəaliyyət növlərindən istifadə edir. Lakin müəyyən yaş dövründə həmin fəaliyyət
növlərindən biri digərlərinə nisbətən “əsas”, “aparıcı” fəaliyyət növü hesab olunur.
Əsas fəaliyyət növü uşağın müəyyən inkişaf mərhələsində onun tələbatlarını ödəyən,
onun psixi proseslərinin və şəxsiyyətinin fərdi psixi xassələrinin inkişafını
şərtləndirən fəaliyyət növüdür. Uşağın əsas fəaliyyət növünün dəyişməsi onun yeni
yaş mərhələsinə keçməsini göstərən əsas amildir.
Görkəmli
sovet
psixoloqu
D.B.Elkoninə(16
fevral
1904 — 4
oktyabr 1984) görə uşaq anadan olandan 17 yaşa qədər olan dövrdə ardıcıl olaraq
aşağıdakı əsas fəaliyyət növlərindən istifadə edir və buna müvafiq olaraq yaş dövrləri
müəyyənləşdirilir:
bilavasitə-emosional ünsiyyət;
əşyavi-manipulyativ fəaliyyət;
rollu oyunlar;
təlim fəaliyyəti;
intim-şəxsi ünsiyyət;
təlim-peşə fəaliyyəti.
Həmin əsas fəaliyyət növlərindən hansından istifadəyə əsaslanaraq D.B.Elkonin
müvafiq şəkildə uşağın anadan olandan orta məktəbi qurtarana qədər aşağıdakı altı
yaş dövrünü keçdiyini qeyd etmişdir:
1. Körpəlik dövrü: anadan olandan bir yaşa qədər. Bu dövrdə bilavasitə
emosional ünsiyyət aparıcı fəaliyyət olur. İkinci ayda meydana gələn kompleks
canlanma uşağın böyüklərlə ünsiyyətinin mürəkkəb forması kimi özünü göstərir.
Böyüklərlə bu cür emosional ünsiyyət uşağın əşyalarla müstəqil olaraq
manipulyasiya aparmağa başladığı dövrə qədər davam edir.
2. Erkən uşaqlıq dövrü: bir yaşdan üç yaşa qədər. Bu dövrdə əşyavi-manipulyativ
fəaliyyət aparıcı fəaliyyət olur. Bu zaman bir növ xüsusi əşyavi fəaliyyətə keçid baş
verir. Eyni zamanda uşağın böyüklərlə verbal ünsiyyət forması inkişaf edir.
Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, bu dövrdə uşaqlar nitqdən təfəkkür aləti kimi
deyil, insanlarla birgə fəaliyyət zamanı əməkdaşlığı təmin etmək üçün əlaqə vasitəsi
kimi istifadə edirlər.
3. Bağça yaşı dövrü: üç yaşdan altı-yeddi yaşa qədər. Bu dövrdə oyun aparıcı
fəaliyyət rolunu oynayır, uşağın psixika və davranışının bütün cəhətlərinin inkişafı
üçün şərait yaradır. Xüsusi oyun tərzlərindən istifadə etməklə uşaq bir növ
böyüklərin rolunu öz oyunlarında təkrar edir, insanlar arasındakı qarşılıqlı
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münasibətləri özünəməxsus şəkildə mənimsəyir. Bu zaman rollu oyunlar fəallığın
növü kimi özünü göstərir.
4. Kiçik məktəb yaşı dövrü: altı-yeddi yaşdan on-on bir yaşa qədər. Bu dövrdə
uşaqların psixi inkişafında təlim aparıcı fəaliyyət kimi özünü göstərir. Təlim
prosesində əqli və idrak qabiliyyətləri formalaşmaqla, təlimin köməyi ilə uşağı əhatə
edən adamlarla onun münasibətlər sistemi şərtlənir.
5. Yeniyetməlik dövrü: on-on bir yaşdan on dörd-on beş yaşa qədər. Bu dövrdə
əmək fəaliyyəti, eləcə də xüsusi ünsiyyət forması olan intim-şəxsi ünsiyyət meydana
gəlir və inkişaf edərək aparıcı fəaliyyət rolunu oynayır. Ünsiyyətin başlıca məqsədi
yoldaşlıq və dostluğun elementar normalarının aşkara çıxarılması və
mənimsənilməsindən ibarət olur. Ünsiyyətin bütün formalarında yoldaşlığın
özünəməxsus kodeksinə tabe olmaq münasibəti müşahidə olunur.
6. İlk gənclik dövrü: on dörd-on beş yaşdan on yeddi yaşa qədər. Bu dövrdə
təlim-peşə fəaliyyəti aparıcı rol oynayır. Yeniyetməlik dövründə meydana gələn
intim-şəxsi ünsiyyət inkişafda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İlk gənclik dövründə
həyata baxışlar, peşə və şəxsi özünütəsdiq inkişaf edir.
XX əsrin sonları,XXI əsrin əvvəllərində pedaqoq və psixoloqlar bu sahədə
apardığı tədqiqatlarda sovet psixoloqu D.B.Elkoninin fikirlərini daha da inkişaf
etdirərək aşağıdakı nəticəyə gəldilər:
Yaş dövrlərinin göstərilən bölgüləri elmi bölgü hesab edilə bilməz. Hazırda
pedaqoji, psixoloji və herontoloji baxımdan insanın aşağıdakı yaş dövrləri müəyyən
edilmişdir: çağalıq və körpəlik dövrü (0-3 yaş); məktəbəqədər dövr (3-6 yaş); kiçik
məktəbli dövrü (6-10 yaş); yeniyetməlik dövrü (10-15 yaş); gənclik dövrü (15-30
yaş); yetkinlik dövrü (30-60 yaş); ahıllıq dövrü (60-75 yaş); qocalıq dövrü (75-90
yaş); uzunömürlülük dövrü (90-150 yaş).
Hər yaş dövrü özünə məxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Tərbiyəçi bu
xüsusiyyətlərdən çıxış edərək şəxsiyyətin formalaşmasını düzgün istiqamətləndirə
bilər.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların xüsusiyyətləri. Bu dövrdə bir sıra anatomik-fizioloji
xüsusiyyətlər özünü göstərir. Uşaq fiziki cəhətdən inkişaf edir: erkən uşaqlıq
dövründə (1-3 yaş) onun boyu ildə orta hesabla 4-5 sm, çəkisi 1-2 kq, 5-6 yaşda isə
boyu 5-6 sm, çəkisi 2-2,5 kq artır. Bu yaşda uşaqların sümük-əzələ sistemi xeyli
inkişaf etsə də, sümükləri elastik olur. Odur ki, uşağın düzgün oturmasına,
yatmasına, ağır yük götürməməsinə nəzarət etmək lazımdır.
Bu yaşda uşağın beyin çəkisi artır (1350 qrama çatır), beyin yarımkürələrinin
tənzimləmə funksiyası bir qədər güclənir. Lakin uşaqlarda beyinin qabıqaltı
sahəsinin təsiri böyük olduğu üçün onlar öz hisslərinə nəzarət etməkdə çətinlik
çəkirlər.
Bu yaşda uşaqlarda müəyyən psixoloji xüsusiyyətlər də özünü göstərir: duyğu,
qavrayış, hafizə, nitq inkişaf edir. İdrak maraqları artır, uşaq hər şeyi öyrənməyə can
atır, böyüklərə çoxlu suallar verir.
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Məktəbəqədər yaşlı uşağın iradəsi zəif olur: onda yamsılama güclüdür, təsir
altına tez düşür. Yaşlıların, xüsusən valideynlərin müsbət nümunəsi, sözü onun üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Oyun, idman, əmək, rejim iradəni möhkəmlətməkdə,
çətinlikləri aradan qaldırmaqda kömək göstərir.
3-6 yaşlı uşaqların hissi-emosional aləmi zəngin olur. Onlar şən oyunları,
əyləncələri, nağıl və yumoru xoşlayırlar. Onların təsiri ilə uşaqlarda əxlaqi-estetik
hisslər formalaşır.
Bu yaşda uşaqlarda xarakterin bünövrəsi qoyulur. Uşağı hədsiz dərəcədə
əzizlədikdə, ona daim güzəştə getdikdə, yersiz (şıltaq) tələblərini ödədikdə onda
eqoizm, şıltaqlıq, kobudluq, ərköyünlük, dəcəllik baş qaldıra bilər. Bunun qarşısını
almaq üçün uşağa qarşı hörmət və tələbkarlığı uzlaşdırmaq lazımdır.
Uşaqlarda qabiliyyətlərin ilk əlamətləri özünü büruzə verir (musiqi duyumu,
rəsm, rəqs və b.). Onları vaxtında aşkara çıxarmaq və inkişafı üçün qayğı göstərmək
vacibdir.
3 yaşda uşaqlarla böyüklərin münasibətlərində müəyyən çətinliklər yaranır: uşaq
müstəqilliyə can atır, hər şeyi özü sərbəst etmək istəyir ("Mən özüm"), valideynlər
isə onun müstəqilliyini məhdudlaşdırır, çox şeyi qadağan edirlər. Uşaq tərslik edir,
hər şeyi tərsinə etməyə çalışır. Bununla da o, böyüklərin tələblərinə öz neqativ
münasibətini bildirir. Psixoloqlar bunu "3 yaşın böhranı" adlandırırlar. Valideynlər
uşağa müəyyən sərbəstlik verməli, onu müxtəlif növ oyunlara cəlb etməli, onunla
birlikdə oynamağa çalışmalıdırlar.
Məktəbəqədər yaşda əsas fəaliyyət növü oyundur. Uşaq oyunlarına rəhbərlik
zamanı diqqət yetirmək lazımdır ki, oyun təkcə əylənmə vasitəsi olmasın; uşaq
oyunda həyatı öyrənsin, tərbiyə olunsun və psixi cəhətdən inkişaf etsin.
Kiçik məktəb yaşlı uşaqların xüsusiyyətləri. Bu yaşda orqanizmin anatomikfizioloji inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoyur: uşaqların boyu ildə orta hesabla 3-4
sm, çəkiləri 2-3 kq artır. Skeletin sümükləşməsi başa çatmadığından onların partada
düzgün oturmasına diqqət yetirmək lazımdır. Bu yaşda ürək-damar sistemi zəif
inkişaf edir. Buna görə də uşaqların hərəkətdə olmasına ehtiyac duyulur.
Kiçik məktəblilərin özlərinə məxsus psixoloji xüsusiyyətləri vardır: bu yaşda
qeyri-ixtiyari diqqət, mexaniki hafizə, konkret təfəkkür üstünlük təşkil edir. Onların
nitq bacarığı da zəif olur. Çox vaxt şagirdlər mətnləri şer kimi əzbərləyir, mexaniki
yadda saxlamağa çalışırlar. Bunun qarşısı alınmasa, onlarda əzbərçilik yarana bilər.
Buna görə müəllim şagirdləri mətni öz sözləri ilə danışmağa, plan tutmağa, suallara
cavab tapmağa, sərbəst mövzularda kiçik inşalar yazmağa daha çox cəlb etməlidir.
Bu yaşda əsas fəaliyyət növü təlimdir: təlimdə uşaq biliklərə yiyələnir, tərbiyə
olunur və psixi cəhətdən inkişaf edir. Müəllim şagirdlərə öz təlim əməklərini düzgün
təşkil etməyə, öyrənmənin səmərəli yollarını öyrətməyə çalışmalıdır. K.D.Uşinski
bunu ibtidai təlimdə bilik verməkdən də vacib vəzifə hesab edirdi.
Kiçik məktəblilərlə təlim-tərbiyə işində bu yaşın xüsusiyyətlərini nəzərə almaq
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlardan başlıcaları aşağıdakılardan ibarətdir:
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a) kiçik məktəblilər hər şeyi öyrənməyə can atırlar; bunu nəzərə alıb şagirdlərdə
mütaliə tələbatı formalaşdırmaq lazımdır;
b) uşaqlar şən, emosional təbiətə malikdirlər; müəllim və valideynlər bədii əsər
və filmlərdən, canlı sözdən istifadə edib onlarda yüksək mənəvi hisslər (vətənə
məhəbbət, xeyirxahlıq, qayğıkeşlik, diqqətlilik və s.) aşılamağa çalışmalıdırlar;
c) kiçik məktəblilərdə ünsiyyət tələbatı güclüdür; bunu nəzərə alıb uşaqları
kollektiv tədbirlərə, birgə oyuna, əməyə cəlb etmək, onlarda kollektivçilik, yoldaşlıq,
dostluq, nəzakətlilik, qızlara qarşı diqqətlilik kimi keyfiyyətlər aşılamaq lazımdır;
ç) uşaqlar təsir altına tez düşür, müəllimə inanır, onun dediklərini sözsüz yerinə
yetirirlər. Bundan şagirdlərin düzgün tərbiyəsi üçün istifadə edilməlidir;
d) ibtidai sinif şagirdləri müəllimin tapşırıqlarını böyük həvəs və səylə yerinə
yetirirlər. Müəllim və valideynlər müəyyən tapşırıqlar sistemi tətbiq etməklə,
uşaqları həvəsləndirməklə onlarda müsbət keyfiyyətlər tərbiyə etməyə nail ola
bilərlər.
Yeniyetmə yaşının xüsusiyyətləri. Yeniyetməlik dövründə bir sıra anatomikfizioloji xüsusiyyətlər özünü göstərir: boy sürətlə (ildə 6-8 sm) artır, ürək-damar
sistemi isə zəif inkişaf edir, cinsi yetişmə baş verir. Nəticədə yeniyetmələr tez
yorulur, bəzən də hövsələsiz və əsəbi olurlar.
Bu yaşda psixi inkişafda yeni keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir: yeniyetmələrdə
məntiqi hafizə, ixtiyari diqqət, mücərrəd təfəkkür, təxəyyül inkişaf edir. Yeniyetmə
yaşında bəzi yeni psixoloji törəmələr özünü göstərir. Buraya böyüklük hissi, qızlarla
oğlanların dostluğu, kollektivdə yaxşı mövqe tutmaq və məşhurlaşmaq meyli,
özünüdərketmə tələbatı və s. daxildir.
Yeniyetmələr özlərini böyüklər kimi aparmağa çalışır, özlərinə qarşı böyüklər
kimi münasibət tələb edirlər. Bəzən müəllim və valideynlər onların bu "böyüklük
hissi" ilə razılaşmır, onlara uşaq kimi yanaşır, hər addımlarına nəzarət edir,
yoldaşlarının yanında xoşagəlməz sözlər işlədirlər. Yeniyetmə oğlan və qız çox vaxt
bu səbəbdən böyüklərə cavab qaytarır, bəzən mübahisə, hətta kobudluq edir. Onların
bir qismi böyükləri yamsılamaqla bəzi neqativ hərəkətlərə (məktəbli formasından
imtina etmək, papiros çəkmək, spirtli içki içmək və s.) yol verirlər.
Yeniyetmələrdə ünsiyyət və özünütəsdiq tələbatı güclüdür. Buna görə də məktəb
və ailə onları birgə tədbirlərə, ictimai-faydalı işlərə, əmək və ünsiyyətə geniş cəlb
etməklə bu əsas tələbatın ödənməsinə şərait yaratmalıdır.
Yeniyetmələr kollektivdə layiqli mövqe tutmağa can atırlar. Bu, özünütəsdiqin bir
vasitəsidir. Yoldaşlarının yanında nüfuzdan düşmək, şərəf və ləyaqətini itirmək yeniyetmə üçün ən böyük faciədir. Buna görə də yeniyetmə yoldaşlarının yanında
deyilən qeyri-taktiki sözlərə, ədalətsizliyə, təhqirə dözmür, onlara kəskin reaksiya
verir. Bu zəmində bəzən ciddi münaqişə yaranır.
Yeniyetmələrin həyatında kollektivin ictimai rəyi, yoldaşların fikirləri böyük
təsirə malikdir. Müəllim onlar üçün əvvəlki yaşlardakı qədər nüfuz sahibi deyildir.
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Buna görə də tərbiyəçi sağlam kollektiv rəyin yaranmasına, təlim-tərbiyə işində ona
istinad etməyə çalışmalıdır.
Bu yaşda yoldaşlıq və dostluq hissi güclənir və yeni məna kəsb edir.
Yeniyetmələr dostluğa yüksək tələblər verirlər. Qızlarla oğlanların dostluğu baş
qaldırır. Bu, böyüklük hissi və başqa cinsi öyrənmək tələbatı ilə bağlıdır. Belə
dostluqdan qorxmaq lazım deyil; bu, sevgi yox, əsl dostluqdur, bacı-qardaş
münasibətinə bənzəyir. Yeniyetmələrin açıq, kollektiv dostluğuna şərait yaratmaq
lazımdır. Qızla oğlanın dostluğunu ələ salmaq, qadağan etmək olmaz. Əks halda o,
xəlvəti dostluğa çevrilər və arzuolunmaz nəticələr verə bilər.
Yeniyetmələrdə hisslər güclü təzahür edir: onlarda adətən hövsələsizlik, çılğınlıq,
tündxasiyyətlilik özünü göstərir. Bəzi yeniyetmələrin özlərini ələ ala bilməməsi,
davranış və rəftarlarında kobudluq və kəskinlik, özünənəzarətin zəifliyi bununla
bağlıdır. Yeniyetmə neqativizmi çox zaman yorğunluqdan, ədalətsizlikdən, kollektiv
və yoldaşlarının mənfi münasibətindən irəli gəlir. Müəllim və valideynlər mənfi
emosiyaları aradan qaldırmaqda və müsbət hisslərin möhkəmlənməsində
yeniyetməyə kömək göstərməlidirlər.
Yeniyetmələrin müəyyən qismində (xüsusən oğlanlarda) təlimə maraq azalır.
Bunun qarşısını almaq üçün onlarda təlimə müsbət motivlər, təlimə maraq və tələbat
aşılamaq, özünütəsdiq tələbatını ödəmək, xarici və daxili stimulları gücləndirmək,
onları özünənəzarətə, kiçik məktəblilərin təliminə köməyə cəlb etmək faydalıdır.
Yeniyetmələr arasında bəzən intizamsızlıq, qanunpozma halları müşahidə olunur.
Bu isə, adətən, ailələrdə qeyri-normal tərbiyə şəraiti ilə, münaqişələrlə, yeniyetmə
nəzarətsizliyi, onların mənfi küçə təsiri altına düşməsi ilə (xuliqanlıq, oğurluq,
sərxoşluq, narkomaniya və s.) bağlıdır. Belə halların qarşısını almaq üçün
yeniyetmələrin asudə vaxtını səmərəli təşkil etmək, onları idmana, incəsənətə,
mütaliəyə, ictimai işlərə, sosial ünsiyyətə cəlb etmək lazımdır.
Yeniyetmə neqativizmini bəzən yaşın "böhranı" kimi səciyyələndirirlər. Əslində
isə, bunu yaşın çətinlikləri kimi izah etmək daha düzgündür. Yeniyetməlik
uşaqlıqdan gəncliyə keçid dövrüdür: onlarda həm uşaqlıq, həm də gənclik əlamətləri
özünü göstərir. Keçid dövrü müəyyən çətinliklərlə bağlıdır. Əsas çətinlik böyüklərlə
yeniyetmələrin münasibətindəki çətinlikdir. Yeniyetmələrin yaş xüsusiyyətlərini
nəzərə almaqla, onların tələbatlarını ödəmək üçün şərait yaratmaqla, onlarla düzgün
ünsiyyət qurmaqla, onları faydalı işlərə cəlb etməklə bu çətinlikləri aradan qaldırmaq
mümkündür.
Erkən gənclik yaşının xüsusiyyətləri. Bu dövrdə (15-18 yaş) orqanizm anatomikfizioloji cəhətdən sürətlə inkişaf edir, yeniyetməlik dövründə müşahidə olunan qeyrimütənasib inkişaf normal hala düşür. Boy artımı səngiyir, əzələ gücü qüvvətlənir.
Erkən gənclik şəxsiyyətin əsas keyfiyyətlərinin formalaşdığı və ictimai
fəallığının artdığı dövrdür. O, vətəndaşlıq və seçib-seçilmək hüququ qazanır. Bu
yaşda
bir
sıra
yeni
keyfiyyətlər
meydana
gəlir:
özünüdərketmə,
özünüqiymətləndirmə və mənlik şüuru inkişaf edir; əxlaqi görüş və əqidənin,
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dünyagörüşünün formalaşması baş verir; müstəqillik, özünütəsdiq və özünütərbiyə
meyli güclənir və s.
Məktəbdə və ailədə gənclərin müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması çox vaxt
münaqişələrə və münasibətlərdə soyuqluğa gətirib çıxarır. Belə hal bəzi gəncləri
qeyri-formal, kortəbii küçə qruplarına çəkib aparır. Burada onlar başqaları ilə
bərabərhüquqlu ünsiyyətə girir, müstəqillik tələbatını ödəyirlər. Lakin tam
yetkinləşməmiş gənclər küçə qruplarının mənfi təsiri altına düşə bilirlər. Bunu nəzərə
alaraq, müəllim və valideynlər gənclərin müstəqilliyinə hörmət etməli, normal
ünsiyyət mühiti yaratmalı, onları faydalı ictimai işlərə cəlb etməyə çalışmalıdırlar.
Böyük məktəblilərdə öz hissləri və fikirləri üzərində düşüncələr, özünüdərketmə
tələbatı güclüdür. "Mən kiməm?", "Nəyə qabiləm?", "Həyatın mənası nədir?" kimi
suallar onları düşündürür. Bu yaşda əxlaqi məsələlərə də maraq güclənir. Sözü üzə
demək, prinsipiallıq, düzlük - gənclər üçün xarakterikdir. Onlar adamlarda düzlüyü,
təvazökarlığı, əməksevərliyi, sadəlik və xeyirxahlığı daha yüksək qiymətləndirirlər.
Tənqid, özünütənqid gənclər üçün xarakterikdir. Onlar diskussiya, həqiqət axtarışına
daha çox meyl göstərirlər.
Erkən gənclik yaşında təlimə maraq artır. Bu isə onlarda yeni ictimai motivlərin
və özünütəhsil tələbatının yaranması ilə bağlıdır. Fənnə maraq çox vaxt elmə olan
marağa çevrilir.
Yeniyetməlik dövründə psixoloji böhranı anlamaq üçün yeniyetməlik dövrünü və
bu zamana qədər olan dövürlərin normal inkişafını bilmək vacibdir. İnsan hələ ana
bətnində ikən bir çox xarici mühit təsirlərinə reaksiya verməkdədir. Belə ki, ananın
yaşadığı kədər zamanı doğulmamış körpənin hərəkətlərinin azalmasına, ananın
yaşadığı sevinc anlarında isə hərəkətliyində artmanın olması ən tutarlı misallardan
biridir. Təsadüfi deyil ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,insanın inkişafını nəzərdən
keçirərkən dövrlərə bölürlər. Bu dövrlər həm insanın fizilogiya baxımından
inkişafına, həm də psixoloji inkişafı nəzərə alınaraq ayırd edilmişdir. Əgər hər bir
dövrə ayrı ayrı nəzər salsaq, bir birindən ayırd edildiyinin şahidi olmaq o qədər də
çətin olmayacaqdır. Bir az daha incələyəcək olarasaq, 2 yaşına qədər olan bir
körpənin anasından tam olaraq asılı olduğunu, həmin yaşda bir insandan
gözlədiyimiz davranışlarının tamami ilə anaya bağlı olduğunu görərik. Bu dövürdə
olan insan anadan ayrı özünü hiss etməz, anadan ayrı qaldığı vaxtlar həyacanı
yüksək, çox vaxt ağlamaqla keçirər. Çünki, özünü ananın bir parçası olaraq görür və
ana ayrıldığı vaxt parçalanmış kimi hiss etməkdədir. İnsan 6 yaşına gəlincə artıq bir
çox şeyi, rahatlıqla gəzməyi, oynamağı, yeməyi, tualetini eyni zamanda öz fikrini
qismən ifadə etməyi artıq öyrənmişdir. Bu dövürdə bir insan ata anadan ayrı bir fərd
olduğunu anlamaqda, eyni zamanda ailənin ayrılmaz bir parçası olduğunu zənn
etməkdədir. Yaxşı və pis olan şeyləri təxmin edə bilir, ancaq bu sifətlər özünün deyil
eyni zamanda ata ananın düşüncəsinə əsasən formalaşır. 12 yaşına gəlmiş bir insan
ona verilən tapşırıqları yerinə yetirir, xarakterin əsası qoyulur, yaxşı və pisi bir
birindən ayıra bilir. Tapşırıqları yerinə yetirməyəndə necə cəzalanacağını ön görür.
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Konkret təfəkkür formalaşır, məntiqə əsaslı düşüncə formalaşır. Yeniyetməlik dövrü
isə insanın inkişaf mərhələləri arasında həm fiziki, həm hormonal, həm zehni cəhəti
ilə ən çox dəyişikliyə məruz qalan və eyni zamanda çox sürətlə baş verən bir çox
dəyikliyi əhatə edir. Bu və başqa yönləri ilə yeniyetməlik insan inkişafında ən kritik
mərhələ sayılır. Yeniyetməlik mərhələsi öz daxilində 3 hissəyə ayrılır, erkən
yeniyetməlik, orta yeniyetməlik, gec yeniyetməlik. Hər bir dövrün özünə məxsus
xaraakterik cəhətləri vardır. Yeniyetməliyin başlanğıcında hormonal proseslərin
dəyişməsi ilə insanın xarici görünüşü dəyişir, qızlarda qadın bədən quruluşu
formalaşır, menstural siklus başlayır, oğlanlarda səs dəyişməsi, kişi bədən quruluşu
formalaşmağa başlayır. Bu zaman ətrafların eyni zamanda bədənin simmetriyası
pozulur, hərəkətlərdə kobudluq olaraq ortaya çıxır. Bu dəyişiklik eyni zamanda zehni
dəyişikliklərlə birgə baş verir. Öz cinsinə aid davranışlar qabarmağa başlayır, əks
cinsə qarşı maraq yaranır. Şəxsiyyət formalaşmağa başlayır. 16 yaşlarına çatan birisi
artıq yetkin insanlar qədər, yaxşı pisi bir birindən ayırd edə bilir, kədərin sevincin nə
olduğunu, nifrətin sevginin nə olduğunu anlayır. Yeniyetməliyin sonuna doğru isə
artıq öz hisslərinə hakim olmağı, lazım gəldiyində onları cilovlamağı bacarır. Bu
proseslər beyinin orqanik inkişafının təzahürü olaraq ortaya çıxır. Bütün burada
sadaladığım proseslər və sadalamaqda kitabların belə yetərsiz qaldığı məqamlar
nəticə etibari ilə bir insanın fərd olaraq formalaşmasına səbəb olur. Bu dövür və eyni
zamanda bura qədər olan mərhələrdə genetik faktorların üzərinə formalaşan ailə
daxili münasibətlər, baxça, məktəb, məhəllə, universitet mühiti kimi faktorlar bir
şəxsiyyətin formalaşmağında mühim rola malikdirlər. Əgər təkrar mərhələlərə göz
atacaq olarsaq, məktəbə qədər dövürdə uşaqların çox təriflənməsi, etdiyi- istənilən
davranışların üzərində çox dayanılması, sevilməyən davranışlarının görməzdən
gəlinməsi, eyni zamanda təqlid qabiliyyətləri inkişaf etdiyinə görə nümunə olunması
bu mərhələni normal başa vurmağa kömək olacaqdır. Məktəb dövrü uşaqlıq zamanı
isə bir öncəki sadalananlarla yanaşı cəza tətbiq edilməsi, ancaq bu cəzanın uşağın
özünə qarşı olmadığını sadəcə etdiyi yanlış davranışa görə verildiyinin vurğulanması
vacibdir. Təbii ki, cəza yaşa uyğun verilməlidir. Eyni zamanda musiqi, idman
incəsənət kimi müxtəlif sahələrə təşviq edilməli, kurs və məktəblərə
yönləndirilməlidir.
Yeniyetməlik dövrünün normal inkişafı olaraq ailədən uzaqlaşma, dost qruplarına
yaxınlaşmanı nəzərə almaqla yanaşı ailənin məsuliyyət daşımasını da unutmaq
olma., Xüsusi ilə pul xərcləməsi, geyimi, otağı, dərsləri baxımından artıq
yeniyətmənin ixtiyarına verilməli, amma müəyyən müddətlərdə nəzarət olunmalıdır.
Yeniyetməlik dövrünün təlatümlü keçməsi eyni zamanda bir çox psixi xəstəliklər
üçün də zəmin hazırlamaqdadır. Davranışların gözlənilməz istiqamətdə dəyişməsi,
aqressivliyin həddən artıq artması, dərs müvəffəqiyyətinin aşağı düşməsi, zərərli
vərdişlərə meyilliyin yaranması yeniyetmələrin ailələri, mühiti , məktəbi üçün sos
siqnalı daşımaqdadır. Bu dəyişiklərin erkən vaxtda hiss edilməsi, anlayışla
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öhtəsindən gəlinməsi üçün yeniyetmə ilə birgə çıxış yolunun tapılması bir çox halda
geri dönüşlü bir proses olmaqdadır.
Psixi xəstəlikləri daha çox depressiv simptomlarla anlayırıq. Depressiv
simptomlar dedikdə anhedoniya(zövq almaq hissinin itirilməsi-S.M.) və avolusiyanın
(Avolusiya bir insanın məqsədyönlü fəaliyyətlərə başlamaq və ya davam ettirmək
üçün motivasiyasının azalmasıdır. Buna misal günlük fəaliyətlər, hobbilər, məktəbə
vəya işə getmək ən önəmlisi isə sosyal fəaliyyətlərə qatılmaqla əlaqədar insanın
çətinlik çəkməsidir.-S.M.) ən az 2 həftədən uzun sürməsi nəzərdə tutulur. Depressiv
simptomlar davranış pozuntularından şizofreniya xəstəliyinə qədər bir çox psixiatrik
xəstəlikdə biruzə verdiyinə görə belə insanlara diqqət edilməlidir.
Depressiv simptomlar ağırlaşdıqda insanın düşüncələrindən biri də özünə zərər
vermək, intihara meyilliyin yaranmasıdır. Təbii ki bu proses heç bir zaman anidən
özünü göstərmir. Çox zaman ətrafdakılar dəyişikliyi hiss edir, vaxtında edilən
yardımla intihar fikri yaranmadan depressiv simptomlar geriləyir. Baş verən
dəyişmələr zamanında aşkar edilmədikdə, intihar düşüncələri artıq yeniyetmənin əsas
düşüncələri halına gəlir. Dolayısı ilə bu fikirlər hər hansı bir formada ifadə də olunur.
Bunun üçün ifadə edilən intihar fikri, ifadə formasından asılı olmayaraq ya zarafat ya
ciddi mütləq şəkildə diqqətə alınmalı, bu fikirlər keçənə və yardım üçün
istiqamətləndirilənə qədər insan yalqız buraxılmamalıdır.
Ümumiyyətlə,gəncləri özünütərbiyəyə geniş cəlb etmək, tərbiyə işində
mənəvi məsələlərə, ailə, məhəbbət və peşəyönümü işinə diqqəti artırmaq hər zaman
üçün aktual problemlərdəndir.
Мамедова Садагат Камал кызы
кандидат филологических наук, доцент
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается возраст, одна из самых актуальных проблем
современности, их особенности и проблемы, которые они создают. Акцент
делается на том, что человек проходит в своем развитии разные возрасты и что
каждый период оказывает определенное влияние на развитие личности.
В статье рассматриваются взгляды древнегреческого философа и
энциклопедиста Аристотеля, великого Азербайджанского поэта Н. Гянджеви,
чешского педагога Я. А. Коменского, использовавшего метод драматизации
учебного материала, для оживления учебного процесса, движения
Просвещения во Франции 18 века как самого выдающегося представителя
Ж.Ж.Руссонина, идеи которого в этом поле являются ссылкой.
В статье также отражены основные виды деятельности, выдающегося
советского психолога, Д.Б.Эльконина в период от рождения до 17 лет.
Поскольку ранняя юность является периодом формирования основных черт
личности и повышения социальной активности, в этом возрасте формируется
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ряд новых качеств – самооценка, самосознание, нравственное видение,
убеждение, мировоззрение, самостоятельность, уверенность и самодисциплина.
В статье также подробно объясняются проблемы, которые может вызвать
подростковый возраст.
Возрастные периоды и их особенности
Ключевые
слова:
Психическое
развитие,
возраст,
концепт,
непосредственно-эмоциональное
общение,
материально-манипулятивная
деятельность, ролевые игры, учебная деятельность, интимно-личностное
общение,
учебно-профессиональная
деятельность,
психологические
особенности, познавательные интересы, депрессивная симптоматика,
ангедония (наслаждение) потеря сознания) и эволюция (аволюзия - снижение
мотивации человека к началу или продолжению целенаправленной
деятельности).

Sadagat Mammadova Kamal
Candidate of philological sciences, associate professor
AGE PERIODS AND THEIRS CHARACTERISTIC FEATURES
Summary
Key words: Mental development, age periods, conception, directemotional communication, material-manipulative activity, role-playing games,
training activities, intimate-personal communication, training-professional activities,
psychological features, cognitive interests, depressive symptoms, anhedonia (loss of
sense of pleasure) and evolution (Evolution - a decrease in a person's motivation to
start or continue purposeful activities).
In the article are discussed one of the most actual problems of modern
times - age periods, theirs characteristic features and the problems that they creates.
The focus is kept on the fact that a person goes through different age periods in his
development has a certain impact on the development of personality by each period.
In the article are referenced to the views of an ancient Greek philosopher
and encyclopedic scientists Aristotle, the great Azerbaijanian poet Nizami Ganjavi,
Czech pedagogue, J.A.Comenius who used the method of dramatizing the teaching
material for reviving the educational process, J.J. Russon, - the most prominent
representative of the “Enlightenment” movement in 18th century in France.
In the article are also reflected the well-known Soviet psycologist
D.B.Elkonin’s types of main activities which is used consistently according to the
age of the child from birth to 17 years of age.
– 327 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

Early youth is a period of formation the basic qualities of the personality
and increased social activity, in this period, a number of new qualities such as selfawareness, self-evaluation and the development of self-consciousness, formation of
moral vision, beliefs and worldview, independence, strengthening the tendency to
self-assertion and self-discipline are emphasized.
The problems that the adolescence may cause is also finds its explanation in
detail in the article.
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RƏSUL RZANIN ŞEİRLƏRI TƏFƏKKÜR
POEZİYASININ ÖRNƏYİ KİMİ
Xülasə
Rəsul Rza çağdaş Azərbaycan şeirinin qüdrətli yaradıcılarındandır. Xalq şairinin
poeziyası həm fəlsəfi məna tutumuna, həm poetik xüsusiyyətlərinə görə müasir
poeziyamızda ayrıca bir mərhələ təşkil edir. Rəsul Rzanın həm şeir yaradıcılığını,
həm poemalarını incələdikcə ədibin lirikasının məzmun zənginliyini və bədii forma
kamilliyini dərindən müşahidə edə bilirik. Hansı mövzuya müraciət etməsindən asılı
olmayaraq Rəsul Rza sərbəst şeir şəklinin bədii poetik ifadə imkanlarından yüksək
peşəkarlıqla yararlanmışdır. Ədibin əsərlərində mərdlik, iradə, əzmkarlığın
tərənnümü və eləcə də mübariz bir prinsipiallıq müşahidə olunur. Bütün insanlığı,
bəşər övladını azad, bəxtiyar, xoşbəxt görmək istəyən şairin şeirlərində, bütövlükdə
Yer kürəsi və onun bir parçası olan doğma Azərbaycanın hər qarışının tərənnümü
əsas yer tutur. Ədibin istənilən şeirinə tədqiqatçı kimi, yaxud sadəcə bir oxucu
nəzəriylə yanaşsaq, Rəsul Rzanın sülh, barış kimi nəcib insani duyğulara həsr
olunan, eləcə də bu qəbildən olan olduqca düşündürücü mövzulara müraciət etdiyini
görürük.
Açar sözlər: poeziya, təfəkkür, estetik dəyişiklik, fəlsəfi düşüncə
Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürk Rəsul Rza sənətkarlıq keyfiyyətlərinə, qələminə,
yaradıcılıq xüsusiyyətlərinə bələd olduğu üçün “Zamanın adından danışan sənətkar”
əsərində yazırdı ki: "Rəsul Rzanın poeziyası-təfəkkür poeziyasıdır. Onun şerləri
oxucunu düşünməyə, həm də dərindən düşünməyə, fəal idraka təhrik edir. Şairin
bəzən aşkar demədiyini, açıb-ağartmadığını anlamağı, duymağı arif oxucunun öz
öhdəsinə buraxır. Ona görə bu şerlər oxucudan mədəni səviyyə, müasir poetik üslubu
qavrayan bədii zövq, hətta adi milli şüurdan doğan bir sıra başqa keyfiyyətlər tələb
edir. Bu şerlər yalnız bədii zövq üçün meydana gəlməmiş, birinci növbədə, yeni
insan tərbiyə etmək, vətənə, xalqa, insana bağlı könül sahibləri yetişdirmək üçün
yazılmışdır.” [4, 45].
Şairin şeirlərində əsasən, lirik-rübabi duyğular və şairin fəlsəfi qənaətləri öz
əksini tapır. Bu qəbildən olan “Soruş” şeirində Rəsul Rzanın fəlsəfi düşüncələri ilə
poetik duyğuları birləşir. Şair gördüyü gerçək həyat hadisələrini, ətrafında baş verən
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reallıqları poetik bir dillə qələmə alır; odun nə çəkdiyini küldən, başın nə çəkdiyini
dildən, nəğmələrin yanıqlı həsrətini bir qırıq teldən, zülmətin, qaranlığın verdiyi
möhnəti kordan soruşmağı məsləhət bilən şairin qəlbində kövrək insani duyğular
təlatüm edir. Dünya, həyat hadisələrinə açıq gözlə baxan, ətrafında baş verən
hadisələri böyük həssaslıqla bütün varlığı ilə incəliklərinə qədər duyan şair:
Mən kölgəsiz bağ görmədim,
El dərdi tək dağ görmədim,
Gözlərimi yumub açdım
Neçə dostu sağ görmədim [1, 127].
- misralarında el dərdinin ən böyük dərd olduğunu dilə gətirməklə yanaşı, gözünü
açıb yumunca qısa bir zaman kəsiyində neçə dostunu itirdiyindən doğan ağrını,
kədərini qələmə alır.
Həmin şerin ikinci hissəsində də şair lirik duyğularını izhar etməklə yanaşı həm
də həssas bir qələm adamı kimi narahatdır. "Hansı sözüm, hansı şerim yaşayacaq
məndən sonra mən bilmirəm, eldən sonruş!"-deyən Rəsul Rza qələmiylə Haqqa və
xalqa xidmət etdiyindən, insanlığın keşiyində dayandığından və daim xalqın
mənafeyini müdafiə etdiyindən, eyni zamanda şeirlərində xəlqilik prinsiplərini əsas
tutduğundan hansı əsərinin yadda qalacağını eldən, xalqdan soruşmağın daha
məqsədəuyğunluğunu məsləhət bilir. Çünki şairin qələmə aldığı, yaratdığı əsər xalqın
istəyini gerçəyə dönüşdürəndə daha qüdrətli əsər olur.
Rəsul Rzanın "Darısqallıq" şeiri də fəlsəfi məna tutumu ilə xüsusilə fərqlənir.
Dünya, həyat, kainat, təbiət, yaşam müəyyən bir ölçü, zaman, hədd daxilində
fəaliyyət göstərir. Hər şeyin müəyyən çərçivə, ölçü, sərhəd daxilində olması və bu
darısqallıq lirik qəhrəmanı son dərəcə sıxır. Ancaq bu ölçü vaxt daxilində fəaliyyət
göstərmənin özünün də bir sıra qanunauyğunluqlara tabe olduğunu ədib çox gözəl
anlayır. Məsafənin metrlə ölçülməsi, işığın kilovatla verilməsi, xəstənin
qızdırmasının dərəcəylə ölçülməsi, meyvələrin dənələri, üzümlərin gilələrdə olması,
yayda günlərin gecəyə nisbətən uzanması, qışda gecələrin gündüzə nəzərən
uzanması, dünya, həyat, təbiət, kainat hadisələrinin müəyyən ölçü, vaxt daxilində
fəaliyyəti onun romantik qəhrəmanını açmır. Rəsul Rza düşünür ki:
Öləndə atın
ən dərin dünyaya məni:
qaldırıb buludlardan yuxarı
son yolum uzun
son mənzilim geniş olsun barı [2, 341].
Lakin bu parçada şair içindən keçənləri, arzu və istəklərinin hüdudsuzluğunu tapa
bilmədiyini tam olaraq anlayır, çünki dərin dəryalar da "sahillərin çənbəri"nin
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içindədir. Lirik qəhrəman dərk edir ki, deməli, bu həyat, həyatda baş verən bütün
hadisələr, hər şey müəyyən bir qanunauyğunluğa tabe olduğu kimi həm də bir
nizama əsaslanır və bu "darısqallı"ğın səbəbi məhz elə həyatın, təbiətin özündən
qaynaqlanır və insan da buna tabe olmalıdır, onu dəyişməkdə acizdir:
Görünür
Darısqallıq kənarda deyil,
Hər meyvənin tumunda
hər canlının hüceyrəsində,
hər binanın daşında, kərpicindədir.
Görününr yolumuz budur,
Zərurəti dərk etməyincə
gedirik, gedəcəyik
darısqallıqdan keçə-keçə. [1, 278]
"Dinmədik" şeirində də ədib "Darısqallıq" şeirində həllini tapmaqda aciz qaldığı
təbiət qanunları haqqında poetik düşüncələrini bədiiliklə ifadə edir. Dayanmadan
yağışların yağması, hər yanın suya – selə qərq olması, "yazın oğlan çağında" yenidən
qışın soyuğu, ayazı, şaxtası, qış sərtliyinin hökmranlıq etməsi, quraqlığın, susuzluğun
yaranması, istidən təbiətin, meşələrin od tutub yanması, güclü küləklərin fəlakətlər
törətməsi- bütün bu baş verənlərin "təbiətin şıltaqlığıdır" deyərək qəbul edilməsi lirik
qəhrəmanı ən xırda detallarına qədər düşündürür. O bunların təbii bir axarla
sakitliklə qəbul edilməsindən hüzursuzluq yaşayır və narahatdır. Şair təbiətin,
"dünyamızın bu bəd gücünə" qarşı çıxmaq, təbiətə, insanlara, kainata, həyata qarşı
əks möqvedə dayanan təbii fəlakətləri aradan qaldırmaq üçün insanı oturmamağa,
yollar axtarmağa çağırır. Bu gün susub oturaraq bütün bu fəlakətləri təbiətin qanunu
kimi qəbul etmək məcburiyyətində qalan şair ümidini gələcəyə, "nəvə-nəticələrə"
bağlayır:
Bəlkə nəvə-nəticələr
Dünyamızın bəd gücünə
bir gün olar qalib gələr. [2, 109]
Rəsul Rzanın "İnsan şəkli" adlı şeirində şairin humanist duyğuları yüksək
sənətkarlıqla tərənnüm olunur. Şair tarixin bütün səhifələrinə nəzər salır. Dünyanın
hansı bölgəsində yaşamasına baxmayaraq, öz mübarizliyi, yolundan vazkeçməzliyi,
əqidə dönməzliyi, məğrurluğu, faciəsi ilə bəşəriyyətin yaratmış olduğu tarixdə,
tarixin, zamanın müxtəlif dönəmlərində yaşayan, yaradan, çarpışan, çalışan, fəaliyyət
göstərən, dünyanın haqsızlıqlarının qurbanı olan, liderlik, hegemonçuluq siyasəti
yeridən dövlətlərin törətdikləri qanlı olaylar, dəhşətli cinayətlər, faciələr zamanı başı
müsibətlər çəkən İnsan surətindən danışmaq istəyir. Lirik qəhrəman bir sərgi salonu
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tələb edir və həmin sərgi salonunda məhz bu İnsan şəklini asacağını bildirir. "Adi bir
insan" şəkli asacağını dilə gətirən lirik qəhrəman o şəkli kiçik bir sərgidə asmaq
istəsə də, arzu edir ki, həmin İnsan şəkli....
Görünsün dünyanın hər yerindən
zamanın keçmişindən,
dövranın indisindən,
əsrin gələcəyindən! [2, 113]
O İnsan şəklinin arxasında şair diri-diri dərisi soyulan İmadəddin Nəsimini,
məşəl tək yanmış oda qalanmış azəri qızını, öz idealarına sadiq qaldığı üçün tonqala
atılıb yandırılan Cordano Brunonu, savadsızlığı ucbatından başı bəlalar çəkən
Məmmədhəsən kişini, ikinci dünya savaşı ərəfəsində atılmış bombadan yerlə-yeksan
olub darmadağın edilmiş, dəhşətli ölüm saçan kabusun qurbanı olmuş və bu gün də
onun ağrı-acılarını, dəhşətlərini yaşayan Xirosimanın ölümə məhkum olunmuş
sakinlərini, öz tərtəmiz, saf eşqi-məhəbbəti, saf duyğuları uğrunda çalışan, bu yolda
canının fəda edən Kərəmi, Fərhadı, Şirini, Əslini, Böyük vətən savaşı dönəmində
alman faşizminə qarşı mübarizədə qəhrəmanlıqla vuruşan İsrafili, Qafuru-insan
səadətini, insan xoşbəxtliyini dünyada hər şeydən üstün tutan Prometeylər nəslini
görür -zaman-insan anlayışını ümumiləşdirir. İnsanlığın ömür yolu deyə
ümumiləşdiyi bu şəklin müəllifinin "Zaman" olduğunu bildirir. Bütün dünyada sülh,
barış, insanpərvərlik, humanist, bəşəri ideyalarla yaşayan, yaşamaq, çalışmaq,
yazmaq, yaratmaq, xeyir əməllər sahibi olmaq eşqilə ürəyi çırpınan insanın keçdiyi
həyat, ömür-gün yolunu çeşidli surətlər, müxtəlif obrazların-tarixin səhifələrinə öz
iradəsi, mübarizliyi, əzmkarlığı, mərdliyi, dönməzliyi, qəhrəmanlığı, dincliyi ilə
əbədi həkk olunmuş insanların əməlini, "insanlığın ömür yolu" adlandıran şair onlara
böyük sevgiylə, humanistliklə yanaşır. Bu şeirdə xalq şairi təkcə vətəndaş şair kimi
çıxış etmir, eyni zamanda böyük bəşəri duyğular da bu şeirdə güclü şəkildə bədii
əksini tapır. Şair düşünür ki, insan faciəsini yaradan, ona səbəb olan amillərin
insanlığa vurduğu yaralar, tarixin çətin sınaqlarına məruz qalmışlar bu şəkildə öz
bədii əksini tapmalıdır. Burada humanist şair insan əzmini, dözümünü, iradəsini,
səbrini, mübarizliyini tərənnüm etməklə yanaşı, insana, insanlığa məhəbbətini lirik
duyğularla, bədii boyalarla təsvir edir. Fəlsəfi düşüncələrini lirik-rübabi duyğular
üzərində kökləyən ədib böyük peşəkarlıq və bədii sənətkarlıqla insan obrazını
yaratmağa çalışır. O insan obrazını ki, bu insan obrazının bizim görmədiyimiz arxa
fonunda iradəsi, dözümü, səbri, mətanəti, humanizmi, insani duyğuları ilə bəşəriyyət
tarixinə həkk olunmuş İmadəddin Nəsimilər, Cordano Brunolar, Xirosimo kimi
əzablı faciələri yaşayan günahsız, suçsuz insanlar dayanır. Rəsul Rza bu tipli
şeirlərində təkcə bir xalqın deyil, bütün dünyada yaşayan və bu taleyi yaşayan
insanların şairi kimi çıxış edir. Rəsul Rzanın bədii yaradıcılığında xəlqiliklə yanaşı
eyni zamanda bəşərilik də güclüdür. Hər ikisi yaradıcılıqda olduqca aparıcı xətt kimi
ön planda və aparıcı məqamdır.
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Şairin "Məndə ixtiyar olsa" şeirində bu insani ideyalar, humanist duyğuları daha
bədiiliklə, lirik boyalarla tərənnüm olunur. Lirik qəhrəman körpə uşaqların
ağlamasına, zərif güllərin açılmasına, gözlərin "qapanmasın"a, işıqlı ümidlərinin
"sönməsin"ə dözmür. "Mən istəyirəm" deyərək öz dilək, arzu və istəklərini bildirən
lirik qəhrəman meyvələrin öz fəslində dəyməsini arzu edirsə, ürəklərə söz dəyməsini
qətiyyən istəmir; çoxlu bar verməklə budaqların əyilməsini istəyirsə, insanların
utancdan, xəcalətdən, dərddən-qəmdən, gücsüzlükdən, əzabdan, qüvvəsizlikdən
başının aşağı əyilməsini heç zaman qəbul edə bilməyəcək qədər istəmir; göz yaşı
kimi büllur bulaqların coşub axıb getməsini istəyirsə, insanların göz yaşının axmasını
istəmir. İnsanların acizliyini, ehtiyacdan ələ baxmasını istəməyən şair onlara dinclik,
firavanlıq, sakit həyat, sevinc, səadət arzulayır. Bütün varlığıyla insanlara, insanlığa
sevgi arzulayan, bu həzin misralarda dumduru, saf, təmiz qəlbli bir xeyirxah insanın
diləyi, arzu və istəkləri öz əksini tapmışdır.
Şair doğma torpağa, ana vətənə bağlı son dərəcə fədakar insandır. O torpağının
qədrini bilir, "bomboz", susuz, qumlu, qarlı bu torpağa bağlıdır. Bu bağlılıq onunla
izah olunur ki:
Torpaq həm çörək verir bizə, həm su.
Həm son mənzilimsizə yer verir,
Nəsil-nəsil qəlbimizdə yaşayır
onu itirmək qorxusu. [2,305]
Bu nümunə gətirdiyimiz misralarda torpağına bağlı şair həm də ata-babalardan
onlara mənəvi miras qalan bu torpağı göz bəbəyi kimi qorumağı bir vətəndaş kimi
borcu bilir və bu uca vətəndaşlıq borcunun məsuliyyətini duyur, özündən əvvəlki
nəsillər kimi o da bu qutsal torpağın qorunması, saxlanılması yollarındakı qorxunu
dərindən duyur. Üstüörtülü şəkildə ana torpağımıza xaincəsinə göz dikənlərin
olduğunu bildirir. Ruhu narahat şair vətəninə, doğma torpağına bağlıdır. O, özünü
vətənin, bu ana torpağın ("Mən torpağam" şerində) bir ayrılmaz hissəsi bilir,
dünyanın hər naz-nemətini, varını insanlarla bölüşən torpaqla müqayisə edir.
Rəsul Rza "Mənim çağımdır" silsilə şeirlərində zəmanəsinin şairi kimi dünyanın dərk
edilə bilməyən çox əsrarlı işlərinin olduğunu söyləyir. Müxtəlif məsələlər, o
cümlədən din, millət, torpaq, rütbə, qazanc davasına üstüörtülü şəkildə toxunan şair
insan düşüncəsinin, ağlının, zəkasının yaratdığı yenilikləri sənətkarlıqla tərənnüm
edir:
Fəzanın rahatsız
yeni sakinləri.
Yerdən aya yol.
Uşaq höcəti
Böyük ehtirası,
Yaxın gələcəkdə
yerdən planetlər yoluna qalxacaq.
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Yer vətəndaşı adına layiq,
İnsanların fəza donanması. [2, 186]
Şair həm də yaşadığı zəmanədə müalicəsi olmayan, çarə bulunmayan, həlli
tapılmayan dəhşətli xəstəliklərdən narahatlıqla danışır. Xərçəng, şəkər, infarkt,
sərxoşluq, polimelit kimi qarşısı alına bilməyən belə xəstəlikləri şair yaşadığı
zəmanəsinin
həm
də
özünün
imtahanı,
qayğısı,
sınağı
bilir.
Şairin yaratdığı lirik qəhrəmanı gələcəyin də, insanlığın da taleyini həssaslıqla
düşünür. Nigaran ruhlu qəhrəman ("Nigaranlıq" şerində") şeirində dünyada
insanlarının sayının getdikcə artmasıyla, sahib olduğumuz təbii sərvətlərin
tükənməsiylə əlaqədar olaraq gələcəkdə insanın yaşamasını təmin edəcək vasitələrin
tükənə biləcəyindən də narahatdır:
Gələcək günün nigaranlığı
İnsanlara bir doyumluq çörək,
Bir içimlik su çatacaqmı? [1, 154].
Eyni zamanda şeirdəki lirik qəhrəman insanların daxilindəki, xarakterindəki
gerifikirliliyin, köhnəliyin, fənalığın, çarəsiz minlərlə xəstəliklərin müalicəsini təmin
edə biləcək böyük kəşflərin, ixtiraların nigarançılığını içində çəkən insandır. Çünki
şairin düşüncəsində, nəzərində o bu günün, gələcəyin övladıdır. Çünki keçmiş də, bu
gün də, gələcək də onundur. Yaşanılan keçmişi "ibrət, nümunə, öyrənc" kitabı, bu
günün, sabahkı gələcəyin sorğusuna cavabı bilən şair bütün varlığıyla gələcəyə bağlı
olduğunu bildirir. Dünya, kainat onun qayğıları, keçmişi, gələcəyi, bu günü lirik
qəhrəmanın həyatının mənasıdır. Çünki: "dünya bütün varlığıyla, yoxuyla, azıyla,
çoxuyla, yaşadığı hər şeyiylə, dəhşətləri, sevincləri azadlığı, dustaqlığı ilə" şairin
evidir:
Dindirin məni!
Yükü çiynimdə,
Qayğısı beynimdə,
Ümidi gözümdə
Həqiqəti sözümdə
Bu günÇağımdır mənim.
Ömür sınağımdır mənim [2, 345].
Doğma vətəninə , yurduna, ana torpağına, onun dünənki tarixinə, keçmişinə
hörmət edən, onun bu günü, gələcək qayğılarıyla yüklənən şair ("Mənim arzum"
şeirində) "könüldolusu sevinc", təmiz hava, qəlbi açıq, yaxşı dost arzulayır. Dost
istədikdə də bütün qəlbiylə elə dost arzulayır ki, dara düşəndə, yaman gündə
ilqarında sınaqdan üzüağ çıxsın. Dostluğu, düşmənçiliyi bilinməyən, ikiüzlü
"insandan həzər" deyən şair gül gülü, çiçək çiçəyi, bülbül gülü çağıran əsrarlı bahar
fəslini arzulayır, bahardakı kimi bolluq arzulayır, insanlığa sevinc, dünyasına aydın
gündüzlər diləyir.
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Şair bu şerində sovet ədəbiyyatındakı senzuraya toxunur, açıq şəkildə bu senzuraya
qarşı çıxır, şeir, sənət aləmində azadlıq istəyir:
Mən nə istəyirəm?
Çinar ağacları
qarğasız olsun,
Bu mümkün deyilsə əgər,
heç olmazsa,
Şeir, sənət darğasız olsun! [3, 212]
Rəsul Rza bu nümunə verdiyimiz şeirdə yalnız kolxozdan, plandan və digər bəsit
mövzulardan cana doymuş, təngə gəlmiş bir sənətkar kimi çıxış etmir. Bildiyimiz
kimi, sovet dövründə Kommunist partiyasının yeritdiyi xarici və daxili siyasət
ədəbiyyat, incəsənət və mədəniyyətimizin inkişafını da həmişə nəzarətdə saxlayırdı.
Yazılan bədii əsərlər hökümət tərəfindən senzuradan keçirilirdi. Partiyanın irəli
sürdüyü bu kimi prinsiplər, siyasət bədii ədəbiyyatın mövqeyini eyni qaydada həll
edirdi. Bu da fikir və duyğularında sərbəst, azad, müstəqil olmaq istəyən Rəsul Rza
kimi mübariz şairləri narahat edirdi və xalq şairi ürəkdən istəyirdi ki:
Böyük arzular səslənsin
hər hüceyrəmizdə.
Həyatın nəbzi vursun,
Hər nəsrimizdə
Hər şeriimizdə. [2, 216]
Rəsul Rza sovet ideologiyasının bərqərar olduğu, hökm sürdüyü, hakim olduğu
bir mürəkkəb və kəşməkəşli bir dövrdə öz sözünü deməyi bacaran, öz dəsti xətti olan
şair idi. Onun bu qəbildən olan şeirlərini oxuduqda biz onu Xəlil Rza demişkən
"Yaponiyadan bəhs edən şeirlərini oxuyanda onu yapon şairi adlandırmaq istəyirsən.
Dehlidə yaranmış misraların hərarətini duyanda sanırsan ki, qarşında Hind şairi
dayanıb. Yan Qus, yaxud Kopernik kimi dahilər haqqında yazılmış unudulmaz şerini
oxuyanda çex, yaxud leh şairini dinləmiş kimi olursan. Maraqlısı budur ki, bəşər şairi
olmaq üçün ilkin şərt heç də uzun marşurutlu səyahətlərə çıxmaq deyil. Rəsul Rza
birbaşa Bakıda, yaxud doğma Göyçayda qələmə aldığı misralarında da dürlü
xalqların, millətlərin ən sağlam duyğularının, qızğın fikirlərinin tərcümanı kimi boy
göstərə bilmişdir. Bəşər şairi olmağın ilkin şərti öz xalqının şairi olmaqdır". [4, 106]
Rəsul Rza doğma yurdunun, xalqının şairi idi. Qorxmadan, bütün əzablara sinə
gərərək, çəkinmədən cəmiyyətdə hökm sürən hakim partiyanın hegemonçuluq
siyasətinə, onun prinsiplərinə qarşı çıxırdı. Sənəti də, sənətkarı da bağımsız,
müstəqil, azad görmək istəyirdi və bunu qələmə aldığı bütün şeirlərində, yazdığı
əsərlərində bədii boyalarla və açıq-aydın verirdi.
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P.NURALİYEVA
RASUL RZA'S POEMS AS AN EXAMPLE
OF CONTEMPLATIVE POETRY
SUMMARY
Rasul Rza is one of the powerful creators of modern Azerbaijani poetry. The
poetry of the national poet is a separate stage in our modern poetry both in terms of
its philosophical meaning and poetic features. As we examine both Rasul Rza's
poetry and his poems, we can deeply observe the richness of the writer's lyrics and
the perfection of his artistic form. Regardless of his address to any topic, Rasul Rza
used the opportunities of artistic poetic expression of the form of free poetry with
high professionalism. The author's works glorify courage, will, perseverance, as well
as a fighting principle. In the poems of the poet, who wants to see all humanity, the
human race free, happy, the glorification of the whole Earth and every inch of native
Azerbaijan, which is a part of it, occupies a central place. In addition to being a
researcher of any of the author's poems, if we look at it from the point of view of a
single reader, we see that Rasul Rza addressed very thought-provoking topics such as
peace and tranquility, as well as noble human feelings.
Key words: lyrica , thinking, aesthetic changes, philosophical thought
П.НУРАЛИЕВА
СТИХИ РАСУЛА РЗЫ - ОБРАЗЕЦ
СОЗЕРЦАТЕЛЬНОЙ ПОЭЗИИ
РЕЗЮМЕ
Расул Рза – один из могущественных творцов современной
азербайджанской поэзии. Поэзия народного поэта является отдельным этапом в
нашей современной поэзии благодаря своему философскому смыслу и
поэтическим характеристикам. Рассматривая поэзию и поэмы Расула Рзы, мы
можем глубоко наблюдать богатство содержания и совершенство
художественной формы лирики поэта. К какой бы теме он ни обращался, Расул
– 336 –

Filologiya məsələləri, № 12, 2022

Рза с высоким профессионализмом использовал возможности художественнопоэтического выражения формы свободной поэзии. В произведениях писателя
наблюдаются отвага, воля, упорство, а также воинственное начало. В стихах
поэта, желающего видеть все человечество, человеческий род свободным,
счастливым и счастливым, главное место занимает вся земля и каждая пядь
родного Азербайджана, входящего в ее состав. Если мы подойдем к любому
стихотворению писателя как исследователь или просто как читатель, мы
увидим, что Расул Рза затрагивает весьма наводящие на размышления темы,
посвященные благородным человеческим чувствам, таким как мир и гармония.
Ключевые слова: поэзия, мышление, эстетическое изменение, философская
мысль.
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NAĞILLARDA MOTİV BİR ANLAYIŞ KİMİ
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Motivin müasir anlanması dəqiq nəzəri müəyyənləşməyə malik deyil, lakin o,
nəinki terminin geniş işlənməsinə deyil, həm də onun bulanıqlığına gətirib çıxarır
[3, 230]. Belə motivlərə daimi adlanan mövzular: gözəllik, yaxşılıq, vicdan, qorxu,
sevgi, ölüm aiddir.
Psixoloqlar inanırlar ki, bir çox insan həyatının qaçılmaz hissəsi, hərəkətləri
qorxu ilə idarə olunur. Bəşəriyyətin tarixi varlığımızda olan qorxuya qalib gəlmək,
azaltmaq, məğlub etmək və cilovlamaq cəhdlərindən ibarətdir, asılılığımızı və
ölümün qaçılmazlığı haqqında biliyimizi əks etdirir, insanın həyat tərzi onun
iradəsinə zidd olaraq dəyişdikdə qorxu artır. Bir tərəfdən, qorxu insanı aktivləşdirir,
digər tərəfdən isə insanı iflic edir. Yeni, naməlum, baş verən və ya ilk dəfə yaşanan
hər şey yeninin cazibəsi ilə yanaşı, qorxu ilə müşayiət olunur.
Eyni zamanda, bir-birini istisna edən istəklər: sabitlik, eyni zamanda
dəyişiklik üçün, insan üçün xarakterikdir. Həyat nizamı yalnız əks impulslar
arasında tarazlıq olduqda mümkündür. İnsan bütövü ancaq hissələrə
parçalayaraq mənimsəyər, şüur artıq məlum, başa düşülən və əlçatan olan bir
şey vasitəsilə naməlumu özünəməxsus şəkildə yenidən düşünür və dərk edir.
Rituallar qaçılmaz dəyişkənlik və qaçılmaz zərurət qorxusunu aradan
qaldırmaq üçün bəşəriyyət tərəfindən icad edilmiş bir yoldur. Tanış olanın
sərhədlərini keçmək həmişə təhlükə barədə xəbərdarlıq edən qorxu ilə
müşayiət olunur, lakin eyni zamanda qorxu bu təhlükəni dəf etmək üçün bir
impuls ehtiva edir.
Seçim motivi nağılda əsas süjet yaradan amillərdən biridir [5,s. 6]. Nağılda
seçim motivinin əsas xüsusiyyəti onun müxtəlif ola bilməsi və süjetin əvvəlində,
ortasında və sonunda yerləşə bilməsidir. Bir nağılda müxtəlif seçim motivləri bəzən
bir neçə dəfə baş verir. Onlar açıq və gizli ola bilər.Nağıl motivləri qədim
mifoloji arxetiplərin qalıqları hesab olunur, onlar sehrli nağılın strukturunun
təsvirinin vahidləri olmaqla yanaşı, ilkin olaraq mifdə meydana gələn xalq
şüurunun, sonradan müxtəlif xalqların nağıllarında etnik xarakteri göstərən
komponentdir. Motiv mətnin vacib komponenti kimi nəzərdən keçirilir.
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Motivlərə vicdan, qorxu, sevgi, gözəllik, yaxşılıq, ölüm kimi mövzular
aiddir. Motivlər arxetip ümumiliyi ilə fərqlənsə də müxtəlif şəraitdə eyni
motiv müxtəlif konnotasiyaya malik ola bilər.
V.Y.Proppun fərziyyəsinə görə, sehrli nağıl gənc kişilərin başlama
ayinlərindən - evliliklə bitən sınaqlardan irəli gəlir. Arxaik cəmiyyətdə
qorxunu yenidən düşünmək və ona qalib gəlmək onun təcrübəsinin müəyyən
mərhələlərindən və formalarından - başlamadan keçir. İlkin ritual fərdin
sosial quruluşdan simvolik olaraq uzaqlaşdırılmasını, bundan sonra şəxsin
müəyyən sınaqlardan keçməsini, cəmiyyətdən kənar iblis qüvvələrlə
təmaslarını, ardınca ritual təmizlənməni və başqa statusda cəmiyyətə
qayıtmasını əhatə edir. Başlanğıc aşağıdakı xətti diaqram şəklində
vizuallaşdırıla bilər:
------------------------ ►
О______________________________ о
А -----------------------Ev
Yol
Axirət dünyası
İnsan evdən çıxmalıdır, bunu niyə etdiyini soruşmaq əbəsdir. Yalnız bu şəkildə
o, həqiqətən dünya ilə qarşılıqlı əlaqə qura bilər, təşəbbüs ritualı cəmiyyət və
fövqəltəbii qüvvələr arasında birbaşa dialoqdur. Bir insan üçün belə bir dialoq köhnə
dövlətin aradan qaldırılması və qlobal miqyasda yeni bir vəziyyətə - ölüm və yeni
doğuşa keçid deməkdir.
Artıq qeyd edildiyi kimi, belə ayinlərin və onlarla bağlı olan miflərin mühüm
xüsusiyyətlərindən biri sırf sirlilik və mərasim xarakteri daşıyır. Onlarda yalnız
təşəbbüskarlar, ehtimal edilən və əvvəlcədən müəyyən edilmiş şəxslər iştirak edə
bilər. Bu cür qadağaların aradan qaldırılması, kənar şəxslərin, hətta dinləyicilərin
sayında da olsa, buraxılması mifin nağıla çevrilməsinə gətirib çıxarır. Sehrli
marşrutlar haqqında müqəddəs məlumatlar istisna edilir və bununla da hər cür
macəralı və gözəl anlara diqqəti artırır.
Yuxarıda deyilənlərə əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, evin
(cəmiyyətin) və yolun motivləri (təşəbbüskarın müqəddəs yolu) arxaik insan
şüurunun öhdəsindən gəlmək istəyinin rituallarda və əlaqəli miflərdə yeni hər şeyin
riski, həyatın dəyişkənliyi və dəyişkənlik, inkişaf və qalib gəlmək istəyi ilə bağlı
insana xas qorxunun ilkin təcəssümüdür.
Öyrənilən nağılların süjeti ilkin ritual əsasında qurulur: qəhrəman evdən çıxır,
qəhrəmanın yolu hekayənin oxunu təşkil edir, son olaraq qəhrəman evə çatır.
Nağıldakı ev eyni ritual cəmiyyətidir, fövqəltəbii qüvvələr bir insanı oradan çıxarır
və sehrli bir marşrutla göndərirlər. Nağılda janrın xüsusiyyətlərinə görə heç bir
topoqrafik məlumat yoxdur, lakin bir şey dəqiqdir, yəni daha yüksək qüvvələrin
insanı o biri dünyaya –axirətə apardığı yoldur.
İngilis nağıllarında hərəkət daha çox meşədə və ya uzaq bir səltənətdə baş
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verir, bu da uzaq bir məkanda ola bilər. Süjetə görə, o biri dünyaya ancaq layiqlilər
daxil olur. Kimin layiq olduğu, kimin olmadığı müxtəlif testlərin köməyi ilə
müəyyən edilir - bu, artıq arxaik şüurun əvvəldən başa düşdüyünü izah etmək
cəhdidir: "orada" olması lazım olan daha yüksək qüvvələr tərəfindən "var" olacaq.
Müəyyən bir nağılda iki əlamətdar məqamın olması tədqiqatçıya onun belə
məqamların olmadığı müqayisədə daha şəffaf olmasından xəbər verir. V.Y.Proppa
görə, "nağılın müqayisəli material olmadan və ya digər kateqoriyalardakı nağıllardan
köçürülmüş formalar olmadan başa düşülə bilmədiyi" hallardır [5]. "Şəffaf" nağıl
əsrlərin dərinliklərinə baxmağa imkan verir, onun vasitəsilə görünüşünü borclu
olduğu mif və ritual vasitəsilə parlayır, bunlar dünya tarixinin qalınlığında bir insana
ən yaxın "mayaklar"dır.
Açıq və ya dolayısı ilə ev və yol motivlərini özündə əks etdirən nağıllar ilkin
rituallardan və onlarla bağlı miflərdən qaynaqlandığı üçün bir semantik qrupda
birləşdirilə bilər. Belə motivlərin olması nağıllarda bu motivlərin variantlarını ayırd
etməyə imkan verir.
Nağıl süjeti, şübhəsiz ki, qəhrəmanın evi tərk etməli olduğunu güman edir.
Onu buna sövq edən şey nağılın səthi, “görünən” planında gizlənir, lakin buna
baxmayaraq, bu, nə danışan, nə də dinləyicidə suallar doğurmur. Bu folklor
janrlarında iki povest seriyası olduğu səbəbindən baş verir. Birincisi müqəddəs, mif
və ritualların dili, ikincisi danışanın və dinləyicinin konkret təcrübə və yaddaşında
olmayan deyilən hadisələri uyğunlaşdıran təsviri dildir.
Bu adaptiv dildən istifadə edərək, nağıl qəhrəmanın evi tərk etməsinin səbəbini
ortaya qoyur. Qəhrəman evdən çıxmaq qadağasını pozur. Nağıl başlanğıcının bu
variantı, ehtimal ki, nağıl ilə ritualın hər hansı bir hərəkətə qadağa kimi hissəsi
arasındakı əlaqənin əksidir. Tabunu pozmaq qorxuya qalib gəlməyin ən yüksək
formasıdır, çünki tabunu pozan, tərifinə görə, öləcək. Nağılda qadağanı pozan
qəhrəman onun üçün çox əziz olan bir şeyi itirir.
Nağılın zəruri komponenti kimi süjetin əhəmiyyətini vurğulayan folklorda
mifoloji məktəbin nümayəndələri süjeti “qədim mifin qəlpəsi” kimi öyrənmişlər
[3,s.383]. Komparativistləri əsasən müxtəlif xalqların süjetlərində süjet sxemlərinin
və ya ayrı-ayrı motivlərin üst-üstə düşməsi maraqlandırır, onlar süjetlərin yayılma
yollarını müəyyən etməyə çalışırdılar. Avropa folklorunda nağılların öyrənilməsinin
antropoloji məktəbinin tərəfdarları XIX əsrin II yarısında vahid məişət və psixoloji
əsası haqqında özü-özünü törətmiş nağıl süjetlərinin nəzəriyyəsini yaratdılar.
Miqrasiya nəzəriyyəsinin ("gəzən süjetlər" nəzəriyyəsi) əksinə olaraq, P.P.Maret
(İngiltərə), V.Manhardt, Q.Usener (Almaniya), S.Reynax (Fransa) insan psixikasının
və mədəniyyətin təkamülünün ümumi qanunauyğunluğundan folklor süjetlərinin
oxşarlığını çıxarmışlar [3, s.369].
Rus folklorşünası A.N. Veselovski süjetlərin öz-özünü törəmiş əmələ gəlməsi
nəzəriyyəsi ilə miqrasiya nəzəriyyəsini bir-birini tamamlayan hesab edirdi. Onun
fikrincə, ən sadə motivlər müstəqil olaraq yaranır, mürəkkəb süjetlər isə alınma yolu
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ilə yayılır [1, s.212-230].
"Rus mənəvi ayələri sahəsində araşdırmalar" əsərində A.N.Veselovski əks
cərəyanlar nəzəriyyəsini belə formalaşdırmışdır: “Müxtəlif xalqlar arasında miflərin,
nağılların, epik süjetlərin oxşarlığını izah edən tədqiqatçılar adətən iki əks
istiqamətdə ayrılırlar: oxşarlıq ya oxşar əfsanələrin guya qurulduğu ümumi əsaslarla,
yaxud onlardan birinin məzmununu digərindən götürdüyü fərziyyəsi ilə izah olunur.
Əslində, bu nəzəriyyələrin heç biri ayrı-ayrılıqda tətbiq oluna bilməz və onlar yalnız
birlikdə düşünülə bilər, çünki alınma qavramada boş şey deyil, əks cərəyanlar oxşar
düşüncə istiqaməti, analoji fantaziya obrazları nəzərdə tutur” [1].
Mədəniyyətlərin müqayisəli tədqiqinə əsaslanaraq A.N.Veselovski poeziyanın
müxtəlif ünsürlərini totemizm, animist ideyalar, mif yaratmaq və s. əsasda aşkar
edir. Ədəbiyyatın müqayisəli-tarixi tədqiqi nəticəsində A.N.Veselovskidə incəsənət
hadisələrinin bir-biri ilə səbəbli əlaqəsində olan və bir-birindən törəyən süjet
sxemləri və üslub formullarının uzun zəncirini əldə edildi. A.N.Veselovskiyə görə,
hər bir yeni nəsil əvvəlkilərdən öz mənəvi təcrübələrini ifadə etməyin bir çox
üsullarını və artıq qurulmuş şifahi düsturları qəbul edir. Bu düsturlar köhnə fikirlərlə
əlaqəli olduğundan, onlarda yeni daxili təcrübələri ifadə etmək üçün dəyişdirilməli
idi. Zaman keçdikcə daha az uğurlu və əhəmiyyətsiz əsərlər unudulur, əsrdən əsrə
keçən istedadlılar isə getdikcə daha çox işıqlandırılır və nəhayət, təcrid olunmuş
abidələr şəklində qarşımıza çıxır [1].
A.N.Veselovskiyə görə, poetik frazeologiya, obrazlılıq, ritm bir vaxtlar ibtidai
insanın kollektiv psixikasının, dünya haqqında təsəvvürlərinin canlı ifadəsi kimi
çıxış edirdi. Zaman keçdikcə bu fikirlərin məzmunu yoxa çıxdı və ya başqası ilə
əvəz olundu, lakin onu ifadə edən düsturlar fərqli, obrazlı tətbiq taparaq qorundu.
Beləcə şüursuz poetik konvensiya xarakteri alan əfsanə formalaşdı. Dilin sabitləşmiş
formalarından kənar fikri çatdırmaq mümkün deyil, şərtlənmədən kənar poetik
frazeologiya estetik təsəvvürləri ifadə etmək mümkün deyil. Bu ənənəvi poetik
şərtlənmə hüdudları daxilində nisbi yeniliklər də formalaşır. Yeni məzmun canlı
nitqin yeni bir şey yaratmaq üçün material kimi xidmət etdiyindən və ayrıca söz və
ifadələrə bölündüyündən, köhnə formaların ünsürlərinin digər birləşmələrində ifadə
olunur. Əhəmiyyətli dəyişikliklər bütöv nəsillərin səyi nəticəsində əldə edilir.
Alim süjet sferində müəyyən sxemləri ayırd etmək və onların inkişafını qədim
zamanlardan günümüzə qədər izləməli olduğunu vurğulayır. Süjetlər mürəkkəb
sxemlərdir, onların təsvirində gündəlik fəaliyyətin növbəli formalarında insan
həyatının və psixikasının müəyyən aktları ümumiləşir.
A.N.Veselovski yalnız bir üzvlü eyni sxemləri motivlər adlandırır: “Motiv
dedikdə, ibtidai zehnin və ya gündəlik müşahidənin müxtəlif tələblərinə obrazlı
şəkildə cavab verən ən sadə nəql vahidini nəzərdə tuturam” [1, s.76]. Motivləri ən
sadə düsturlar hesab edərək müstəqil olaraq müxtəlif mühitlərdə yarana bildiyini
qeyd edir, alınma motivlərin öz-özünə yarananlardan heç də fərqlənmədiyini
müdafiə edirdi. Digər süjetlər motivlərin bu və ya digər birləşməsini təmsil edir.
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Veselovskiyə görə, motivlərin təhlili iki aspektdə aparılmalıdır:
a) İbtidai mədəniyyətin müxtəlif motivləri ilə müqayisə edilməli olan məzmun
baxımından;
b) Forma baxımından, burada yeni məzmunla dolu olan motivlər artıq simvol
kimi müxtəlif ədəbi süjetlərlə əlaqələndirilir.
Süjetlərin sxematizmi toplanmış materialdan müəyyən seçim azadlığını və
motivlərin məzmunu ilə müəyyən edilməmiş, həm də müəllifin dərk etməsindən asılı
olan ardıcıllıqla birləşməsini nəzərdə tutur; bu mənada süjet artıq yaradıcılıq aktıdır.
Alim ibtidai insanların həyat şəraitinin əks olunması əsasında onların şüurunda hansı
motivlərin yarana biləcəyini öyrənməyə çalışmışdır. A.N.Veselovski vurğulayırdı ki,
tarix təcrid olunmuş tayfaları, millətləri və xalqları tanımır. İlk baxışdan monolit
kimi görünən, əslində, müxtəlif mənşəli və zamana aid ünsürlərdən ibarət ola bilər.
Tarixdən əvvəlki həyatı və onun ən qədim poetik abidələrdə əksini, ibtidai motiv
düsturlarını müqayisəli şəkildə tədqiq etməklə, biz artıq onların bu günə qədər
uzanan mürəkkəb kompozisiyalara çevrilmə tarixini izləməyə cəhd edə bilərik.
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Bayramova Nurlana
NAĞILLARDA MOTIV BIR ANLAYIŞ KIMI
Folklor tarixinin bütöv formada tədqiqi yerli ənənələr nəzərə alınmadan
aparılması mümkün deyil. Ona görə də son dövrlərdə folklorun regional tədqiqi ilə
bağlı məsələlərin inkişafı xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bununla əlaqədar, bizim
vəzifəmiz yalnız nağıllarda seçim motivinin nümunələrini müəyyənləşdirmək və
nəzərdən keçirməkdir və müqayisəli tədqiqat işin növbəti mərhələsidir.
Folklorun tərkib hissəsi olan nağıllara hər yerdə müxtəlif formalarda rast gəlmək
olar. Hər bir mədəniyyətdə tədris materialı üçün geniş mənbə təmin edən müxtəlif
növ nağıllar var. Bundan əlavə, ən çox tanış olan nağıllar çoxaldılmış və ya
uyğunlaşdırılmışdır və geniş yayılmışdır. Beləliklə, bunlar məşhurluğu artmışdır.
Motiv real və ya ehtimal olunan faktların hər hansı ifadəsi deyil; səbəb əlaqəsini,
həyati zərurətin təzahürünü tələb edir. Nağılların kompozisiyasını sabit amili, süjeti
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isə dəyişkən hesab edilir. Nağılların kompozisiyası funksiyaların ardıcıllığını
müəyyən edir, bir çox süjetlər eyni kompozisiya üzərində qurulur.
Bəsit süjetlər yalnız bir motivdən ibarətdir. Daha mürəkkəb növlər isə eyni motivin
variasiya zəncirlərinin toplanması nəticəsində yaranan məcmu süjetlərdir. Bu cür
süjetlər bir çox heyvan nağılları və bəzi lətifə nağılları üçün xarakterikdir. Ən
mürəkkəbi müxtəlif məzmunlu motivlər zəncirindən ibarət süjetin nağıl növüdür. O,
inkişaf etmiş təfəkkürə uyğundur, təkcə motivi deyil, bütün süjeti nəzərə almağı tələb
edir.
Байрамова Нурлана
Мотив как понятие в сказках
История фольклористики в ее целостном виде невозможна без учета
локальных традиций. Поэтому в последнее время особенно актуальной
становится разработка вопросов, связанных с региональным изучением
фольклора. В связи с этим, наша задача – выявление и рассмотрение мотива
выбора только на материале волшебной сказки, а сравнительное исследование
– следующий этап работы.
Сказки как часть фольклора можно встретить повсеместно в различных
формах. В каждой культуре есть различные виды сказок, которые
представляют собой обширный источник учебного материала. Кроме того,
наиболее известные сказки были воспроизведены или адаптированы и широко
доступны. Таким образом, они добавили своей популярности.
Mотив не любая констатация реальных или предполагаемых фактов. В нем
необходима
причинно-следственная
связь,
проявление
жизненной
необходимости. Композицию сказок считали фактором стабильным, а сюжет
переменным. Композицию сказок определяет последовательность функций,
множество сюжетов имеют в своей основе одну и ту же композицию.
Элементарные сюжеты состоят только из одного мотива. Тогда как более
сложными видами являются сюжеты кумулятивные, которые возникают в
результате накопления цепочек из вариаций одного и того же мотива. Такие
сюжеты типичны для многих сказок о животных и для некоторых
анекдотических сказок. Наиболее сложен волшебно-сказочный тип сюжета,
который состоит из цепочки мотивов разного содержания. Он соответствует
развитому мышлению, требует удерживать в памяти не только мотив, но и весь
сюжет.
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Bayramova Nurlana
Motif as an notion in fairy tales
The history of folklore in its holistic form is impossible without taking into
account local traditions. Therefore, the development of issues related to the regional
study of folklore has recently become especially relevant. In this regard, our task is
to identify and consider the motive of choice only on the material of a fairy tale, and
a comparative study is the next stage of work.
Fairy tales as part of folklore can be found everywhere in various forms. Every
culture has various kinds of fairy tales, which provide a vast array of source for
teaching material. In addition, most familiar tales have been reproduced or adapted
and are widely available; thus, these have added their popularity.
Motive is not any statement of real or supposed facts. It requires a causal
relationship, a manifestation of vital necessity. He considered the composition of
fairy tales to be a stable factor, and the plot to be variable, the composition of fairy
tales determines the sequence of functions, many plots are based on the same
composition.
Elementary plots consist of only one motif. More types that are complex are
cumulative plots that arise because of the accumulation of chains of variations of the
same motif. Such plots are typical of many animal tales and some anecdotal tales.
The most complex is the fairy-tale type of plot, which consists of a chain of motifs of
different content. It corresponds to the developed thinking. It requires keeping in
mind not only the motive, but the whole plot.
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HADİSƏLƏRİNİN TƏHLİLİ
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Xülasə: Xalqın tarixi taleyi, bu taleyi özlərində, mübarizələrində əks etdirən
insanların xarakteri və əməlləri, nəcib insani xüsusiyyətləri Bəxtiyar Vahabzadə
əsərləri əsas fəlsəfi-estetik düşüncələridir.
Dövrün və siyasi sistemin təzyiqinə baxmayaraq, şair poeziya və
dramaturgiyasında həyat həqiqətlərinin poetik ifadəsini verə bilmiş, məhz
vətəndaşlıq mövqeyinə, milli ruhun təcəssümünə görə yalnız ölkədə deyil, onun
hüdudlarından kənarda, keçmiş sovetlər məkanı, bütün türk dünyası, Avropa və
Amerikada da tanınmışdır. Əlbəttə, bunu şairin yalnız böyük istedadının
mühüm bir tərəfi kimi izah etmək olmaz. Hərçənd bu amillərin də özünəməxsus
rolunu və əhəmiyyətini nəzərə almaq lazımdır. O da danılmaz həqiqətdir ki,
Azərbaycanda və keçmiş sovetlər birliyində olduğu kimi, dünya miqyasında elə
bir ictimai hadisə, azadlıq hərəkatı və milli istiqlal mübarizəsi yoxdur ki,
Bəxtiyar Vahabzadənin poetik münasibət və nüfuz dairəsindən kənarda qalmış
olsun.
Poemalarında şairi düşündürən mövzu və problemlər son dərəcə genişdir,
konseptualdır, cəmiyyətə ünvanlanmışdır. Burada azadlıq və istiqlal məfkurəsi
bütün əzəmət və genişliyi ilə boy göstərir, qəhrəmanları daim haqq-ədalət
uğrunda çarpışır, yenilik axtarır.
Şairin həm sovet dövründə, həm də
müstəqilliyə qovuşduğumuz son iyirmi illik bir dövr ərzində yazdığı poemaları
yeni bir baxış və münasibət müstəvisində dəyər və qiymətləndirməyi zərurətə
çevirir. Müxtəlif həyati problemləri və insani münasibətləri dərin humanizm
mövqeyindən ümumiləşdirərək əsas mühakimə və münasibət predmeti kimi
müəyyənləşdirir. Şairin poemaları əslində həyatın və zamanın həqiqətlərini, bəzi
hallarda ziddiyyət və təzadlarını dolğun fəlsəfi mühakimələrlə əks etdirməsi
baxımından da xüsusi maraq və əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada şairin
poemaları üçün mövzu və problematika seçimi də geniş və miqyaslı xarakteri ilə
özünəməxsusluq qazanır.
Bəxtiyar Vahabzadə, hər şeydən əvvəl, istiqlal şairidir, şübhəsiz ki, onun
yaradıcılıq fəaliyyətini və məziyyətlərini bu səciyyəvi xüsusiyyət dürüst təyin
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edir. Ancaq bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır ki, o bir sənətkar kimi buna, heç
də keçən əsrin 90-cı illərində-azadlıq və istiqlal uğrunda aparılan mübarizə
anlarından başlayaraq nail olmamışdır. Azərbaycanın keçmişi, tarixi, bütövlüyü,
istiqlalı, dövlət müstəqilliyi ideyası şairin hələ keçən əsrin 50-ci illərində qələmə
aldığı epik əsərlərdə özünü bütün miqyası ilə nümayiş etdirirdi. 40-cı illərdə
yazdığı "Aylı gecələr" poemasında və bir çox şeirlərində azadlıq və müstəqillik
ideyaları birbaşa və dolayısıyla təsvir olunmuşdur. Sonrakı yaradıcılığında da bu
və ya digər dərəcədə şair bu problemə toxunmuş, milli istiqlalı bədii düşüncədə
yaşatmağa çalışmışdır. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında
tarixlə müasirlik həmişə qoşa çıxış etmişdir. Bəxtiyar Vahabzadə əsərlərində
tarixi doğru-düzgün təsvir etdiyi kimi, hadisələri də müasirlik mövqeyindən
dəyərləndirir ki, bu da onun mövzu və problematika dairəsini genişləndirmiş olur.
Topqapı sarayından, Gülüstan müqaviləsindən, Pişəvəri hərəkatından yazarkən
şair hadisələrin inikasında tarixilik və müasirlik meyarlarını gözləmişdir. Şairin
poemalarında geniş ifadəsini tapan tarixilik və müasirlik problemi Ç. Aytmatovun
da diqqətini çəkmişdir: "Tarix çoxdan ötüb keçib. Nə haqlılar qalıb, nə haqsızlar.
Adama elə gələ bilər ki, keçmiş "fəna mülkünə" qərq olubsa, əzab çəkməyə
dəyməz. Lakin Bəxtiyar Vahabzadə tarixi bu günün gözü ilə mühakimə edir, bizi
inandırır ki, bunun bilavasitə ona və müasirlərinə dəxli var. O, oxucunu inandırır
ki, indiki adamların, indiki zamanın taleyi keçmişdən asılıdır. Əgər tarixin təkəri
geri dönsə, keçmiş hökmdarlar, sultanlar "Doğru danışanı asdılar dardan"
misrasında odlu sarkazma, qəzəb və nifrət toxumu səpdiyinə, komalarda tarix
yaradanlara məhəbbət bəslədiyinə, öz xalqının, öz millətinin kökünü yaşatmaq
cəhdinə görə şairi amansız cəzalandırardılar" [2, 9]. Dünya şöhrətli görkəmli
yazıçı Ç. Aytmatov yalnız şairin tarixə deyil, rejimin ona münasibətini də doğru
müəyyənləşdirir. Ciddi totalitar rejim şəraitində bütün açıq-saçıqlığı ilə “qan iyi”
gələn bu cür tarixi hadisələrdən, taleyüklü məsələlərdən bəhs etmək heç də asan
iş deyildi. "Gülüstan" poemasının yazılmasından sonra şairə qarşı görülən cəza
tədbirləri də məhz onun tarixə və taleyüklü məsələlərə münasibətinə
hesablanmışdı. Senzura və “Qlavlit” nəzarəti tamamilə fərqli bir üsul vasitələrə əl
atmaq zərurətini gündəmə gətirirdi. Buna görə də, şair bəzən cərəyan edən
hadisələri başqa coğrafi ərazilərdə verməklə digər ölkələrdəki proseslərdən bir
vasitə kimi istifadə edirdi. Elə də olurdu ki, şair dövrün ideoloji meyilləri
kontekstində poemalar yazsa da, milli düşüncəni və tarixi əks etdirirdi. Bu
mənada "Gülüstan"dan sonra "Leninlə söhbət" poemasının yazılmasını da başa
düşmək olardı. Sonralar şair Leninə müraciətinin səbəbini belə açıqlayırdı:
"Dərsimi" ("Gülüstan" poemasından sonrakı vəziyyətə işarə edir-Y.H.) yaxşıca
aldıqdan sonra açıq-saçıq yazmadım, sətiraltı yönətmənliyə keçdim. "Leninlə
söhbət" poemam da məhz bu məqsədə xidmət edirdi. Leninin özündən yeddi sitat
götürüb hallandırmağa başladım. Məsələn, rüşvət olan bir məmləkətdə ədalət
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olmaz, yaxşı adam odur ki, məsləki, əqidəsi olsun və s. Və həmin sitatları üzümə
qalxan edərək bir ucunu gətirib bağlayırdım çağdaş dövrə" [3, 190].
"Leninlə söhbət" poemasını heç də "inqilab dahisi"nə yazılan poema kimi
dəyərləndirmək olmaz. Doğrudur, şair bu poemanı yazmaqla, əslində özünə qarşı
olan mənəvi inamsızlığı aradan qaldırmağa çalışmışdır. Lenin ideyalarının
tənəzzülə yaxınlaşdığı bir dövrdə şairin bu mövzuya müraciəti nədən
qaynaqlanırdı?! Yalnız ideologiyanın ruporu olmaq missiyasının həyata
keçirilməsindənmi? Demək çətindir. Qeyd etmək lazımdır ki, şairin tarixə
yanaşması və filosofluğu ona imkan vermişdir ki, poema ideoloji meyillərdən
təmizlənsin. Poemanın ümumiləşmə xüsusiyyətini önəçəkən ədəbiyyatşünaslar Y.
Qarayev və Ş. Salmanov, çox doğru olaraq burada əsas məqsədin Leninin
obrazını yaratmaq olmadığını yazırlar: "Müəyyən mənada bu poemanı, B.
Vahabzadənin yaradıcılığında mərhələvi əsər hesab etək olar, çünki zəmanəmizin
mühüm, qlobal əxlaqi-mənəvi problemləri və həqiqətləri barədə şairin düşüncələri
bu poemada elə bil ki, ümumiləşir, son dərəcə bitkin və aydın bir şəkil alır.
B.Vahabzadənin bu poemada məqsədi, əlbəttə, Leninin obrazını yaratmaq və
yaxud onun həyatından konkret bir epizodu təsvir etmək olmamışdır [4, 111].
Bəxtiyar Vahabzadənin "Leninlə söhbət" poemasına seçdiyi struktur
xalqının milli ideyalarını, mövcud cəmiyətin mənəvi problemlərini poetik-siyasipublisistik şəkildə təsvir etməyə də imkan vermişdir. Məsələ burasındadır ki,
Leninin ideyaları XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının aradığı milli
ideyalarla da müəyyən dərəcədə üst-üstə düşürdü. Baxmayaraq ki, Leninin
inqilabdan sonra ideyaları dəyişməklə yanaşı, müstəqillik axtarışında olan
xalqları yenidən boyunduruğa saldı. Poemanın "İnqilab", "Xalq, xalq", "Açıq
söhbət", "Yaxşı adam", "Herbert Uels", "Qəhqəhə", "Əsgər-sərkərdə", "Həqiqətədalət" fəsillərində məsələnin qoyuluşu şairə sərbəstlik verdiyi kimi mövcud
ideoloji meyillərdən uzaqlaşmağa da müəyyən mənada imkan verir. "Xalqa
arxasını çevirənlərin, Arxası həmişə yerdə göründü",- deyə şair özünü xalqdan
uca tutanların, onu yaddan çıxaranların aqibətini "Xalq bir ümmmandırsa,
damcılarıq biz, Uçub yox olarıq ayrılsaq ondan"- deyə yada salır:
Azadlıq uğrunda axan qanların,
Kim deyir buxarı göyə sovrulur?
Xalqın qəm oduna alışanların
Dayaq nöqtəsi də xalq özü olur [5, 260].
Poemanın "Açıq söhbət" fəslində isə sanki şair "inqilab" rəhbəri ilə üzbəüz
söhbət edir, böyük amal üçün hər cür sürgünün, çətinliyin müvəqqəti olduğunun
bütün zamanlar üçün keçərli olduğunu təsdiq edir. Bununla şair Leninin öz
sözləri, öz silahı ilə mövcud cəmiyyətdə xalqın haqlarını, müqəddəs amallarını bir
daha xatırlatmış olur. Şair öz atasından pay aldığı həyatı düzgün yaşamağı,
vicdanı qarşısında hesabat verərkən kökünə qayıtmağı, keçmişini, kimliyini
xatırlatmağı lazım bilir.
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Şair Leninin o fikirlərinə müraciət edir ki, bu fikirlərdə xalqların milli
ideyaları, müstəqillik arzuları gerçəkləşirdi. Bu ayrı məsələdir ki, poemanın
yazıldığı dövrdə Lenin ideyalarından artıq əsər-əlamət belə qalmamış, tənəzzülə
uğramışdı. Buna görə də şair Lenin ideyalarının təntənəsini deyil, bu ideyaların
çağdaş mühitdə hansı mahiyyəti daşıdığını dilə gətirmişdir. Bu mahiyyətdə
"əyriliyi, alçaqlığı pərdələmək" özü bir cinayətdir, "ədaləti maska kimi sifətinə
taxanlar"ın maskası üzündən götürülməlidir, "balıq kimi soyuqqqanlılara" nifrət
edilməlidir. "Həqiqət-ədalət" fəslində isə şair Leninin "Mücərrəd həqiqət yoxdur,
həqiqət həmişə konkretdir" fikirlərinə əsaslnaraq belə bir poetik qənaətə gəlir:
Ədalət yolunda axan qanların
İzi tarixlərdə varaq-varaqdı.
Həqiqət, həmişə bu qurbanların
Ağlıyla düşündü, gözüylə baxdı.
Həqiqət, çılpaqsan doğulduğuntək,
Yalanın əynində min bəzək-düzək [5, 281].
Şeirlərində özünün poetik üslubunu müəyyənləşdirən Bəxtiyar Vahabzadə,
poemalarında yeni ictimai konflikt və kolliziyalar təsvir edir. Şairin poema
yaradıcılığındakı bu keyfiyyət dəyişikliyi bir tərəfdən müharibədən sonrakı
dünyada gedən proseslərlə əlaqəli idisə, digər tərəfdən 50-ci illər Sovet
Azərbaycanında millilik əhvali ruhiyyəsinin artması ilə bağlı idi. Bu mənada
şairin poemalarının mövzu və məzmununda nəzərə çarpan miqyas genişliyi yalnız
keçmiş sovet məkanında cərəyan edən xaotik hadisə və proseslərlə məhdudlaşıb
qalmır. Doğrudur, keçmiş Sovetlər Birliyində, o cümlədən Azərbaycan
gerçəkliyində elə mühüm və aktual problemlər yoxdur ki, şairin ümumi
yaradıcılığında ona toxunulmasın, münasibət ifadə olunmasın. Bu, əlbəttə, şairin
narahat yaradıcılıq xarakterinin bir əlamətdar xüsusiyyətidir. Digər tərəfdən, elə
mövzulara və problemlərə rast gəlmək olur ki, şair onu yalnız milli məhdud
çərçivə daxilində deyil, daha geniş və miqyaslı sərhədlər hüdudunda münasibət
müstəvisinə çıxarmağa meyil və cəhd göstərir. Vətəndaşlıq mövqeyi onun
poemalarına yeni mövzu və problematika gətirir. Dünyada, Qərb dünyasında,
xüsusən qitənin o tayında–Amerikada baş verən ictimai-siyasi proseslərlə yanaşı
B. Vahabzadəni bu cəmiyyətdəki real gerçəkliklər, mənəvi-əxlaqi aşınmalar,
böhran və deqradasiyalar da eyni dərəcədə düşündürürdü. Şair zamanı və məkanı
dəyişməklə, əslində Azərbaycanda gedən prosesləri qələmə alırdı. Şairin özü
bununla bağlı qeyd edirdi ki, Mərakeşə gedəndə gördüm ki, xalq öz dilində deyil,
fransızca danışır. Şairin dediyinə görə "latın dili" şeiri məhz bu cür yaranıb.
Şeirdə latın xalqının özü olmasa da dilinin yaşaması, bəzi xalqların isə
yaşamasına baxmayaraq dillərini “öldürməsi” ideyası təsvir edilir. Ancaq bu
şeirin dərcindən sonra Bəxtiyar Vahabzadəni MK-da sorğu-suala çəkirlər: "MKdan Cəfər Cəfərov məni yanına çağıraraq soruşdu ki, nə demək istəyirsən? Dedim
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ki, görürsünüz, əsər Kasablankada yazılıb. O, dedi: axı sən yazdığın bizə
bənzəyir. Mən dərhal dedim ki, bunu mən yox, siz dediniz" [3, 190].
Bu baxımdan 1982-ci ildə qələmə alınan “Amerika gözəli” poemasında
qaldırılan problemlər sovet gerçəkliyini göstərməsə də özünün ciddiliyi və
aktuallığı ilə maraq kəsb edir. Diqqəti çəkən bir cəhət də odur ki, şair bu poemanı
tamam fərqli bir struktur biçimində oxucuya təqdim edir. Bu baxımdan əsər bir
fərdin–qəhrəmanın monoloqu təsiri də bağışlayır. Şairin poemanın əvvəlində
verdiyi kiçik qeyd də bunu təsdiqləyir: “1973-cü il müsabiqəsində “Amerika
gözəli” adını almış Emma Naytın dilindən”. Əsərin Amerikalı Emma Naytın
dilindən səsləndirilməsi müəllifə sovet realllığında demək mümkün olmadığı
mənəvi-əxlaqi problemləri təsvir etməyə tamamilə imkan verirdi.
Buna görə də poemanın Emmanın öz bəxtindən giley-güzarlığı ilə
başlaması adi bir hadisə və situasiya təsiri bağışlamır, əksinə, əsərdəki əsas ideya
və konfliktin mahiyyətini nişan verən təfərrüatları bütün mənzərəsi ilə əks
etdirməyə yönəldilir. Özünüqınaq xarakterli mühakimələrdə obrazın şəxsi-mənəvi
dünyası, düşüncələr aləmi də aydın şəkildə sezilməkdədir: bu gənc qadın nə üçün
gözəl və varlı olmaq iddiasına düşüb, onu bu düşüncələr girdabına salan hansı
səbəblərdir sualı istər-istəməz oxucunu əsərdə cərəyan edəcək hadisələri
izləməyə, müşahidə və təhlillər aparmağa sövq edir. Ancaq əsərdəki təsvirlərdə
və nəql olunan hadisələrdən belə məlum olur ki, allah heç də bu gənc qadının hər
şeyini əlindən almayıb. Onun heç kəsdə olmayan, çoxlarına nəsib olmayan gözəl
səsi, musiqi duyumu var. Yalnız müğənnilik sənəti ilə o, böyük şan-şöhrət və
nüfuz sahibinə çevrilə bilərdi. Nədənsə Emmanı həyatın bu dolanbac labirintləri
ruhdan salır, ondan musiqi təhsili barədə möhürlü, təsdiqli sənəd tələb olunması
əl-qolunu bağlayır, həyata küskün nəzərlərlə baxmağa vadar edir. Maraq doğuran
bir mühüm cəhət odur ki, onun güvəndiyi, arxalanaraq bel bağladığı yeganə ümidi
də elə öz səsidir, bənzərsiz ifa tərzidir. “Mənim güvəndiyim yalnız səsimdi,
Müğənni olsaydım, bu da bəsimdi”, - deyən Emma çıxış yolları axtarmaq, ağır və
dözülməz mənəvi boşluqlardan yaxa qurtarmaq üçün çox götür-qoydan sonra
qonşudakı falçı qadını yeganə xilaskarı kimi seçir, onun vasitəsilə mənsəb
sahibinə çevrilmək imkanlarını gerçəkləşdirmək qərarına gəlir. Əlbəttə, onun belə
bir cəhddə səy göstərməsi yalnız maddi rifahla əlaqəli deyildi. Burada Emmanı
Vyetnam döyüşündən (müharibəsindən) sinəsi medalla qayıdan Rudolfun diqqət
və sevgisini qazana bilməməsindən yaranan xiffət hissi də az rol oynamır.
Özündən qat-qat gözəl və yaraşıqlı olan Merinin gözəlliyini etiraf etməsi, onun
bir dost kimi verdiyi dəyərli məsləhətlər Emmanın nəzərlərindən yayınmır. Merinin gözəlliyinə əsir olanların sayı hesaba gəlmədiyi halda, onun belə bir münasibətdən kənarda qalması Emmanı falçı qarının qapısına gətirən səbəblərdəndir.
Poemada falçı obrazı cərəyan edən hadisələrin ümumi axarını dəyişən,
qəhrəmanın daxili-mənəvi aləminə yeni keyfiyyətlər aşılayan bir funksiyanı
yerinə yetirir. Emmanın falçının yanına getməsi onun həyatını, maddi durumunu
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və rifahını nizama salır, ancaq bununla yanaşı onu əxlaqsızlığa, pul və sərvət
düşkünü bir varlığa çevirir.
Əsərin başlanğıcında və sonrakı hissələrində “Amerika gözəli” Emma
Nayt öz taleyini, başına gələn və gətirilən ən müxtəlif hadisələri, özü nəql edir.
Amerikada–kapital dünyasında baş verən məkrləri, insan azadlığı və istiqlal
mübarizələrini şairin epik əsərlərində də yaxından müşahidə etmək mümkündür.
Hətta mənəvi-əxlaqi mövzularda qələmə alınan poemalarında da Bəxtiyar
Vahabzadə belə bir yaradıcılıq məziyyətlərinə sadiq qalır. Müşahidələr və analoji
müqayisələr onu təsdiqləyir ki, milli heysiyyatlar, əxlaqi-mənəvi dəyərlər
prizmasından yanaşılan nümunələrdə bu daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir.
Daha dəqiq deyilsə, milli xarakterin və yaşantının insanın əsil siması və yaşam
tərzi kimi müəyyənləşdirilməsi özlüyündə ümumbəşəri dəyərlərə də obyektiv və
fəal bir yanaşma mövqeyindən münasibət bildirilməsinə geniş meydan açır.
Bəxtiyar Vahabzadənin sırf mənəvi-əxlaqi problemlərə toxunulan
poemaları içərisində “Həyat-ölüm” (1964-1965), “Qiymət” (1970), “Atılmışlar”
(1976-1978), və “Ləyaqət” (1986) xüsusi yer tutur. Şübhəsiz ki, bu poemaların
mövzu və ideyasının sırasında ortaq dəyərlərin olduğunu da xüsusi vurğulamaq
lazımdır. “Qiymət” poemasını Bəxtiyar Vahabzadə tələbələrinə ithaf edib. Uzun
illər Bakı Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan müəllifin, bu
mövzu haqqında ayrıca bir poema qələmə alması təsadüfi deyil. Çünki, gəncliklə
belə təmas və ünsiyyət şairin özünün də qeyd etdiyi kimi, yeni mövzuların və
ideyaların yaranmasına gətirib çıxarmış, coşğun istəklərin, daxili həyəcanların
cəmləşdiyi auditoriyalarda laqeyd, gələcəyə inamsız, özlərinə deyil, başqasının
dayağına və tapşırığına arxalananların da olması belə təzad və ziddiyyətlərin
meydana çıxarılmasına bir səbəb və nəticə olur. Onu qeyd etmək lazımdır ki,
Bəxtiyar Vahabzadə bu mövzuya hələ keçən əsrin əllinci illərində müraciət etmiş,
“Məktəb şeirləri” adlı silsilə şeirlər də elə bu marağın nəticəsi kimi yaranmışdı.
Əlbəttə, bu təcrübə şairin “Qiymət” poemasında da özünü açıq-aydın büruzə
verir. Söz yox ki, 1970-ci ildə qələmə alınan bu epik nümunədə qaldırılan mənəviəxlaqi məsələlərlə “Məktəb şeirləri” silsiləsi arasında bərabərlik işarəsi qoymaq
olmaz. Burada daha ciddi və kəskin problemlər qaldırılır, cəmiyyəti irəliyə
aparacaq bir qüvvənin – gənclərin ümid və arzuları, ölkəyə, Vətənə layiqli
şəxsiyyət kimi formalaşması əsas ideya istiqaməti kimi müəyyənləşir. Şair
müəllimliyi, gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmağı ömrünün, taleyinin
qismətinə düşən bir pay kimi dəyərləndirir. Müəllimliklə şairliyi öz şəxsində
birləşdirən müəllif hər iki vəzifənin cəmiyyət üçün gərəkliyinə, verə biləcəyi
faydalara yetərincə önəm verir.
Şair müəllimliyi həyatının, yaşadığı günlərin mənası hesab edir, bu sırada
şairliyə ən ülvi hiss və duyğuları ifadə etmək vasitəsi kimi önəm verir. Poemanın
ayrı-ayrı hissələrində müəllim-tələbə münasibətləri, yaşanılan müxtəlif xarakterli
məqamlar poetik mühakimənin predmeti kimi seçilir. İmtahan prosesi də bu
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baxımdan özünün psixoloji ovqat, həyəcan və narahatlığı ilə seçilir. Şair imtahanı
yalnız biliyi və bacarığı üzə çıxaran bir sınaq anı kimi təsvir etmir, əksinə bu
gərgin anların arxasında dayanan iradə və dözümü, əyilməz xarakter bütövlüyünü
də axtarıb-arayır.
Beləcə hissi-emosional yanaşma bir-birini əvəz edir, özünün məsuliyyəti,
çalışqanlığı ilə seçilən tələbələr şairi öz gəncliyinə–keçmişə qaytarır, həmin anları
yenidən yaşamağa məcbur edir. Beləliklə, təsadüfən tələbə adını qazanan “saçları
çiynində, mini yubkalı, gözləri sürməli...” olan bir arxalı qızla yuxusuzluqdan
gözlərinin altı şişən tələbə oğlan müqayisəyə gətirilir, qızın imtahan biletini
çəkərkən halının dəyişməməsi də təsvir olunan psixoloji situasiyanın
mürəkkəbliyindən xəbər verir. Və təbii olaraq bu qarşılığın müqabilində tələbənin
aldığı “qeyri-kafi” obyektiv reallığı əks etdirir. Bir-birinin ardınca imtahan
körpüsündən keçən tələbələrin içərisində tapşırılanların olması vəziyyəti daha
kəskin hala çatdırır. Vaxtilə bağında ev tikdirmək üçün daş və taxta aldığı bir
tanışının belə bir gözlənilməz tapşırğı şairi çıxılmaz dilemma qarşısında qoyur.
Burada bir qədər əvvəl qarşıya norma və etalon kimi müyyənləşən fikirlərdən
əsər-əlamət görünmür.
Şairi cavabsız suallar qarşısında qoyan məqamlar poemada kifayət qədər
özünü büruzə verir. Tələbə, müəllim, müəllimə vaxtilə taxta və daşla köməklik
göstərən müdir poemanın mühakiməyə tez-tez çəkilən surətləridir. Bu poemada
şairin digər poemalarında təsadüf edilən özünüittiham cəhdlərinə geniş yer verilir.
Əlbəttə, belə bir cəhd əsərə ciddi hissi-emosianal təsiri aşılayır, konflikt və xarakterlərin açılışına zəmin hazırlayır. Şair minnətli yaxşılığın müqabilində rastlaşdığı
çətin anları bütün dramatik gərginliyi ilə canlandırır. Ədalət tərəzisinin pərsənginin pozulması poemanın əsas qayəsinə çevrilir,
“Qiymət” poemasında Bəxtiyar Vahabzadə 70-ci illərin ictimai, mənəvi
problemlərinə toxunur; göstərirdi ki, cəmiyyətdə yer tutmaq üçün kimlərinsə
nüfuzundan deyil, özünün savadından, biliyindən istifadə etməlisən. Bu məsələ
sovet cəmiyyətinin əsas problemlərindən biri olaraq qalırdı. Buna görə də
Bəxtiyar Vahabzadə bu problemi ictimai, mənəvi-əxlaqi kontekstdə təsvir
etməklə cəmiyyətin problemləri kimi bədii müstəviyə gətirir.
Beləliklə, Bəxtiyar Vahabzadənin 60-cı illərdən başlayaraq poemalarında
mənəvi-əxlaqi problemlərin təsvirinə, cəmiyyət hadisələrinin təhlilinə daha geniş
yer ayırmasının şahidi oluruq. Şairin bu dövrdə yazdığı əsərlərdə poema janrının
mövzu, məzmun və janr strukturu baxımından zənginləşdiyini aydın görmək olar.
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Анализ общественных событий в произведениях Б. Вахабзаде.
Ст.пр.Е.С.Гусейнова
Резюме: Историческая судьба народа, характер и поступки людей,
отражающих эту судьбу в себе и своей борьбе, благородные человеческие
качества - основные философско-эстетические мысли произведений
Бахтияра Вахабзаде.
Несмотря на давление эпохи и политического строя, поэт сумел дать
поэтическое выражение жизненных истин в своей поэзии и драматургии,
именно благодаря своей гражданской позиции и воплощению
национального духа он был известен не только в стране, но и за ее
пределами, на постсоветском пространстве, во всем тюркском мире, в
Европе и Америке. Конечно, это нельзя объяснить только как важную
сторону большого таланта поэта. Однако следует учитывать уникальную
роль и важность этих факторов. Также неоспорим тот факт, что, как в
Азербайджане и бывшем Советском Союзе, нет такого общественного
события, освободительного движения и борьбы за национальную
независимость в мировом масштабе, которые не остались бы без
поэтического отношения и влияния Бахтияра Вахабзаде .
Темы и проблемы, которые заставляют задуматься поэта в его стихах,
чрезвычайно широки, концептуальны, обращены к обществу. Здесь
идеология свободы и независимости предстает во всем своем величии и
широте, ее герои постоянно борются за справедливость и стремятся к
инновациям. Стихи, написанные поэтом как в советский период, так и в
последние двадцать лет независимости, заставляют ценить и оценивать их в
новом ракурсе и реляционном уровне. Обобщая различные жизненные
проблемы и человеческие отношения с позиций глубинного гуманизма, он
определяет их как главный предмет осмысления и отношения. Стихи поэта
представляют особый интерес и значение с точки зрения отражения истин
жизни и времени, а в ряде случаев противоречий и противопоставлений с
полноценными философскими суждениями. В этом смысле выбор поэтом
тем и проблем для своих стихов также уникален в силу своей широты и
масштабности.
Analysis of social events in the B. Vahabzade’s works.
Hd.tch.Y.S.Huseynova
Summary: The historical destiny of the people, the character and actions of
the people who reflect this destiny in themselves and their struggles, noble human
characteristics are the main philosophical and aesthetic thoughts of Bakhtiyar
Vahabzade's works.
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Despite the pressure of the era and the political system, the poet was able to
give a poetic expression of the truths of life in his poetry and drama, precisely
because of his citizenship position and the embodiment of the national spirit, he was
known not only in the country, but also beyond its borders, in the former Soviet
Union, in the entire Turkic world, in Europe and America. Of course, this cannot be
explained only as an important aspect of the great talent of the poet. However, the
unique role and importance of these factors should be taken into account. It is also an
undeniable fact that, as in Azerbaijan and the former Soviet Union, there is no such
social event, freedom movement and national independence struggle on the world
scale that was left out of Bakhtiyar Vahabzade's poetic attitude and influence.
The topics and problems that make the poet think in his poems are extremely
broad, conceptual, and addressed to society. Here, the ideology of freedom and
independence appears in all its grandeur and breadth, its heroes constantly fight for
justice and seek innovation. Poems written by the poet both during the Soviet period
and during the last twenty years of independence make it necessary to value and
evaluate them in a new perspective and relational level. Summarizing various life
problems and human relationships from the position of deep humanism, it defines
them as the main subject of judgment and attitude. The poet's poems are of particular
interest and importance in terms of reflecting the truths of life and time, and in some
cases contradictions and contrasts with full philosophical judgments. In this sense,
the poet's choice of topics and issues for his poems is also unique due to its broad
and large-scale nature.
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YAŞAR KAMAL YARADICILIĞINDA
QADIN HÜQUQLARI MÖVZUSU
Açar sözlər: Yaşar Kamal, qadın, hüquqsuzluq, bərabərlik
Ключевые слова: Яшар Кемаль, женщина, бесправие, равенство
Key words: Yashar Kemal, woman, lawlessness, equality
XX əsr Türkiyə ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Yaşar
Kamal əsərləri ilə türk ailə quruluşunu, cəmiyyətini, həyat tərzini sistemli şəkildə əks
etdirmiş, yalnız öz ölkəsində deyil bir çox dünya ölkəsində böyük roman ustası kimi
tanınmışdır. Yaşar Kamalın ailəsi 1915-ci ilə qədər Van şəhərində yaşamış, daha
sonra isə Çukurova bölgəsinə köç etmişdir. Bu köç məcburi idi, çünki Van şəhəri bu
illərdə Ruslar tərəfindən işğal edilmiş və müharibələrin təsiri ilə bu ərazidə yaşayış
xeyli çətinləşmişdi. Kiçik yaşlarından bəri keşməkeşli həyat yaşamış, həbsxana
həyatı sürmüş, “kommunist Kamal” adı verilərək ətrafındakı insanların bir çoxu
tərəfindən təklənmişdir. Uşaqlıqdan zəhmətə, əziyyətə alışan Yaşar bir yandan orta
məktəb təhsilini davam etdirmiş, bir yandan da Adanada pambıq fabrikində çalışaraq
ailəsinə yardım etməyə çalışmışdır. Təbiəti çox sevmiş, demək olar ki, bütün
əsərlərində bu sevgini əks etdirmişdir. Romanlarında da təbiətlə insanı iç-içə, bütün
halında təsvir edir, təbiət lövhələrinin geniş təsvirini verir. Bəzən səhifələrlə, uzunuzadı Çuxurovanın çöllərini təsvir edir, oxucunu buraların təbiəti və insanı ilə
yaxından, səmimi bir dillə tanış edir. Həyatı boyu şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələrini toplamış və bütün yaradıcılığı boyu bu nümunələrdən ilham almışdır.
Romanlarında bu bəhrələnmənin nəticəsini aydın şəkildə görürük- obrazların
dilindən hekayələr, dastanlar söylənir, onların başına gələnlər əfsanəvi şəkildə
təqdim olunur, xalq yaradıcılığı ilə əlaqələndirilir. Yaşar Kamal romanlarının
sosioloji kökləri xalqın folklorundan bəslənir. Yalnız problem, mövzu və
qəhrəmanlarında deyil, əsərlərinin quruluşunda, dilində və üslubunda da folklorla
çox dərin əlaqələr ortaya çıxır. Əsərlərinin dili rəngli, qıvraq və təmizdir. Bu
aspektdən xalq danışıq dilinə çox yaxındır. Qısası, əsərlərində türk folkloruna xas
obrazların, mövzuların, təsvirlərin, üslub və dildən istifadə üsullarının hamısı bu
günün problemlərinə təbii bir bütünlük qazandırmaqla bərabər bütün bu folklor
ünsürləri müasir, mütərəqqi, innovativ bir psixoloq olan sənətçinin əlində yenidən
təfsir olunmaqdadır. [1, s. 248, 254] Çuxurova yalnız Yaşar Kamalın deyil, həm də
onun romanlarının vətəni olur. Yazıçının öz dili ilə desək: “Mən Çuxurovanı
romanlarımda yenidən yaradıram. Mənim doğulduğum, böyüdüyüm cənub yalnız
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mənim doğulub-böyüdüyüm yer deyil, mənim romanımın vətənidir. Romanda
qurduğum, yaratdığım şey, məncə, bir roman ölkəsidir”. [7, s. 199] “Roman bir
həyatdır. Roman bir atmosferdir. Roman təzə, təptəzə bir dünya qurmaqdır. Bu xəyal
dünyası ilə birlikdə bir gerçəklik dünyası qurmaqdır roman” [2, s.222]
Yazıçı bir qəzetdə reportyor olaraq çalışmağa başlayır və on iki il Türkiyəni,
xüsusən də, Anadolunu qarış-qarış gəzir. Bu zaman kəsimində bir çox Anadolu
insanı ilə tanış olur və onlardan eşitdiyi əhvalatlar yazıçının sonrakı yaradıcılığına
böyük təsir göstərir. Yazıçı Anadolu qadınının həyat tərzini, problemlərini, üzləşdiyi
çətinlikləri əsərlərində müfəssəl şəkildə əks etdirmiş, realist üslubda yazdığı
romanlarında Türk qadınının xarakteristikasını vermişdir. Yaşar Kamalın romanları
XX əsr Türkiyəsində kənd həyatına güzgü tutan, kəndlilərin həyat tərzini obyektiv
şəkildə əks etdirən olduqca dəyərli mənbədir.
Maarifçi olmaq və öz xalqını düşünməyin ən vacib şərtlərindən biri də
cəmiyyətin problemlərini düzgün analiz etmək və bu problemlərin həlli ilə bağlı
müəyyən bir münasibət və paradiqmaya sahib olmaqdır. Fərdi və cəmiyyəti
maraqlandıran məsələlərdə doğrunun yanında olmaq, müdafiə etmək önəmlidir.
Yaşar Kamal roman yazan bir sənətkar olmaqla yanaşı həm də maarifçi kimliyi ilə
tanınır. Yazıçıya görə maarifçi yazıçılar ürəyində sevgi və dostluq bəsləyən, dövrün
tələblərinə uyğunlaşa bilən, xalqını sevən və inanan, qadağalara gözü yumulu tabe
olmayan, problemin kökünə enməyi bacaran, məsuliyyətli insanlardır. Yazıçı insan
və cəmiyyət mövzusuna vicdanla yanaşmağı, cəmiyyətin problemləri ilə üzləşməyi
tövsiyə edir. Yazıçının öz dilindən deyilən bu fikirlərə nəzər salaq: “Savadlı, yetkin,
gerçək maarifçilər ümidsizliyə qapılmaz, ümidsizliyin üstünə gedər. Yaşadığı yüzil
bütünlüklə ümidsizlik yüzili ola bilməz, bunu yaxşı bilər. Bunu bilmək, anlamaq
dərin mədəni səviyyəyə yönəlməklə olur. Dərin bir mədəniyyətə yetişmiş, gerçək
maarifçi hadisələr qarşısında çaşıb qalmaz. Geriliyin, yoxluğun çarəsini bilər. Tapar.
Çarəsini bildiyi, qorxmadığı, özünə, dünyaya, insanlara, əsrimizə inancı olduğu üçün
də döyüşə atılar”. [8, s. 30] Ölkədəki problemlər, yoxsulluq, evsiz insanların sayının
artması, qadın azadlığı, insanların hüquqsuzluğu, təhsil, mədəniyyət, cəmiyyətin
inkişafı və s. kimi məsələlər yazıçının yaradıcılığında ən çox toxunduğu
mövzulardandır. Yazıçı kənd həyatına, kəndlilərin həyat tərzi və problemlərinə
xüsusi əhəmiyyət vermiş, yaradıcılığında bu mövzuya xüsusi yer vermişdir. Demək
olar ki, bütün romanlarında kənd mövzusu, kəndli problemləri, kəndlilərin
hüquqsuzluğu və cəhalət mövzusuna yer vermişdir. Kəndlinin ağalar, bəylər
tərəfindən əzilməsi, hüquqlarının tapdanması yazıçını ən çox narahat edən
məsələlərdəndir. Bu səbəblə, cümhuriyyətin qurulmasından sonra həyata keçirilən
torpaq islahatına böyük ümid bəsləmiş, kəndlilərin rifaha qovuşacağına inanmışdır.
Ölkəsinin hər problemində səsini eşitdirir, öz düşüncələrini ifadə etməkdən çəkinmir.
Yazıçını öz sözləri ilə desək: “Pisliklə ən öndə, kəlləsini qoyaraq döyüşən ən igid
ürək sənətçidədir. İnsan nəslinin problemlərindən uzaqlaşmış insan sənətində usta ola
bilməz. Yetkin cəmiyyətlərdə sənətçi artıq yerini tapmış, nə edəcəyini, necə
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müqavimət göstərəcəyini öyrənmiş insandır. Müstəqil bir şəxsiyyətdir. Söyləyəcəyi
sözü, cəmiyyətin pisliklərinə qarşı gəlmək gücü vardır. Yəni çox namuslu bir
insandır”. [6, s. 41] Gördüyümüz kimi, Yaşar Kamal cəmiyyəti maraqlandıran hər
məsələ ilə yaxından maraqlanır. Belə vəziyyətdə təbii haldır ki, yazıçı qadın
hüquqsuzluğu, qadının cəmiyyətdə və ailədəki yeri məsələsinə etinasız qala bilməzdi.
Yaşar Kamal XXI əsrin imkanlarını qiymətləndirə bilən bir yazıçıdır. Ədalət və
sülhün bu əsrin insanları üçün əhəmiyyətini bilir. Siyasətçilərə və siyasət qurumuna
səslənməyi də ehmal etməmişdir. Eyni zamanda, Mustafa Kamal Atatürkə sonsuz
sevgi və rəğbəti vardır. Bu rəğbəti: “Atatürk inqilablarının bir çoxu xalqa rəğmən baş
vermişdir. Bununla belə xalqımız Atatürkü çox sevir” [3, s. 180] sözlərindən aydın
görə bilirik.
Yaşar Kamalın kənd həyatından bəhs edən romanlarında qadın obrazlarının
çoxu ev işləri ilə yanaşı, ailənin dolanışığını təmin edə bilmək üçün əkin-biçin və
heyvandarlıq işləri ilə də məşğul olan qadınlardır. Yemək bişirmək, torpaq
şumlamaq, heyvan sağmaq, mal-qara ilə məşğul olmaq, pambıq təmizləmək
qadınların gündəlik həyatının bir parçasıdır. İncə Məmməd romanının dördüncü
cildində belə bir təsvirlə qarşılaşırıq: “Yaşlılardan, şikəstlərdən, bir də əsgər
fərarilərindən, uşaqlardan başqa kişi qalmamışdı dağlarda. Artıq hər işi qadın işi, kişi
işi demədən qadınlar edirdi”. [5, s. 444] “İncə Məmməd” romanının I cildinə nəzər
salaq: Məmməd doqquz-on yaşında, çəlimsiz, zəif bir uşaqdır. Bircə anasından başqa
kimsəsi yoxdur. Anası Dönə onu min bir əziyyətlə, atasız böyütmüşdür. Kəndin
hakimi Abdi ağa bütün kənd əhalisinə olduğu kimi Məmmədə və anasına da zülm
edir, döyür, bütün yayı əlləşib qış üçün yığdığı azuqəni əllərindən alır. Öz həyatları
ilə bağlı istənilən qərarı verməzdən əvvəl mütləq Abdi ağa ilə məsləhət etməli, onun
icazəsini almalıdırlar. Nəhayət, Abdi ağanın zülmünə, zorakılığına dözə bilməyən
Məmməd evdən qaçır, qonşu kəndə yaşlı Süleyman kişinin evinə sığınır. Məmmədin
anası Dönənin faciəli günləri də bundan sonra başlayır. Abdi ağa Dönəni döyür,
Məmməd evdən qaçdığı üçün bu zavallı, zəif qadına zülm edir. Məmməd evdən
qaçanda Dönə Abdi ağanın yanına gəlir:
-Abdi ağam! Abdi ağam! Dabanlarının altını öpdüyüm Abdi ağam! Məmmədim hələ
də gəlib çıxmayıb. Sizin evdə ola bəlkə? Soruşmağa gəlmişəm.
-Kimsən? Nə istəyirsən gecə vaxtı xatun?...
Qurban olduğum Abdi ağam! Məmmədim gəlmədi evə. Sizdədir? Onu soruşmağa
gəldim.
-Allah bəlanı versin. Sənsənmi Dönə?
-Mənəm, ağam… [4, s. 28, 29]
Gördüyümüz kimi, bu kimsəsiz, çarəsiz qadına olan rəftar heç də ürəkaçan
deyil. Abdi ağa onu aşağılayır, təhqir edir. Məmmədin itməsi isə əvvəlcə onu
maraqlandırmır. Lakin sonradan Məmmədin qonşu kəndə qaçdığını öyrənəndə çox
qəzəblənir, Məmmədə olan qəzəbini Dönədən çıxır, onu döyür, söyür. Qış üçün
lazım olan, Dönənin və Məmmədin yay boyunca əziyyət çəkib topladığı məhsulun
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çox az bir qismini Dönəyə verir. Bu isə Dönənin qış boyu ac qalması deməkdir:
“Torpaqdan dişiylə, dırnağıyla söküb çıxartdığının dörddə üçünü Abdi ağa aldı
əlindən. Digər kəndlilərdən üçdə ikisini alırdı. O illərdən sonra kin tutmuşdu.
İnadından dönmədi. Fürsət tapdıqca da döydü, həqarət etdi”. [4, s. 61] Dönə ona
edilən haqsızlığı görür, anlayır, lakin əlindən gələn bir şey yoxdur. Etiraz etdiyi anda
Abdi ağanın nökərləri tərəfindən döyüləcək, təhqir ediləcək. Məmmədin öz dilindən
anasına edilən zülmün ifadəsini bu şəkildə görürük: “Bax sənə deyim, Süleyman əmi.
Atam öləndən əlimizdə nə var, nə yox hamısını aldı Abdi ağa. Anam bir söz desə,
döyə-döyə öldürər. Məni də tutar qolumdan, çırpar yerə”. [4, s. 27] Ən önəmlisi də
budur ki, hər kəs bu haqsızlıqları görür, lakin göz yumur, kimsə səsini çıxarmır.
Kənddə əzilən, haqqı tapdanan tək insan Dönə deyil. Kəndlilər Abdi ağanın
zülmündən təngə gəlmişdir, amma onların imdadına çatacaq kimsə yoxdur; İncə
Məmməd böyüyüb Abdi ağadan intiqamını alanadək… Əsərdə təsvir olunan
hadisələrdən görürük ki, Abdi ağanın bu zülmünə qarşı kəndliləri qoruyan kimsə
yoxdur. Dəfələrlə kəndlilər dövlət qurumlarına şikayət etmiş, dövlət tərəfindən
göndərilən müfəttişlər kəndə yoxlanışa gəlmişdir. Lakin nəticədə Abdi ağa onları
rüşvətlə susdurmuş və kəndlilər tamamilə çarəsiz qalmışdır.
Əsərdəki digər önəmli qadın obrazı da Hatçədir. Hatçə gözəl, təmiz ürəkli,
saf bir qızdır. Məmməd ilə də uşaq yaşlarından bir-birini sevirlər. Kənddə demək
olar ki, hər kəs onların sevgisini bilir. Lakin Abdi ağanın qohumu onu görüb bəyənir
və elçi göndərir. Hatçənin ailəsi heç düşünmədən bu evliliyə razı olur. Hatçənin
fikrini soruşmağı lüzum görmürlər. Hatçə ağlayır, etiraz edir, yalvarır, lakin kimsə
onu dinləmir. Hətta anası onu qaçmasın deyə evə kilidləyir: “İki gün sonra eşitdik ki,
Abdi ağanın qonşu kənddəki qohumu Hatçə üçün elçi göndərib. Çığırıb-bağırmasına,
ağlamasına məhəl qoymadan qızı ilk gəlişində Abdi ağanın qohumuna veriblər. Abdi
ağanın qohumu tapılmaz qismətdir. Qızı özbaşına buraxsan ya qaraçıya gedər, ya da
nağaraçıya. Hatçə də ağlayıb-ağlayıb sakitləşəcək...” [4, s. 90] “Yazıq nişan
ediləndən bəri evdən çıxmırmış... Qaranlıq bir küncdə... Qızı hər gecə bağlayırmış
anası. Əlini-ayağını kəndirlə bağlayırmış. Kilid üstünə kilid!” [4, s. 91] Əsərdə
haqsızlığa məruz qalan qadın yalnız Dönə və Hatçə deyil. Iraz da bu qadınlardan
biridir. Iraz güclü, həyatı boyu çətinliklərlə qarşılaşmış bir qadındır. Əri öldükdən
sonra ərinin qardaşları torpaqlarını əlindən alırlar. Iraz da oğlunu təkbaşına, bir qarın
ac, bir qarın tox böyüdür. Daha sonra oğlu böyüyüb haqqını tələb etdikdə əmiləri
tərəfindən öldürülür. Iraz da bunu edənin qayınları olduğunu bilir, onların evini
yandırır. Bu məqamda da yenə qadının öz mülkü, öz həyatı üzərində heç bir haqqıhüququ olmadığını görürük: “Bundan sonra Iraza kin bəsləyən əmi Hüseyndən qalan
tarlanı onun əlindən aldı. Halbuki tarlalarda heç bir haqqı yox idi. Ataları öləndə üç
qardaş qalan tarlaları bölmüşdülər. Bu parça da Irazın əri Hüseynin payına
düşmüşdü. Nə çarə. Iraz gənc qadındır. Hökumət yolu, polis qapısı bilməz. Nə pislik
etsələr də, qarşılığını görməzlər.” [4, s. 207] Görürük ki, qadınlar müdafiəsiz, kimsə
tərəfindən qorunmayan, hüquqlarını bilməyən, bilsə də, özünü qorumaq üçün əlindən
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heç nə gəlməyən obrazlardır. Yaşar Kamalın yaratdığı bu mənzərə ilə XX əsr
Türkiyə kəndlərində Anadolu qadınlarının həyat şəraitinin necə olduğu haqqında azçox məlumat sahibi oluruq.
“İlanı öldürsələr” romanında da Əsmə əri öldürüldükdən sonra traktorları,
buğda, pambıq, çəltik tarlalarını işlədən, idarə edən qadın obrazıdır. Dönədən fərqli
olaraq o, yoxsul deyil, ərinin ailəsi zəngin olduğu üçün maddi baxımdan rahatdır.
Lakin heç də xoşbəxt deyil, mənəvi rahatlıq tapmır. Əsmə Abbas adlı bir gənci sevir,
lakin Xəlil Əsməni qaçırıb ona təcavüz edir. Əsmə isə Xəlillə evlənmək
məcburiyyətində qalır və bir oğlu dünyaya gəlir. Abbas da Xəlili öldürüb intiqamını
alır. Bu hadisədən sonra Xəlilin anası (romanda “Böyük ana” deyə müraciət edilir,
obrazın adı verilmir) nəvəsi Həsənə Əsməni öldürməsi üçün təzyiq göstərir, psixoloji
təsir edir. Həsən də sonunda Əsməni öldürür, öz anasının qatili olur. Bu əsərdə birbirinə zidd olan, tamamilə fərqli xarakterə malik iki qadın obrazını qarşı-qarşıya
görürük. Əsmə mülayim xasiyyətli, fədakar, bütün həyatını oğlu Həsənə həsr etmiş
gənc və gözəl bir qadındır. Hətta əsərin bəzi hissələrindən bizə məlum olur ki, Əsmə
oğlu Həsənin bir gün ətrafdan gələn təzyiqə dözməyib onu öldürəcəyini də sezir.
Lakin yenə də oğlunu tərk etmir. Böyük ana isə ailənin böyüyü, həm hörmət edilən,
həm də hər kəsin çəkindiyi bir qadındır. Oğlu Xəlilin ölümü ilə barışa bilmir. Bütün
günahı Əsmədə görür, hər gün onun ölməsi üçün dualar edir. Hər fürsətdə də nəvəsi
Həsənə bu fikri aşılayır, nəhayət, istəyinə nail olur. Kiçik yaşlarından ətrafındakı hər
kəsdən anasının günahkar və əxlaqsız olduğu fikrini eşidir. Halbuki Əsmə gənc
yaşda sevdiyindən zorla ayrılmış, təcavüzə uğrayan, nifrət etdiyi bir adamla
evlənmək məcburiyyətində qalan, sırf övladı üçün hər şeyə gözz yuman, nəhayət, öz
oğlu tərəfindən öldürülən bir qadındır. Yaşar Kamal Əsmənin timsalında bizə əzilən,
sözünə, fikrinə əhəmiyyət verilməyən, yalnız xarici görünüşü ilə qiymətləndirilən,
mal kimi alınıb-satılan qadınların prototipini yaratmışdır. Yazıçının qadın obrazlarına
nəzər saldıqda görürük ki, təsvir etdiyi qadınlar zəhmətkeş, çalışqan olmaqla yanaşı,
həm də həyatı boyu fəlakətlərlə üzləşən, bədbəxt olan qadınlardır.
Diqqət yetirsək görərik ki, yazıçının Çuxurova və kənd həyatı ilə bağlı
romanlarındakı qadınlar şəhərli qadınlara nisbətən daha çalışqan, zəhmətkeş, lakin bu
qədər çalışmasına baxmayaraq heç bir iqtisadi azadlığı olmayan qadınlardır. Qadınlar
daha çox məişət işləri ilə məşğuldur, çünki təhsili yoxdur və heç bir peşəyə
yiyələnməyiblər. Bəzi qadınlar da ərini itirdikdən sonra işlərin kişiyə aid olan
qismini də çiyinlərinə almış, namusuyla övladlarını böyüdürlər. Kəndli qadınların
kənd həyatında məişət işləri ilə yanaşı torpaq, heyvandarlıq işləri ilə məşğul olması
kənd həyatının bir parçası kimi başa düşülür. Bu işlər onlara vəzifə kimi yüklənir və
bu qadınlar da bunu yadırğamır, canla-başla edirlər. Təbii ki, bu işlərdən gələn gəlir
kişilərin payına düşür, qadının maddi baxımdan heç bir təminatı yoxdur. Bunu da
yadda saxlamaq lazımdır ki, yazıçı bu romanları qələmə alarkən həmin dövr üçün bu
qeyri-adi hal deyildi. Status baxımından qadının kişidən aşağı olması cəmiyyətin
qəbul etdiyi adi hal idi. Bu səbəbdən də, qadınların zəhməti kişilər tərəfindən
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qiymətləndirilmirdi. Bu isə patriarxal cəmiyyətdə istər sosial həyatında, istərsə də
məişətdə gender bərabərsizliyinin və bir cins olaraq qadının arxa planda qalmasının
nəticəsi idi.
Bütün bunlarla yanaşı, qadınlar, xüsusən də XX əsr Türkiyəsində kənd həyatı
yaşayanlar əri, atası, qardaşı tərəfindən şiddətə məruz qalır, aşağılanırdı. Hətta bir
çox məqamda kəndin ağasının da kimsəsiz, köməksiz qadınları döyməsi halı ilə
rastlaşırıq. Burada qadına qarşı yalnız fiziki şiddətdən deyil, həm də psixoloji, sosial
və iqtisadi şiddətdən söhbət gedir. Yaşar Kamalın bir çox romanında bu vəziyyətlə
qarşılaşırıq. Bu romanlarda həm də qadının qadına qarşı şiddətinin şahidi oluruq. Bu
daha çox ananın qızına olan şiddəti şəklində təzahür edir. Məsələn, İncə Məmməd
romanının I cildində Hatçənin anası qızını zorla istəmədəyi biri ilə nişanlayır və onu
Məmmədlə görüşməsin deyə evə həbs edir, döyür, təzyiq göstərir. Hatçə Məmmədlə
birlikdə qaçdıqdan sonra da Abdi ağa həm Hatçənin anasını, həm də Məmmədin
anasını döyür: “Qadını saçlarından tutdu. Sürüyə-sürüyə Abdi ağanın qapısına qədər
gətirdi. Qadını Abdi ağa da gördü. Özünü tuta bilmədi. Gəldi, çəkmələrinin dabanları
ilə əzməyə başladı. Dönənin cınqırı çıxmırdı. Hər tərəfi palçığa bulanmışdı. Buraxır,
eyvanda bığlarını gəmirərək dolaşır, təkrar qadının yanına gəlib əzməyə başlayırdı.
Qadının ağzından axan qanlar palçığa qarışır, aşağılara qədər qırmızı bir zolaq kimi
uzanıb gedirdi” [4, s.101] İki sevgili qaçarkən yolda Abdi ağanın adamları tərəfindən
ələ keçirilir və aralarında atışma baş verir. Bu atışmada Abdi ağanın qohumu ölür,
Məmməd dağa çəkilib qaçaq olur, cinayət də Hatçənin üzərində qalır. Bu
hadisələrdən sonra Dönə Abdi ağanın zülmünə dözməyib ölür. Hatçə isə həbsxanaya
düşür.
Romanda haqsızlığa məruz qalan qadın obrazlarından biri də Hürü anadır.
Hürü ana digər qadın obrazlarından fərqli olaraq öz ərindən və ya kəndin ağasından
deyil, jandarmlar tərəfindən şiddətə məruz qalır. Məmməd qaçaq olduqdan sonra
jandarmlar tez-tez kəndə gəlir, kəndliləri sorğuya çəkir, bir şey əldə edə bilməyəndə
də onları döyürdülər. Hürü ana da bu insanların arasındadır. O, Məmmədi sevir,
qəlbində onu dəstəkləyir. “Hürü ana bir külək kimi Dikenlidüzü kəndində dolanır...
Hey deyinir, qarğış tökür. Jandarmların kötəyindən sonra sağ qabırğası əzilib. Qırıq
kimidir. Saqqız çəkir qabırğalarının üstünə. Nəfəs alarkən üzünü turşudur...” [4, s.
394]
Yaşar Kamal romanlarının ən önəmli cəhətlərindən biri budur ki, yazıçı
əsərlərində qadının uğradığı haqsızlıqları, hüquqsuzluğunu, zorakılığa məruz
qalmasını, əməyini, cəfasını təbii bir dillə, sistemli şəkildə əks etdirir. Oxucuya XX
əsrdə Türkiyə cəmiyyətində qadına münasibət və həmin dövrün ab-havası haqqında
məlumat verir. Bu baxımdan cəmiyyətin sosioloji təhlili üçün də yazıçının əsərləri
önəmli mənbədir.
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Jalə Zeynallı
XÜLASƏ
YAŞAR KAMAL YARADICILIĞINDA QADIN HÜQUQLARI
MÖVZUSU

XX əsr Türkiyə ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Yaşar Kamalın
yaradıcılığı Türkiyə üçün olduqca qarışıq bir dövr olan cümhuriyyətin yeni yarandığı
və cəmiyyətdə əsaslı dəyişikliklərin baş verdiyi zaman diliminə təsadüf edir.
Cümhuriyyətin elanından sonra atılan ən önəmli addımlardan biri də qadın
hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı önəmli qərarlar verilməsi oldu. Bu qərarlar qadının
ailədəki və cəmiyyətdəki mövqeyini müəyyənləşdirmək, gender bərabərsizliyi
məsələsini az da olsa, aradan qaldırmaqda yardımçı oldu. Lakin qadın hüquqlarını
tapdamaq üzərində qurulmuş, əsrlər boyu formalaşmış patriarxal sistemdə qadın-kişi
bərabərliyini təmin etmək asan məsələ deyildi. Sözsüz ki, bunun üçün cəmiyyət uzun
və keşməkeşli bir dönəmdən keçməli idi. Bu dövr cəmiyyətin problemlərini əks
etdirən ən önəmli vasitələrdən biri olan ədəbiyyata da təsirsiz ötüşmədi. Odur ki,
həmin dövrün tanınmış yazıçılarından biri olan Yaşar Kamal əsərlərində qadın
hüquqsuzluğu, qadına qarşı zorakılıq, qadınların günlük həyatda və məişətdə
qarşılaşdığı çətinliklər və s. kimi mövzulara geniş yer vermişdir. Bu dövrdə qadınlar
hər sahədə olduğu kimi məişət həyatında da əzilən, ikinci planda olan fərdlərdir.
Yaşar Kamal kənd qadınının həyatını, əməyini, çətinliklərini özünəməxsus,
səmimi bir dillə təsvir etmiş, o dövrün reallığını oxucuya göstərmişdir. Yazıçının
əsərlərindən görürük ki, yeni qərarlar və islahatlar hələ kəndlilərin həyatına təsir
etməmiş, onların həyatını asanlaşdırmamışdır. “İncə Məmməd” və “İlanı öldürsələr”
kimi romanlarında yaratdığı qadın obrazları bu gün də sosioloji təhlil baxımından öz
əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. Bu əsərlərdəki qadın obrazları döyülən, hətta
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döyülərək öldürülən, mal-mülkü əlindən alınan, kəndin ağası tərəfindən təhqir edilən,
ac qoyulan qadınlardır. Bu qadınlar öz həyatı üzərində söz sahibi deyillər. Əşya kimi
alınır-satılır, istəmədikləri həyatı yaşamağa məcbur edilirlər. Məqaləmizdə Yaşar
Kamalın romanlarındakı qadın obrazlarına nəzər salınmış, məsələyə qadın
hüquqsuzluğu və gender bərabərsizliyi aspektindən yanaşılmışdır.
ЗЕЙНАЛЛЫ ЖАЛЕ
РЕЗЮМЕ
ТЕМА ПРАВ ЖЕНШИН В ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЯШАРА КЕМАЛЯ
Творчество Яшара Кемаля, видного представителя турецкой литературы
20 века, совпадает с периодом становления республики и кардинальных
изменений в обществе, что было очень запутанным периодом для Турции.
Одним из важнейших шагов, предпринятых после провозглашения республики,
стало принятие важных решений, касающихся защиты прав женщин. Эти
решения помогли определить положение женщины в семье и обществе, снять
проблему гендерного неравенства, хотя бы немного. Однако обеспечить
равенство женщин и мужчин в складывавшейся веками патриархальной
системе, построенной на попрании прав женщин, было непросто. Само собой
разумеется, что для этого обществу пришлось пройти долгий и бурный период.
Этот период оказал влияние и на литературу, являющуюся одним из важнейших
средств отражения проблем общества. Поэтому Яшар Кемаль , один из
известных писателей того времени, в своих произведениях уделял большое
внимание таким темам, как бесправие женщин, насилие в отношении них, писал
о трудностях, с которыми женщины сталкиваются в повседневной жизни и в
быту. В этот период женщины находятся под давлением и занимают
второстепенное положение в домашней жизни, как и в любой другой сфере.
Яшар Кемаль уникальным, искренним языком описал жизнь, труд и
трудности деревенской женщины и показал читателю реалии того времени. Из
работ писателя мы видим, что новые решения и реформы пока не повлияли на
жизнь сельчан и не облегчили их жизнь. Женские персонажи, созданные им в
таких романах, как «Тощий Мемед» и «Если убить змею», сохраняют свое
значение с точки зрения социологического анализа и сегодня. Женские
персонажи в этих произведениях – женщины, которых избивали, даже убивали
побоями, у них отбирали имущество, их оскорблял сельский барин, морили
голодом. Эти женщины не имеют права голоса в своей жизни. Их покупают и
продают как вещи, заставляют жить жизнью, которой они не хотят. В нашей
статье были рассмотрены образы женщин в романах Яшара Кемаля, а также
рассмотрен вопрос с точки зрения женского бесправия и гендерного
неравенства.
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ZEYNALLI ZHALA
SUMMARY
THE TOPIC OF WOMEN'S RIGHTS IN THE
WORKS OF YASAR KEMAL
The creativity of Yasar Kemal, a prominent representative of the 20th century
Turkish literature, coincides with the time when the republic was newly established
and fundamental changes took place in society, which was a very confusing period
for Turkey. One of the most important steps taken after the declaration of the republic
was the adoption of important decisions regarding the protection of women's rights.
These decisions helped to determine the position of women in the family and society,
and to eliminate the issue of gender inequality, even if only a little. However, it was
not an easy task to ensure the equality of women and men in the patriarchal system
that was formed over centuries and was built on trampling on women's rights.
Undoubtedly, for this the society had to go through a long and turbulent period. This
period also had an impact on literature, which is one of the most important means of
reflecting society's problems. Therefore, one of the important writers of that period,
Yashar Kamal, wrote about women's lawlessness, violence against women,
difficulties faced by women in everyday life and household, etc. has given wide space
to his works on the subject. In this period, women are oppressed and secondary
individuals in domestic life as well as in every field.
Yashar Kamal described the life, labor, and difficulties of a village woman in
a unique, sincere language and showed the reader the reality of that time. From
Kamal's works, we see that the new decisions and reforms have not yet affected the
lives of the villagers and have not made their lives easier. The female characters he
created in his novels such as "Memed, my hawk" and "To crush the serpent" retain
their importance in terms of sociological analysis even today. The female characters
in these works are women who were beaten, even killed by beating, their property
was taken away, they were insulted by the village lord, and they were starved. In our
article, the images of women in Yashar Kamal's novels are reviewed and the issue
was approached from the aspect of women's lawlessness and gender inequality.
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UŞAQLARDA HUMANİZM TƏRBİYƏSİNİN AŞILANMASI MÜASİR
TƏLİM-TƏRBİYƏ PROSESİNİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİNDƏN BİRİ
KİMİ
Müasir dövrdə cəmiyyətin pedaqoji proses qarşısında qoyduğu əsas tələb
hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirməkdir. Bu tələbə uyğun olaraq tərbiyə,
təlim və təhsil insan formalaşdırılması işinin məqsədlərini müəyyən edir.
Azərbaycan təhsil sistemində tərbiyənin məqsəd və vəzifələri Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Qanununun 9-cu maddəsində öz əksini tapmışdır: dərin və
hərtərəfli biliyə, bacarığa, praktik hazırlığa, yüksək mədəniyyətə, məsuliyyət hissinə,
mütərəqqi dünyagörüşə malik olan və onu daim inkişaf etdirməyə çalışan şəxsiyyət
formalaşdırmaq: soykökünə, Azərbaycan xalqının azadlıq və demokratiya
ənənələrinə bağlı olan, xalqının milli, əxlaqi, mənəvi və mədəni dəyərlərinə dərindən
yiyələnən, onu qoruyan və daim inkişaf etdirən, ailəsini, millətini, Vətənini sevən və
daim ucaltmağa çalışan, ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən, insan hüquqları və
azadlıqlarına hörmət edən, müstəqil və yaradıcı düşünən, biliyinə, yüksək əxlaqi və
mənəvi keyfiyyətlərinə, demokratikliyinə görə dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin
vətəndaşları səviyyəsində dura bilən sağlam yurddaşlar yetişdirmək və bununla
yüksək sivilizasiyalı cəmiyyət qurmağa, Azərbaycanı dünyanın ən inkişaf etmiş
demokratik dövlətlərindən birinə çevirməyə qadir olan İnsan tərbiyə etməkdir. [1]
Hərtərəfli şəxsiyyət formalaşdırılması işinin mühüm tərkib hissələrindən biri
əxlaq tərbiyəsidir. İnsanda əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması və təkmilləşməsi
həyatı boyunca ictimai-iqtisadi tələblərdən asılı olaraq əmək prosesində və başqa
insanlarla ünsiyyət prosesində ömrünün sonuna qədər davam edir. Bu prosesə
həmçinin insanın özünün həyat movqeyi, cəmiyyətə münasibəti, hərəkət və rəftarları
da təsir edir. Əxlaq tərbiyəsi tərbiyəçinin böyüyən nəslə, tərbiyə olunanlara
aşılanacaq zəruri əxlaqi keyfiyyətlərin məqsədyönlü və mütəşəkkil aparılması, əxlaqi
hisslərin, münasibətlərin yaradılması, davranışların formalaşdırılması prosesini əhatə
edir. İnsanın əxlaqi keyfiyyətləri, onun daxili aləminin təzahürü kimi meydana çıxan
davranışlarının formalaşması ömrünün sonuna kimi davam edir. İnsan əxlaqi
keyfiyyətləri ilə birlikdə hazır şəkildə doğulmur. Onda formalaşan insanpərvərlik,
düzlük, doğruçuluq, pislik, tənbəllik, əməksevərlik və s. kimi başqa keyfiyyətlər ona
təsir edən kortəbii və şüurlu tərbiyəvi təsirlərin, cəmiyyətin göstərdiyi təsirin nəticəsi
kimi meydana çıxır. İnsanların əxlaqi keyfiyyətləri təhlil edilərkən “əxlaqlı”, “yüksək
etikalı”, “mədəni əxlaqlı”, “əxlaqsız” kimi anlayışlardan istifadə edilir. [6]
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Əxlaq tərbiyəsinin məzmununa vətənpərvərlik, dostluq və yoldaşlıq, qarşılıqlı
yardım, beynəlmiləlçilik, fəaliyyətə şüurlu münasibət, intizam, məsuliyyət, düzlük,
doğruçuluq, sadəlik tövazökarlıq insanlara humanist münasibət, onu əhatə edən
mühitə-təbiətə qayğılı münasibət və s. daxildir.
Humanizm mühüm əxlaqi keyfiyyətdir. Humanizm (latın dilində humanitas –
“insanlıq”, humanus-“insani”, homo-“insan”) - insanın öz həyatının məzmununu və
formasını müəyyən etmək hüququna və öhdəliyinə malik olduğunu iddia edən
demoktarik və etik həyat mövqeyidir. Humanizm insanın bilik və bacarıqlarından
istifadə etməklə insani və digər ali dəyərlərə söykənən etika əsasında daha humanist
cəmiyyətin yaradılmasına səsləyir. Humanizmin əsas hədəfi insanın inkişafıdır.
Humanizm - şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı şərtlərindən biridir. Humanizm
dedikdə həm də başqa insanların xoşbəxtliyi uğrunda mübarizə, onların istedad,
bacarıq və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması, inkişafı üçün şərait yaratmaq,
insanlar arasında səmimi münasibətlər yaratmaq da başa düşülür.
Humanist münasibətlərə - bütün insanlara ictimai mövqeyindən asılı
olmayaraq bərabər hüquqlu şəxslər kimi baxmaq, insanların ehtiyaclarına diqqətli
olub onlara kömək etmək, insanların qəlbinə dəyməmək, onlara qarşı diqqətli olmaq,
başqalarını anlamaq, başa düşmək bacarığı və hövsələsi, zəifləri müdafiəyə hazır
olmaq və s. daxildir. Bu münasibətlər insanlara bütün həyat boyunca aşılanmalıdır.
Humanizmin əsasını başqalarına hörmət və qayğıkeşliklə yanaşmaq təşkil
edir. Başqalarına hörmətlə yanaşan insanlarda isə özündən razılıq, başqalarına
yuxarıdan aşağı baxma münasibətləri olmur, onlar yüksək ünsiyyət mədəniyyətinə
malik olurlar. Başqalarını incitməmək, təhqir etməmək, onlar üçün arzu olunmaz
vəziyyət yaratmamağa əsaslanan diqqətlilik insanlara nəcib hərəkət etməyə məcbur
edir.
Dözümlülük və genişürəklilik insanlarda başqalarının zəif cəhətlərini,
çətinliklərini başa düşərək onları bağışlamaq və haqqında pis fikrə düşməmək
münasibətləri formalaşdırılır. Bura həmçinin başqalarının çətinliklərini vaxtında
görüb hiss edərək ona imkan dairəsində kömək etmək, heç olmazsa dərdinə şərik
olmaq da daxildir. Bu münasibətlər insanlarda kiçik yaşlarından formalaşdırılmalıdır,
əks halda onlarda başqalarına, onları əhatə edən insanlara qarşı etinasızlıq və
qəddarlıq yarana bilər.
Humanizmin mühüm tərkib hissələrindən biri də zəifləri müdafiə etməkdir.
Bu uşaqlara kiçik yaşlarından aşılanır. Əvvəlcə heyvanları, bitkiləri qoruma,
qocalara, analara kömək formalarından başlayaraq getdikcə mürəkkəbləşən işlər
şəklində aparılır.
Müasir mərhələdə gənc nəslin dünyagörüşünün humanizm və demokratizm
ruhunda formalaşması məsələlərini Ulu öndərimiz Heydər Əliyev əsas vəzifə kimi
qarşıya qoymuşdur. O, demişdir: “Ümumbəşəri dəyərlər, Azərbaycan xalqını milli
mənəvi dəyərləri hər bir gənc tərəfindən mənimsənilməlidir. Mənəviyyat olmayan
yerdə heç bir şey olmaz” [9]
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Ulu öndərimizin tövsiyəsinə uyğun olaraq məktəbəqədər yaşlı uşaqların
humanizm tərbiyəsinin məqsəd və məzmununun uğurla həyata keçirilməsi hazırkı
qloballaşma şəraitində Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi qarşısında başlıca
vəzifə kimi durur.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz yüksək mənəvi keyfiyyətlər yetişməkdə olan gənc
nəslə məktəbəqədər yaş dövründən başlayaraq və anlaq səviyyəsinə uyğun olaraq
aşılanmalı və tədricən onun ahəngdar inkişafı təmin edilməlidir. Hərtərəfli
tərbiyənin təməli məktəbəqədər yaş dövründən qoyulur ki, bu sahədə mühüm yeri
məktəbəqədər təhsil müəssisələri təşkil edir.
Hazırkı şəraitdə müstəqil dövlətimizin əsas direktivlərində, xüsusilə təhsil
islahatlarına dair sənədlərdə təhsilə humanist mövqedən yanaşılması ən başlıca
vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyulur. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün təhsil
alanların cəmiyyətin ən ləyaqətli üzvü kimi yetişdirilməsi üçün onlarda qarşılıqlı
hörmət, dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq, halallıq, mərhəmətlilik, hörmət etmək, yardım
göstərmək, paylaşmaq kimi humanist hisslərin formalaşdınlmasına xüsusi şərait
yaratmaq lazımdır. Çünki insani hisslər, nümunəvi davranış və normal
münasibətlərin formalaşması məhz belə bir prosesdə baş verir. Belə bir proses isə
pedaqoji prosesdir.
Müasir dövrün bağçasına, məktəbinə, tərbiyəçi-müəlliminə və uşaqlarına
tamamilə yeni, daha mütərəqqi və müasir tələblər verildiyindən təhsilin
humanistləşdirilməsi və pedaqoji prosesdə humanist pedaqogikanın prinsiplərinin
önə çəkilməsi prioritet vəzifələrdən birinə çevrilir. Humanistlik prinsipinin təhsil
sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri sırasında xüsusi yer tutması da bununla
əlaqədardır. Humanist pedaqogika şəxsiyyətə tərəf dönüşü, ona hörmət və inamı,
ləyaqətli münasibəti, onun şəxsi məqsədlərinin, tələblərinin və maraqlarının qəbul
edilməsini nəzərdə tutur. Bu həm də təhsilalanların bacarıq və qabiliyyətlərinin
inkişafı və onların öz gündəlik həyatındakı tələbatlarının hərtərəfli təmin olunması
meyli ilə bağlıdır. O, tədris fəaliyyətində müəllimlərlə şagirdlərin, pedaqoqlarla
tələbələrin bir – birindən kənarlaşma hallarına, qütbləşməyə ziddir.
Müasir təhsil müəssisələri bütün pedaqoji məharətinin aşkarlandığı, gənc nəslin
həyata hazırlığının formalaşdırıldığı, gələcək cəmiyyətimizin təməlinin qoyulduğu,
əsaslarının möhkəmləndirildiyi müqəddəs bir yerdir. Buradakı fəaliyyətin əsas
məzmunu humanizm prinsipi üzərində qurulur. Humanizm, pedaqoji fəaliyyətdə
humanistlik pedaqoji peşənin bilavasitə daxili mahiyyəti, məqsədi və mərami ilə
bağlıdır. Pedaqoji peşənin bu xarakteri müəllim şəxsiyyətinin əsas parametrlərini,
onun necə olduğunu, yaradıcılığının səviyyəsini və fərdiyyətinin əsas mahiyyətini
özündə əks etdirir. Müəllim əməyi özü humanist bir missiyanı həyata keçiriir.
Müəllim elə bir fəaliyyətlə məşğuldur ki, bu fəaliyyət bilavasitə tərbiyə olunan
şəxsiyyətin və bunun nəticəsi kimi, cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlıdır. Bu isə
ümumibəşəri humanist məqsəddir. Müəllim bu gün yaşasa, bu gün çalışsa da, lakin
onun gördüyü işlər gələcəyə yönələn işlərdir. O, bu gün apardığı təlim – tərbiyə işləri
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ilə öz xalqının milli – mənəvi sərvətlərin, eləcə də ümumbəşəri dəyərlərin
qoruyucusu kimi çıxış edir, həmçinin gələcək cəmiyyətin əsasını qoyur.
Humanizm ilk növbədə müəllim peşəsinin məqsədinin, onun daşıdığı
missiyanin daxilində və müəllim ifadəsinin özündə mövcuddur. Müəllim o zaman əsl
müəllim kimi uşaqların qəlbinə yol tapır ki, məhz bu keyfiyyət onun biliyi, elmi,
öyrətmək həvəsi ilə birləşərək bir vəhdət təşkil etsin.
Görkəmli rus yazıçısı və pedaqoqu L.Tolstoy yazırdı: “Əgər müəllim yalnız işi
sevirsə, o yaxşı müəllim olacaqdır. Əgər müəllim şagirdi yalnız bir ata və bir ana
kimi sevirsə, o bütün kitabları oxuyan, lakin nə işə, nə də şagirdlərə məhəbbəti
olmayan müəllimdən daha yaxşı müəllim olacaqdır. Əgər müəllim sənətinə və
şagirdlərə olan məhəbbətini özündə birləşdirirsə, o kamil müəllimdir”.
Görkəmli Azərbaycan maarifçi-pedaqoqu F.Köçərlinin: “Müəllim məktəbin
canı, camaatın çırağıdır. O, öz peşəsini sevməli, şagirdlərini övladı kimi istəməli,
xeyir verən biliklər aşılamaqla əhalinin rəğbət və məhəbbətini qazanmalıdır” – fikri
L.Tolstoyun müəllim haqqındakı düşüncələri ilə həmahəng səsləşir.
XX əsrin sonlarından pedaqogikada humanist meyllərin güclənməsi, insan
amilinin önə çəkilməsi, şəxsiyyətyönümlü təhsil məsələsinə böyük diqqət verilməsi
müəllim peşəsinin humanist istiqamətinə daha ciddi yanaşmalara səbəb olmuş,
müəllimin (avtoritar üslubunun əksinə olaraq) sinifdə şagirdləri fəal əməkdaşlığa
cəlb edə bilməsi, şagirdi obyekt səviyyəsindən çıxararaq özünə tərəf - müqabil
etməsi, fəaliyyətini “subyekt-subyekt” əsasinda təşkil etməsi, təlim-tərbiyə işlərində
şagird şəsiyyətinə hörmətlə yanaşması kimi məsələlər müəllim fəaliyyətinin
humanist istiqamətinə yeni çalarların daxil olması zəruriyyətini daha da artırmışdır.
Məktəbin humanistləşdirilməsi təlim prosesində yeni tipli müəllim - şagird
münasibətlərinin bərqərar olmasını nəzərdə tutur. Şagirdin insan ləyaqətinə hörmət
etmək, ona etibar və inamla yanaşmaq, bir şəxsiyyət kimi onun, tələbatları və
mənafeyi ilə hesablaşmaq – məhz bu keyfiyyətlər müəllimlərin şagirdlərlə
münasibətlərinə nurlu insani çalarlar bəxş edir. Şagirdlərdə inam və cəsarət
formalaşdırmaq lazımdır. Müəllim şagirdlərə inandığını, onları sevdiyini, hər bir
şagirdə güvəndiyini özünün sözü, hərəkət və davranışı ilə hiss etdirməli,
bildirməlidir. Şagirdlərə elə münasibət göstərilməlidir ki, onlar sadəcə uşaq və şagird
deyil, cəmiyyətin fəal və gərəkli bir üzvü olduqları inamına gəlsinlər. Müəllimin
şagirdlərlə xoş münasibəti, səmimi ünsiyyəti müvəffəqiyyət qazanmağın əsas
şərtlərindən biridir.
Humanizm pedaqogikanın əsas atributlarından biridir. Süni, avtoritar yolla
qazanılan nüfuzdan fərqli olaraq, öz yetirmələrinə hörmətlə, qayğı ilə yanaşan, onu
şəxsiyyət kimi qəbul edən, onları sevən müəllimlərin şagirdlərə məhəbbəti həmişə
dərin, şagirdlərin isə onlara inamı möhkəm olur. O müəllim özünü xoşbəxt hesab edə
bilər ki, uşaqlar onun dərslərinə həvəslə gəlirlər, ayrıldıqda isə onunla yenidən
görüşmək arzusu ilə sabahı gözləyirlər. Pedaqoji peşədə humanizm heç də müəllim
tələbkarlığını inkar etmir və hamıya, hər şeyə güzəşt edilməsi demək deyildir.
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Əksinə, burada hörmət və tələbkarlığın elə bir sintezi reallaşır ki, şagird şəxsiyyətinin
inkişafı üçün real imkanlar yaranır. Belə şəraitdə şagird öyrənməyə, daha çox
bilməyə həvəsli və maraqlı olur. Yaradılmış şərait, qarşılıqlı münasibət şagirdlərin
gələcək inkişafına yeni-yeni impulslar verir, onlarda stimulla yaradır. Buna görə də
“Müəllim – şagird münasibətlərinin humanistləşdirilməsi böyük bir anlama –
şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına, inkişaf etməsinə, özünüaktuallaşdırması
üçün şəraitin yaradılmasına xidmət etməlidir”. [8]
Şagird şəxsiyyətinə humanist yanaşma mövqeyi həmçinin, pedaqoji ustalığa
gedən ən mühüm yollardan biri, bəlkə də birincisidir. Qabaqcıl və novator
müəllimlərin təcrübəsi göstərir ki, pedaqoji prosesin əsasında bu varsa pedaqoji
ustalığın digər yollarını tapmaq, onun incə çalarlarını öyrənmək, tətbiq etmək bir o
qədər çətin olmur. Əgər bu yoxdursa hətta ən kəsərli metodların, yolların tətbiqi belə
faydasız olacaqdır. Ən qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi də, müəllimin öz üzərində
daimi işləməsi də, özünü təkmilləşdirmə marağı da məhz ilk növbədə bundan –
humanizmdən, öz peşəsini və uşaqları sevməsindən irəli gəlir. [2]
Qeyd etmək lazımdır ki, pedaqogika elminin özü mahiyyət və məzmununa
görə humanist xarakterə malik bir elmdir. Onun mahiyyətində böyütmək, boya-başa
çatdırmaq, tərbiyə etmək, gələcəyə hazırlamaq, öyrətmək, təhsil vermək və ş. kimi
keyfiyyətlər və vəzifələr olduğundan bunları yerinə yetirmək humanizm olmadan
mümkün deyildir. Ona qeyri - humanist yanaşma pedaqoji prosesdə sxolastikaya
qayıtmaq olardı ki, bu da həm pedaqogika elminin məqsəd və məramı ilə, həm də
müasir təhsilin qarşısında duran vəzifələrlə ziddir. Bu baxımdan humanist
pedaqogika pedaqoji prosesdə humanist texnologiyaları özündə ifadə etməklə
müəllimlərin ona ciddi, hərtərəfli və qəlbən hazır olmalarını tələb edir.
Prof. N.Kazımov göstərir ki, pedaqoji proses deyəndə təlim, tərbiyə, təhsil və
bunlardan ayrılmaz olan psixoloji inkişaf kateqoriyalarının vəhdəti nəzərdə tutulur.
Çünki təlim, tərbiyə və təhsilin oxşarlıq əlamətləri fərqli əlamətlərə nisbətən xeyli
üstünlük təşkil edir: üçündə də iki tərəf (öyrədən və öyrənən) iştirak edir; üçündə də
bir tərəf digər tərəfə müəyyən təsir göstərir; üçündə də göstərilən təsirlər pedaqojipsixoloji səciyyəli olur; üçündə də pedaqoji-psixoloji təsirlər məqsədyönlü, planlı,
mütəşəkkil olur; üçündə də xalq üçün faydalı olan sistemləşdirilmiş biliklər, bacarıq
və vərdişlər, habelə, mənəvi keyfiyyətlər mənimsənilir.
Pedaqoji prosesin əhatə etdiyi başlıca kateqoriyalara xas olan ümumi cəhətləri
nəzərə alaraq, milli pedaqogika onun mahiyyətini belə ifadə edir: “Sistemləşdirilmiş
biliklərin, bacarıq və vərdişlərin, habelə mənəvi keyfiyyətlərin adamlar tərəfindən
məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil mənimsənilməsi pedaqoji prosesdir”. Pedaqoji
prosesdə aşılanan mənəvi keyfiyyətlərin böyük əksəriyyətini humanist normaları
özündə əks etdirən əxlaqi keyfiyyətlər təşkil edir. [3]
Təsadüfi deyil ki, 15 iyun 1999-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən imzalanan sərəncama əsasən qəbul edilmiş Azərbaycan
Respublikası
Təhsil
sahəsindəki
islahat
proqramında
da
göstərilir:
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Demokratikləşdirmə,
humanistləşdirmə,
inteqrasiya,
differensiallaşdırma,
fərdiləşdirmə, humanitarlaşdırma prinsiplərinə əsaslanaraq təhsil alanın şəxsiyyət
kimi formalaşdırılmasını, onun təlim-tərbiyə prosesinin əsas subyektinə çevrilməsini
başlıca vəzifə hesab edən, milli zəminə, bəşəri dəyərlərə əsaslanan, bütün qurumların
fəaliyyətini təhsil alanın mənafeinə xidmət etmək məqsədi ətrafında birləşdirən yeni
təhsil sisteminin yaradılması təmin edilsin. Dövlət direktivlərinin qarşıya qoyduğu bu
vəzifələrə uyğun olaraq bütün təhsil müəssisələrində təhsilin humanistləşdirilməsinə
xüsusi qayğı göstərilməsi vacibdir.
Təhsilin humanistləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanunu ilə
təsbit edilmişdir. Təhsilin humanistləşdirilməsi ilk növbədə müəllimin fəaliyyəti,
davranışı, hərəkətləri, ünsiyyəti, rəftar və münasibətlərini, məktəbəqədər və
məktəbdə humanist məzmun kəsb edir. Humanistləşdirmə mənəvi dəyərlər, əxlaqietik normalar kimi tərbiyəçinin uşaqlara münasibətinin tərkib hissəsi və
tənzimləyicisidir. Bu mənada Təhsil Qanunu hər bir vətəndaşın təhsil almaq
imkanına malik olmasını ön plana çəkir. [1]
Təhsilin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsi bir-biri ilə vəhdətdə
olan problemlərdir və bu gün təhsildə yeni təfəkkürün ana xəttinin, dövlətin təhsiil
siyasətinin əsasını təşkil edir.
Pedaqoji prosesin humanistləşdirilməsi isə məşğələlərdə və dərslərdə
humanist-psixoloji mühitin yaradılmasıdır. Humanistlik təkcə məşğələdə, dərsdə
deyil, həm də məşğələdənkənar, dərsdənkənar tərbiyəvi tədbirlərdə davranış, rəftar
və hərəkətlərdə tərbiyəçi-müəllimlər tərəfindən təmin edilməlidir. Humanistləşdirmə
müəllim-uşaq münasibətlərini birtərəfli deyil, “öyrədim öyrən”, “öyrəndiklərinə əməl
et” prinsiplərinə uyğun həllini tapmalıdır. Humanistləşdirmə idarəetmənin tərkib
hissəsidir.
Məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsinin idarə olunmasının, quruluşunun
yeniləşdirilməsi, humanist demokratik prinsiplərə əməl olunması təhsil sahəsində
islahatların tələbindən irəli gəlir. Pedaqoji əməkdaşlıq məktəbəqədər tərbiyə
müəssislərinin əsas istiqamətidir. Təcrübə və araşdırmalar göstərir ki, tərbiyəçilər
müxtəlif formalarda uşaqlarla ünsiyyət quraraq əməkdaşlıq edirlər ki, bunlardan ən
səmərəlisi demokratik əməkdaşlıqdır. Tərbiyəçi uşaqların istəklərinə diqqətlə qulaq
asır, arzu və maraqlarının fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alır və onların
fəallıq və təşəbbüskarllığını inkişaf etdirir.
Tərbiyə işinin demokratikləşdirilməsi bağçanın yenidən
qurulmasında
mühüm bir istiqamətdir. Demokratik prinsiplərə əməl olunmasl tərbiyəçi fəaliyyətini
daha səmərəli edir. Tərbiyəçi-uşaq, uşaq-tərbiyəçi, uşaq-bağça rəhbəri, uşaqvalideyn, tərbiyəçi-valideyn münasibətlərində demokratiya, xoş mənalı münasibət və
ünsiyyət başlıca yer tutmalıdır. Uşağa daha çox müstəqillik, yaradıcılıq imkanları,
fəallıq verən müəllim-tərbiyəçi daha hörmətli və nüfuzludur və onun işi daha
səmərəli keyfiyyətlidir. Bu gün bağçalarda daha çox müəllim-tərbiyəçidən
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təşlikilatçılıq bacarığı lazımdır. O, uşaqların ümumi işini təşkil etməli, onları bir
məqsədə istiqamətləndirməyi bacarmalıdır.
Prof. Əjdər Ağayev təhsilin demokratikləşdirilməsi və humanistləşdirilməsini üç
istiqamətdə təhlil etmişdir:
1. Təhsilin idarə edilməsində təlim-tərbiyə prosesinin təşkili, həyata keçirilməsinə
nəzarət və rəhbərlikdə;
2. Təlim prosesinin təşkili və həyata keçirilməsində, tədris planlarında, proqram və
dərsliklərdə, müəllim-şagird münasibətlərində, müəllim-tərbiyəçinin ünsiyyəti və
davranışında, taktlarında, meyl və maraqların, qabiliyyətlərin nəzərə alınmasında,
düzgün qiymətləndirilməsində, təlimin prinsip və metodlarının məqsədyönlü
seçilməsində, ayrı - ayrı fənlərin imkanlarından səmərəli istifadə edilməsində;
3. Tərbiyə prosesinin təşkili və bu sahədə tərbiyəvi tədbirlərin həyata keçirilməsində
bu 3 istiqamətlərin eyni zamanda bir - biri ilə sıx əlaqədə qarşılıqlı tamamlama
vəhdətində nəzərdə tutulur [10].
Beləliklə, humanizm tərbiyəsi uşaqları insani münasibətlərin mürəkkəb
aləminə daxil edir. Humanizm tərbiyə edilməsi uşaqlarda səmimilik, həssalıq,
qayğıkeşlik kimi keyfiyyətlər formalaşdırır və dostluq, yoldaşlıq, xeyirxahlıq yaradır,
onları əxlaqı cəhətdən nəcibləşdirir, onlarda vətəndaşlıq ləyaqətinin formalaşmasına
müəyyən dərəcədə ilkin zəmin yaradır. Təhsilin humanistləşdirilməsi tələb edir ki,
uşaqların şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşılmalı, heç bir halda onların ləyaqət təhqir
olunmamalıdır. Uşaqların fiziki-psixi fəallığının, müstəqillik və təşəbbüskarlığının
inkişaf etdirilməsinə təlim-tərbiyə prosesində şərait yaradılmalıdır .
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Xülasə
Məqalədə hazırkı qloballaşma şəraitində uşaqlarda humanizm tərbiyəsinin
aşılanması, humanizmin məqsəd və məzmununun uğurla həyata keçirilməsi üçün
Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi qarşısındakı başlıca vəzifələrdən bəhs
olunur.
Müasir dövrdə cəmiyyətin pedaqoji proses qarşısında qoyduğu əsas tələb
hərətərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirməkdir. Humanizm - şəxsiyyətin hərtərəfli
inkişafı şərtlərindən biridir. Humanizm dedikdə, başqa insanların xoşbəxtliyi
uğrunda mübarizə, onların istedad, bacarıq və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə
çıxarılması, inkişafı üçün şərait yaratmaq, insanlar arasında səmimi münasibətlər
yaratmaq başa düşülür. Humanist münasibətlərə bütün insanlara ictimai
mövqeyindən asılı olmayaraq bərabər hüquqlu şəxslər kimi baxmaq, insanların
ehtiyaclarına diqqətli olub onlara kömək etmək, insanların qəlbinə dəyməmək, onlara
qarşı diqqətli olmaq, başqalarını anlamaq, başa düşmək bacarığı, zəifləri müdafiəyə
hazır olmaq və s. daxildir. Bu mənəvi keyfiyyətlər yetişməkdə olan gənc nəslə
məktəbəqədər yaş dövründən başlayaraq aşılanmalı və tədricən onun ahəngdar
inkişafı təmin edilməlidir.
Hərtərəfli tərbiyənin təməli məktəbəqədər yaş dövründən qoyulur ki, bu
sahədə mühüm yeri məktəbəqədər təhsil müəssisələri təşkil edir. Məktəbəqədər yaş
dövründə uşaqlarda təqlidçilik çox güclü olur. Məhz bu xüsusiyyəti nəzərə alaraq,
uşaqlarla ünsiyyətdə olan hər bir şəxs (tərbiyəçi-müəllim, valideyn və s.) yüksək
nümunə göstərməlidir. Yaşlı nəslin hərəkəti, əmək fəaliyyəti, cism və hadisələrə,
insanlara, heyvanlara, ev əşyalarına münasibəti uşaqların humanizm tərbiyəsində
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təhsil islahatlarına dair sənədlərdə təhsilə humanist
mövqedən yanaşılması ən başlıca vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyulur. Bu
vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün təhsil alanların cəmiyyətin ən ləyaqətli üzvü kimi
yetişdirilməsi üçün onlarda qarşılıqlı hörmət, dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq, halallıq,
mərhəmətlilik, hörmət etmək, yardım göstərmək, paylaşmaq kimi humanist hisslərin
formalaşdınlmasına xüsusi şərait yaratmaq lazımdır.
Müasir dövrün bağçasına, məktəbinə, tərbiyəçi-müəlliminə və uşaqlara
tamamilə yeni, daha mütərəqqi və müasir tələblər verildiyindən təhsilin
humanistləşdirilməsi və pedaqoji prosesdə humanist pedaqogikanın prinsiplərinin
önə çəkilməsi prioritet vəzifələrdən birinə çevrilir. Humanistlik prinsipinin təhsil
sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri sırasında xüsusi yer tutması da bununla
əlaqədardır. Humanist pedaqogika şəxsiyyətə tərəf dönüşü, ona hörmət və inamı,
ləyaqətli münasibəti, onun şəxsi məqsədlərinin, tələblərinin və maraqlarının qəbul
edilməsini nəzərdə tutur. Bu həm də təhsilalanların bacarıq və qabiliyyətlərinin
inkişafı və onların öz gündəlik həyatındakı tələbatlarının hərtərəfli təmin olunması
meyli ilə bağlıdır.
Açar sözlər: humanizm tərbiyəsi, mənəvi keyfiyyətlər, təlim-tərbiyə prosesi,
məktəbəqədər yaş dövrü, təhsil islahatı
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С.Абдуллаева
ВОСПИТАНИЕ ГУМАНИЗМА У ДЕТЕЙ КАК ОДНО ИЗ
ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Резюме
В статье рассматриваются основные задачи, стоящие перед системой
образования Азербайджанской Республики для воспитания гуманизма у детей
в современных условиях глобализации, успешной реализации целей и
содержания гуманизма.
Главное требование, которое общество ставит перед педагогическим
процессом в наше время, - это воспитание всесторонне развитой личности.
Гуманизм-одно из условий всестороннего развития личности. Под гуманизмом
понимается борьба за счастье других людей, раскрытие их талантов, умений и
творческих способностей, создание условий для их развития, установление
искренних отношений между людьми. Гуманистические отношения-это
отношение ко всем людям как к равноправным людям независимо от их
социального положения, внимательное отношение к потребностям людей и
помощь им, не трогать сердца людей, быть внимательными к ним, умение и
умение понимать, понимать других, быть готовыми к защите слабых и т.д.
включает в себя. Эти нравственные качества необходимо прививать
подрастающему поколению, начиная с дошкольного возраста, и постепенно
обеспечивать его гармоничное развитие.
Основа всестороннего воспитания закладывается в период дошкольного
возраста, в котором важное место занимают дошкольные образовательные
учреждения. В дошкольном возрасте подражание у детей становится очень
сильным. Именно с учетом этой особенности каждый человек, общающийся с
детьми (воспитатель-учитель, родитель и т.д.), должен быть внимательным.)
должен подавать высокий пример. Движение старшего поколения, трудовая
деятельность, отношение к предметам и явлениям, людям, животным,
предметам домашнего обихода имеют важное значение в воспитании
гуманизма детей. В документах по реформе образования в качестве одной из
главных задач ставится подход к образованию с гуманистической позиции. Для
выполнения этих задач необходимо создать особые условия для формирования
у обучающихся гуманистических чувств взаимного уважения, дружбы,
товарищества, братства, честности, сострадания, уважения, оказания помощи,
обмена, чтобы воспитать их как наиболее достойных членов общества. Потому
что именно в таком процессе происходит формирование человеческих чувств,
образцового поведения и нормальных отношений. С этим связано и то, что
принцип гуманизма занимает особое место в ряду основных принципов
государственной политики в сфере образования.
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S.Abdullayeva
EDUCATION OF HUMANISM IN CHILDREN AS ONE OF THE MAIN
DIRECTIONS OF THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS
Summary
The article discusses the main tasks facing the education system of the Republic
of Azerbaijan for the education of humanism in children in modern conditions of
globalization, the successful implementation of the goals and content of humanism.
The main requirement that society puts before the pedagogical process in our time
is the upbringing of a comprehensively developed personality. Humanism is one of
the conditions for the comprehensive development of the individual. Humanism
means the struggle for the happiness of other people, the disclosure of their talents,
skills and creative abilities, the creation of conditions for their development, the
establishment of sincere relationships between people. Humanistic relations are the
attitude to all people as equal people regardless of their social status, attentive to the
needs of people and helping them, not touching people's hearts, being attentive to
them, the ability and ability to understand, to understand others, to be ready to
protect the weak, etc. includes. These moral qualities must be instilled in the younger
generation, starting from preschool age, and gradually ensure its harmonious
development.
The basis of comprehensive education is laid in the period of preschool age, in
which preschool educational institutions occupy an important place. At preschool
age, imitation in children becomes very strong. It is with this feature in mind that
every person communicating with children (educator-teacher, parent, etc.) should be
attentive and attentive.) should set a high example. The movement of the older
generation, labor activity, attitude to objects and phenomena, people, animals,
household items are important in the education of humanism of children.
Keywords: education of humanism, moral qualities, educational process, preschool
age, education reform
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Istiqlaliyyət, 26
HÜSEYN CAVİDİN “ŞEYX SƏNAN” ƏSƏRİNDƏ QADIN OBRAZI
Xülasə
Dahi ədəbimiz, dramaturqumuz Hüseyn Cavidin yazdığı “Şeyx Sənan”
mənzum dramı müsəlman şeyxi Sənan və xristian gürcü qızı Xumar (Tamar)
arasındakı sevgidən bəhs edir. Əsər 1912-1914-cü illərdə Cavidin Tiflis və
Naxçıvanda yaşadığı dövrlərdə yazılıb. Kitab kimi 1917-ci ildə çap olunmuşdur,
bundan əvvəl müxtəlif qəzetlərd ə işıq üzü görmüşdür.
Şeyx Sənan yaşadığı mühitdə böyük bir şəxsiyyət kimi tanınır, sayılır və
seçilirdi. O, müəyyən bir qrupa başçılıq edərək Kəbəyə yola düşür, məqsədi isə
İslamı bir din kimi həmişə yaşatmaqdır. Həmçinin, əsərdə göstərilir ki, qadından
qorxan Sənan baş vermiş hər bir şər hadisənin səbəbini qadında görür. Buna səbəb
isə qadınları sevməməyi deyil, tam əksinə olaraq qadın qarşısında acizliyidir.
Tiflisdə yuxusunda gördüyü gürcü qızı Xumara rast gəlir. Xumara görə o,
dinindən, əqidəsindən, məqsədindən, yoldaşlarından üz döndərir. Xumar isə ürəkdən
sevdiyi Sənana görə anasına ölüm ayağında verdiyi andı – sözü pozur. O, anasına
ölüm ayağında söz vermişdi ki, ərə getməyəcək, monastıra yerləşib orada yaşayacaq.
Açar sözlər: Hüseyn Cavid, dramaturq, əsər, eşq, din, qadın.
Əsərdə daha sonra göstərilir ki, Sənan papasın “içiniz bu şarabı öyleyse”
sözündən sonra Xumara (Tamaraya) olan sevgisindən dolayı şərabı içir, papas “pək
gözəl seyxim al şu xaçı da as” deyir, Sənan heç bir tərəddüd göstərmədən xaçı da asır
və o bunula Xumara olan eşqinə görə hər bir şeyə hazır olduğunu sübuta yetirir.
Tamaranın atası Platon ona iki il donuz otarmalı olduğunu söyləyir. Sənan da
bununla razılaşır, təki Xumara qovuşsun. İki il tamam olandan sonra Sənan başa
düşür ki, Platon öz qızını heç də eşqdən məcnuna dönən Sənana vermək fikrində
deyil. Elə olan halda Sənan baş götürb gedir, lakin Xumar da onsuz qala bilmədiyi
üçün, sevgilisindən ayrı qala bilmədiyi üçün onun ardınca gedir. Ancaq onlar bu
həyatda birləşə bilmirlər, yalnız öləndən sonra o biri həyatda bir-birlərinə qovuşurlar.
Şeyx Sənan mövzusu həmişə H.Cavidi narahat edirmiş. Azərbaycanın xalq
artisti, professor Rza Təhmasib xatirələrindən birində yazırdı: “Cavid özünün ilk
mənzum dram əsəri” “Şeyx Sənan”ın ayrı-ayrı səhifələrini hələ 1912-1913-cü illərdə
Tiflisdə mənə oxumuşdu. Yadımdadır, Cavid Tiflisdə “Şeytanbazar”da bir mənzil
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tutmuşdu. Oradan Şeyx Sənan dağı aydın görünürdü. Cavid, Əziz Şərif və mən bir
neçə dəfə həmin dağa gəzməyə getmişdik. Cavid burada Şeyx Sənana istinad edilən
qəbrin yanında xeyli dayanar, diqqətlə ona baxardı. Sonralar başa düşdüm ki, o ruhən
və fikrən bu yerlərə yaxın olmağa bir ehtiyac duyurmuş” (6).
H.Cavid Şeyx Sənan mövzusuna birdən-birə gəlməmiş, görünür, bu mövzunun
ağırlığı üzərində xeyli düşünməli olmuşdur. Bunu biz “Şeyx Sənan” (Türbəsi
önündə) adlı şeirdən də hiss edirik.
Oyan, ey piri-xoşdil! Qalq,
ayıl bir xabi-rahətdən!
Qiyamətdir, qiyamət!..
Qalq, oyan, zevq al bu fürsətdən.
Mələklər göydən enmiş,
feyz alırlar xaki-pakindən,
Seçilməz şimdi əsla məqbərin
gülzari-cənnətdən...
Məzlum və zalımları, əzilən və əzənləri, haqlı və haqsızlıqları, öz təbiəti ilə
real həyata və gerçək zamana uyğun gəlməyən cəfakeş insanların çıxılmaz
vəziyyətini təsvir etməkdən ötrü H.Cavid ilk növbədə ailə və məişət mövzusuna üz
tutmuş, 26 illik ədəbi fəaliyyətində, xüsusən, yaradıcılığının ilk dövrlərində bir çox
əsərlərində bu mövzunu ön plana gətirmişdir.
H.Cavid sənəti ləyaqətli analara, qadınlara, qızlara həmdəm olan, onların
bakir və saf duyğularına öz qoynunda geniş yer verən, onlara himnlər bəstələyən,
şərqilər qoşan, analıq adını hər şeydən uca tutan məğrur sənətdir.H.Cavid lirik
şeirlərində olduğu kimi, dram əsərlərində də bir sıra orijinal qadın surətləri
yaratmışdır. Qadınların taleyi ilə daha çox maraqlanan dramaturq ayrı-ayrı surətləri
dərindən səciyyələndirmiş, onların daxili aləmini açmışdır. “Ana”, “Afət”, “Maral”,
“Uçurum”, “Şeyx Sənan”, “Şeyda” və “Xəyyam” əsərlərindəki qadın surətləri
səciyyələri etibarilə bir-birlərindən fərqlənirlər. Hərənin özünəməxsus tale yolu
vardır. İsmət öz sevgisində sabit, sözündən dönməz, düşmənə qarşı amansız bir
qadındırsa, Səlma bir ana kimi nə qədər mərhəmətlidirsə, bir insan kimi sözünə
sadiqdirsə, bir o qədər də möhkəm iradəlidir. Onun köksündə gəzdirdiyi həyat eşqi,
yaşayıb-yaratmaq həvəsi tükənməzdir. Bala cənazəsi önündə Səlma mənliyini
itirməyib, verdiyi vədə xilaf çıxmır, bir insan kimi özünü alçatmır və oğlunun
qatilinə münasibətində də bir insan kimi hərəkət edir. (3)
Şeyx Sənan əsərində digər qadın obrazları var: Məsələn, Zəhra – Şeyx Kəbirin
qızı və Əzra – Zəhranın rəfiqəsi və yaxud Şeyx Əbuzırin qızı. Otuz yaşlı, sağlam
ruhlu böyük dinü-iman sahibi, nüfuzlu bir şeyx, şeyxlərin rəhbəri vaxt gəlir ki,
xəyalət aləmində bir gavur qızını, xristian imanlı gürcü qızı Xumarı görür və şaşırır.
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Xumar ona nəinki ülviyyət rəmzi olan Zəhranı və bütün dünyanı, dinü-imanı, ərşüəlanı unutdurur. Bəlkə Şeyxin əqidəsi möhkəm deyil? Yox, o, dini sevən və onun
fəlsəfi mahiyyətini külli-aləmə bəyan edən bir mübəlliğdir. Əsərdə Şeyx Sənana
qarşı duran mənfi obraz kimi düşünülmüş Şeyx Mərvan Sənandan soruşanda ki, sən
ki qadından ürkərdin, indi niyə fikrini dəyişdin, Şeyx Sənan ona belə cavab verir:
Onu seçməz sənin gözün əsla,
O mələkdir, qadın deyil, haşa!...
Təbii ki, Zahid müəllim 60-cı illərdə sovet ideologiyasının hər cür Şərq
təmayülünü sıxışdırdığı, dinin və hər cür təriqətin idealizm kimi edildiyi bir dövrdə
“Şeyx Sənan”ı sufizm kontekstində təhlil edə bilməzdi. Xumar obrazı barəsində o,
yazır ki, “Xumarın faciəsinə başlıca səbəb dini təəssübkeşlik, xristianlıq və ona
əsaslanan ailə münasibətləridir”. Əlbəttə, əsərdə Xumar da eşq və etiqad
qarşıdurmasında eşqin – Sənanın tərəfinə keçir:
Əfv et, qüsura baxma, aman!
Səndədir könlüm, ah səndə... inan!
Pək müqəddəsdir iştə bəncə sənin,
Hər şeyin, həp təriqətin, dinin.
Tədqiqatçı yazıb: “Xumarın dini və məsləki eşq, Şeyx Sənana olan
məhəbbətidir.
Xumara xas olan ümdə cəhətlərdən biri onun dramatizmidir. O, əsərin sözsüz
səhnəsində belə olduqca mənalı və gözəldir... O zahirən sakitdir” (4, 51). Əsərdə
Zəhra, Əzra və Nina kimi qadın surətləri də öz fərdi xarakterləri ilə yadda qalır.
Qeydlər göstərir ki, Şeyx Sənan mövzusu təkcə böyük romantik və filosof
Hüseyn Cavid yox, orta çağlardan üzü bəri həm ədəbiyyatımızı, həm də
mütəfəkkirlərimizi düşündürən mövzu olub. Yazımızın başlığına çıxardığımız suala
cavab verməliyik: “Şeyx Sənanın tarixi şəxsiyyət olması mübahisəlidir. “Şeyx
Sənan” əfsanəsi reallıqdır. F.Əttarın “Məntiq üt-teyr” traktatındakı “Şeyx
Sənan” hekayəti bədii-fəlsəfi həqiqətdir. Biz belə qənaətə gəlirik ki, H.Cavidin Şeyx
Sənan şəhərindən də çoxlu müridləri (700) olan mürşid Şeyx Sənandan da, F.Əttarın
“Şeyx Sənan” hekayətindən də xəbəri var idi. Lakin böyük romantik şair H.Cavid
onu sufizmin gözəlliyinin sonuncu nur çırağı – bir əli Mənsur Həllac Miyanəçi, bir
əli sonrakı türk şerində olan Füzulinin nəfəsi ilə işləmişdir. Bu baxımdan H.Cavidin
söz sənəti hələlik bütün bədii-fəlsəfi gözəlliyi ilə açılıb ortaya qoyulmamışdır.
Hüseyn Cavid sənəti qadını – qızı insan yerinə qoymayan, onu bəzən diri-diri
məzara quylayan mürtəce adətləri, cəmiyyətləri humanizm mövqeyindən qətiyyətlə
rədd edir. Bu sənət bütünlükdə oxucu qarşısında belə bir təbii sual qoyur ki, bütün
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həyatı gözəlləşdirən, mənalandıran qadın olduğu halda, o, nə üçün bu qədər
qiymətsiz olsun?! Bu dünyamız, cahan qadın əli ilə bəxtiyar olmurmu? (3)
“Şeyx Sənan” Azərbaycan romantizminin əbədi sevgi – mütləq sevgi, ilahi
eşq haqqında mistik bədii-fəlsəfi əsəridir.
Mənbələr və ədəbiyyat:
1. Abdullayeva Şəhla. Azərbaycan ədəbiyyatında “Şeyx Sənan” mövzusu. Bakı,
“Elm və təhsil” nəşriyyatı, 304 səh.
2. Axundova N. “Şeyx Sənan”: tarix, yoxsa əfsanə. 525-ci qəzet, 2012, 26 iyul,
səh.6.
3. Cəfərov Ş. Şərq ədəbiyyatında ideal ana obrazı. Azərbaycan müəllimi, 2017,
29 dekabr, səh.11.
4. Əkbərov Z. H.Cavid. “Şeyx Sənan” faciəsi. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1977,
148 səh.
5. Əlioğlu M. Hüseyn Cavidin romantizmi. Bakı, “Azərnəşr”, 1975,215 səh.
6. Kəngərli-Əliyeva Gülşən. Romantik faciənin mistik qatı. 525-ci qəzet. 2011,
25 iyun, səh.26.
7. Turan A. Cavidnamə. 2010, Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 565 səh.
Т.Джавадова
ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В ПРОИЗВEДЕНИИ ХУСЕЙНА ДЖАВИДА
"ШЕЙХ САНАН"
РЕЗЮМЕ
Стихотворная драма «Шейх Санан», написанная нашим литературным
гением и драматургом Гусейном Джавидом, рассказывает о любви шейхамусульманина Санана и грузинки-христианки Хумар (Тамар). Произведение
было написано в 1912-1914 годах, когда Джавид жил в Тбилиси и Нахчыване.
Он был издан отдельной книгой в 1917 году, до этого публиковался в
различных газетах. Шейх Санан был известен, считался и выделялся в своем
окружении как великая личность. Он возглавляет определенную группу в
Каабе, и его цель — сохранить ислам как религию. Также в произведении
показано, что боящийся женщин Санан видит в женщинах причину каждого
случившегося плохого происшествия. Причина этого не в том, что он не любит
женщин, а, наоборот, в том, что он беспомощен перед женщинами. В Тбилиси
он встречает Хумару, грузинскую девушку, о которой мечтал. По словам
Хумара, он отворачивается от своей религии, убеждений, целей и друзей. И
Хумар нарушает клятву, данную своей матери на грани смерти, из-за Санан,
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которую он любит всем сердцем. На смертном одре он пообещал матери, что
не женится, а будет жить в монастыре.
Ключевые слова: Хусейна Джавид, драматург, произвeдениe, любовь,
религия, женщина.
T.Cavadova
HUSSAIN JAVID`S "SHEIKH SANAN" IMAGE OF A WOMAN
SUMMARY
The verse drama "Sheikh Sanan" written by our literary genius and dramatist
Huseyn Javid tells about the love between the Muslim sheikh Sanan and the
Christian Georgian girl Khumar (Tamar). The work was written in 1912-1914 when
Javid lived in Tbilisi and Nakhchivan. It was published as a book in 1917, before that
it was published in various newspapers. Sheikh Sanan was known, considered and
distinguished as a great personality in his environment. He heads a certain group to
the Kaaba, and his goal is to keep Islam alive as a religion. Also, it is shown in the
work that Sanan, who is afraid of women, sees women as the reason for every bad
incident that happened. The reason for this is not that he does not like women, but on
the contrary, he is helpless in front of women. In Tbilisi, he meets Khumara, the
Georgian girl he dreamed about. According to Khumar, he turns his back on his
religion, belief, purpose, and friends. And Khumar breaks the oath he made to his
mother on the verge of death because of Sanan, whom he loves from the heart. On
his deathbed, he promised his mother that he would not marry, but would live in a
monastery.
Key words: Huseyn Javid, playwright, work, love, religion, woman.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Samirə Ağababa Əliyeva
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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M.P.VAQİF YARADICILIĞININ VƏ ŞAİRİN QOŞMALARININ
TƏDQİQAT TARİXİ
XÜLASƏ
XVIII əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı şifahi xalq ədəbiyyatına, aşıq şeirinə, xalq
dilinə daha çox yaxınlaşırdı. XVIII əsrdə yaranmış aşıq qoşmalarında xalqın azadlıq
uğrundakı mübarizəsi tərənnüm olunurdu. Bu qoşmalarda yenilməz mübarizə əzmi
var idi. Belə poetik parçalar xalq tərəfindən böyük məhəbbətlə qarşılanırdı.
XVIII əsrdə şifahi xalq ədəbiyyatı ilə yazılı poeziya ənənələri arasındakı
qarşılıqlı əlaqə o qədər güclənmişdi ki, yazılı ədəbiyyatda bu iki cərəyan ənənəvi və
yenilikçi meyllərin sintezinə gətirib çıxarmışdı. Klassik üslubda şeir yazan şairlər də
heca vəznində əsərlər yaratmağa çalışırdılar.
Yeni Azərbaycan poeziyasının banisi kimi tanınan Vaqif gözəl qəzəlləri və
müxəmməsləri ilə xalqın rəğbətini qazansa da, öz istedadını qoşma janrında daha
aydın göstərə bilmişdi. Bu janrda Vaqif dünyəvi məhəbbəti, sadə həyatda rast gəlinən
sevinc və fərəh hisslərini, real məhəbbəti tərənnüm edirdi. O dövrdə orta əsrlər
poeziyasının, onun əsrlər boyu dəyişməz sayılan qayda-qanunlarının el ədəbiyyatının
güclü təsiri ilə dəyişməsi dövrün ədəbi prosesinə çevrilir. Xalqın başa düşdüyü, onun
estetik görüşlərinə və fəlsəfi təfəkkür tərzinə çox yaxın olan bu ədəbiyyat həyatı daha
dolğun əks etdirirdi.
Açar sözlər: Qoşma, real məhəbbət, poeziya, məlumat vermək, nümunələr,
maarifçi, bəhs etmək, əsər, əlyazma, tərcümə etmək, nəşr etməkyaradıcılıq.
XVIII əsrdə Azərbaycanda çap sənəti inkişaf etməmişdir. Lakin Vaqif əsərləri
dildən-dilə gəzərək müasirlərinin xatirəsində, yaddaşında qalırdı. Onun şeirləri hissəhissə, cümlə-cümlə, beyt-beyt toplanır və qorunurdu. Şairin bir çox qoşmaları aşıq
yaradıcılığında qorunub saxlanmışdı. Poeziya həvəskarları öz sevimli şairlərinin
qoşmalarını, qəzəllərini, müxəmməslərini toplayıb xüsusi cünglərə köçürərək
saxlayırdılar.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının M.Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunda, Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi muzeyində Vaqifin şeirləri
yazılmış onlarla cüng və təzkirə saxlanılır. Bu qədim əlyazmaların səhifələrində
Vaqifin qiymətli şeirləri toplanmışdır. Azərbaycanın görkəmli alimi Salman Mümtaz
Vaqif qoşmalarının toplanması barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Prof. Araz Dadaşzadə Vaqif işlərinin toplanılması barədə Salman Mümtaza
istinad edərək yazır: “M.P.Vaqif şeirini ilk dəfə 1837-1838-ci illərdə şəkili Ağa
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Məhəmmədlə şuşalı Mirzə Səhəng toplamağa başlamışlar. Halbuki M.P.Vaqif
şeirinin artıq XVIII əsrin son rübündən başlayaraq toplanılması barədə bizim
məlumatımız vardır. Araşdırdığımız cünglərin hamısı Vaqif irsinin nəşri nöqteyinəzərindən eyni dərəcədə diqqətəşayan deyildir. Bəzi cünglərdə M.P.Vaqifin bir
neçə şeiri olduğu halda, bir neçə cüngdə şairin 50 və ya daha artıq şeiri
toplanmışdır. Lakin bu məsələnin yalnız, bir cəhətidir. Cüngün yazılış tarixinin
qədimliyi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Elə cünglər vardır ki, onların yazılış
tarixini dürüst aydınlaşdırmaq çətinlik törədir” [79, s.8-9].
Əlbəttə, XVIII əsrin son rübü, habelə XIX əsrin birinci yarısına aid olan, yəni
Vaqif şeirlərinin nəşrinə qədər yazılmış cünglər elm üçün daha da dəyərlidir. XVIII
əsrdə yazılmış bir neçə cüngün mövcudluğu qəti məlumdur. Vaqifin müasiri və qatili
Məmmədbəy Cavanşirə məxsus cüng şübhəsiz XVIII əsrin sonuna aid edilməlidir.
Salman Mümtaz həmin cüngü oxuyub Vaqifin iki qoşmasını aşkara çıxarmağa
müvəffəq olmuşdur.
1945-ci ildə M.P.Vaqif əsərlərinin elmi-tənqidi nəşrini hazırlayan akademik
Həmid Araslı da bir qoşmanı Həmidə xanım Məmmədquluzadədən aldığı
“Məmmədbəy Cavanşir” cüngündən götürmüşdür. Vaqif və Vidadinin şeirlərindən
nümunələr olan Vidadinin həbsi və azadlığa çıxması barədə məlumatlar verən cüng
də XVIII əsrdə tərtib edilmişdir. XVIII əsrdə yazılmış bir neçə başqa maraqlı cüng
də tapılmışdı. Bu cünglədəki qeydlərdən öyrənirik ki, onlar təxminən 1784-1785-ci
illərdə, yəni Vaqifin sağlığında bitirilmişdir. Prof. Araz Dadaşzadənin verdiyi
məlumatlara əsasən, XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda
yazıb-yaratmış şair Əndəlib Qaracadağinin Divanında da M.P.Vaqifdən nümunələr
vardır. XIX əsrin 30-cu illərində yazılmış bir cüngdə Vaqifin 60-dan çox şeiri
verilmişdir. Cüngün müəllifi şamaxılı Molla Nəcəfdir. Şəkili Mir Rövşən adlı şəxsin
cüngündə də M.P.Vaqifə xüsusi yer ayrılmışdır. M.P.Vaqifin əlyazmaları Gürcüstan,
Dağıstan, Daşkənd əlyazmalar institutlarında, Sank-Pterburqdakı Asiya xalqları
təzkirələr fondunda və xarici ölkələrdə saxlanılır.M.P.Vaqifin əsərlərinin ilk naşiri,
tarixçi, Şərq poeziyasının dərin bilicisi Mirzə Yusif Qarabaği olmuşdur. Şair
Mirzəcan Mədətovun köməyilə Mirzə Yusif Qarabaği Vaqif şeirlərinin poeziya
toplusunu hazırlamış, “Vaqif və müasirləri” adı ilə Temirxanşurada (indiki
Buynaksk) litoqrafiya üsulu ilə nəşr etdirmişdir. Bir çox mənbələrin verdiyi
məlumatlara əsasən Mirzə Fətəli Axundov şair M.Ş.Vazehlə birgə Tiflisdə xüsusi
litoqrafiya açmaq fikrinə düşür. M.F.Axundov bu litoqrafiyada M.P.Vaqifin və
Q.B.Zakirin şeirlərini çap etdirmək fikrində idi. Lakin bu litoqrafiyanın açılmasına
çar hakimiyyəti icazə vermədi və böyük mütəfəkkirlər bu nəcib məqsədlərinə nail
olmadılar. M.Y.Qarabaği öz məcməsini hazırlayarkən M.F.Axundov ona çox kömək
etmişdi.
M.P.Vaqifin naşirlərinin arasında görkəmli şərqşünas Adolf Berjenin də adını
çəkmək lazımdır. Adolf Berje XVIII-XIX əsrlərdə yaşayan Azərbaycan şairlərinin
əsərlərindən ibarət bir kitab hazırlayır. Bu kitab 1868-ci ildə Almaniyanın Leypsik
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şəhərində çap olunur. Adolf Berjenin çap etdirdiyi topluya M.P.Vaqifin
M.Y.Qarabağinin kitabından götürülmüş 50 şeiri daxil idi.
XIX əsrin 60-80-ci illərində Azərbaycanın görkəmli maarifçilərindən biri
Qafqazın müftisi Hüseyn Əfəndi Qayıbov Azərbaycan poeziyasının dörd cildlik
antologiyasının əlyazmasını hazırlayır və bu topluya M.P.Vaqifin M.Y.Qarabağiyə
və Adolf Berjeyə məlum olmayan 30 şeirini daxil edir. Hüseyn Əfəndi Qayıbovun
əlyazması sonralar M.P.Vaqifin bir çox poetik nəşrlərinin hazırlanmasına çox kömək
edir.
XX əsrdə Azərbaycanda, xüsusən Bakıda maarifçilik ideyaları çox inkişaf
etmişdir. Bakıda Azərbaycan dilində kitabların, qəzet və jurnalların nəşri Azərbaycan
poeziyasına, Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığına olan marağı artırdı. M.P.Vaqifin
şeirləri də bu dövrdə yenidən çap olunmağa başladı. Şairin şeirləri bir çox ədəbi
toplulara daxil edildi. 1908-ci ildə Haşım bəy Vəzirov M.P.Vaqifin Mirzə Yusif
Qarabağinin kitabına daxil olan şeirlərini çap etdirdi.
M.P.Vaqifin yaradıcılığı hələ XIX əsrdən öyrənilməyə başlanmışdı. Lakin təəssüf
ki, bu dövrdə A.Bakıxanovun, Mirzə Camalın, Mirzə Adıgözəlbəyin, Mir Mehdi
Xəzaninin, Rzaqulubəyin, Qaradağinin şair Vaqif və Qarabağ xanlığının baş vəziri,
görkəmli dövlət xadimi Vaqif barədə yazdıqları əlyazmalar şəklində qalırdı. Bu
əsərlərin çap olunması işinə isə yalnız XX əsrin sonlarında başlanıldı. Məlum
məsələdir ki, Vaqif kimi şair, şəxsiyyət və dövlət xadimi unudula bilməzdi. Onun
şöhrəti hələ sağlığında yalnız Azərbaycana deyil, Gürcüstana, Rusiyaya, İrana və
Türkiyəyə yayılmışdı. Bu torpaqlarda Vaqifi dahi şair və görkəmli dövlət xadimi
kimi tanıyırdılar. Hələ 1847-ci ildə Mirzə Camal yazırdı: “Onun gözəl şeirləri türk
dilində yazılmışdı, bu şeirlər xalqın dilində dolaşırdı, dillərdə gəzirdi” [279, s.104106].
Mirzə Adıgözəlbəy öz “Qarabağnamə” adlı əsərində Vaqif dühasını belə təsvir
edirdi: “O qeyri-adi, ağıllı və təmkinli bir insan idi. O, Vaqif təxəllüsü ilə şeirlər
yazırdı. Vaqif çox böyük biliyə və çoşğun təbə malik bir şair idi. Onun şeirləri sapa
düzülmüş çox qiymətli mirvariyə bənzəyirdi. Vaqif bədii söz sənətinin zirvəsində
dayanmış bir şair idi” [278, s.78-79].
Mirzə Yusif Qarabağinin toplusunda da M.P.Vaqifin həyat və yaradıcılığı
haqqındakı məlumatlara rast gəlirik. M.P.Vaqif lirikasının xüsusiyyətləri barədə ilk
dəfə M.F.Axundov yazmışdır. Özünün “Poeziya və nəsr” adlı məqaləsində
M.F.Axundov M.P.Vaqif poeziyasını yüksək qiymətləndirmişdir.
Əhmədbəy Cavanşirin 1901-ci ildə Şuşada çap olunmuş “О политическом
существовании Карабахского ханства с 1747 до 1805 года” (“Qarabağ xanlığının
1747-ci ildən 1805-ci ilə qədərki siyasi mövcudiyyəti barədə”) adlı əsərində
M.P.Vaqif xalq arasında böyük şöhrəti olan dahi şair kimi səciyyələndirilir. Bundan
əlavə Əhmədbəy Cavanşir “Saray əyanı Vaqif haqqında hekayət” adlı bir əsər də
yazmışdı. Lakin bu əsər sonralar itirilmişdir. M.P.Vaqifin həyatı, siyasi və ədəbi
fəaliyyəti barədə məlumatlara XIX əsrin birinci yarısında yaşamış yazıçıların,
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şairlərin və tarixçilərin əsərlərində rast gəlirik [153, s.54-56].
Abbasqulu ağa Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” əsərində M.P.Vaqif barədə söz açır
[64, s.221-222]. Mirzə Camal Qarabağinin fars dilində yazılmış “Tarixi Qarabağ”
əsərində Vaqifin həyatından, siyasi və ədəbi fəaliyyətindən ətraflı bəhs olunur [274,
s.201-208]. Məmməd bəy Cavanşir M.P.Vaqifi öldürtdükdən sonra Mirzə Camal
Qarabağ xanlığının vəziri olmuşdur. Mirzə Camal öz əsərində Vaqifin adını böyük
hörmətlə çəkir [275, s.201-202]. M.P.Vaqif haqqında əsər yazanların demək olar ki,
hamısı Mirzə Camalın əsərlərinə istinad edirlər.
“Qan içində” romanının müəllifi, görkəmli yazıçımız Yusif Vəzir Çəmənzəminli
bu əsəri M.P.Vaqifin həyatına, ədəbi-siyasi fəaliyyətinə, yaşadığı dövrə həsr etmişdi.
Yusif Vəzir Mirzə Camalın “Tarixi Qarabağ” əsərinin digər bir əlyazmasının da
mövcud olduğunu və bu əlyazması ilə Parisin Milli kitabxanasında tanış olduğunu
qeyd edir. Salman Mümtazın yazdığına görə, “Azərbaycan dilində yazılmış və
Parisin Milli kitabxanasında saxlanılan “Tarixi Qarabağ” adlı bu əlyazması
mötəbər bir Qarabağ tarixidir” [177, s.88-92]. Bu əlyazmasında Vaqifin həyatının
son dövrlərinə dair çox mühüm bilgilər verilmişdir. Mənbələrə istinadən demək olar
ki, Mirzə Camal 1847-ci ildə Qafqaz canişini general Vorontsovun əmri ilə “Tarixi
Qarabağ”ı yazmışdır. Lakin belə qənaətə gəlmək olar ki, Mirzə Camal həmin
dövrdən xeyli əvvəl bu əsər üzərində işləməyə başlamışdır. Mirzə Camala qədər hələ
XVIII əsrin sonlarında Mir Mehdi Xəzani Vaqif haqqında əsər yazmışdır.
Professor Araz Dadaşzadə çox düzgün olaraq qeyd edir ki, Mir Mehdi Xəzaninin
əsəri Vaqifin müasirlərinin xatirələrini bizə çatdıran qiymətli məxəz sayılmalıdır [77,
s.27-30].
M.P.Vaqifin həyatı və yaradıcılığı, siyasi fəaliyyəti barədə yazan müəlliflərdən
biri də Mirzə Adıgözəlbəydir. Mirzə Adıgözəlbəy öz “Qarabağnamə” adlı əsərində
Vaqifin Ağa Məhəmmədşah Qacara şeirlə cavab verməsi və general Zubovun
vasitəsilə II Yekaterinanın şairə hədiyyə olaraq üstü qiymətli daş-qaşla bəzədilmiş
əsa göndərməsi məsələsinə toxunulmuşdur [274, s.25-26]. Mirzə Camalın oğlu
Rzaqulubəyin Qarabağ tarixindən bəhs edən əsərində də atası verdiyi məlumatlar
sadalanır. Adolf Berje də öz əsərində Rzaqulubəyin verdiyi məlumatları təkrar edir.
Adolf Berje Vaqifin memarlığı və nücum elmi ilə məşğul olması barədə məlumat
verir. Adolf Berje bu məlumatları Rzaqulubəydən almışdır.
Firidun bəy Köçərli Razqulubəyin “Saray əyani Vaqif haqqında hekayət” adlı
əsərini Həmidə xanım Məmmədquluzadədə gördüyünü və sonralar o əsərin itdiyini
söyləyir [265, s.25-26]. Məlumdur ki, Həmidə xanım Məmmədquluzadənin qızlıq
soyadı Cavanşir idi. Cəlil Məmmədquluzadənin xanımı Qarabağ xanları
Cavanşirlərin nəslindən idi və bu səbəbdən həmin əlyazmalar Həmidə xanımda idi.
Rus hərbi tarixçisi V.Potto Vaqifi “məşhur Qarabağ şairi” adlandırır [260, s.102106].
M.P.Vaqif qoşmalarının rus dilinə ilk tərcüməçisi M.F.Axundov olmuşdur.
M.F.Axundov Vaqifin “Açıq başda olsa əgər bir dilbər” qoşmasını rus dilinə tərcümə
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etmişdir. M.F.Axundov 1855-ci ildə Tiflisdə çıxan “Zurna” məclisində şairin bu
qoşmasını sətri tərcümə ilə nəşr etdirmişdir. Bu tərcümə “Şərq anlayışında gözəl
idealı” adlanırdı. Məcmuədə belə bir qeyd də verilmişdi: “Буквальный перевод
письма в стихах от Моллы Панаха визиря Карабахского владетеля, к Видади
приближенному Имеретиского Царя” (“Qarabağ xanının vəziri Molla Pənahın
İmeretiya çarının yaxını Vidadiyə şeirlə yazılmış məktubunun tərcüməsi”). Bu
tərcümə rus mətbuatında çox gözəl qarşılanmışdı.
Məşhur rus yazıçısı N.Q.Çernişevski 1855-ci ildə “Современник” jurnalında
həmin bu tərcümə barədə xoş sözlər yazmışdı. Bu nəşrdən sonra Rusiyanın məşhur
jurnallarından olan “Отечественные записки”məcmuəsi də həmin tərcüməni çap
etmişdi [260, s.25-28].
1919-cu ildə Şuşada nəşr edilən “Qarabağ” qəzetində Vaqif şeirlərinin rus dilinə
tərcüməsi verilmişdir. Bu tərcümənin kim tərəfindən edildiyi məlum deyildir. Lakin
qətiyyətlə demək olar ki, tərcüməçi rus və Azərbaycan dillərini, hər iki dilin poeziya
qanunlarını mükəmməl bildiyini sübut etmişdir. “Bayram oldu” qoşmasının
tərcüməsi xüsusilə diqqəti cəlb edir.
Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim,
Bizim evdə dolu çuval da yoxdur!
Dügiylə yağ hamı çoxdan tükənmiş,
Ət heç ələ düşməz, motal da yoxdur! [255, s.34-36]
Праздник Байрама!
Ах, но как мне быть.
яса даже в праздник
Мне на что купить!
Полного чувала в доме нет моем.
Нету риса, масла,
Опустел мой дом. [255, s.34-36]
XX əsrin ortalarından başlayaraq M.P.Vaqifin şeirləri rus dilinə və digər dillərə
dəfələrlə tərcümə olunmuş və nəşr edilmişdir.
Vaqif şeirləri XIX əsrdən etibarən rus dili ilə yanaşı, bir sıra dillərə də tərcümə
edilməyə başlandı.
Eston alimi E.Lirkin araşdırmaları nəticəsində məlum olmuşdu ki, “Görmədim”
müxəmməsindən üç aforizm XIX əsrin 70-ci illərində F.Kreytvalt tərəfindən eston
dilinə, V.Şoft tərəfindən isə alman dilinə tərcümə edilmişdir [255, s.32-36].
1934-cü ildə gürcü şairi K.Çoçinadze Vaqifin şeirlərini gürcü dilinə tərcümə edib
nəşr etdirmişdir.
Türk alimi M.Müctəhidzadə Vaqifin əsərlərini öz kitabına daxil etmişdi. Kitab
1903-cü ildə İstanbulda nəşr edilmişdi [176, s.18-20].
M.P.Vaqifin şeirləri Azərbaycanın sərhədlərindən uzaqda yerləşən ölkələrdə
böyük maraq doğurmuşdu. Adolf Berjenin Vaqif əsərlərindən etdiyi tərcümələr
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alman oxucularının böyük marağına səbəb olmuşdu. Ukrayna şərqşünası N.İ.Qulak
yazırdı ki, alman ədəbi tənqidinin yazdıqlarına əsasən demək olar ki, M.P.Vaqifin
şeirləri layiqli bədii tərcümədə alman poeziyasının ən yaxşı nümunələri ilə müqayisə
oluna bilər [283, s.48-52]. N.İ.Qulakın yazdıqlarından belə nəticəyə gəlmək olar ki,
alman oxucusu Vaqifin poeziyasını Höte və Heynenin əsərləri ilə eyni səviyyədə
görürdü.
M.P.Vaqifin müvəffəqiyyətli tərcümələrindən biri də şairin “Bax” rədifli
qəzəlidir. Ağa Məhəmməd şah Qacarın ölümündən dərhal sonra yazılmış bu əsər
polyak şairi Tadenş Ladazoblonskinin diqqətini cəlb etmişdi. Polyak şairi həmin şeiri
A.A.Bakıxanovun sətri tərcüməsi əsasında polyak dilinə tərcümə etmişdi. O zaman
bu şeir Varşavada çap olunan “Rubok” məcmuəsində çap olunmuşdu [283, s.27-31].
Lakin bütün bunlar hələ M.P.Vaqif yaradıcılığının geniş, məqsədyönlü, elmimetodoloji təhlilindən çox uzaq idi.
M.P.Vaqif yaradıcılığının ilk tədqiqatçılarından biri Firidun bəy Köçərli idi.
Dərin biliyi və geniş dünya görüşü olan Firidun bəy Köçərli klassik Azərbaycan
ədəbiyyatının araşdırılmasında, xüsusilə M.P.Vaqif poeziyasının tədqiqində çox işlər
görmüşdür. Onun “Материалы по истрии Азербайджанской литературы”
(“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair materiallar”) adlı əsəri 1925-ci ildə Bakıda
nəşr edilmişdir. Bu əsərdə M.P.Vaqifin həyat və yaradıcılığı, onun milli ədəbi
tariximizdəki yeri geniş və hərəkətli təhlil edilmişdir. Firidun bəy Köçərli yazırdı:
“Hərgah Vaqif və Vidadi kimi məşhur şairlər özgə millətlərin arasında zühur etmiş
olsaydılar, bişübhə indiyə kimi onların asar və əşarı dəfəatla çapdan çıxıb, əbnayimillət millət içində yayılmışdı” [143, s.88-90].
Firidun bəy Köçərli ilk dəfə olaraq Vaqif poeziyasının bədii təhlilini vermişdir.
Tədqiqatçı Vaqif qoşmalarının xalqa yaxınlığından, rəngarəngliyindən, nikbin
əhvali-ruhiyyəsindən, realizmindən böyük məhəbbətlə danışmışdı. 1903-cu ildə rus
dilində çap etdirdiyi kitabda Firidun bəy Köçərli Vaqifi incə duyğular, qeyri-adi
məhəbbət, böyük eşq şairi adlandırmışdı [260, s.6-15].
Rus alimi A.Krımski türkdilli ədəbiyyat haqqında danışarkən məhz Firidun bəy
Köçərliyə istinad etmişdi [264, s.139-140].
O dövrdə bəzi tədqiqatçılar Vaqif qoşmalarını mövzu və ya ideya
məhdudluğunda təqsirləndirirdilər. Firidun bəy Köçərli belə tədqiqatçılara cavab
verərək yazırdı: “Əgər Vaqif və Vidadiyə irad tutulursa ki, onların ruha qida, əqlə
qüvvə, fikir və xəyala hərəkət və qüvvət verən əsərləri yoxdur, buna belə cavab
vermək lazımdır ki, bunlar öz əsərlərinin təqazasına müvafiq rəftar edirlər. Vaqif və
Vidadinin xeyli əşar və əbyati dəxi vardır ki, onlarda keçmiş əsrin, ayın və adati və
adamlarının ədəb və əxlaqi artıq məharətlə rişteyi-nəzmə çəkilib” [143, s.91-94].
Firidun bəy Köçərli Vaqif qoşmalarında yaradılmış lirik qəhrəman və sevimli
qadın obrazlarından, təbii və real gözəllikdən bəhs edərək yazır: “Şairin sevdiyi
qaynar gözlər o gözlərdir ki, əqlin və fəhmin əlaməti onda zahir oluşdur. Şair sevdiyi
şux baxışlı gözəldir. Ahunun zahirdə göyçək, amma həqiqətdə qəlbi insanı hərəkətə
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gətirməkdə aciz olan qara gözləri deyil” [143, s.71-74].
Firidun bəy Köçərlinin ölümündən sonra 1925-ci ildə çap olunmuş “Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi materialları” əsərindəki “Molla Pənah Vaqif” fəsli çox ciddi və
maraqlı bir araşdırma sayılmalıdır. Bu əsərdə Firidun bəy Köçərli Vaqifin gözəl azəri
xanımlarına həsr edilmiş qoşmalarından, Vidadi ilə deyişməsindən söhbət açır. Vaqif
qoşmalarında poeziyanın dərinliyini, səmimiyyətini, xəlqiliyini yüksək
qiymətləndirir. Firidun bəy Köçərli yazır : “Vaqifi belə şöhrətləndirən, əlbəttə onun
rəvan təbi, mövzun kəlamı və gözəl qafiyələri olubdur ki, indi də o qafiyələr
ümumnasın dillərində caridir” [143, s.51-54].
Vaqif şeirlərinin gözəlliyini Nəriman Nərimanov da yüksək qiymətləndirirdi.
Nəriman Nərimanov bir məqaləsində yazırdı: “Azərbaycanlılar dünya ədəbiyyatının
ən yaxşı simalarının yaradıcılığına bələd olmalıdırlar, lakin ən əvvəl onlar həqiqi
proletar şairi Sabirin, xalq şairləri Vaqifin, Vidadinin, Zakirin şeirlərini
bilməlidirlər” [75, s.104-106].
M.P.Vaqifin qoşmalarını tədqiq edən araşdırmaçılar arasında Seyid Hüseynin də
adını çəkmək lazımdır. Seyid Hüseyn Vaqif irsini yüksək qiymətləndirmiş, şairin
qoşmalarındakı həyatiliyi, gözəlliyi xüsusilə qeyd etmişdir. Bir məqaləsində Seyid
Hüseyn yazırdı: “Dil məsələsində Qafqazın Vaqifi Osmanlının Rza Tofiqindən də bir
qədər irəlidir” [134, s.21-28].
Görkəmli yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminli “Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər”
adlı kitabında Vaqif qoşmalarından söhbət açmışdır [77, s.39-45]. Yusif Vəzir
Çəmənzəminli Vaqifi “ədəbiyyat tariximizdə Füzulidən sonra yaşamış ən böyük
sənətkar” adlandırmışdır. Yusif Vəzirin “Qan içində” romanı Vaqifin həyatına həsr
olunmuşdu. Yazıçı bu kitabı fransız dilinə də tərcümə edib nəşr etdirmişdir.
M.P.Vaqifin tədqiqatçıları arasında görkəmli Azərbaycan alimi Salman
Mümtazın adını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Salman Mümtaz “Vaqif və Rudəki”
adlı məqaləsində hər iki şairin öz milli ədəbiyyatlarının inkişafındakı xüsusi rolunu
qeyd etmişdir. Salman Mümtaz yazırdı: “Rudəki fars şeirini, Vaqif isə Azərbaycan
poeziyasını xarici təsirlərdən qurtarmaqda xeyli iş görmüşlər” [182, s.18-21].
1925-ci ildə Salman Mümtaz M.P.Vaqifin şeirlər toplusunu nəşr etdirdi. Bu
kitaba Vaqifin o dövrə qədər çap olunmamış 60 şeiri də daxil edilmişdi [181, s.2884]. 1937-ci ildə Salman Mümtaz M.P.Vaqifin seçilmiş əsərlərini çapa hazırlamışdı.
Lakin Stalin repressiyaları böyük folklorçu alimin bu arzusunu həyata keçirməsinə
imkan vermədi. Yüzlərlə Azərbaycan ziyalısı kimi bu dahi alim də Sovet rejiminin
alçaq repressiya siyasətinin qurbanı oldu.
Ədəbiyyatşünas alim, professor M.Rəfili Vaqifi öz vətənini böyük məhəbbətlə
sevən görkəmli şair adlandırmış, şairin poeziyasında vətən məhəbbətinin
tərənnümünü xüsusilə qeyd etmişdir [194, s.71-74].
Tarixçi alim Ə.Şükürzadə M.P.Vaqifin ictimai fəaliyyətini tədqiq etmişdir [203,
s.12-18]. M.P.Vaqif irsinin tədqiqatçıları arasında Ə.Şərifin M.Təhmasibin,
F.Qasımzadənin, M.Quluzadənin və başqalarının adlarını çəkmək olar.
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1945-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən professor H.Araslının
redaktəsi ilə M.P.Vaqifin külliyyatı nəşr edildi. Bu nəşrlərdə Vaqifin şeirləri bir çox
əlyazmalarla və ilkin şeir mətnləri ilə müqayisə edildi.
“XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” və “Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi” kitablarında M.P.Vaqifə həsr olunmuş fəsillər də Həmid Araslı tərəfindən
yazılmışdır [25, s.23-24].
M.P.Vaqifin həyat və yaradıcılığına bir neçə elmi əsər də həsr edilmişdir:
M.Rzazadənin “M.P.Vaqifin qoşma, təcnis və deyişmələrinin lirikası” mövzusunda
yazılmış namizədlik, Əzizə xanım Cəfərzadənin “XIX əsrdə M.P.Vaqifin
davamçıları” adlı doktorluq dissertasiyaları bu qəbildəndir.
M.P.Vaqifin yaradıcılığına türk dünyasında və digər xarici ölkələrdə də müəyyən
əsərlər həsr edilmişdir. “İslam ensiklopediyası”nın Qarabağ bəhsində Vaqif
yaradıcılığına yüksək qiymət verilmiş, o Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq
simalarından biri adlandırılmışdır. Ensiklopediyada qeyd olunur ki, M.P.Vaqif
Qafqaz türklərinin məşhur şairidir [208, s.41-44].
Türk alimi Rəfioğlu Azərbaycan şairlərinin antologiyasını tərtib etmişdi. Həmin
antologiyada Rəfioğlu xalq ədəbiyyatının M.P.Vaqif və M.V.Vidadi yaradıcılığına
çox güclü təsir etdiyini qeyd edərək yazır: “Vaqif və Vidadinin fəaliyyəti azəri
ədəbiyyatında yeni və parlaq mərhələdir” [188, s.15-18].
Türk alimi Y.Qövsa öz ensiklopediyasında M.P.Vaqifə yüksək qiymət vermiş,
onu azəri ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi adlandırmışdır [153, s.394-395].
Digər türk alimi N.S.Banarlı “Rəsmli türk ədəbiyyatı tarixi” kitabında yazır:
“Vaqif ənənəvi xalq ədəbiyyatı təsiri ilə qaynaqlanmış klassik azəri şeirinin çox
mühüm yetişdirməsidir. Vaqif bilxassə Qafqaz türkləri arsında geniş şöhrət sahibi
idi. Bu şairin klassik şeirlər və ya xalq söyləyişləri ilə tərənnüm etdiyi çeşidli
mənzumələrində təmiz bir azəri türkcəsi və səmimi eşq duyğuları vardır” [222,
s.341-342].
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МИНАРА ГУЛИЕВА
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ТВОРЧЕСТВА
ВАГИФА И ГОШМЫ ПОЭТА
РЕЗЮМЕ
В XVIII веке азербайджанская литература очень сблизилась с устной
народной литературой, ашугским творчеством и народным языком. Борьба
народа за свободу воспевалась в любовных куплетах ( гошма ашугов),
созданных в XVIII веке. В этих гошма воспевалась непобедимая решимость
народа сражаться. Такие поэтические произведения воспринимались народом с
большой любовью.
В ХVIII веке взаимодействие устной народной литературы и письменных
поэтических традиций было настолько сильным, что эти два течения привели к
синтезу традиционных и новаторских тенденций в письменной литературе.
Поэты, писавшие стихи в классическом стиле, также пытались создавать
произведения по образцу силлабического стиха.
Хотя Вагиф, известный как основоположник «Новой азербайджан- ской
поэзии» завоевал симпатии народа своими прекрасными газелями и
мухаммасами, но более ярко смог проявить свой талант в стихотворном жанре.
В этом жанре Вагиф воспел мирскую любовь, чувства радости и счастья,
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обретаемые в обычной жизни, настоящую любовь. Под сильным влиянием
народной литературы происходит смена средневековой поэзии и ее правил и
законов, считавшихся неизменными на протяжении веков, в литературный
процесс той эпохи. Эта литература, понятная простому народу, очень близкая
его эстетическим воззрениям и философскому образу мышления, полнее
отражала жизнь.
Ключевые слова: Гошма, реальная любовь, поэзия, предоставлять
информацию, примеры, педагог, иметь дело с., работа, рукопись, перевести,
публиковать, креативность.
Minara Guluyeva
THE HISTORY OF RESEARCH OF M.P.VAQIF’S CREATIVITY AND
POET’S GOSHMAS
SUMMARY
İn the XVIII century Azerbaijani literaturecame very close to oral folk
literature, ashug poetry and vernacular language. People’s struggle for freedom was
glorified in ashug goshmas created in the XVIII century. There was an invincible
determination to fight in these goshmas. Such poetic couplets were received with
great love by the people.
In the XVIII century the interaction between oral folk literature and written
poetry traditions became so strong that these two trends in written literature led to a
synthesis of traditional and innovative trends. Poets who wrote poetry in classical
style also tried to create works in syllabary.
Vaqif, who is known as the founder of new Azerbaijani poetry, won the
public’s sympathy with his beautiful ghazals and mukhammas, but he was able to
show his talent more xclearly in the genre goshma. In this genre, Vaqif glorified
worldly love, feelings of joy and happiness found in simple life and real love. At that
time, the change of the medieval poetry and its rules, which were considered
unchanged for centuries , with the strong influence of people literature became the
literary process of the period. This literature, which was understood by the people
and was very close to their aesthetic views and philosophical way of thinking,
reflected life more fully.
Key words: Goshma, real love, poetry, to give information, samples, educator, to
deal with, works, handwriting, to publish, creativity.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 28.10.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 03.11.2022
Rəyçi: filologiya elmləri doktoru, professor Təhsin Mütəllimov
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur
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ŞƏKİ FOLKLORUNDA JANRDAXİLİ DƏYİŞMƏLƏR
Özət
Azərbaycanın zəngin folklor bölgələrindən biri Şəkidir. Şəkidə folklor
örnəklərinin toplanılması, nəşri və öyrənilməsi istiqamətində böyük işlər görülmüş,
ayrı-ayrı folklor janrları haqqında araşdırmalar aparılmış, elmi məqalələr yazılmışdır.
Şəki folklor örnəklərinin toplandığı kitablara yazılan ön sözlərdə yazıya alınmış
nümunələrin janr özəlliklərinə xüsusi diqqət yetirilir. Bununla belə, bölgənin folklor
örnəklərinin janr xüsusiyyətlərini, janrdaxili dəyişmələrini yetərincə araşdırmağa
ehtiyac duyulur. Struktur və tematik fərqləri ilə seçilən folklor örnəkləri növ və janr
baxımından bəzən eyni janr daxilində qruplaşdırılır, bəzən də ayrı-ayrı janrlar kimi
oxuculara təqdim olunur. Məsələn, məsxərələr məsəl janrına aid edilsə də, bu folklor
nümunələrinin ifadə şəkilləri janr təyinatında problemlər yaradır. Məsxərənin ifadə
formaları metaforik və yumoristik şəkildədir. Metaforik məsxərə məsələ yaxındır,
onun janrdaxili dəyişməsi kimi xarakterizə oluna bilər. Yumoristik məsxərə isə
lətifənin janrdaxili dəyişimidir. Tədqiqatçılar məsxərələrin tematik bölgüsünü məsəlməsxərə və satirik məsxərə şəklində aparırlar. Bundan başqa, Şəkidən toplanmış
məsxərələrin bir qismi istehzalar adlanır. Bəzəmələr, məzəli əhvalatlar və məzəli
ixtilatlar da məsxərənin variantları, yəni janrdaxili dəyişimləridir. Zarafatlar və
zarafat təriflər də lətifənin janrdaxili dəyişimləri kimi nəzərdən keçirilməlidir.
Baməzələrin söyləmələri isə məzələr və kimgə söhbətləri adlanır. Epik növün digər
janrı isə deyimlər adıyla təqdim olunur və onun janrdaxili dəyişmələri sözatmalar,
cırnatmalar və sataşmalar sayılır. Sözatmaların bir qismi lirik şəkildədir. Tematik
baxımdan lətifə janrına yaxın olan bəzi deyimlər şəkli xüsusiyyətlərinə görə
fərqləndirilir, hətta sual-cavab lətifələri aldatma tapmacaları, çaşdırma tapmacaları
və yanıltmaclar kimi xarakterizə olunur. Yanıltmaclar isə sataşma və cırnatma
yanıltmaclarına
bölünür.
Şəkinin
folklor
toplularında
nəsihətnamələr,
vəsiyyətnamələr, təriflər epik növün janrları kimi verilmişdir. Şəki folklor örnəkləri
içərisində ayrıca janr nümunələri kimi qeydə alınan deyimlər mövzu çaları ilə atalar
sözündən fərqlənir. Deyimlərin bir qismi şəkililərin nitqində geniş işlənən obrazlı
ifadələr və sabit söz birləşmələri üzərində qurulur. Paremilərin bir növü kimi belə
deyimlər bitmiş fikri deyil, sərrast ifadəni bildirir. Göründüyü kimi, deyimlər sabit
folklor janrı deyil, bir çox epik və lirik nümunələrə verilən ad olsa da, əksər hallarda
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frazeoloji vahidləri ifadə edir. Etnoqrafik mətnlər adıyla verilən cadular, dualar,
qırxadüşmələr, ruhgötürmələr, qarınçəkdirmələr, umsunmalar, yağış yağdırmalar və
yağış kəsdirmələr folklorşünaslar tərəfindən janr təyinatına görə tam
öyrənilməmişdir.
Lirik növün janrdaxili dəyişmələri içərisində düzgünün tematik təyinatı
xüsusilə seçilir. Sicilləmə adlanan düzgü aşıq şeir şəkli olan vücudnamələrin folklor
versiyası sayılır. Şəkidən toplanmış düzgülərin bir qismi (usandırmalar,
təngəgətirmələr, fırlamalar və sair) tədqiqatçılar tərəfindən “ardı olmayan nağıl”
adlandırılır. Acıtmalar (dolamalar), öcəşmələr və hədələr isə düzgünün həcmcə kiçik
variantlarıdır. Söyləmələr, qoşmalar, qoşqular, şumqurux qoşmalar, bəhslər, vəsflər,
sanamalar da düzgü janrının variantlarıdır. Bu nümunələr bir-birindən məzmununa
və məqsədinə görə fərqlənir. Xoyratlar (Kəsik bayatılar), halayanmalar,
yazığıgəlmələr və yazıqlamalar bayatının variantları kimi yazıya alınmışdır. Dildemə
ağının janrdaxili dəyişimidir. Beşik nəğmələrinin (laylaların) janrdaxili dəyişmələrinə
yuxlatmalar, oyatmalar, arzulamalar, qarğış-laylalar, alqış-laylalar, şikayət-laylalar,
inam və etiqadlarla bağlı laylalar və dilaçmalar daxildir. Oxşamaların janrdaxili
dəyişmələrinə öyrətmələr, bənzətmələr, bəsləmələr, qurbannamələr və sair daxildir.
Xeyir-dualar, arzulamalar (arzular), bəddualar dua janrının tematik təyinatına
görə fərqlənən variantlarıdır. Yalvarışlar, asilənmələr, salamatlaşmalar, haləhvaltutmalar andların məqsəd və vəzifəsinə görə fərqlənən janrdaxili dəyişimləridir.
Sancmalar, qızışdırmalar, məzəmmətlər, danlaqlar, ürəkqoppacalar, xoxgəlmələr
nitq janrlarıdır. Şəki folklor örnəklərinin toplayıcıları andları, inancları,
yuxuyozmaları, bədnəzərləri, alqışları, qarğışları inam və etiqad janrları adı altında
qruplaşdırırlar. Tapmacaların bilməcə, bağlama, çaşdırma, yanıltma variantları ilə
yanaşı, açmaclar da janrdaxili dəyişmələr kimi diqqət çəkir.
Şəkidə hətta “Bazar deyimləri” adlı folklor termini də mövcuddur. Belə
nümunələr digər bölgələrdə haylamalar adlanır.
Şəki folklor örnəkləri dramatik növün janrlarının rəngarəngliyi ilə də seçilir.
Buraya idman oyunları, daşla oyunlar, ağacla oyunlar, həmçinin oyun nəğmələri
daxildir.
Göründüyü kimi, Şəkidə folklor örnəkləri özünəməxsus cəhətləri və regional
xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu örnəklərinin janr təyinatının, həmçinin janrdaxili
dəyişmələrinin öyrənilməsi Azərbaycan folklorşünaslıq elmini bir qədər də
zənginləşdirir.
Açar sözlər: Şəki folkloru, folklor örnəklərinin janr təyinatı və janrdaxili
dəyişmələri
Giriş. Azərbaycanın zəngin folklor bölgələrindən biri Şəkidir. Şəkidə folklor
örnəklərinin toplanılması, nəşri və öyrənilməsi istiqamətində böyük işlər görülmüş,
ayrı-ayrı folklor janrları haqqında araşdırmalar aparılmış, elmi məqalələr yazılmışdır.
Şəki folklor örnəklərinin toplandığı kitablara yazılan ön sözlərdə yazıya alınmış
nümunələrin janr özəlliklərinə xüsusi diqqət yetirilir. Bununla belə, bölgənin folklor
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örnəklərinin janr xüsusiyyətlərini, janrdaxili dəyişmələrini yetərincə araşdırmağa
ehtiyac duyulur. Struktur və tematik fərqləri ilə seçilən folklor örnəkləri bəzən eyni
janr daxilində qruplaşdırılır, bəzən də ayrı-ayrı janrlar kimi oxuculara təqdim olunur.
Araşdırma. Şəki folklor örnəklərinin janr təyinatını bütün növlər üzrə
araşdırmağa, janrdaxili dəyişikliklərini və digər assiqnmentativ xüsusiyyətlərini
mükəmməl şəkildə nəzərdən keçirməyə ehtiyac var. İstər epik, istər lirik, istərsə də
dramatik növün janrları Şəki folklor örnəklərində öz regional xüsusiyyətlərini açıqaydın şəkildə ifadə edir. Bəzi folklor nümunələri bir janrın bir neçə variantı təsiri
bağışlayır. Məsələn, məsxərələr (masqaralar) məsəl janrına aid edilsə də, bu folklor
nümunələrinin ifadə şəkilləri janr təyinatında problemlər yaradır. Məsxərənin ifadə
formaları metaforik və yumoristik şəkildədir. Metaforik məsxərə məsələ yaxındır,
onun janrdaxili dəyişməsi kimi xarakterizə oluna bilər. Yumoristik məsxərə isə
lətifənin janrdaxili dəyişimidir. “Şəki folklor örnəkləri”nin I kitabına ön söz yazan
sənətşünaslıq doktoru, professor Faiq Çələbi məsxərənin yumoristik növü ilə satirik
növünü bir-birindən fərqləndirir. F.Çələbi alt geyimi üst geyimindən uzun olan, pinti
geyinən qadınlara ünvanlanmış “Şənbə çərşənbədən uzundur” məsxərəsini belə
şərtləndirir: “Xalq ünvan sahibini incitmək istəmir və birbaşa “pinti geyinmisən
demir, ancaq həmin fikri eyni zamanda həm metaforik, həm də yumoristik şəkildə
diqqətə çatdırır. Bu məsxərədəki metafora onu tapmacaya, yumor isə lətifəyə
yaxınlaşdırır” (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 3-4). F.Çələbinin fikrincə, Şəki
folklor örnəkləri içərisində məsxərənin yumoristik nümunələri ilə yanaşı, satirik
növləri də vardır. Belə məsxərələrdən biri ev-eşiyini səliqəsiz saxlayan qadınlar
haqqındadır: Öyünə eşşək girsə, qıçı sınar” (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 4).
Məsəl-məsxərə isə atalar sözü və məsəlləri xatırladır. Ədalətsiz adam haqqında olan
məsəl-məsxərədə deyilir: “İki eşşəyin arpasını bölsə, biri inciyif gedər”. Məsəl kimi
bu nümunənin variantı fərqlidir və bacarıqsız adamlar haqqında deyilir: “İki eşşəyin
arpasını bölə bilmir” (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 4).
Beləliklə, tədqiqatçılar məsxərələrin tematik bölgüsünü məsəl-məsxərə və
satirik məsxərə şəklində aparırlar. Bundan başqa, Şəkidən toplanmış məsxərələrin bir
qismi istehzalar adlanır. İstehzaları da məsəllərdən ayırmaq çətindir. Faiq Çələbi
“Mətah oyniyirsən, hələ bir əyilif-qalxırsan da” istehzasını məcazi keyfiyyətlərinə
görə “Düz yerdə gəzə bilmir, şumda şıllaq atır” məsəli ilə bağlayır (Şəki folklor
örnəkləri, I, 2014: 7). Məsəllərin mövzu baxımından əhatə dairəsinin genişliyini və
deyim formalarının müxtəlifliyini nəzərə çatdıran F.Çələbi onların “janrdaxili bir
qrup kimi təsnif edilməsini” məsləhət görür (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 5).
Bəzəmələr, məzəli əhvalatlar və məzəli ixtilətlar da məsxərənin variantları, yəni
janrdaxili dəyişimləridir. Zarafatlar və zarafat təriflər də lətifənin janrdaxili
dəyişimləri kimi nəzərdən keçirilməlidir. Lətifələr daha çox regional-bölgə
folklorunun qəhrəmanı Hacı dayı və Şəkili obrazları ilə bağlıdır (AFA, XVIII (Şəki
folkloru, III), 2009: 146-190). Lətifənin janr özəlliklərinin bir variantını zarafatlar
təşkil edir. Zarafatlar Şəkinin tanınmış adamlarının başına gələnlərlə bağlıdır. Burada
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Lütfəli Abdullayevin zarafatları daha çox yayılıb. “Lütfəli Abdullayevin son zarafatı”
adlı nümunədə deyilir: “Xalq şairi B. Vahabzadə öz xatirələrinin birində qeyd edir ki,
bir gün axşamdan xeyli keçmiş köhnə dostum L.Abdullayev telefonla mənə zəng etdi,
ordan-burdan, olub-qalanlardan danışdıq. Söhbətin sonunda o qayıtdı ki, bəs, dədən
Mahmudun (B.Vahabzadənin atası mərhum Mahmud kişini nəzərdə tuturdu) yanına
gedirəm, sözün-zadın olar, verəcəyin bir şey varsa, ver aparım. Xeyli gülüşdük,
sağollaşıb telefonun dəstəyini yerə qoydum. Səhər L.Abdullayevin vəfat etdiyini
bildirdilər... (AFA, XVIII (Şəki folkloru, III), 2009: 195). Zarafat tərifləri isə bəzən
bir cümlədən ibarət olur, haqqında söhbət gedən obrazın xarakterik keyfiyyətlərini
sərrast ifadə edir: “Cannara dəyən oğlansan, hayıf ki, hağlın (ağlın) yoxdu” (AFA,
XVIII (Şəki folkloru, III), 2009: 223). Məzəli ixtilətlər müxtəlif mövzulardadır,
canlı söhbətlərin, mabahisələrin tərkibini təşkil edir. Məzəli ixtilətlər Şəkinin Biləcik,
Qışlaq, Layisqi, Qaraqoyunlu bölgələrindən toplanmış lətifə nümunələridir. “Düz
görən çəp” məzəli ixtilatında deyilir: “Bir uşaq bir çəp görənə yaxınlaşıb deyir:
-Dayı, bu doğrudur ki, deyirlər, çəpgözlər həmişə bir şeyi iki görürlər?
Çəpgöz acıqlı-acıqlı deyir:
-Onu deyənlər çox qələt eləyir. Elə olsaydı, indi mən sizin ikinizi dörd
görərdim” (AFA, XVIII (Şəki folkloru, III), 2009: 237).
Baməzələrin söyləmələri isə məzələr və kimgə söhbətləri adlanır. Göynük
baməzələrinin dilindən yazıya alınan məzələr və yalanlar lətifələrin nadir
variantlarıdır (Şəki folklor örnəkləri, III, 2016: 6). Şəki folklor toplayıcılarından biri
olan Hikmət Əbdülhəlimov kimgə söhbətləri haqqında şərhdə yazır: “Ağız
ədəbiyyatının yarandığı və yayıldığı maraqlı mənbələrdən biri kimgələrdir. Şəki
dialektində “kimgə” sözü adamların kiçik qruplarla yığıldıqları məkana deyilir.
Kimgələrdə adətən olub-keçmiş və cari həyat hadisələrinə, həmyerlilərin davranış və
hərəkətlərinə qiymət verilir, təbii və özünəməxsus ağız ədəbiyyatı yaranır. Kimgələrə
orta və yaşlı nəslin adamları yığılır” (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 492). Kimgə
söhbətləri yersiz və gülüş doğuran cavablar üzərində qurulmuşdur. “Heş fikir eləmə!”
kimgə söhbətində gülüş doğuran məqam acınacaqlı hadisə ilə bağlıdır: “Qışlaqlı
Məmməd kişi can üstündə idi. O, arvadını və övladlarını yanına çağırdı, böyük oğlu
Qurbana müraciətlə dedi:
-Ay Qurban, mən daa ölürəm, ananı, bacı və qardaşlarını saa tapşırıram.
Qəhrələnmiş Qurban kövrələrək:
-A dədə, heş fikir eləmə, bəlkə belə xeyirlidi! – deyib hönkür-hönkür ağladı”
(AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 445).
Epik növün digər janrı isə deyimlər adıyla təqdim olunur və onun janrdaxili
dəyişmələri sözatmalar, cırnatmalar və sataşmalar sayılır. Sözatmaların bir qismi
lirik şəkildədir. Faiq Çələbi yazır: “...Sözatmaların nə folklorda, nə də elmdə xüsusi
bir adı yoxdur, onlar heç bir terminlə ifadə olunmurlar. Ancaq aydın görünür ki, bu
nümunələrdən hər biri kompliment rolunu oynayır və Azərbaycan folklorunda
kompliment janrının mövcudluğunu göstərir (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 17).
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Sataşmalar və cırnatmalar lətifə janrına yaxındır, bəzən belə folklor örnəklərində
“təhkiyə adi lətifələrdə olduğu kimi başlayır və davam edir, ancaq gülməli (və
ibrətamiz) sonluqla yox, gülüş doğuran yanıltmacla bitir” (Şəki folklor örnəkləri, I,
2014: 18). Belə lətifələr “sual-cavab şəklində qurulan lətifələr” sayılır. Tematik
baxımdan lətifə janrına yaxın olan bəzi deyimlər şəkli xüsusiyyətlərinə görə
fərqləndirilir, hətta sual-cavab lətifələri aldatma tapmacaları, çaşdırma tapmacaları
və yanıltmaclar kimi xarakterizə olunur: “Göründüyü kimi, qarşımızda lətifə,
yanıltmac və cırnatma janrlarının xüsusiyyətlərini özündə çox məharətlə, təbii şəkildə
birləşdirən unikal bir folklor nümunəsi durur” (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 19).
Yanıltmaclar isə sataşma və cırnatma yanıltmaclarına bölünür. Bunu nümunələrdən
də müşahidə etmək mümkündür: “Hərif Şərif sərvətə də çıxdı şərik”, yaxud: “Qara
qarı qanı qara, qana qana, qaara qarı qara qıra qatdı” (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014:
208).
Şəki folklorunda şivənin rolunu yüksək qiymətləndirən Yaşar Qarayev bu
dialektal keyfiyyəti “nəfəsdə zümzümə, tələffüzdə rəqs” adlandırır: “Nə qədər ki,
Şəkidə şivə var – yumor da var” (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 16).
Şəkinin folklor toplularında nəsihətnamələr, vəsiyyətnamələr, təriflər epik
növün janrları kimi verilmişdir. Nəsihətnamələr valideynlərin övladlarına,
ağsaqqalların gənclərə öyüdlərindən ibarətdir, belə nümunələr öyüdlər də adlanır.
Vəsiyyətnamələr isə adətən dünyadan köçmə ərəfəsində olan yaşlı adamların öz
övladlarına söylədikləri müdrik kəlamlardır. Məsələn atanın oğula nəsihətində
(öyüdündə) deyilir: “İsrafçılıq etmə, Allah israfçılıq edənləri sevməz”, yaxud:
“Allahın verdiyindən qənaətlə istifadə et” (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 290-291).
Təriflər lirik və epik olur. Epik təriflər: “Cannara dəyən oğlansan! Başımın tacısan!
Gözümün işığısan!” (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 292). Lirik təriflər “Gəlin
tərifi”ndən və “Oxşamalar”dan ibarətdir. Əslində, “Gəlin tərifi” toy nəğməsidir:
Gəlin diyər, hanı anam?
Mən bu yerdə necə qalam?
Sənin qaynanan olar anan,
Gəlin, xoş gəldin, xoş gəldin (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 292-293).
Oxşamalar beşik nəğmələrindəki oxşamalardan fərqlənmir:
Dağlarda atlar,
Quyruğun qatlar.
Balama qurban
Göyçək arvadlar.
Qızdı, nazdı,
Min tümən azdı.
Minin də gətir,
Mindir, götür (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 294).
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Şəki folklor örnəkləri içərisində ayrıca janr nümunələri kimi qeydə alınan
deyimlər mövzu çaları ilə atalar sözündən fərqlənir. Deyimlərin bir qismi şəkililərin
nitqində geniş işlənən obrazlı ifadələr və sabit söz birləşmələri üzərində qurulur.
Paremilərin bir növü kimi belə deyimlər bitmiş fikri deyil, sərrast ifadəni bildirir.
Göründüyü kimi, deyimlər sabit folklor janrı deyil, bir çox epik və lirik nümunələrə
verilən ad olsa da, əksər hallarda frazeoloji vahidləri ifadə edir (Şəki folklor
örnəkləri, II, 2014: 305). Etnoqrafik mətnlər adıyla verilən cadular, dualar,
qırxadüşmələr, ruhgötürmələr, qarınçəkdirmələr, umsunmalar, yağış yağdırmalar və
yağış kəsdirmələr folklorşünaslar tərəfindən janr təyinatına görə tam öyrənilməmişdir
Cadular əhvalatlardan, dualar təsvirlərdən, qırxadüşmələr izahlardan ibarətdir.
Ruhgötürmə “ruh tutmuş” adamların üzərində icra olunur. Qarınçəkmə türkəçarə
xarakterlidir. Umsunmalar müxtəlif yeməklərdən “şişən” adamlara verilən
məsləhətlərdir. Yağış yağdırma və yağış kəsdirmə müsəlla janrlarıdır və kütləvi icra
olunan mərasimdir (Şəki folklor örnəkləri, II, 2014: 244-255).
Lirik növün janrdaxili dəyişmələri içərisində düzgünün tematik təyinatı
xüsusilə seçilir. Sicilləmə adlanan düzgü aşıq şeir şəkli olan vücudnamələrin folklor
versiyası sayılır. Vücudnamənin el arasından toplanmış nümunəsi aşıq şeir şəklindən
bir o qədər də fərqlənmir:
Əllidə eylədim ömrümü yarı,
Ömür bağçasının saraldı barı,
Səslədim möhnəti, oyatdım zarı,
Məmnun adladım, keçdim cəfaya.
Altmışımda sanbur gədikdən aşdım,
Yetmişimdə əhli-zayadan qaçdım,
Səksənimdə səbri-taqətdən düşdüm,
Qədd əyildi, pənah gətirdim əsayə (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002: 327).
Mövlud, yaxud mövludnamə də vücudnamələr kimidir, peyğəmbərin dünyaya
gəlişi və həyatı haqqındadır: “Məvlud özü yeddi başlıxdan ibarətdi. Məvlud yeddi cür
avaznan qirayət olunur” (Şəki folklor örnəkləri, II, 2014: 268). Mövludnamələr
sədalar və zikirlərdən ibarətdir. Sədalar bir şeirin bir neçə avazla səsləndirilməsidir,
zikirlər isə mömin adamın ziyarəti zamanı onun ruhuna oxunan dualardan ibarətdir
(Şəki folklor örnəkləri, II, 2014: 273). Sədalar “Ya RəsulAllah”, zikirlər isə
“Lailahəilləlah” döndərməsi ilə müşaiyət olunur. Şəki şəhərində mövlud vəzn, xalq,
sufi və ozan bölgüləri ilə dörd qiraət üzrə oxunur. Mövludlar hekayət kimi başlayır:
Əvvəladan bir hekayət edəyim,
Əhli-əxbardan rivayət edəyim (Şəki folklor örnəkləri, II, 2014: 271-272).
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Şəkidən toplanmış düzgülərin bir qismi (usandırmalar, təngəgətirmələr,
fırlamalar və sair) tədqiqatçılar tərəfindən “ardı olmayan nağıl” adlandırılır (Şəki
folklor örnəkləri, I, 2014: 21-22). Acıtmalar (dolamalar), öcəşmələr və hədələr isə
düzgünün həcmcə kiçik variantlarıdır. Acıtmalar (dolamalar) məzmunundan asılı
olaraq iki, üç, bəzən isə daha çox misradan ibarət olur. İki misralı acıtma:
A Nazlı, Nazlı,
Başı qapazlı (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 401).
Üç misralı acıtma:
Meşədən ayı gəlir,
Bizə bir dayı gəlir,
Mollanın tayı gəlir (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 403).
Dörd misralı acıtma:
Keçəl, keçəl mərəndi,
Qolları düymələndi,
Eşitdi saçlı gəlir,
Başına kül ələndi (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 403-404).
Həcmcə iri acıtma:
Tükəzban yatır,
Qız demə, qatır,
Xor-xor xoruldar,
Gur-gur guruldar.
Gözləri kişmiş,
Yanağı bişmiş,
Əlləri fətir,
İstəyir xəlbir.
Ayağı kəndir,
Nəfəsi təndir,
Dili bir ərşin,
Burnu bir sacin.
Ömrü axırdı,
Axırı naxırdı,
Belə söylərəm,
Onu neylərəm (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 403).
Gətirilən nümunələrdən göründüyü kimi, acıtmaların vahid ölçüsü yoxdur,
digər düzgü variantları kimi, acıtmaların da həcmi ifadə etdiyi fikirdən və təsvir etdiyi
hadisədən asılı olaraq uzun və qısa olur. Acıtmalar kimi, öcəşmələr də oxşar mahiyyət
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daşıyır, həcmcə kiçikdir və cəmi iki misradan ibarətdir. Öcəşmələr dialoq
xarakterlidir:
-Parça-parça parçalar,
-Pələng səni parçalar.
Yaxud:
-Qoca-qoca qarılar,
-Səni çalsın arılar (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 395).
Şəki folklor toplayıcıları hədələri öcəşmələrlə bir yerdə təqdim edirlər, lakin bu
folklor örnəkləri nitq janrı nümunəsidir, daha çox epik şəkildə ifadə olunur.
Örnəklərdən birinə diqqət yetirsək, hədələrin salamlaşma, vidalaşma, ismarıc, alqış
(dua), qarğış (bəddua) və digər nümunələr kimi nitq janrlarının tərkib hissəsi
olduğunu görərik: “İki gözunu bi deşikdən çıxardaram”, yaxud: “Qavırğannan dişimi
qurtduyərəm” (Şəki folklor örnəkləri, II, 2014: 350).
Söyləmələr, qoşmalar, qoşqular, şumqurux qoşmalar, bəhslər, vəsflər,
sanamalar da düzgü janrının variantlarıdır. Bu nümunələr bir-birindən məzmununa
və məqsədinə görə fərqlənir. Sanamalar həm də oyun nəğmələri sayıldığı üçün
dramatik növün janrı kimi nəzərdən keçirilir. Söyləmələrlə deyimlərin ciddi janr fərqi
yoxdur, hər ikisi həm lirik, həm də epik formada ifadə olunur. Toplayıcılar da bu
folklor nümunələrini “Deyimlər, söyləmələr” adıyla təqdim edirlər. Deyim və
söyləmə nümunələri:
Getdin gördün lotu,
Yanında bir qədər otu.
Getdin gördün molla,
Dön, gəldiyin yolla (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 295).
Maşın gəlir, ləng gəlir,
İki dolu qənd gəlir.
Mən şirin çay içmərəm,
Qaynanama dərd gəlir (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 303).
Deyim və söyləmələrin epik nümunələri daha çox məsləhət xarakterlidir:
Asılan hər qazannan aş umma, umsux olarsan.
Alçaxda oturub hündür danışma, ağzın ovular.
Yaşınnan yekə danışma, başın ağriyər.
Əlin uzun, dilin qısa, di çıx üzə ölmüş kosa (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002:
309).
Qoşmalar və qoşqular klassik aşıq ədəbiyyatında olan janrlara uyğundur. Belə
folklor nümunələrinin müəllifi olanları da var (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 296300).
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Şumqurux qoşmalar isə qoşma janrında deyil, sadəcə qoşqu xarakterlidir, düzgü
janrının struktural tələblərinə uyğundur, əsasən evlənmə, ailə qurma problemləri ilə
bağlıdır:
Yeriknazam mən, mən,
Topuxbazam mən, mən,
On iki kişiyə getmişəm,
Gənə də qızam mən, mən.
Maşın gəlir dalbadal,
A dəd maa arvad al.
Arvad olmasın, qız olsun,
Əl-ayağı düz olsun (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002: 323).
Bəhslər Aranla Dağın mübahisəsindən, xörəklərin bəhsindən ibarətdir (AFA,
VI (Şəki folkloru, II), 2002: 38). Vəsflər müxtəlif əşyaların poetikləşdirilməsindən
ibarətdir. Əl ağacının, narın, üzərliyin, çayın vəsfi düzgü şeir şəklinin tələblərinə
uyğun şəkildə qurulmuşdur. “Narın vəsfi” nümunəsi məsnəvi şəklindədir:
Ağacda bir topum var,
Gündə alışıb yanar,
İçi qızıl dənəli,
Dənələri yiməli,
Heyran qalıf dadına,
Nar qoyublar adına (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002: 307).
Bayatılar da janr inkanlarına görə bir-birindən fərqlənir. Şəki folklor örnəkləri
içərisində bayatı, cinas bayatı, tapmaca bayatı, Qaraqoyunlu (Tərəkəmə) bayatı,
müəllifli bayatı nümunələri ayrıca qruplaşdırılır. Tapmaca bayatılar əslində lirik
tapmacalardan ibarətdir. Məcələn, cavabı qurbanlıq qoyun olan bayatının mətni
belədir:
İçini kabab etdim,
Çölünü corab etdim.
İldə bir dəfə kəsdim,
Böyük bir savab etdim (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 333).
Cinas bayatı isə “karalıptı” sözünün müxtəlif dialektal mənaları (omonim
variantları) üzərində qurulmuşdur:
Azizim, karalıpti,
Yağıbtı-karalıptı.
Paçadan bir daş düşdü –
Ocağın karalıptı (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 335).
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Qaraqoyunlu (Tərəkəmə) bayatıları məzmununa görə ağıları xatırladır:
Nə çəkdi başım mənim,
Torpağım, daşım mənim.
Nə dildeyim, ağlayım,
Quruyuf yaşım mənim (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 335).
Müəllifli bayatılar ayrı-ayrı tanınmış şəxslər haqqındadır. Məsələn, Niyazi,
Fikrət Əmirov və Qara Qarayev haqqında olan bayatılar onların sənət ecazkarlığını
əks etdirir:
Əzizim, qara çatdı,
Qar yağdı qara çatdı.
“Yeddi gözəl” xəstəydi,
Dadına Qara çatdı.
Əzizinəm “Rast” gəldi,
Rast” ilə “Şur” rast gəldi.
Fikrətə Şur muğamı,
Niyaziyə Rast gəldi (AFA, XVIII, Şəki folkloru, III, 2009: 403).
Xoyratlar (Kəsik bayatılar), halayanmalar, yazığıgəlmələr və yazıqlamalar Şəki
folklor örnəklərinin toplayıcıları tərəfindən bayatının variantları kimi yazıya
alınmışdır. Kəsik bayatılar, yəni xoyratlar birinci misrası dörd, qalan misraları 7
hecalı olan bayatılardan ibarətdir:
Ay Mədəd,
Ülkər Mədəd, ay Mədəd.
Baş verib dan ulduzu,
Ayrılıqdı, ay Mədəd.
Aydın olsun,
Gün doğsun, aydın olsun.
Bu gün oğul toyundur,
Gözünüz aydın olsun (AFA, XVIII (Şəki folkloru, III), 2009: 311).
Halayanmalar eyni bölgədən yazıgəlmələr, yazıqlamalar adıyla da toplanmışdır.
Sözlə hala yanan ya valideyn, ya da yaxın qohumdur: “Ox bala, cəhənnəmi diri gözlü
gördün sən! Hayıf sənnən! Anam səən (səni) doğunca daş doğub daşqörəyə
qoyuydu!” (Şəki folklor örnəkləri, I, 2014: 289).
Dildemə ağının janrdaxili dəyişimidir. Şəki folklor örnəkləri içərisində
dildemələrin həm epik, həm də lirik variantları mövcuddur. Ata-anaya, bacı-qardaşa,
balaya, sonsuza, həkimə, qocaya, şəhidlərə aid dildemələr “ürək dağlayan” yanğılı
sözlərdən ibarətdir. Dildemələri müdrik fikirlər də saymaq olar. Ata-ana haqqında
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dildemə başdan ayağa öyüd üzərində qurulmuşdur: “Ata-ana balanın kiçik Allahıdır.
Cənnət deyilən şey Anaların qədəmləri altındadır. Ataya ibadət Allaha ibadətdir.
Atanın-ananın bir haqqını min bir borc ödəyə bilməz...” (AFA, XVIII (Şəki
folkloru, III), 2009: 315). Epik dildemələrdən biri şair haqqındadır: “Xalqın haq
sözünü deyən şair ölübdür. Söz bağçası yadigar qalan şairim lay-lay. Könüllərdə izi,
yaddaşlarda sözü qalan şairim lay-lay. Söz arxalı, söz dayaqlı” (AFA, XVIII (Şəki
folkloru, III), 2009: 318). Epik dildemələr “Lay-lay” oxşaması ilə müşaiyət olunur.
Lirik dildemələr bayatışəkillidir:
Göyərçinim balalar,
Bağda bitən alalar.
Ağlamayıb dözərmi
Oğlu ölən analar (AFA, XVIII (Şəki folkloru, III), 2009: 321).
Həyəcanlı, emosional fikirləri ifadə edən mənsur dildemələr də var:
Əzizinəm, ay dədəm oğlu, qardaş,
Ağzımda dilim dədəm oğlu,
Başımda gülüm dədəm oğlu,
Ay uzunca yolum,
Şirincə dilim dədəm oğlu,
Qardaşım ay laylay, laylay, lay lay lay (AFA, XVIII (Şəki folkloru, III),
2009: 322).
Şəkidən yazıya alınan “Yel Baba şivənləri”ni də ağının bir növü saymaq olar.
Əslində, şivən ağının bir qədər çılğın, emosional şəkildə ifadə olunan variantıdır.
Ağıdan fərqli olaraq, “Yel Baba şivənləri”ndə misraların sayı qismən çoxdur və hər
şivəndən sonra Yel Babaya müraciəti özündə əks etdirən döndərmə (nəqarət) hissəsi
gəlir:
İpim ipdən üzüldü,
Köksüm dibdən üzüldü.
Bircə gündə min cavan
Qara qəbrə düzüldü.
A Yel baba, Yel baba,
Tək qalmışam, gəl baba (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 63).
Beşik nəğmələrinin (laylaların) janrdaxili dəyişmələrinə yuxlatmalar,
oyatmalar, arzulamalar, qarğış-laylalar, alqış-laylalar, şikayət-laylalar, inam və
etiqadlarla bağlı laylalar daxildir. Oxşamaların janrdaxili dəyişmələrinə öyrətmələr,
bənzətmələr, bəsləmələr, qurbannamələr və sair daxildir. Yuxlatmalar bayatı
şəkillidir, bayatıya əlavə olunan iki misra “Balam laylay, a laylay, Gülüm laylay, a
laylay” döndərməsindən ibarətdir:
Uyu balam, yat balam,
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Qızıl gülə bat, balam.
Şütük bağın bağlayım,
Şirin-şirin yat, balam.
Balam laylay, a laylay,
Gülüm laylay, a laylay (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 383).
Oyatmalar bayatı həcmindədir, döndərməsizdir:
Oxunur azan, bala,
Dur geyin, bəzən, bala.
Boyuna anan qurban,
Tappatap gəzən bala (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 386).
Arzulamalar dörd və iki misradan ibarətdir, oxşamalara bənzəsə də, bu folklor
nümunələrində daha çox onu söyləyənin (ananın) körpəsi ilə bağlı arzuları ifadə
olunur:
Qızıl gül bağın olsun,
Bağlar oylağın olsun.
Tanrıdan arzum budu,
At minən çağın olsun.
Yaxud:
Balama qurban oymaqlar,
Balam haçan oynaqlar? (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 387-388).
Alqış-laylalar və qarğış laylalar körpə ilə bağlı alqışları və qarğışları ifadə edir.
Alqış-bayatıda əsasən ananın duaları, istəkləri verilir:
Oğul, min budağ ol sən,
Gözümdə dağ ol sən.
Südümü halal etdim,
Hər gün üzü ağ ol sən (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 391).
Qarğış-bayatıda ana övladına pislik edə biləcək insanları, onu istəməyənlərı
qarğayır:
Laylayım el başına,
Sancılsın tel başına.
Səni kim istəməsə,
Qalmasın il başına (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 391).
Şikayət-laylalarda ananın məişəti, güzəranı və həyatından şikayətləri ifadə
olunur:
Dağlar başı qar oldu,
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Yad ev mənə dar oldu.
Ərim kaftar olsa da,
Balam mənə yar oldu (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 393).
İnam və etiqadlarla bağlı laylalarda körpəni bədnəzərdən, pis insanlardan,
xətalardan qoruyan “qüvvələrə” müraciət olunur:
Anan tel düzər sənə,
Bacın gül bəzər sənə.
Tanrıdan əhdim budur,
Dəyməsin nəzər sənə (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 392).
Oxşamaların janrdaxili dəyişmələri laylalardan məzmununa görə qismən
fərqlənir, ananın nəğməsi artıq anlayan və dinləyən uşağa söylənir. Oxşamalar və
onun janrdaxili dəyişimi olan qurbannamələr bir-birinə bənzəyir, fərq ondadır ki,
oxşamalarda daha çox uşağın boyu-buxunu, hərəkətləri “oxşanır”, qurbannamələrdə
isə eyni məqsəd üçün uşağa qurbanlar dilənir, vəd olunur. Oxşama nümunəsində
deyilir:
Dağın maralı,
Gözü qaralı,
Dünyanın malı
Bu balama qurban.
Yaxud:
A dağdağannar,
İlan boğannar,
Oğlan doğannar
Bu balama qurban (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 389).
Qurbannamədə deyilir:
Şan bağlayar arılar,
Qonar gülə, sarılar.
Balama qurban olsun
Yaşı ötmüş qarılar (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 393).
Oxşamalar beş, qurbannamələr yeddi hecalıdır. Bənzətmələrdə körpə gülə,
şəlaləyə, ay parçasına, ceyrana və sairə bənzədilir:
Bağda bülbül oxuyur,
Saça sünbül toxuyur.
Balamı iylərəm,
Elə bil gül qoxuyur (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 390).
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Bəsləmələr laylaların arzulama variantına bənzəyir:
Bəslərəm ay parçasın,
Almışam toy parçasın.
Allahım yetirəcək
Üzüyüylə xonçasın (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 392).
Dilaçmalarla öyrətmələr oxşar məzmunludur. Dilaçmalarda körpə ilk sözlərini
söyləyir, öyrətmələrdə isə uşaq ona göstərilən əşyaların adını deyir. Dilaçma
nümunəsi:
-Bu nədi?
-Gözdür.
Balam didiyi
Nə şirin sözdür.
-Bu nədi?
-Saçdır.
-Allah, balama
Sən tez dil açdır (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 394).
Öyrətmə nümunəsi:
-Nə görürsən?
-Dağ.
Qızım düz didi,
Qızıma bir pay.
-Bu nədi?
-Qoyun.
-Oğlum böyüsün,
El görsün toyun (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 394-395).
Xeyir-dualar, ərzumanlar/arzulamalar (arzular), bəddualar dua janrının
tematik təyinatına görə fərqlənən variantlarıdır. Xeyir-dualar alqış xarakterlidir,
bəddualar isə qarğışlardan ibarətdir. Ərzumanlar/arzulamalar istəyini, niyyətini ərz
etmək anlamındadır və məzmununa görə xeyir-dualardan bir o qədər də fərqlənmir.
“Allah səni naməhrəm əlinə salmasın!” və “Allah kəsbaa bərəkət versin!” ifadələri
xeyir-duadır. “Allah sağ əli sol ələ möhtac eləməsin!” və “Allah sağ gözü sol gözə
mötac eləməsin!” ifadələri isə ərzumanlar kimi toplanmışdır (AFA, VI (Şəki
folkloru, II), 2002: 370-371). Ciddi məzmun və struktur fərqi olmayan belə folklor
nümunələri ayrı-ayrı bölgələrdə müxtəlif adlar altında yaranır və yayılır. Bu cür
folklor nümunələri bəzən istəklər, niyyətlər adıyla da yazıya alınır. Yalvarışlar,
asilənmələr, salamatlaşmalar, hal-əhvaltutmalar andların məqsəd və vəzifəsinə görə
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fərqlənən janrdaxili dəyişimləridir. Bunu nümunələrdən də aydın görmək
mümkündür. And nümunəsi: “Yalan deyirəmsə, gözlərim qənd kimi ağarsın!
Əşədübillah! Ziyarət haqqı!” (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002: 374). Yalvarış
nümunəsi: “Allahından qorx! Allah xətrinə, eləmə (elə)! Yetim-yesirə əl tut!” (AFA,
VI (Şəki folkloru, II), 2002: 375). Asilənmə nümunəsi: “Kül məəm (mənim) başıma!
Yarımışdım, yaz danası kimi! Yeriyəni pis genə qalsın! Xoş halına yeriyənin!” (AFA,
VI (Şəki folkloru, II), 2002: 376). Salamatlaşma nümunəsi: “Savax şəriflərin xeyir
olsun! Günortan xeyir olsun! Hər vaxtın xeyir olsun!” (AFA, VI (Şəki folkloru, II),
2002: 377). Hal-əhvaltutma nümunəsi: “Öydə-eşikdə saağlıq-salamatlıqdır? Təkcə
salamatlıq olsun!Hər şey düzəliciyh!” (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002: 378).
Sancmalar, qızışdırmalar, məzəmmətlər, danlaqlar, ürəkqoppacalar,
xoxgəlmələr nitq janrlarıdır. Şəki folklor örnəkləri içərisində ədəb-ərkan ifadələri olan
öyüd-nəsihətlər və müdrik kəlamlar, heyrət, razılıq və narazılıq ifadələri, məzəmmət
və danlaq ifadələri assiqnmentativ xüsusiyyətlərinə görə janr dəqiqləşdirməsi tələb
edir (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002: 379-384). Məzəmmət və danlaq ifadələri
həcmcə qısa olsa da, fikrin sərrast şəkildə ifadə olunması ilə seçilir: “Hütün biri hüt!
Yaşınnan da olsa utan! İdimin itsin!” (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002: 384).
Ürəkqoppacalar “janrı” kimi təqdim olunan folklor nümunələri həyəcan-təlaş
ifadələrindən ibarətdir: “Elə bil başıma bi vedrə qaynar su tökdülər! Əyağımın
altınnan yer qaşdı!” (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002: 385). Şəki folklor
toplayıcılarının xoxgəlmə “janrı” kimi qələmə aldıqları nümunələr isə hədə-qorxu
ifadələrindən ibarətdir: “Diyəsən, başin bədənaa ağırlıq eliyir! Dişdəro qarnaa
tökərəm!” (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002: 386). Bu folklor örnəkləri içərisində
sancmalar və qızışdırmalar tematik və struktural keyfiyyətlərinə görə fərqlidir, daha
çox öcəşmələrə və acıtmalara yaxındır. Öcəşmələrdə və acıtmalarda sərt ifadələrə
üstünlük verilirsə, sancmalar və qızışdırmalar “yumşaq” deyimləri ilə seçilir.
Məsələn:
Ağzında var qızıl dişi,
Öyündə var bişmişi.
Niyə ay müəllimə,
Durğuzmursan bu ölmüşü?
Yaxud:
Yekə baş,
Bir qazaan aş,
Onu da yesin Molla qaqaş (AFA, VI (Şəki folkloru, II), 2002: 382).
Qiymət Məhərrəmli Şəki folkloru ilə bağlı toplularda əksini tapmayan janr
baxımından xüsusi diqqət çəkən qənaətcillik, yığcamlıq təlqin edən ifadələrdən və
tənbehlərdən söhbət açır: “Ə, sən lap yağ yiyif, yaxada gəzən adammışsan ki!” deyən
Şəkili qarşısındakını tənbeh edir ki, yalnız özünü düşünmə, ətrafındakılara da sayğı
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göstər. Hər yerə burnunu soxan kəslərə “Teyfəsiz toy olarmı?” deyərlər”
(Məhərrəmli Q. Tədqiqlər, 2017/1: 75).
Şəki folklor örnəklərinin toplayıcıları andları, inancları, yuxuyozmaları,
bədnəzərləri, alqışları, qarğışları inam və etiqad janrları adı altında qruplaşdırırlar.
Tapmacaların bilməcə, bağlama, çaşdırma, yanıltma variantları ilə yanaşı, açmacalar
da janrdaxili dəyişmələr kimi diqqət çəkir. Açmacalar həm lirik, həm də epik şəkildə
olur. Lirik variantlı açmaca hesablamalar üzərində qurulmuşdur. Çaşdırmaların
cavabı 63 qaz olan açmacada deyilir:
Göydə gedək yüz qaz,
Nə deyirsən, yalqız qaz?
Bizə bizcən də gərək,
Bizim yarımızcan da gərək,
Dörddə birimizcən də gərək,
Sən də bizim içimizdə,
Onda olduq yüz qaz? (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 436).
Epik açmacalar əsasən məntiq üzərində qurulmuşdur. Bu cür açmacalardan
birində soruşulur: “Qələmlə ayaqqabının nə kimi oxşarlığı var?” Cavab isə sintez
düşüncə qabiliyyəti tələb edir: “Biri kağızda iz buraxır, o biri yolda” (AFA, IV (Şəki
folkloru), I, 2000: 437).
Şəkidə “Bazar deyimləri” adlı folklor termini də mövcuddur. Belə nümunələr
digər bölgələrdə haylamalar adlanır. Belə nümunələrdən biri düzgü şəklində olan
“Şəki bazarı” adlanır:
Bazar, bazar, nə bazar,
Hər nə desən burda var.
Təzə, köhnə, yaxşı, pis,
Qızıl, gümüş, dəmir, mis.
Qatıq, ayran, qaymaq, şor,
Satan cəlddir, alan kor.
Vallah, Şəki bazarı,
Tamaşadır, tamaşa.
Gəl bəri, ay müştəri!
Müştəri, ay müştəri! (AFA, XVIII (Şəki folkloru, III), 2009: 327).
Bazar deyimlərinin bir qismi “Bazar tərifləmələri” adlanır. Bu cür folklor
örnəkləri “Gəl, ay müştəri, Qızıldandı dişləri!” çağırışı ilə başlayır, bəzən sadəcə bir
cümləlik müraciətdən və lirik parçadan ibarət olur. Çağırış, yaxud müraciət xarakterli
bazar tərifləməsi: “Gəl mala, qoyma qala” (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 447).
Lirik parçadan ibarət bazar tərifi məsnəvi şəklilli olur və həcmi söyləyicinin söz
ehtiyatının bolluğundan asılıdır:
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Ə, ədə, gədə, həmşəri,
Getmə ora, gəl bəri,
Ətsyu yi, küftə yi,
Pulun yoxdu, müftə yi (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 447).
Bazar deyimlərinin bir qismi epik nümunədir, daha çox atalar sözünə bənzəyir
və “Atmacalar” adlanır (AFA, XIII (Şəki, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala, Balakən
folkloru), 2005: 322).
Şəkinin tarixi, təsərrüfat həyatı ilə bağlı məlumatlar da folklordan yan keçmir.
Burada müxtəlif peşələrlə məşğul olanların öz yumor çələngi var. Məhəllə adları,
soylar və ləqəblərlə bağlı məlumatlarda çoxlu tarixi və toponimik rəvayətlər yer
almışdır. Maraqlıdır ki, həmin rəvayətlər bu janrın tələblərinə sığmır, onların
bəzilərini lətifə kimi də söyləyirlər. Şəkinin məhəllə adlarına diqqət çəkən Məhərrəm
Qasımlı haqlı olaraq yazır ki, bu adların “hər birisinin arxasında tarix içindən gələn
sirli-hikmətli mətləblər, folklor, etnoqrafiya materialları, maddi və mənəvi
mədəniyyətimizə dair unikal informasiyalar dayanır” (Mahmudoğlu Z. və başqaları.
Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər, II, 2009: 11). Şəkinin məhəllə adları,
soyları və ləqəbləri ilə bağlı məlumatlarda folklor örnəklərinin yer alması faktı Bəkir
Nəbiyevin də diqqətini çəkmişdir: “Folklor və etnoqrafiya materialları bütövlükdə
əsərin canında, ruhunda aparıcı yer tutur və milli-tarixi koloritin təqdimi baxımından
xoş təsir bağışlayır. Müəlliflərin yeri gəldikcə Şəkinin folklor pasportu olan gülməcə
və atmacalardan da istifadə etməsi kitabdan alınan ümumi təəssüratın ovqatını
yüksəldir” (Mahmudoğlu Z. və başqaları. Şəkidə məhəllə adları, soylar və
ləqəblər, II, 2009: 61). Məhəllə adları, soylar və ləqəblərlə bağlı bəzi folklor
nümunələri modulyativ xarakterdədir və bir janrın çərçivəsinə sığmır. Şəki
folklorunun toplayıcılarından biri Ləman Süleymanova yazıya alınan mətnlərin bir
qisminin tam formada olmadığını bildirir: “Hiss olunur ki, bunlar yaxın vaxtlara
qədər kamil sənət nümunələri olmuş, ancaq folklor vaxtında və lazımi səviyyədə
toplanmadığı üçün tədricən unudulmuşdur” (Süleymanova L. Tədqiqlər, XIX,
2016: 170). Göründüy kimi, folklor mətnləri zamanın erroziyasına məruz qaldığından
toplanmış bəzi nümunələrin janr təyinatını aparmaq da çətinləşmişdir.
Şəki folklor örnəkləri dramatik növün janrlarının rəngarəngliyi ilə də seçilir.
Buraya idman oyunları, daşla oyunlar, ağacla oyunlar, həmçinin oyun nəğmələri
daxildir. “Beşdaş”, “Dörddaş”, “Dennəmədaş”, “Qalaqurma”, “Saqqaqoz” kimi
oyunlar həm idman xarakterlidir, həm də daşla əyləncəli oyunlar sırasına daxildir
(Şəki folklor örnəkləri, III, 2016: 293-297). Oyun nəğməsi olan sanama oyundan
qabaq, oyuna hazırlıq mərhələsində və oyun prosesində söylənilir, daha çox
hesablama, sayma əməlləri üzərində qurulur:
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Biri bit,
İkisi it,
Üçü üzük,
Dördü döşək,
Beşi beşik,
Altısı alma,
Yeddisi yeşik,
Səkkizi sərçə,
Doqquzu donquz,
Onu oraq,
Gəlin, gedək,
Həsən kişinin
Evini yaraq (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 419).
Bu sanama rəqəmlərin alliterariv və assonans uyuşmalarına söykənir ki, bu da
mətnə ritmik ovqat gətirir. Ümumiyyətlə, sanmalarda qulaq qafiyələri, sait və samit
səslərin həmahəngliyi aparıcı mövqedədir. Bəzi sanamalar isə oxşar səslərin üstünlük
təşkil etdiyi əşyaların sadalanmasından ibarətdir.
Əyləncə xarakterli uşaq oyunları qruplar arasında həyata keçirilir. “Bacı-bacı,
yaxud qara pişik”, “Bel üstə kimin əli”, “Qurd baba”, “At başı”, “Toxumsəpmə”,
“Ənzəli”, “Bənövşə”, “Qara qazan” kimi oyunlar həm lirik, həm də epik hissələrdən
ibarətdir. Lirik parçalar ayrı-ayrı oyunçular tərəfindən söylənilir, epik parçalar isə
remarka mahiyyəti daşıyır (AFA, IV (Şəki folkloru, I), 2000: 405-416).
Nəticə. Göründüyü kimi, Şəkidə folklor örnəkləri özünəməxsus cəhətləri və
regional xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu örnəklərinin janr təyinatının, həmçinin
janrdaxili dəyişmələrinin öyrənilməsi Azərbaycan folklorşünaslıq elmini bir qədər də
zənginləşdirir.
Ədəbiyyat:
Azərbaycan folkloru antologiyası, IV kitab (Şəki folkloru, I cild). Tərtib
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Bilal Huseynaga oglu HUSEYNOV
INTRA-GENRE CHANGES IN SHEKİ FOLKLORE
Abstract
One of the rich folklore regions of Azerbaijan is Sheki. Great work has been
done in Sheki in the direction of collecting, publishing and studying folklore
examples, researches have been conducted on different genres of folklore, and
scientific articles have been written. Special attention is paid to the genre features of
the recorded examples in the forewords written to the books where Sheki folklore
examples are collected. However, there is a need to sufficiently investigate the genre
characteristics and intra-genre changes of the folklore examples of the region.
Examples of folklore, distinguished by their structural and thematic differences, are
sometimes grouped within the same genre in terms of type and genre, and sometimes
they are presented to readers as separate genres. For example, although masxary
belongs to the genre of parables, the expressive images of these folklore examples
create problems in the definition of the genre. The forms of masxary are metaphorical
and humorous. The issue is close to metaphorical masxary, it can be characterized as
its intra-genre variation. Humorous masxary is an intra-genre variation of anecdote.
Researchers make the thematic division of masxary into parable-mockery (masalmasxara) and satirical mockery (satirik-masxara). In addition, some of the jokes
collected from Shaki are called taunts (istehzalar). Embellishments (bazamalar),
funny stories (mazali ahvalatlar) and funny twists (mazali ixtilatlar) are also variants
of masxary, i.e. variations within the genre. Jokes (zarafatlar) and joke definitions
(zarafat terifler) should also be considered intra-genre variations of the anecdote. The
speech of bamazes is called mezes (mezeler) and khimga talks (kimge sohbetler).
Another genre of the epic type is represented by the name of idioms (deyimler), and
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its intra-genre variations are sayings (sozatmalar), scratches (cirnatmalar) and teasing
(sataşmalar). Some of the sozatmalar are lyrical. Some idioms, which are
thematically close to the anecdote genre, are distinguished by their figurative features,
and even question-and-answer anecdotes are characterized as deception riddles,
confusion riddles, and fallacies (sual-cavab latifeleri aldatma tapmacalari, çaşdırma
tapmacalari və yaniltmaclar). The fallacies are divided into teasing and scratch
fallacies (satashma və cirnatma yanıltmaclari). In Sheki's folklore collections,
exhortations, testaments, and praises (nesihetnameler, vesiyyetnameler, terifler) are
given as genres of the epic type. Among the examples of Shaki folklore, the idioms
recorded as examples of a separate genre differ from proverbs in terms of theme.
Some of the idioms are based on figurative expressions and fixed word combinations
that are widely used in the speech of people. As a type of paremis, such idioms
express a precise expression, not a finished thought. Apparently, idioms are not a
fixed genre of folklore, but a name given to many epic and lyrical examples, but in
most cases they denote phraseological units. Spells, prayers, incantations,
incantations, incantations, incantations, rain spells, and rain spells (cadular, dualar,
gırxadushmeler, ruhgoturmeler, garınchekdirmeler, umsunmalar, yagish yagdırmalar
və yagish kesdirmeler) given in the name of ethnographic texts have not been fully
studied by folklorists due to their genre designation.
Among the intra-genre variations of the lyrical type, the thematic designation
of the tongue-twisters stands out. The so-called registration is considered to be a
folkloric version of vucudname with the form of the tongue-twisters. Some of the
stories collected from Shaki usandırmalar, tengegetirmeler, fırlamalar, etc. are called
"untold tales" by researchers. The twists, turns and threats are smaller (acıtmalar
(dolamalar), oceşmeler and hedeler) versions of the tongue-twisters. Tales, couplets,
couplets, plowing couplets, stories, descriptions, and stories (Soylemeler, goşmalar,
goşgular, shumgurux goşmalar, behsler, vesfler, sanamalar) are also variants of the
prose genre. These examples differ from each other in terms of content and purpose.
Khoyrats (kesik bayati), halayanmalar, yazıgıgelmeler və yazıglamalar are written as
variants of bayat. Dildema is an intra-genre variation of the agi. Within-genre
variations of lullabies include lullabies, wake-ups, wishes, curse-lullabies, cheerlullabies, complaint-lullabies, faith and belief lullabies, and supplications
(yuxlatmalar, oyatmalar, arzulamalar, qargısh-laylalar, algısh-laylalar, shikayetlaylalar, inam və etigadlarla baglı laylalar və dilachmalar). Within-genre variations
of fondling include teachings, similes, feedings, sacrifices (oyretmeler, benzetmeler,
beslemeler, qurbannameler), and the like.
Blessings, wishes (desires), curses (xeyir-dualar, arzulamalar (arzular),
beddualar) are variants of the prayer genre that differ according to the thematic
purpose. Supplications, supplications, salutations, and conditions (yalvarishlar,
asilenmeler, salamatlashmalar, hal-ehvaltutmalar) are intra-genre changes of vows
that differ in terms of purpose and task. Stings, incitements, reproaches, scoldings,
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heartbreaks, jokes (Sancmalar, qızışdırmalar, məzəmmətlər, danlaqlar,
ürəkqoppacalar, xoxgəlmələr) are genres of speech. Collectors of Shaki folklore
examples group oaths, beliefs, dream interpretations, curses, applause, curses (andlar,
inanclar, yuxuyozmalar, bednezerler, algıshlar, qargishlar) under the name of faith
and belief genres. In addition to the riddles' options for not knowing, closing,
confusing, misleading, openings (bilmece, baglama, çchashdirma, yaniltma,
achmacalar) are also noteworthy as variations within the genre.
In Sheki, there is even a folkloric term called "Bazar deyimlari". In other
regions, such patterns are called haylamalar.
Sheki folklore examples are distinguished by the variety of genres of the
dramatic type. It includes sports games, games with stones, games with wood, as
well as play songs (idman oyunları, daşla oyunlar, ağacla oyunlar, həmçinin oyun
nəğmələri).
As it can be seen, folklore samples in Sheki are distinguished by their unique
features and regional characteristics. The study of the genre designation of these
examples, as well as their intra-genre changes, enriches the science of folklore studies
of Azerbaijan.
Keywords: Sheki folklore, genre determination and intra-genre variations of
folklore examples
Билал Гусейнага оглы ГУСЕЙНОВ
ВНУТРИЖАНРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ШЕКИНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Резюме
Одним из богатых фольклорным регионом Азербайджана является Шеки.
В Шеки проведена большая работа по сбору, изданию и изучению фольклорных
образцов, проведены исследования различных фольклорных жанров, написаны
научные статьи. Особое внимание уделено жанровым особенностям
зафиксированных образцов в предисловиях к книгам, в которых собраны
образцы шекинского фольклора. Однако существует потребность в достаточном
изучении жанровых особенностей и внутрижанровых изменений фольклорных
образцов региона. Образцы фольклора, отличающиеся структурным и
тематическим различием, иногда группируются в пределах одного жанра по
родовому и жанровому признаку, а иногда представляются читателю как
отдельные жанры. Например, хотя насмешка и относится к жанру притч,
выразительность образов этих фольклорных образцов создает проблемы в
определении жанра. Формы выражения насмешки метафорические и
юмористические. Проблема близка к метафорической насмешке, ее можно
охарактеризовать как ее внутрижанровую вариацию. Юмористическая издевка
– это внутрижанровая вариация анекдота. Исследователи проводят
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тематическое разделение насмешки на насмешку-притчу и насмешку
сатирическую (məsəl-məsxərə və satirik məsxərə). Кроме того, некоторые шутки,
собранные у Шеки, называются насмешками (istehzalar). Приукрашивания,
анекдоты и забавные разговоры (Bəzəmələr, məzəli əhvalatlar və məzəli ixtilatlar )
также являются вариантами насмешки, т.е. вариациями внутри жанра. Шутки и
определения шуток (Zarafatlar və zarafat təriflər) также следует считать
внутрижанровыми вариациями анекдота. Речь бамазов (baməzələr) называется
мезе, а химга говорит (məzələr və kimgə söhbətləri). Другой жанр эпического
типа
представлен
названием
фразеологизмов
(deyimlər),
а
его
внутрижанровыми вариантами являются идиомы, остроты и поддразнивания
(sözatmalar, cırnatmalar və sataşmalar). Некоторые слова лиричны. Некоторые
фразеологизмы, тематически близкие к жанру анекдота, отличаются своими
образными чертами, и даже анекдоты-вопросы характеризуются как загадкиобманки, загадки-путаницы, заблуждения (aldatma tapmacaları, çaşdırma
tapmacaları və yanıltmaclar). Заблуждения делятся на дразнящие и рычащие
заблуждения (sataşma və cırnatma yanıltmacları). В Шекинских фольклорных
сборниках увещевания, завещания, похвалы (nəsihətnamələr, vəsiyyətnamələr,
təriflər) даны как жанры эпического типа. Среди образцов Шекинского
фольклора фразеологизмы, зафиксированные как образцы отдельного жанра,
отличаются от пословиц тематикой. Часть фразеологизмов основана на
образных выражениях и устойчивых словосочетаниях, которые широко
используются в речи людей. Как разновидность паремиса, такие идиомы
выражают точное выражение, а не законченную мысль. По-видимому,
фразеологизмы — это не закрепившийся жанр фольклора, а название, данное
многим эпическим и лирическим примерам, но в большинстве случаев они
обозначают фразеологизмы. Джадулар дуалар, гырхадушмелер, рухготурмелер,
гарынчекдирмелер, умсунмалар, ягыш ягдырмалар и ягыш кесдирмелер
(Cadular, dualar, qırxadüşmələr, ruhgötürmələr, qarınçəkdirmələr, umsunmalar,
yağış yağdırmalar və yağış kəsdirmələr), данные в названии этнографических
текстов, не были до конца изучены фольклористами в силу своего жанрового
назначения.
Среди внутрижанровых вариаций лирического типа выделяется
тематическое обозначение стихотворения. Так называемая duzgu считается
фольклорным вариантом нательных документов в форме вуджуднаме
(Vücudnamə). Некоторые из историй, собранных из Шеки (usandırmalar,
təngəgətirmələr, fırlamalar və sair), исследователи называют «нерассказанными
сказками» (“Ardı olmayan nağıl”). Acıtmalar (dolamalar), öcəşmələr və hədələr —
это уменьшенные версии правды. Сказки, куплеты, двустишия, пахучие
куплеты, рассказы, описания, повести (Söyləmələr, qoşmalar, qoşqular, şumqurux
qoşmalar, bəhslər, vəsflər, sanamalar) - тоже варианты жанра дузги. Эти
примеры отличаются друг от друга по содержанию и назначению. Хойраты
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(кесик баяты), халаянмалар, языгыгелмелер и языгламалар пишутся как
варианты баят. Дильдема — это внутрижанровая вариация агы.
Внутрижанровые
вариации
колыбельных
включают
колыбельные,
пробуждения, пожелания, колыбельные проклятий, колыбельные радости,
колыбельные жалоб, колыбельные веры и убеждений и мольбы (yuxlatmalar,
oyatmalar, arzulamalar, qarğış-laylalar, alqış-laylalar, şikayət-laylalar, inam və
etiqadlarla bağlı laylalar və dilaçmalar). Внутрижанровые вариации сравнений
включают ойретмелер, бензетмелер, беслемелер, гурбаннамелер и тому
подобное.
Благословения, пожелания, проклятия (Xeyir-dualar, arzulamalar (arzular),
bəddualar ) - варианты молитвенного жанра, различающиеся по тематическому
назначению. Просьбы, мольбы, приветствия и условия (Yalvarışlar, asilənmələr,
salamatlaşmalar, hal-əhvaltutmalar ) — это внутрижанровые изменения обетов,
различающихся по цели и задаче. Уколы, подстрекательства, упреки,
порицания, огорчения, шутки (Sancmalar, qızışdırmalar, məzəmmətlər, danlaqlar,
ürəkqoppacalar, xoxgəlmələr ) — жанры речи. Собиратели шекинского
фольклора образцы группируют клятвы, поверья, толкования снов,
ругательства, аплодисменты, ругательства (andları, inancları, yuxuyozmaları,
bədnəzərləri, alqışları, qarğışları ) под названием веры и жанров поверий. В
дополнение к вариантам загадок для незнания, закрытия, запутывания, введения
в заблуждение, дебюты (bilməcə, bağlama, çaşdırma, yanıltma variantları ilə
yanaşı, açmaclar ) также заслуживают внимания как вариации внутри жанра.
В Шеки даже есть фольклорный термин «Базар деймлари». В других
регионах такие узоры называют хайламадлар.
Образцы Шекинского фольклора отличаются многообразием жанров
драматического типа. Включает в себя спортивные игры, игры с камнями,
игры с деревом, а также песенки-игры (idman oyunları, daşla oyunlar, ağacla
oyunlar, həmçinin oyun nəğmələri).
Как видно, фольклорные образцы Шеки отличаются своей уникальностью
и региональными особенностями. Изучение жанровой принадлежности этих
образцов, а также их внутрижанровых изменений обогащает фольклористику
Азербайджана.
Ключевые слова: Шекинский фольклор, жанровая детерминация и
внутрижанровая вариация фольклорных образцов.
Redaksiyaya daxil oma tarixi:
Çapa qəbul olunma tarixi:
RƏYÇİ: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Akif Əhmədov
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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