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Giriş: Onomastik vahidlərdən həm klassik, həm də müasir bədii ədəbiyyatda
geniş şəkildə istifadə olunur. Dilçilik ədəbiyyatında onomastik vahidləri bu
istiqamətdə öyrənən sahə poetik onomastika adlanır. Poetik onomastika dilçiliyin ən
yeni və hələ kifayət qədər tədqiq olunmamış sahələrindən biridir. Burada, əsasən,
bədii əsərlərə, bədii əsərdəki surətlərə, hadisələrin təsvir olunduğu yerlərə və s.
verilən adlar, onların üslubi xüsusiyyətləri, əsərin ideya-bədii təsir qüvvəsini
artırması kimi məsələlər tədqiqat obyekti götürülür.
x
x
x
Onomastik vahidlərin islubi imkanları. Xüsusi adlar geniş və zəngin üslubi
imkanlara malik dil vahidləridir. Buna görə də ümumi leksikanın üslubi laylarından
bəhs edərkən mütləq xüsusi adların emosional çalarlarına, ifadəliliyinə, bədii mətnə
milli kolorit verməsinə və digər bu kimi cəhətlərə elmi nəzər salmaq, linqvistik
təhlildən keçirmək olduqca vacibdir.
Bəzi kinofilmlərdə Div, Əjdaha, Zümrüd quşu, Duman, Səba yeli, Zülmət,
Cənnət və bunlara bənzər xüsusi sözlər işlənir. Həm də Zümrüd quşu, Səba yeli kimi
adlar xeyirxahlıq, yaxşılıq simvoluna çevrilmiş, adamların arzu və istəklərinə
çatmaları üçün əsas olmuşlar.
“Sahib: – Dağımdan, düzümdən, bulağımdan ayrılsam Div, Əjdaha olaram,
sonra da Zümrüd quşu olub göylərdə cövlan edərəm.
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Qərib: – Ay-hay! Hər yerdə bağ da var, bostan da var, dağ da, su da. Divə,
Əjdahaya baxın bir. Sağ olun, mən getdim”.
“Qərib cinlər diyarında” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1977.
“Yetim Hüseyn: – Üç, dörd, ac it gəldi, boğuşa-boğuşa bozbaşı yalamağa
başladılar. Xırmanda işləyənlər gendən lal-dinməz baxırdılar.
Əmir Tomar: – Ə, Hüsü, görürsən də, bir yandan Duman, bir yandan, Səba
yeli. Başqa tərəfdə isə həm Zülmət, həm də Cənnət”.
“Od arasında vahə” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1977.
Bədii əsərlərdə, xüsusilə təmsillərdə ümumi söz xarakterli qatır heyvan adları
xüsusi sözlər cərgəsinə keçir. Məsələn, müxtəlif kinofilmlərdə Qurd, Quzu, Aslan,
Çaqqal, Canavar, Dəvə və s. sözlər personajların adları kimi səciyyələnir.
“Gündüz Kərimbəyli: – Aparılan tədqiqatlara uyğun olaraq, müxtəlif, dəlil və
sübutlar aşkarlanmışdır. İlkin təhlildən məlum olur ki, Əhməd Qəmərlinin ölümündə
Qurd Cəbrayılın cinayətlərinin izləri aşkarlanır...”
“Arxadan vurulan zərbə” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1977.
“Göyüş: – Ay camaat, Səməd və Əzizdən xəbər yoxdur.
Qatır Məmməd: – Doğrudur, deyilənlərə görə sübh tezdən dumana düşmüşlər.
Həbib: – Qatır Məmmədin rəhbərliyi altında döyüşçülər cəlb edilməlidir”.
“Qatır Məmməd” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1974.
“Kiçik qardaş: – Bir az əyər-əskiyimiz var, Aslan dayı! Namaz dayı deyir ki,
taxta-şalban qıtlığından ev yarımçıq qalıb.
Böyük qardaş: – İndi xahiş-minnətlə iş aşmır. Əliniz cibinizdə olsun”.
“Qoca palıdın nağılı” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1984.
Səttar: – Nə oldu, sağını darayıb qurtarmadın?
Sona: – Bu dəqiqə qurtarıram, bəs Səlim hanı?
Səttar: – Canavar Kərimlə bir yerdədir, – dedilər”.
“Süd dişinin ağrısı” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1987.
Onomastik vahidlərin istifadə olunmasının məqam və formaları. Bədii
filmlərdə xüsusi sözlərdən – real adlardan satirik və yumoristik ifadə vasitələri kimi
istifadə olunur. Bu ifadə vasitələri müxtəlif formada özünü göstərir:
a) Real ad təhrif edilir:
“Lütvəli bəy: – Şəfqənin (Şəfiqənin) əl-ayağı soyudu, sustalıb ixtiyarsız
oturub.
Bağır: – Bəy, mənə qalsa, təzə işçilər tutsaq yaxşıdı”.
“Neft və milyonlar səltənətində” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası.
1982.
“Səlim bəy: – Koka Ala Mamud (Mahmud) kəndin o başında məskunlaşıb.
Nəbi: – Maymaq, niyə bizə vaxtında xəbər vermədin?”
“Qaçaq Nəbi” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1980.
“Salman: – Ə, Yarməmməd, bilirəm, çoxdan gözünü tikmisən bu stola,
qorxuram, arzun gözündə qalsın.
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Yarməmməd: – Xeyr, ümidlərimi yalnız suvarmaya bağlamışam.
Salman: – Kərimolu da (Kərimoğlu) da sən deyəni deyir.
“Böyük dayaq” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1962.
Adın təhrif olunmuş formasından klassik şeirimizdə də geniş istifadə olunur.
Abbas Səhhətin “Odessa əyaləti” şeirindən bir parçanı təqdim edək:
Gündən-günə zülmün, a fələk, lap bitər oldu,
Hər kəs özünə çul toxudu, bəxtəvər oldu.
Baş götdü yetim Məmdəli, qaçdı, gedər oldu.
b) Şəxs adlarına ləqəblər qoşulur. Məsələn, girdik Həsən, dəvə Heydər,
yalançı Səbzəli, eşşək Muxtar, dovşan, Qasım. Belə adlara müxtəlif kinofilmlərdə
tez-tez rast gəlmək mümkündür.
“Axşamdır. Çiyinlərində tüfəng olan könüllü keşikçilər səngərin yanında
vargəl edirlər. Girdik Həsən də onların içində idi. Atəş səsi eşidilir. Sonra daha bir
atəş, daha sonra avtomat silahdan qısa yayılım atəşi...”
“Girov” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 2003.
“Xəlil: – Sağlıq olsun, payızda Dovşan Qasım nişanlanacaq. Xəbər
eləyəcəyəm., bir-iki günlüyə icazə alıb gələrsən.
Bəhmən: – Tağının da xəbəri var bu işdən?
“Küçələrə su səpmişəm” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 2004.
“Hacıbala Hüseynov: – Əlağa, haçandu təzə qəzəl vermirsən mənə ya...
Vahid: – Köhnələri oxuyub qurtarmısan ki...?
Hacıbaba Hüseynov: – Dərə məhəllədə Yalançı Səbzəli deyirdi ki:
Camə dolmuş mey ki, var
Çün rəngi ağ olsun gərək
Məclisi meyxanada
Mütləq araq olsun gərək”.
“Qəzəlxan” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1991.
“Bağır: – Bilirəm, bu nə sirdi. Dədə palıdın quru budağı yoxa çıxıb... yoxdu...
indicə baxdım.
Nurcabbar: – Doğru deyirsən, Eşşək Muxtar deyirmiş ki, palıdın quru budağı
da qızıla bərabər bir şeydir...
Bağır: – O budağı mən kəsmişəm...”
“Qoca palıdın nağılı” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1984.
Kinofilmlərdə olduğu kimi, müasir ədəbiyyatımızda, xüsusilə nəsr janrında
yazılan əsərlərin əksəriyyətində bəzi obrazları ləqəbi ilə işlətmək geniş yayılmışdır.
Toponimlərdən bədii filmlərdə müxtəlif məqsədlərdə istifadə olunur.
a) real həyat hadisələri konkret bir ərazidə təsvir edilərkən həmin yerin adı
olduğu kimi saxlanılır. Məsələn, “Qızıl Bayraq”, Muğan, Talıstan, Mingəçevir,
Qazax, Qarabağ, Lənkəran, Kür, Moskva, Afrika, Hindistan və s. toponimlər bu
məqsədlə işlənmişdir.
“Qaçaq Nəbi” bədii filmindən bir parçanı təqdim edək.
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“Nəbi: – Hə vura bilmədim, Arazın o tayına uçdu.
Arabaçı: – Görürəm usta ovçuya oxşamırsan, təzə başlamısan.
Nəbi: – Xəbər almaq ayıb olmasın, əmi, bura adamına oxşamırsan, səfərin
hayanadı, inşaallah?”
b) toponimlərdən müəyyən bir əlamətlə, keyfiyyətlə, hadisə ilə xarakterik
olan ərazinin adını ifadə etmək üçün istifadə olunur.
c) iqtisadiyyatla bağlı bədii filmlərdə toponimlərdən istifadə olunur. Məsələn,
limon, portağal, tərəvəz bitkiləri dedikdə Lənkəran, nardan, söhbət getdikdə Göyçay,
qarpız adı çəkiləndə Sabirabad, üzüm deyəndə Şamaxı, alma adı çəkildikdə Quba və
s. toponimlər xatırlanır. Qazax “şairlər yurdu”, Qarabağ “musiqinin beşiyi”, Şəki
“maraqlı lətifələr” məskəni kimi təsvir edilir. Mövzudan kənar olsa da maraqlı bir
misal:
Onomastik vahid kimi hidronimlərdən bədii ədəbiyyatda həmişə istifadə
edilmişdir. Şübhəsiz, hidronimlərin bədii əsərlərə yol tapması təsadüfi deyildir. Araz
çayının adı qədim folklor nümunəsi olan bayatılarda, habelə bugünkü nəsrimizdə və
şeirimizdə Sovet Azərbaycanı arasında sərhəd rəmzi kimi səciyyələndirilmiş, ona
dəfələrlə xitab olunmuşdur.
Kərimoğlu: – Bizim “Qızıl Bayraq” Zeynəb bacının təklifini qəbul eləyir.
Yaxşı, dostum nə deyirsən, bizim dalımızca gəlirsən, ya yox?
Rüstəm: – Kağızda, ya əməkdə?
Kərimoğlu: – Elə kağızda da, əməkdə də”.
“Böyük dayaq” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1962.
“Sona: – Axı, indicə küçədə dayanmışdı, özüm gördüm. Talıstan deyib üzü
aşağı getdi.
Səttar: – Hə, yəqin gözünə ğörüküb...”
“Süd dişinin ağrısı” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1987.
“Səlim bəy: – Gec xəbər tutmuşdum, bəy, başına dönüm. Ancaq heç yana
qaça bilməyəcək. Təkdi, özü də piyada.
Arabaçı: – Atam balası, deyəsən əlinə bir şey keçməyib? Deyirlər Qarabağ
çöllərində yaxşı cüyür, qırqovul olur”.
“Qaçaq Nəbi” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1980.
“Cəlil: – Deyirsən özününkülərlə sənə çətin olar?
Lütvəli bəy: – Hə, bir az fikir ver, daha xozeyinsən, başa düşmək lazımdır.
Balaxanı hara, Moskva hara...”
“Neft və milyonlar səltənətində” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası.
1982.
“Telli: – Yaxşı el məsəli var, deyirlər. Niyyətin hara, mənzilin ora.
Əziz Yoldaşlar, “Yeni həyat” firavan olmaq üçün qaz vuraq, qazan dolduraq.
Az məhsula razı olmayaq”.
“Böyük dayaq” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1962.
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“Atası çiynində tüfəng, əlində Kür üzərində ovladığı bir cüt kəklik, darvazanı
açıb həyətə girəndə Kərim hələ də evdə, o güzgülü şkafın böyründə başını şkafa
qoyub mürgüləyirdi”.
“Süd dişinin ağrısı” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1987.
“Bəhmən: – Bir də belə imkan əlimizə nə vaxt düşəcək? Tərslik eləmə.
Xəlil: – Sən mənim canım , bura hər halda Afrika, Hindistan çölləri deyil...
Tağı: – Əşşi, istəsən heç tüfəng götürməzsən, elə-belə gedərsən ki, eynin
açılsın”.
“Küçələrə su səpmişəm” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 2004.
“Salman: – Kələntər lələş, gözün aydın bu yay Muğan çölü çiçəklənəcək”.
Rüstəm: – Halva deməklə ağız şirin olmaz. Muğan çöllərini canlandırmaq
üçün işləmək lazımdır”.
“Böyük dayaq” bədii film. “Azərbaycanfilm” kinostudiyası. 1962.
Poetik adların üslubi rolu.
Yuxarıda real xüsusi adlar və onların xüsusiyyətlərindən bəhs olundu. Lakin
ssenari müəllifləri tərəfindən işlədilən qeyri-real, yaxud poetik xüsusi adlar
adlandırdığımız leksik vahidlər də maraqlı üslubi cəhətlərə malikdir.
Bəzən ssenari müəllifi təsvir etdiyi hadisəni konkret bir ərazi üçün deyil,
qeyri-müəyyən yer, məkan şəraitində nəzərdə tutulur. Məsələn, Turan, Şərq, Qaf
dağı, İtqapan kəndi, Danabaş kəndi, Nurcaman kəndi və s. toponimlər qeyrimüəyyən yer və ərazini bildirir.
Nəticə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kino dilçiliyində onomastikanın poetiküslubi xüsusiyyətləri olduqca az öyrənilmiş sahədir. İstər şifahi xalq ədəbiyyatında,
istərsə də yazılı ədəbiyyatda qədimdən bu günə qədər işlənən onomastik vahidlərin
lüğətini tərtib etmək, bədii filmlərdə işlənən onomastik vahidlərin nəzəri dilçilikdə
leksik, fonetik, semantik, qrammatik xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq və bütövlükdə
poetik onomastikanı tədqiq etmək bu gün kino dilçiliyində ən mühüm və
təxirəsalınmaz vəzİfələrindən biridir.
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10. “Süd dişinin ağrısı”. 1987.
Mustafayev Fizuli Nəcməddin oğlu
Kino dilində onomastik vahidlərin poetik və üslubi
xüsusiyyətləri
Xülasə
Məqalə kino dilində onomastik vahidlərin poetik və üslubi xüsusiyyətlərinə
həsr olunub. Qeyd edilir ki, poetik onomastika dilçiliyin ən yeni və hələ kifayət qədər
tədqiq olunmamış sahələrindən biridir. Məqalədə, əsasən, bədii əsərlərə, bədii
əsərdəki surətlər, hadisələrin təsvir olunduğu yerlər və sair verilən adlar, onların
üslubi xüsusiyyətləri, əsərin ideya-bədii təsir qüvvəsini artırması kimi məsələlər
tədqiqat obyekti götürülür.
Araşdırmada deyilir ki, ümumi leksikanın üslubi laylarından bəhs edərkən
mütləq xüsusi adların emosional çalarlarına, ifadəliliyinə, bədii mətnə milli kolorit
verməsinə və bu kimi cəhətlərə elmi nəzər salmaq, linqvistik təhlildən keçirmək
olduqca vacibdir.
Məqalədə şifahi xalq ədəbiyyatında xüsusi sözlərin müxtəlif növlərindən bəhs
edilir. Həm də qədim dövrlərdə yaranmış nağıllarda, dastanlarda, bayatılarda,
laylalarda, oxşamalarda və başqa xalq ədəbiyyatı nümunələrində şəxs adları, yer
adları, planet adları və s. ya realist üslubda, ya da əfsanəvi üslubda işlənməsindən
danışılır.
Məqalənin başqa bir yerində qeyd edilir ki, bədii filmlərdə xüsusi sözlərdən –
real adlardan satirik və yumoristik ifadə vasitələri kimi istifadə olunur. Bu ifadə
vasitələri müxtəlif formada özünü göstərir.
Məqalədə müxtəlif ədəbiyyatlardan və bədii filmlərdən kifayət qədər istifadə
edilmişdir.
Мустафаев Физули Наджмаддин оглы
Поэтические и стилистические особенности
ономастических единиц в языке кино
Резюме
Статья посвящена поэтико-стилистическим особенностям ономастических единиц языка кино. Отмечается, что поэтическая ономастика является
одной из новейших и до сих пор неисследованных областей языкознания. В
статье основное внимание уделяется произведениям искусства, копиям
произведений искусства, местам описания событий и другим названиям, их
стилистическим
особенностям,
повышению
идейно-художественного
воздействия произведения.
В исследовании говорится, что, говоря о стилистических пластах общей
лексики, очень важно научно взглянуть на эмоциональные оттенки,
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выразительность национальных имен, национальный колорит художественного
текста и так далее, провести лингвистический анализ .
В статье рассматриваются различные типы специальных слов в устной
народной литературе. Также в старинных сказках, былинах, баятах, лейлах,
оксшамах и других образцах народной литературы личные имена, топонимы,
названия планет и т.д. либо в реалистическом стиле, либо в легендарном стиле.
В другом месте статьи отмечается, что в художественных фильмах в
качестве средства сатирической и юмористической выразительности
используются специальные слова - настоящие имена. Эти средства
выразительности проявляются в различных формах.
В статье использовано различная литература и художественные
фильмы.
Mustafayev Fuzuli Najmaddin
Features poetic and stylistic units onomastic
units of cinema language
Summary
The article is devoted to the poetic and stylistic features of the onomastic
units of the cinema language. It is noted that poetic onomastics is one of the newest
and still unexplored areas of linguistics. The article focuses on works of art, copies of
works of art, places of description of events and other names, their stylistic features,
increasing the ideological and artistic impact of the work.
The study states that, speaking about the stylistic layers of the general
vocabulary, it is very important to take a scientific look at the emotional nuances, the
expressiveness of national names, the national flavor of a literary text, and so on, to
conduct a linguistic analysis.
The article deals with various types of special words in oral folk literature.
Also in old fairy tales, epics, bayats, leyls, okshams and other examples of folk
literature, personal names, toponyms, names of planets, etc. either realistic style or
legendary style.
Elsewhere in the article, it is noted that in feature films, special words are
used as a means of satirical and humorous expression - real names. These means of
expression appear in various forms.
The article uses various literature and feature films.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 01.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: professor İsmayıl Məmmədli tərəfindən
çapa tövsiyə olunmuşdur
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FÜNKSİONAL ÜSLUBDA BƏDİİ ÜSLUBUN YERİ
Xülasə
Dilçilik elminin öyrəndiyi üslub geniş anlayşıdır. Bu məqalədə üslub
məsələlərinə toxunulur, üslubun əsas növü olan bədii üslub haqda bəhs açılır.
Bədii üslubun fonetik qoluna aid olan alliterasiya, assonans, təkrar, intonasiya,
habelə leksik qoluna aid olan epitet (bədii təyin), təşbeh (bənzətmə), metafora
(iştiarə), hiperbola (müğaliğə), kinayə (ironiya), frazeoloji birləşmələr (sabit söz
birləşmələri), omonimlər, sinonimlər, antonimlər, inversiya tədqiq olunub, onlara
dair örnəklər verilib.Məqalə müəllifi on bir ədəbiyyatdan istifadə etsə də, qarşıya
qoyduğu hər məsələyə fərdi və yaradıcı yanaşıb. Bu da aydındır ki, bir elmi məqalə
bədii uslubu tam əhatə edə bilməz, çünki bu sahə, dediyimiz kimi, genişdir və zaman
axarı ona çalarlar qatır.Bütün zamanlarda olduğu kimi, indi də Azərbaycan ədəbi
dilində bədii üslub aparıcıdır. Bədii üslub olmasa, ədəbi dilin obrazlığı və gözəlliyi
itəcək. Bədii üslubun potensialı dayanmadan artır və yenilənir. Şairlərin, yazarların
rolu ondadır ki, xalqdan aldıqları bədii ifadələri öz əsərləri ilə yenə xalqa qaytarırlar.
Qeyd edək ki, bu məqalədə bədii üslubun fonetik və leksik qolları haqqında da bəhs
aparılır.
Açar sözlər: üslub, funksional üslub, bədii üslub, fonetik və leksik yanaşma,
bədii təsvir və ifadə vasitələri.
Məqalədə səy edilib ki, funksional üslub və onun bir növü olan bədii üslub
məsələsinin tədqiqinə fərdi olaraq yanaşılsın, məqalənin dili gəliz yox, anlaşıqlı
olsun, oxucu ürəyinə yol tapsın. Düşünürük ki, bu şərtlərə riayət olunub. Gələcək
məqalələrdə üslubun qalan növlərindən söz açacağıq.
“Üslub” anlayışı dil janrı, dilin funksional müxtəlifliyi baxımından geniş bir
anlayışdır. Dünyada neçə elm sahəsi varsa, bir o qədər üslub var. Üslub tətbiq
edilmədən konkret elm sahəsinin hədəfi, məqsədi, predmeti bilinməz. Hədəf-məqsədpredmet olmayınca, elm inkişaf yolunu tutmaz, irəliləyişə nail olmaz, mövcud
potensialını işlədə bilməz.
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Üslub dedikdə, “Obrazlı sistemin, ədəbi ifadəliliyin, yaradıcı priyomların,
ideya-bədii məzmunun ümumiliyi” [8, s.1287] başa düşülür. Deməli, üslub nitqin
obrazlılığı, ifadəliliyi, ideya-bədii məzmunu deməkdir. Hər bir bədii əsər təkcə
obrazlı olanda yox, həm də ideya və məzmuna yiyələndikdə sanballı əsər sayılar.
Üslub dil vasitələrinin məhz məqsədyönlü formada istifadə edilməsidir. Üslub
o qədər önəm daşıyır ki, dilçilik elmində onu üslubiyyat (stilistika) adlı bölmə
öyrənir. Bilirik ki, “Üslubiyyat – dilin uslublarını, dil normalarını və ədəbi dilin
müxtəlif ünsiyyət şəraitində, yazının ayrı-ayrı növ və janrlarında, ictimai həyatın
müxtəlif sahələrində işlədilməsi üsullarını öyrənən dilçilik bölməsidir” [4, s.496].
Qeyd edək ki, üslubiyyat daha çox bədii əsərlərin quruluşunu, janrını, süjetini,
obrazları öyrəndiyi üçün bir elm olaraq onu ədəbiyyatşünaslıq öyrənirdi, ötən əsrin
20-ci illərindən başlayaraq onu bir bölmə olaraq dilçilik tədqiq edir. Unutmayaq ki,
üslubiyyat antik dövrün elm sahələrindən biridir. Üslubiyyat ədəbi dilin funksional
üslublarını, nitq üslublarını araşdırdığı kimi, natiqin, alimin, şairin, yazıçının öz
üslubunu, yaradıcılıq yolunu, yanaşma tərzini, deyim formasını, dindirmə özəlliyini,
sözünü, frazanı, cümləni işlətmə anını, səlislik-aydınlıq-ekspressivlik olmaqla üslubi
məqamlarını tədqiq edir. Üslubiyyatın gördüyü iş bununla əsla bitmir. Belə ki,
üslubiyyat dilin incəliklərini, gözəlliyini, özəlliklərini qoruyub gələcək nəsillərə
ötürməyə xidmət edir.
Üslublar, düzünə qalsa, ümumi və fərdi olur. Ümumi üslub ictimai məzmun
daşıdığından funksional üslub adlanması zərurəti ortaya çıxır. Fərdi üslub isə bir
tanınmış şair və ya yazıçıya aid olur. Məsələn, Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami
üslubu, Nəsimi üslubu, Füzuli üslubu, Sabir üslubu. Rus ədəbiyyatında Puşkin
üslubu, Tolstoy üslubu, Dostoyevski üslubu. Fars ədəbiyyatında Firdovsi üslubu,
Sədi üslubu, Hafiz üslubu. İngilis ədəbiyyatında Şekspir üslubu, Bayron üslubu.
Bundan başqa, fərdi üslub bir qrup şairə də aid ola bilər. Belə ki, Nizaminin
poetik üslubunun Dəhləvi, Cami və Nəvai kimi klassik dahi ardıcılları var. Fərdi
üslubu insanlar seçmir, onu yalnız və yalnız ictimai-tarixi şərait, yəni zaman
yetişdirir. Bu o deməkdir ki, üslub daima irəliyə axan seldir, bu mənəvi selin
müəyyən zaman üçün dayanması olur, amma tam dayanması olmur. Odur ki, gənclər
gələcəkdə yeni üslubların ortaya çıxmasının şahidi olacaqlar. Bu mütləq olacaq, lakin
insanların istədiyi vaxtda yox, əlahəzrət zamanın istədiyi vaxtda.
Hər bir cahanşümul yazarın olduğu kimi, insan olaraq yazarı olmayan, yer
üzündə 1,5 milyard insanın özünü müsəlman olaraq saydığı islam dininin
istiqamətverici qudsal kitabı olan Qurani-Kərimin də, göründüyü kimi, öz üslubu,
axın yolu vardır. Bu səma kitabında Allah, mələklər, 28 peyğəmbər obrazları ön
planda durur, onlar Yaradanın əsərində aparıcı missiyanı icra edirlər. Daha sonra,
Cənnət adlanan qeyri-insan obrazı Allaha tapınanları cənnətə çağırır, Cəhənnəm
adlanan qeyri-insan obrazı isə Allahdan üz çevirənləri cəhənnəmə çağırır. Bu 604
səhifəli kitabda insanları cənnətlə sevindirmək, cəhənnəmlə qorxutmaq Quran
üslubunun dəyişməz olaraq qalan baş xəttidir.
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Nizaminin poetik üslubunda Tanrıya ali dəyər, Peyğəmbərə yüksək sevgi,
“ədalət-düzlük-humanizm-ədəb-şücaət-zəhmət-elm” kimi anlayışlara sayqı beş
poemasında məcazların (bədii təsvir və ifadə vasitələrinin) təqdimatında gen-bol
sərgilənir.
Füzulinin bədii üslubunda “Yar” adı ilə tanıdılan Tanrıya sevgi, Ondan heç nə
istəmədən Ona olan bağlantı hər bir qəzəlinin ruhuna hopub. Bu lirik şair bu
sevgidən, bu bağlantıdan bir an ayrılmır. Füzulinin vətəni yoxdur, canına və qəlbinə
həkk olan Tanrıya qırılmaz sevgi onun vətənidir.
Sabirin üslubu bir ədəbi məktəb olmaqla izi silinməz olan cığırdır. Burada
satira, acı gülüş zirvə nöqtədə yer alır. Azərbaycanın çiçəklənməsini istəyən şair iç
çırpıntılarını, sarsıntılarını açıq-birbaşa ortaya qoymur, onları satira (kəskin tənqid),
sarkazm (acı gülüş) ilə oxucuya çatdırır.
Göründüyü kimi, üç dahinin üslubu (poetik yolu) ayrı-ayrıdır. Biri ayrısını
yamsılamır, hərə ayrılıqda bir yoldur. Hər üçündə yolun yolçusu insandır. Nizami
cəmiyyəti saflığa, Sabir cəmiyyəti islahatlara çağırırsa, Füzulinin cəmiyyət ilə işi
yoxdur, içində daşıdığı sevgi onu Tanrıya aparır.
Zəngin olan, ən incə poetik duyğuları qabarda bilən Azərbaycan ədəbi dilinin
ənənəvi olaraq beş funksional üslubu var: bədii üslub, elmi üslub, publisistik üslub,
məişət üslubu, rəsmi-işgüzar üslub.
Bədii üslub
Həmişə olduğu kimi, indi də Azərbaycan ədəbi dilinin tərkibində bədii üslub
aparıcı rol daşıyır. Bədii dil də adlanan bu üslub yoxsa, ədəbi dil obrazlığını itirərək
ölgün (solğun) bir dil formasına dönər, şairlərin şeirlərində, yazarların nəsrində
ekspressivlik (canlılıq) aradan qalxar, oxunan əsər bədii əsər olmaz, real durumu
oxucu yaddaşına həkk etməz, oxucu mənəvi komfort (həzz) yerinə diskomfort duyar.
Ədəbi dilə obrazlığı xalq gətirir. Bu obrazlığı adi insanlar duymur, onu ancaq
böyük istedad sahibi olan şairlər və yazarlar görür, düşüncə süzgəcindən keçirir,
bədii əsərlər formasında yenə xalqa çatdırırlar. Demək, ideyaları şairlərə-yazarlara
ötürən ana təbiət, göründüyü kimi, hər nəyin olduğu kimi, obrazlığın da oylağıdır.
Bədii üslub heç zaman sona çatmaz, daim bir yaranış formasından daha dolğun
formasına keçər, yeni-yeni çalarlara yiyə durar, çünki onu yaradan təbiət bir an belə
yaranış prosesindən qıraqda durmur.
Qabaqlar olduğu kimi, bu gün də bədii üslubun üç qolu var – fonetik, leksik,
qrammatik. Onların hər birinə ayrı-ayrılıqda aydınlıq gətirməliyik ki, bədii üslubun
nə demək olduğu, dilçilikdə, poeziyada, nəsrdə hansı funksiyalar daşıdığı bilinsin.
Bədii üslubun fonetik qolu səs ilə, nitq axınında tarixən baş verən qanunauyğun
dəyişmə ilə bağlıdır. Bu qola alliterasiya, assonans, təkrar, intonasiya aiddir.
“Hərfə aid” anlamında latınca “alliteratio” sözündən “alliterasiya” sözü
yaranıb [7, s.29]. Qeyd edək ki, “Alliterasiya dilin intonasiya və səs ifadəliyini
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gücləndirmək üçün şeir misrasında eyni və eynicinsli samitlərin təkrarlanmasına
söykənən poetik priyomdur” [7, s.29].
Alliterasiya yazıya daha duyğusal və ifadəli güc verməkdir. Bu priyom yazı
nitqini bəzəyir, ona dinamizm (hərəkətlilik), özünəxaslılıq, yaradıcı potensial verir.
Yazıda alliterasiyanın dəyişməz yeri yoxdur. Yazar, şair harda istəsə işlədə bilər –
misranın başında, ortasında ya da sonunda.
Alliterasiyaya ilk baxışda təkrar kimi baxıla bilər. Amma belə deyil, çünki
alliterasiya – qonşu sözlərin ilkin samit səslərinin təkrarlanmasıdır, təkrar isə
cümlədə ya da abzasda bir sözün iki dəfə ya daha çox dəfə işlənməsidir.
Alliterasiyanın necə olmasını göstərmək üçün Nəsimidən örnək verək [9]:
Al ilə ala gözlərin aldadı aldı könlümü,
Alını gör nə al edər, kimsə irişməz alinə.
açıqlamamız:
Məkrlə ala gözlərin aldadıb könlümü aldı,
Gözləri gör məkr edər, kimsə məkrinə ilişməz.
Bu sitatda “al”, “aldadı”, “aldı”, “alını”, “al”, “alinə” sözlərinin hər birində “l”
samitinin təkrarlanması alliterasiyadır.
Nəsimidən daha bir sitat [6, s.82]:
Aldandılar, aldanmadıq dünyəvi məkrü alına.
açıqlamamız:
Aldandılar, aldanmadıq dünyaya, məkrinə, hiyləsinə.
Burada “aldandılar”, “aldanmadıq”, “alına” sözlərinin hər birində “ln” samit
cütlüyünün təkrarı alliterasiyaya yol açıb.
Bədii üslubun ikinci qolu olan assonans – eyni sait səslərin bir misra ya bir
beyt içində təkrarlanmasıdır. Bir daha Nəsimiyə üz tutaq [6]:
Düşdü yenə dəli könül gözlərinin xəyalinə,
Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xəyali nə?
Birinci misrada “düşdü”, “könül” sözlərində “ü” sait səsinin, ikinci misrada
“kim”, “bilir”, “fikri”, “nədir”, “xəyali” sözlərində “i” sait səsinin təkrarı assonans
örnəkləridir.
Bədii üslubun üçüncü qolu təkrar hesab olunur. Təkrar dedikdə ritmik (fonetik)
təkrar başa düşülməlidir. Nəsrdə bir cümlədə, şeirdə bir misrada ya bir beytdə
hansısa söz (ağa, paşa, rəis...) ən azı iki dəfə işlənərsə, o zaman təkrar yaranır.
Bədii üslubun dördüncü qolu intonasiya adlanır. Nəzər çatdıraq ki, “İntonasiya
– nitqin məna vahidlərinin yaranmasına xidmət edən fonetik vasitələr məcmusu, səs
tonunun ucalıb alçalmasıdır. İntonasiya nitqi fonetik cəhətdən qaydaya salır, onu
sintaqmlara ayırır, cümlənin hissələri arasında məna əlaqələrini müəyyənləşdirir,
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ona nəqli, sual, əmr, nida və sair mənalar verir, müxtəlif funksiyalar ifadə edir.
İntonasiyaya dinamik və məntiqi vurğu, avaz, fasilə, səsin gücü, tembri, emosional
əlamətləri, danışıq ritmi, surəti və sair daxildir” [4, s.476].
Bədii üslubun leksik qoluna epitet (bədii təyin), təşbeh (bənzətmə), metafora
(istiarə), hiperbola (mübaliğə), kinayə (ironiya), fraseoloji birləşmələr (idiomatik
birləşmələr), omonimlər, sinonimlər, antonimlər... daxildir.
Epitet ya bədii təyin məcaz növlərindən biri olmaqla bədii təsvir vasitəsidir. O,
ifadənin təsir gücünü artırmaq üçün əsas sözün önünə sifət olaraq qoşulur, hansısa
hadisəyə və ya əşyaya xas özəlliyi təyin edir, təsvirə ifadəlilik, konkretlik və canlılıq
verir. Belə ki, “ağ kağız” birləşməsində “ağ” qrammatik təyindir, çünki kağız ağ
rəngdə ola bilir, amma “ağ gün” birləşməsində “ağ” epitetdir, bədii təyindir, gün
(yaşam) əşya deyil ki, göz ilə görülə, ona görə də “gün” üçün “ağ” epitet olur, çünki
“ağ” onun görünən özəlliyini yox, görünməyən (iç) özəlliyini açıb göstərir. XVIII əsr
şairimiz Vaqif “ağ gün”ə yer ayıraraq yazır [4, s.182]:
Ağ günə təşbehdir sənin cəmalün,
Eşqindən salmışam aləmə bir ün.
açıqlamamız:
Ağ günə oxşardır sənin bənizin,
Eşqindən salmışam aləmə bir səs.
Dilimizdə minlərcə epitet var, onların sayı azalmır, get-gedə artır. Belə ki,
“qaynar həyat”, “qızıl insan”, “lalə yanaq”, “polad iradə” söz birləşmələrində
“qaynar, qızıl, lalə, polad” epitetlərdir.
Təşbeh ya da bənzətmə sadə məcaz olmaqla hadisənin, şəxsin, anlayışın ona
bənzər ayrı bir hadisə, şəxs və anlayışla qarşılaşdırılması yolu ilə təsvir edilməsidir.
Təşbeh ilə bədii obrazın hansısa bir cəhəti daha qabarıq qabardılır.
Təşbehin müfəssəl və mükəmməl olmaqla iki qolu var. Müfəssəl təşbehdə dörd
element var – bənzəyən tərəf, bənzədilən tərəf, bənzətmə qoşması, bənzətmə əlaməti.
“Qarpız bal kimi şirindir” cümləsində qarpız – bənzəyən tərəf, bal – bənzədilən tərəf,
kimi – bənzətmə qoşması, şirindir – bənzətmə əlamətidir. Mükəmməl təşbehdə iki
element var – bənzəyən tərəf, bənzədilən tərəf. “Qarpız baldır” cümləsində qarpız –
bənzəyən tərəf, baldır – bənzədilən tərəfdir.
Metafora ya istiarə məcazın əsas növlərindən olmaqla bədii təsvir vasitəsidir.
İnsanın gördüyü iş hansısa əşya ya heyvana köçürüləndə metafora yaranır. “Bulud
ağlayır”, “Dağlar hayqırır”, “Günəş gülümsəyir” cümlələrində metafora var, axı bu
işləri insan edə bilir. Daha sonra, “Gülüm niyə küsüb?”, “Qüzüm beşikdə yatır”
cümlələrində də metafora var. Burada “gül” dedikdə sevgili, “quzu” dedikdə “körpə”
anlaşılır, axı sevgili də, körpə də insandır.
Hiperbola ya mübaliğə məcaz növlərindən olmaqla təsvir olunan hansısa bir
işi çoxaltmaq, artırmaqdır. Burada məqsəd bədii təsiri gücləndirməkdir. “Məndə
sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam” deməklə Nəsimi iki hiperbola işlədib,
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çünki onda iki cahan sığmaz, bu cahan da onda sığmaz. Hiperbola örnəkləri Nizami,
Füzuli poeziyasında olduqca çox rastlanır.
Kinayə ya da ironiya bədii məcaz kimi də işlənə bilir. “Yazıçının bir hadisə və
ya adam haqqında əsl fikrini əksinə bir tərzdə deməsi kinayədir” [2, s.380].
M.Ə.Sabir kinayənin ən usta nümunələrini yaratmışdır [2, s.380]:
Fəhlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan?
Pulsuz kişi, insanlığı aşanmı sanırsan?
Bu sözləri şair demir, şair onu kapitalistin dilindən deyir, ona acı-acı gülür,
onun kimliyini ortaya qoyur. Sadalanan iki ritorik sual dövlətinin iç aləmini açır.
Frazeoloji ifadələr xalqın həyat tərzi, adət-ənənələri, əxlaqi görüşləri,
məşğuliyyəti ilə bağlı yaranır. Belə ifadələrdə sözlər üzvi olaraq sıralanır, monolit
birliyə çevrilir, onları ayırmaq, yerinə başqalarını gətirmək olmur, ayrı dillərə
tərcümə edərkən olduğu kimi tərcümə olunmur, o dillərdə ekvivalentləri (qarşılıqları)
tapılır.
Frazeoloji ifadələr ya frazeoloji söz birləşmələri ya da sabit söz birləşmələri
nitqi ifadəli, ekpressiv edir. Frazeoloji ifadələrin çoxu feili birləşmələrdir. Məsələn,
diş qıcamaq (hədələmək), eşqə düşmək (sevmək), ürəyi sınmaq (incimək). “Bununla
yanaşı, isim (ağıl dəryası), sifət (aydan arı, sudan duru), zərf (bir göz qırpımında)
məqamında işlənən frazeoloji vahidlər də var” [5, s.3]:
Omonimlər – eyni cür səslənən, amma ayrı-ayrı mənalar daşıyan sözlərə
deyilir. Poeziyada, daha çox Nizami, Füzuli poeziyasında omonimlər gen-bol işlənir.
Bu da şeirə gözəllik gətirir. Belə ki, “al (qırmızı) – al (hiylə), balaq (şalvarın aşağı
hissəsi) – balaq (camış balası), biz (əvəzlik) – biz (deşici alət), çay (axan su) – çay
(içilən maye), tirə (tayfa) – tirə (arx)”... omonim örnəkləridir.
Bədii ədəbiyyatda omonimlərdən cinas kimi istifadə olunur. Omonimlərin
omofonlar-omoformlar-omoqraflar adlı qolları var.
“Omofonlar – yazılışı müxtəlif, səslənməsi eyni olan sözlərdir” [3, s.346].
Azərbaycan dilində az təsadüf olunur, daha çox sözlərin yanaşması ilə əmələ gəlir.
Belə ki, “burada – bura da, suda – su da, budaq – bu dağ, yaraşığı – yar aşığı”
omofonlardır.
“Omoformlar – yazılışı eyni, səslənməsi isə yalnız ayrı-ayrı qrammatik
formalarda uyğun gələn sözlərdir” [3, s.341]. Məsələn, yaz (bahar) – yaz (“yazmaq”
feilinin əmr formasının 2-ci şəxs təki), sal (yastı daş parçası) – sal (“salmaq” feilin
əmr formasının 2-ci şəxs təki). Göründüyü kimi, bu sitatlarda 2-ci tərəflər isim, 1-ci
tərəflər feildir.
“Omoqraflar – yazılışça eyni, tələffüzcə və mənaca müxtəlif olan sözlərdir” [3,
s.346]. Məsələn alı́n – álın, gəlı́n – gə́lin, qalı́n – qálın... Bu üç nümunədə 1-ci
tərəflər feilin əmr forması, 2-ci tərəflər – isim və sifətdir.
Sinonimlər
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Deyilişcə fərqli, mənaca bir ya da çox yaxın olub eyni nitq hissəsinə aid olan
sözlərə sinonimlər deyilir. Sinonimlər üslub incəliklərini fərqləndirmək, nitqin ifadə
gücünü zənginləşdirmək üçün işlədilir.
Sinonimlərə daha çox isimlərdə, sifətlərdə və feillərdə rastlanır. «Arzu-diləkistək», «ölkə-diyar-məmləkət» isimlərə, «gözəl-göyçək-qəşəng», «gen-geniş-enli»
sifətlərə, «yanaşmaq-yaxınlaşmaq», «oturmaq-əyləşmək» feillərə aid sinonimlərdir.
Sinonimlər cərgəsi həmişə saxlanmır, yer var bu cərgə pozulur. «Yüksək-ucahündür» sinonim sifətlər olsa da, «yüksək vəzifə» deyə bilirik, amma «uca vəzifə»,
«hündür vəzifə» deyə bilmirik. Bu yanaşma rus, ingilis, türk dillərinə, bəlkə də bütün
dünya dillərinə də aiddir.
Hər sinonimlər cərgəsinin dominant (aparıcı) sözü olur. Belə ki, «ürək-qəlbkönül» üçlüyündə «ürək», «vətən-yurd-ana yurd-doğma yurd» üçlüyündə «vətən»,
«iman-inanc» ikiliyində «iman», «gözəl-göyçək-qəşəng» üçlüyündə «gözəl»,
«qaçmaq-yüyürmək» feil ikiliyində «qaçmaq» dominant sözlərdir.
Antonimlər
Formaca fərqli, mənaca bir-birinə zidd olan sözlərə antonimlər deyilir.
Antonimlər eyni nitq hissəsinə aid olur. «Sevinc-üzüntü», «dağ-düzənlik» isim olan
antonimlər, «göyçək-eybəcər», «uzun-qısa» sifət olan antonimlər, «az-çox», «yavaşasta» zərf olan antonimlər, «dinmək-susmaq», «yerimək-dayanmaq» feil olan
antonimlər sırasında yer alır.
Antonimlər dərəcəsinə görə iki qrupa ayrılır. «Dərə-təpə», «dost-düşmən» tam
antonimlər, «dağ-düz», «od-su» nisbi antonimlərdir.
Leksik şəkilçilərdən «lı-sız» (dadlı-dadsız), «araq-madan» (yazaraqyazmadan), «bi-ba» (biməzə-baməzə), «bi-li» (biədəb-ədəbli). antonimlik yaradırlar
[10].
Frazeoloji feillər antonim ola bilirlər. «Nəzər yetirmək-nəzərdən qaçırmaq»,
«huşa gəlmək-huşdan getmək».
İnversiya
«Cümlədə adi söz sırasının dəyişdirilməsi ilə yaradılan bədii ifadə üsuluna
inversiya deyilir» [1, s.439]. Azərbaycan poeziyasında, bu dilə çevrilən poetik
nümunələrdə inversiya çox rastlanır, az qala hər misrada. Nitq hissələrindən feillər
daha tez inversiya olunur. İnversiya bədii dili güclü və ekspressiv edir.
Səməd Vurğun aşağıdakı 4 misranın 3 misrasında inversiyaya yer ayırır.
Birinci misranın sonunda olmalı olan «çıxır» feili, 2-ci misranın sonunda olmalı olan
«əks edir» feili, 3-cü misranın sonunda olmalı olan «ayıldır» feili [11]:
Çıxır dağ döşünə körpə quzular,
Baharın səsini əks edir sular.
Səhər yuxusundan ayıldır məni
Sinəmə sığmayan böyük duyğular.
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Summary
THE PLACE OF ARTISTIC STYLE IN FUNCTIONAL STYLE
The style studied in linguistics is a broad concept. This article deals with style
issues and discusses the main type of style, artistic style.
Alliteration, assonance, repetition, intonation belonging to the phonetic branch
of the artistic style, as well as epithets belonging to the lexical branch (artistic
definition), analogy, metaphor (allegory), hyperbole (singing), irony (irony),
phraseological combinations (fixed word). compounds), homonyms, synonyms,
antonyms, inversion were studied and examples were given.Although the author of
the article uses 11 references, he approached each issue individually and creatively.
It is also clear that a scientific article cannot fully cover the artistic style, because this
field, as we have said, is wide, and the passage of time adds shades to it.As always,
the artistic style is leading in the Azerbaijani literary language. Without artistic style,
the imagery and beauty of literary language will be lost. The potential of artistic style
is constantly growing and renewing. The role of poets and writers is that they return
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the artistic expressions they received from the people to the people with their works.
It should be noted that this article also discusses the phonetic and lexical branches of
artistic style.
Key words: style, functional style, artistic style, phonetic and lexical approach,
means of artistic description and expression.
Севда Новрузалиева
Нушаба Алиева
Резюме
Место художественного стиля
в функциональном стиле
Стиль, изучаемый в языкознании, представляет собой широкое понятие.
В данной статье рассматриваются вопросы стиля и рассматривается основной
вид стиля, художественный стиль.Аллитерация, ассонанс, повтор, интонация,
относящиеся к фонетической ветви художественного стиля, а также эпитеты,
относящиеся к лексической ветви (художественное определение), сравнение
(аналогия), метафора (аллегория), гипербола (преувеличение), ирония,
фразеологические словосочетания, омонимы, синонимы, антонимы, инверсии
были изучены и приведены примеры.Хотя автор статьи использует 11 ссылок,
к каждому вопросу он подошел индивидуально и творчески. Ясно также, что
научная статья не может полностью охватить художественный стиль, потому
что это поле, как мы уже говорили, широкое, и с течением времени
добавляются к нему новые оттенки.Как всегда, в азербайджанском
литературном языке лидирует художественный стиль. Без художественного
стиля будет утеряна образность и красота литературного языка. Потенциал
художественного стиля постоянно растет и обновляется. Роль поэтов и
писателей состоит в том, что они своими произведениями возвращают народу
художественные выражения, полученные от народа. Следует отметить, что в
данной статье также рассматриваются фонетическая и лексическая ветви
художественного стиля.
Ключевые слова: стиль, функциональный стиль, художественный стиль,
фонетико-лексический подход, средства художественного описания и
выразительности.
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AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT DƏRSLİKLƏRİNDƏ ƏDƏBİ
DİL NORMALARINA ƏMƏL EDİLMƏSİ HAQQINDA
MÜLAHİZƏLƏR
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərində ədəbi dil normalarına
əməl edilməsi haqqında mülahizələr araşdırılır, monitorinqlərin böyük
əhəmiyyətindən bəhs edilir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan dili haqqında dəyərli
fikirləri məqalədə öz əksini tapmışdır. Bildirilir ki, 9 avqust 2001-ci il tarixli
Fərmanına əsasən hər il avqust ayının 1-i Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan dili
günü kimi qeyd edilir.
Respublikamızın Prezidenti Cənab İlham Əliyevin ədəbi dil normalarına ciddi
surətdə əməl edilməsi, gənc nəslin ana dilinə sevgi və hörmət ruhunda tərbiyə
olunması haqqında fikirləri məqalədə öz əksini tapmışdır. Prezidentin 2013-cü il
Fərmanından sitat verilib.
Məqalədə göstərilir ki, ümumtəhsil orta məktəblərin dərsliklərində dil
pozuntularına yol verilir. Bu qüsurların aşkar edilib aradan qaldırılması məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən Dövlət Dil
Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzinin yaradılması haqqında məlumat verilir.
Qeyd olunur ki, dil nöqsanlarının aradan qaldırılmasında monitorinqlər xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalədə qeyd edilir ki, Təhsil Nazirliyinin müvafiq şöbəsi dərsliklərdə son
dövrlər daha çox hansı tipli səhvlər aşkar olunması ilə bağlı suallara ətraflı cavab
verib. Deyilir ki, Azərbaycan dili dərsliklərində orfoqrafiya səhvləri daha çox
müşahidə olunur, dərslikdə hər hansı səhvin olması ilə bağlı siqnal Dərslikləri
Qiymətləndirmə Şurasına daxi olur. Müvafiq təhlillər aparılır və təbii ki, dərsliyin
müəllifinin də hüquqlarına hörmətlə yanaşılır.
Məqalədə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda "Orta məktəb
dərsliklərinin dili: norma və üslub problemləri" mövzusunda konfransın keçirilməsi
haqqında məlumat verilir. Konfransda Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərində
yer almış dil qüsurları müzakirə edilib.
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Göstərilir ki, milli varlığımız sayılan dilimizin təmizliyini, orijinallığını qoruyub
saxlamaq, nüfuzunu yüksəltmək təkcə dilçilərin, aidiyyəti qurumların deyil, hər bir
azərbaycanlının və Azərbaycan vətəndaşının vənəndaşlıq borcudur.
Açar sözlər: Azərbaycan dili, Təhsil Nazirliyi, Monitorinq Mərkəzi, ədəbi dil
normaları, orta ümumtəhsil məktəbləri, Azərbaycan dili dərslikləri, ədəbiyyat
dərslikləri.
Qədim tarixi köklərə malik Azərbaycan dilimizin hərtərəfli inkişafı, işlək dilə
çevrilməsi, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yol tapması ulu öndər Heydər
Əliyevin müdrik siyasətinin nəticəsidir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 9 avqust
2001-ci il tarixdə böyük uzaqgörənliklə imzaladığı “Dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” tarixi Fərmana əsasən hər il avqust ayının 1-i
Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir. Milli varlığımız
sayılan dilimizin təmizliyini, orijinallığını qoruyub saxlamaq, nüfuzunu yüksəltmək
hər bir azərbaycanlının və Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs vətəndaşlıq borcudur.
Orta və ali məktəblərin, elmi-tədqiqat müəssisələrinin təşkili, mətbuatın
sayının artması, dərsliklərin, elmi əsərlərin Azərbaycan dilində ədəbi dil normalarına
riayət edilərək yazılması dilin ictimai funksiyasının genişlənməsinə təkan verdi.
Azərbaycan - Vətənimiz, Azərbaycan dili - Ana dilimizdir. Dilimiz də
Vətənimiz qədər
müqəddəsdir, toxunulmazdır. Onları qoruymaq hər bir
azərbaycanlının ən başlıca vəzifəsidir. Dilimizin gözəlliyini bütün dünyaya tanıtmaq,
zənginləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün Azərbaycan ədəbi dil normalarının
qanunlarını mükəmməl bilmək və bu qanuna duzgun riayət etmək lazımdır. Ədəbi dil
normalarının poizulmasına yol vermək olmaz, çünki Azərbaycan ədəbi dil
normalarının pozulması dövlət qanununun pozulması deməkdir və bu qanunu
pozanlar qanunvericilik normaları qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar. Dövlət
qanunlarına hörmətlə yanaşmaq ən mühüm amillərdən biridir və hər bir vətəndaşın
vətəndaşlıq borcudur.
Respublikamızın Prezidenti Cənab İlham Əliyev “Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin
inkişafına dair Dövlət Proqramı”-nda yazır: “Respublikada dil siyasətinin birmənalı
şəkildə formalaşdırılması, ana dilinin dövlət dili kimi tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi
və dünya azərbaycanlılarının ünsiyyət vasitəsinə çevrilərək milli həmrəyliyin
göstəricisi kimi beynəlxalq aləmdə rolu və nüfuzunun yüksəlməsi Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır... Eyni zamanda,
Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsi və
azərbaycançılıq məfkurəsi əsasında hərtərəfli inkişafı baxımından gənc nəslin ana
dilinə sevgi və hörmət ruhunda tərbiyə olunması, ədəbi dilin normalarına ciddi
surətdə əməl edilməsi, o cümlədən dilçilik elminin müxtəlif sahələri üzrə yüksək
ixtisaslı kadrların hazırlanması dövrün tələbi olaraq qalır ”(1, səh.187).
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Ölkəmiz müstəqillik əldə edəndən sonra dilimizin saflığı uğrunda mübarizə
geniş vüsət aldı. Prezidentimizin “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət
dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2018-ci il
1 noyabr tarixli Fərmanının 1-ci və 4-cü hissələrinin icrasını təmin etmək məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə Dövlət Dil
Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi yaradıldı. Monitorinq Mərkəzinin
yaradılması Dövlət başçısının bu sahəyə diqqətinin və bu işin dövlət nəzarətində
olduğunu bildiirir.
Monitorinq Mərkəzinin direktoru professor Sevinc Əliyeva AZƏRTAC-a
açıqlamasında bildirib: “Prezident İlham Əliyev Ağdam Muğam Mərkəzinin
açılışındakı çıxışında qeyd etmişdir ki, “Bizim mənəvi dəyərlərimizin, Azərbaycan
dəyərlərinin inkişafı, qorunması üçün ədəbiyyatımızın, musiqimizin çox böyük
əhəmiyyəti var. Muğam həm ədəbiyyatdır, həm musiqidir, həm də Azərbaycan
dilinin saflığını qoruyan sənətdir” (3, səh.2).
Monitorinq Mərkəzi dövlətin dil siyasətindəki əsas prinsipləri, Fərmanda
qoyulan tələbləri rəhbər tutaraq dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi
və düzgün tətbiqi istiqamətində bir sıra təlim, görüş və kompleks tədbirlər həyata
keçirir, milli varlığımız və kimliyimiz olan ana dilimizin saflığının qorunması
istiqamətində fəaliyyət göstərir.
Monitorinq Mərkəzi tərəfindən ədəbi dilin normaları üzrə 5 mindən çox dil
faktı pozuntusunun əks olunduğu (saytlarda, KİV-də: mətbuat, televiziya, radio,
reklam, ekran əsərləri, ümumtəhsil orta məktəblərin dərslikləri və s.) 600 səhifəlik
“Hesabat” Mərkəzin Müşahidə Şurasının üzvləri, görkəmli dilçi alimlər, ziyalılar,
eləcə də dövlət qurumları və özəl saytların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş
“Saytların dil mənzərəsi” adlı tədbirdə ictimaiyyətə təqdim olunub.
Aparılan monitorinqlərin nəticəsində orta ümumtəhsil məktəblərində istifadə
olunan dərsliklərdə aşkar edilmiş orfoqrafik, leksik, qrammatik səhvlərlə bağlı hər
yeni tədris ili ərəfəsində dərsliklərdə düzəlişlər və əlavələr edilir. Dil nöqsanlarının
aradan qaldırılmasında monitorinqlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Təhsil Nazirliyinin müvafiq şöbəsi məsələ ilə bağlı Modern.az saytının
dərsliklərdə son dövrlər daha çox hansı tipli səhvlər aşkar olunması ilə bağlı
suallarını cavablandırıb: «Qarşıdan gələn tədris ili ərəfəsində əvvəlki illərdə nəşr
edilən dərsliklərin təkrar çapı zamanı onların təkmilləşdirilməsi məqsədilə ekspert
qrupları və müəlliflər tərəfindən yenidən müvafiq təhlillər aparılıb. Bu zaman
dərsliklərlə bağlı indiyə qədər mediada səslənən, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət
Komissiyasından daxil olan, eləcə də Təhsil Nazirliyinin dərslik layihələrinə dair
ictimai rəyin öyrənilməsi prosesində irəli sürülən bütün rəy və təkliflər təhlil edilib
və müəlliflər tərəfindən məqbul hesab edilən düzəlişlər aparılıb və qeyd edib ki,
dərsliklərlə bağlı daxil olan səhvləri şərti olaraq bir neçə qrupa bölmək olar:
1) Subyektiv mülahizələrə əsaslanan fikirlər - bu mülahizələri araşdırdıqda
onların elmi-metodiki və nəzəri baxımdan əsassız olduğu aşkarlanır.
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2) Dərslikdə olmayan faktlar - onlar araşdırılarkən adı çəkilən dərslikdə
olmadığı, başqa bir vəsaitdə yazıldığı bəlli olur. Müxtəlif müəlliflər tərəfindən
yazılan tədris vasitələrində gedən nöqsanları “dərsliklərdəki səhv” kimi qələmə
vermək düzgün deyil.
3) Mübahisəli məqamlar – bu, istinad edilən elmi mənbələrin müxtəlifliyi və
bununla əlaqədar mütəxəssislərin fikir ayrılığı ilə bağlıdır. Bəzən istifadə edilən
mənbələrin yeniliyi və köhnəliyinin də müəyyən rol oynadığının şahidi oluruq.
4) Real səhvlər – bunlara orfoqrafik, texniki və elmi-metodiki səhvlər aiddir.
Dərsliklərdə belə səhvlərə nadir hallarda rast gəlinir.
Əgər belə səhvlər aşkarlanarsa, təkrar nəşrdə aradan qaldırılır” (2, səh.1).
Qeyd edilir ki, dərsliklər il boyu Dərslikləri Qiymətləndirmə Şurasının
müvafiq ekspert qrupları tərəfindən təhlil edilir. Dərslikdə hər hansı səhvin olması ilə
bağlı siqnal daxil olan kimi, dərhal ekspert qruplarına təqdim olunur və müvafiq
təhlillər aparılır və təbii ki, bu zaman dərsliyin yaradıcısı olan müəllifinin də
hüquqlarına hörmətlə yanaşılır.
AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda "Orta məktəb dərsliklərinin
dili: norma və üslub problemləri" mövzusunda konfrans keçirilib. "Report" xəbər
verir ki, tədbirdə İnstitutun direktoru Möhsün Nağısoylu, Monitorinq şöbəsinin
müdiri Qulu Məhərrəmli, İnstitutun şöbə müdirləri, dilçi alimlər, KİV nümayəndələri
iştirak ediblər.
İnstitutun direktoru Möhsün Nağısoylu bildirib ki: "Dərslik müəlliflərinin
üstünə böyük vəzifə düşür. Orta məktəb müəllimlərinin də dərsliklərin hazırlanması
işində iştirak etməsi vacib məsələdir, çünki orta məktəb müəllimləri şagirdlərin
psixologiyasını daha yaxşı bilir. Vaxtaşırı olaraq orta məktəb dərsliklərinin dilində fonetik, leksik və qrammatik normaların
pozulması hallarına da tez-tez rast gəlinir." (4, səh.2).
Şöbə müdiri Qulu Məhərrəmli dərsliklərin monitorinq meyarlarını TQDK ilə
birgə müəyyənləşdirdiklərini bildirib: "Biz səhvləri tapırıq, sistemləşdiririk və
müəlliflərə təqdim edirik.".
İnstitutun Monitorinq şöbəsinin əməkdaşı, aparıcı elmi işçi Rasim Heydərov
bildirib ki, orta məktəb dərsliklərində termin yüklənməsi var. Bu, şagirdlərdə zehni
yükləməyə gətirir. X sinif Azərbaycan dili dərsliyində vulqar sözlərin verilməsi
yolverilməzdir, həmin sözləri uyğun sözlərlə əvəz etmək olar. Bəzən dərsliklərdə
anlaşılmaz ifadələr və cümlələrə, həddindən çox qrammatik səhvlərə rast gəlinir.
Defis və tire işarələrinin qarışdırılmasına dərsliklərdə çox rast gəlinir, bu kimi
yanlışlıqlar fikir və ifadə qarışıqlığına gətirib çıxarır. "
Monitorinq şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Şahlar Məmmədov 8-ci sinif
Azərbaycan dili kitabında olan dil qüsurlarını araşdırıb. Onun sözlərinə görə,
dərslikdə orfoqrafik səhvlər çoxdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, son illər Azərbaycan dilçiliyində ən çox müzakirə
olunan məsələlərdən biri ədəbi dil normalarının pozulması və bu normaların
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pozulması nəticəsində yaranan qüsurlardır. Təəssüff hissi ilə qeyd etməliyik ki, belə
qüsurlar orta ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərində də özünü göstərir. Bu
baxımdan Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan Dilçiliyi
kafedrasının dosent əvəzi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehriban Əlizadənin
AzNews.az-a müsahibəsində Azərbaycan dilində nəşr edilən kitabların, dərsliklərin
vəziyyəti haqqındakı fikirləri diqqətəlayiqdir: “- Bildiyim qədər, dərsliklərlə bağlı da
monitorinqlər aparılıb. Amma bu, o qədər qəliz məsələdir ki... Dərslik – hamımızın
öyrənəcəyi ilk mənbədir. Ona görə də onda səhv olmamalıdır. Hətta KİV-də də
yanlışlıqların olması mümkün sayıla bilər, lakin dərslikdə nöqsanlar olmamalıdır. Bu
sahədə bu gün müəyyən problemlər var. Yəqin ki, bu problemlər dərslik çapının
kifayət qədər mərkəzləşdirilməməsi və redaktə işinin yetərli olmaması kimi
məsələlərdən qaynaqlanır” (5, səh.1).
Aparılan monitorinqlərin nəticəsindən məlum olur ki, Azərbaycan ədəbi dil
normalarının pozulmasının qarşısının alınmaması səbəbi aidiyyəti qurumların bu işə
ciddi yanaşmamasıdır.
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Резюме
РАССУЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В УЧЕБНИКАХ ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
Керимова Ирада Исрафил кызы
В статье рассматриваются соблюдения норм литературного языка в
учебниках азербайджанского языка и литературы, а также обсуждается
результаты мониторинга.Отражены ценные мысли общенационального лидера
нашей репспублики Гейдара Алиева. Отмечается, что каждый год 1 августа
– 23 –

Filologiya məsələləri, № 4, 2022

отмечается как День Азербайджанского алфавита и Азербайджанского языка
согласно Указу от 9 августа 2001 года. В статье приведены примеры из
Распоряжения Президента Aзербайджанской Республики Госпадина Ильхама
Алиева от 2013 года.
В статье отмечается, что в учебниках
общеобразовательных школ очень часто обнаруживается языковые нарушения
литературного языка. Исследуется соблюдения норм Азербайджанского
литературного языка в учебниках Азербайджанского языка и литературы.
Отмечается, что для выявления и устранения этих недостатков решением
Кабинета Министров Азербайджанской Республики создан Центр
Мониторинга при Комиссии по Государственному языку. В статье
представлена информация о том, как соответствующий отдел Министерства
Образования отвечает на вопросы, связанные с типом ошибок, обнаруженных в
учебниках Азербайджанского языка и литературы. общеобразовательных
школ. Отмечается, что в учебниках Азербайджанского языка больше
выявляются орфографические ошибки. Указывается, что сигнал о наличии
ошибок в учебнике поступает в Комиссию по Оценке Учебников. Проводится
соответствующий анализ и конечно, права автора учебника тоже принимается
к сведению. В статье представлена информация о конференции в Институте
языкознания
им.
Насими
НАНА
на
тему
«Язык
учебниках
общеобразовательных школ: проблемы норм и стиля». На конференции
обсуждались языковые ошибки в учебниках азербайджанского языка и
литературы.
Указывается, что соблюдения норм Азербайджанского
литературного языка является гражданским долгом не только языковедов и
соответствующих органов, но и каждого азербайджанца и гражданина
Азербайджана.
Ключевые слова: Азербайджанский язык, Министерство Образования,
Центр Мониторинга, нормы литературного языка, средние школы, учебники
азербайджанского языка, учебники литературы.
Summary
CONSIDERATIONS ON COMPLIANCE WITH LITERARY
LANGUAGE NORMS IN AZERBAIJANI LANGUAGE AND LITERATURE
TEXTBOOK
Kerimova İrada İsrafil
The article examines the considerations of compliance with the norms of
literary language in the textbooks of the Azerbaijani language and literature, and
discusses the great importance of monitoring. Valuable views of our national leader
Heydar Aliyev on the Azerbaijani language are reflected in the article. It is stated that
according to the Decree dated August 9, 2001, August 1 is celebrated as the Day of
the Azerbaijani Alphabet and the Azerbaijani Language. The article reflects the
views of the President of the Republic, Mr. Ilham Aliyev, on the strict observance of
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the norms of literary language, the education of the younger generation in the spirit
of love and respect for the mother tongue. Quoted from the Presidential Decree of
2013. The article shows that language violations are allowed in the textbooks of
secondary schools. In order to identify and eliminate these shortcomings, according
to the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan, information
is provided on the establishment of the Monitoring Center under the State Language
Commission. According to the article, the relevant department of the Ministry of
Education has recently answered questions about the types of errors in textbooks. He
noted that spelling errors are more common in Azerbaijani language textbooks. It is
said that a signal that there are any errors in the textbook goes to the Textbook
Evaluation Board. Immediately submitted to expert groups. Appropriate analysis is
carried out and, of course, the rights of the author of the textbook are respected.
The article provides information about the conference "Language of
secondary school textbooks: problems of norms and style" at the Institute of
Linguistics named after Nasimi of ANAS. The conference discussed language
deficiencies in Azerbaijani language and literature textbooks. It is stated that
maintaining the purity, originality and prestige of our language, which is our national
existence, is the civic duty not only of linguists and relevant agencies, but also of
every Azerbaijani and Azerbaijani citizen. Key words: Azerbaijani language,
Ministry of Education, Monitorinq Center, Literary language norms, secondary
schools, Azerbaijani language textbooks, literature textbooks.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 25.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əliheydər Ağakişiyev
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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FƏRHAD ZEYNALOVUN TÜRKOLOJİ KONFRANS
VƏ SİMPOZİUMLARDA ÇIXIŞLARI
Xülasə
Məqalədə prof. Fərhad Zeynalovun Bakı Dövlət Univeristetində türkologiya
kafedrasının yaratması, bu istiqamətdə gördüyü işlərdən, türkologiyaya aid dərslik və
dərs vəsaitlərinin çap etməsindən bəhs olunur. Bununla yanaşı, türkologiya sahəsində
yerli, xarici konfrans və simpoziumlardakı çıxışları təhlil edilir. Qeyd etmək lazımdır
ki, ilk belə konfrans 1956-cı ildə türkologiyanın mərkəzi hesab edilən Bakı şəhərində
keçirilmişdir
Prof. Fərhad Zeynalovun ölkə xaricində, o cümlədən Berlində, Ankarada,
İstanbulda, Parisdə, Budapeştdə əsərləri çap olunmuşdur. Belə ki, Nikolay
Baskakovun assosiasiyası Fərhad Zeynalova bir alim kimi böyük etimad göstərərək
xaricdəki konfranslarının ölkəyə nüfuz gətirəcəyini yaxşı bildiyindən, bu ixtisaslı
alimi xaricə getməyə və nüfuzlu elmi iclaslarda çıxış etməyə təşviq etmişdir.
Professor Fərhad Zeynalov həm də türk dünyası üçün əhəmiyyətli olan 1982-ci ildə
Başqırdıstanın paytaxtı Ufa şəhərində təşkil edilmiş IX məhəlli konfransda
dialektologiyaya dair mövzu ilə çıxış etmişdir. Bütün bu faktlar verilmiş məqalədə
müfəssəl şəkildə öz əksini tapmışdır.
Prof. Fərhad Zeynalov təhsil aldığı və illər uzunu çalışdığı Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) adını hər zaman yüksək tutmuş, yarandığı dövrdən elmi
dərəcəli mütəxəssislərin olmaması kimi problemin aradan qaldırılmasına cəhd
etmişdir. Beləliklə də, universitetdə çalışan elm adamlarının beynəlxalq səviyyəli
simpoziumlarda iştirakını yüksək qiymətləndirməsi məsələləri də məqalədə yer tutan
əsas xüsusiyyətlərdəndir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Fərhad Zeynalov bir qrup Azərbaycan mütəxəssisi ilə
birgə Hindistan, Pakistan, İtaliya və digər ölkələrdə səfərlərdə olmuş, xatirələrini
“Antik dünya ilə görüş”, “Uzaq dost ölkələrdə” və s. məqalələrində əks etdirmişdir.
Alman türkoloqu Dörfer Xalac ləhcəsini Türk dillərinin Oğuz qəbiləsinin
müstəqil bir dili hesab edərkən prof. Fərhad Zeynalov bunun bir dil olduğunu deyil,
bir ləhcə olduğunu sübut etməyə çalışması da məqalədə göstərilmişdir.
Məqalədə prof.Fərhad Zeynalovun konfrans və simpoziumlardakı çıxışlarından
örnəklər verilmişdir.
Açar sözlər: Fərhad Zeynalov, Baskakov, Dörfer, türkologiya kafedrası,
xalac dili, xalac ləhcəsi, konfrans, simpozium.
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Giriş
Məlum olduğu kimi, Professor Fərhad Zeynalov böyük alim olmaqla yanaşı,
həm də böyük elm təşkilatçısı idi. Onda olan təşkilatçılıq qabiliyyəti, bacarığı tək-tək
adamlara xas olan bir keyfiyyətdir. Elminə, pedaqoji ustalığına, təşkilatçılıq
qabiliyyətinə görə onu həmişə hörmətlə qarşılayır, adını ehtiramla çəkirdilər. Şəxsi
keyfiyyətləri ona böyük nüfuz qazandırmışdı və vəfatından 35 il keçməsinə
baxmayaraq, onun adı bu gün də elmi məclislərdə hörmətlə yad edilir. Bakı Dövlət
Universitetinin türkologiya kafedrasının yaradıcısı Fərhad Zeynalovdur. Həmin
kafedrada tədris olunan “Türkologiyaya giriş”, “Qədim türk yazılı abidələri”, “Türk
dillərinin müqayisəli qrammatikası” kurslarını yaradan, proqram, dərslik və dərs
vəsaitlərini hazırlayan da odur. Bu baxımdan onun qələmindən çıxmış
“Türkologiyanın əsasları” adlı dərsliyi xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. Bu əsər keçmiş
SSRİ məkanında ilk təşəbbüs kimi diqqəti cəlb etdi və elmi-pedaqoji ictimaiyyət
tərəfindən rəğbətlə qarşılandı.
Professor Fərhad Zeynalovun yaratdığı və 15 il rəhbərlik etdiyi türkologiya
kafedrası Azərbaycan, eləcə də digər türk xalqlarının (qazax, çuvaş, qumuq, qaraçaybalkar, qaraqalpaq və b.) elmi kadrlarının hazırlanmasında böyük rol oynamışdır.
Azərbaycanda aparılan türkoloji tədqiqatlara bu kafedra professor Fərhad
Zeynalovun simasında nəzarət edir, bu araşdırmaları düzgün məcraya yönəldirdi.
1.Fərhad Zeynalovun İştirak etdiyi elmi konfranslar
Professor Fərhad Zeynalovu keçmiş SSRİ məkanında, eləcə də xaricdə yaxşı
tanıyır, onun əsərlərinə tez-tez müraciət edirdilər. Görkəmli alimin Berlində,
Ankarada, İstanbulda, Parisdə, Budapeştdə çap olunmuş əsərlərini buna nümunə
göstərmək olar. O, keçmiş SSRİ-də və digər xarici ölkələrdə keçirilmiş bir sıra elmi
konfranslarda yaxından iştirak etmiş, türkoloqların böyük marağına səbəb olan
məruzələrlə çıxış etmişdir. O, həm keçmiş SSRİ məkanında olan türk
respublikalarındakı milli türkoloqlar ilə, həm də xarici ölkə türkoloqları ilə sıx əlaqə
saxlayırdı. ABŞ-ın İndiana ştatında fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Altayşünaslıq
Konqresinin üzvü olan görkəmli alim monqol və tunqus-mancur dilçiliyinin
nümayəndələri ilə də yaxın əlaqələr qura bilmişdi. Keçən əsrin 80-ci illərinin
əvvəllərində Azərbaycan xalqının etnogenezi və Azərbaycan dilinin mənşəyi qızğın
mübahisə obyektinə çevrilmişdi. Həmin dövrdə professor Fərhad Zeynalov milli alim
olduğunu, millətin alimi olduğunu bir daha sübut etdi. Onun Azərbaycan dilinin
mənşəyi məsələsində tutduğu mövqe buna aydın sübutdur. Bu məsələdə Fərhad
Zeynalovun elmi nüfuzu çox iş gördü.
Prof. Fərhad Zeynalov çalışdığı illərdə türkologiyaya dair beynəlxalq
tədbirlərdə, konfranslarda iştirak etmişdir ki, bu da onun elmi yaradıcılığına müsbət
təsirini göstərmişdir. İlk belə konfrans 1956-cı ildə türkologiyanın mərkəzi hesab
olunan Bakı şəhərində keçirilmişdir. 1969-cu il 29 avqust-3 sentyabr tarixlərində
Almaniyanın Berlin şəhərində təxminən 250 nəfərin iştirakı ilə keçirilən
Altayşünasların XII konqresi olduqca böyük əhəmiyyətə malik idi. Burada dil
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faktları, fonetik xüsusiyyətlər, leksik-qrammatik kateqoriyalar və digər mövzularda
məruzələr dinlənilmişdir. Azərbaycanı təmsil edən üç alimdən biri Beynəlxalq
Altayşünaslıq konqresinin üzvü Fərhad Zeynalov idi. O, türk dillərində yeni bir
kateqoriya – modallıq kateqoriyası və onun türk dillərində qrammatik ifadə vasitələri
haqqında məruzə ilə çıxış etmişdir. Həmin dövrdə bu elə bir mövzu ilə dünya
türkoloqlarının qarşısında çıxış etmək böyük cəsarət tələb edirdi, belə ki əksər dünya
dilçiləri belə bir kateqoriyanın varlığını qəbul etmirdilər.
Professor Fərhad Zeynalov həm də türk dünyası üçün əhəmiyyətli olan 1982-ci
ildə Başqırdıstanın paytaxtı Ufa şəhərində təşkil edilmiş IX məhəlli konfransda
dialektologiyaya dair mövzu ilə çıxış etmişdir.
Bundan əlavə, Fərhad Zeynalov sovet təhsilinin 50 illik yubileyi münasibəti ilə
təşkil olunmuş konfransda “Türk dillərində sifətin kateqoriyaları, ifadə formaları”
adlı məruzə ilə çıxış etmişdir.
Filologiya elmləri doktoru Fərhad Zeynalov təhsil aldığı və illər uzunu çalışdığı
Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki BDU) hər zaman yüksək tutmuş, yarandığı
dövrdə elmi dərəcəli mütəxəssislərin olmaması kimi problemin aradan qaldırılmasına
cəhd etmiş, universitetdə çalışan alimlərin beynəlxalq səviyyəli simpoziumlarda
iştirakını yüksək qiymətləndirmişdir. O, “Azərbaycan Dövlət Universiteti”, “Ən
böyük elm ocağımız”, “Yeni insan tərbiyəsi uğrunda” adlı məqalələrində
universitetin Azərbaycan mədəniyyətinin yüksəlişi uğrunda nailiyyətləri, təlimtərbiyə işinin əhəmiyyətindən, Partiya Komitəsinin fəaliyyəti və s. məsələlərdən bəhs
etmişdir.
Alim bir qrup Azərbaycan mütəxəssisi ilə birgə Hindistan, Pakistan, İtaliya və
digər ölkələrdə səfərlərdə olmuş, xatirələrini “Antik dünya ilə görüş”, “Uzaq dost
ölkələrdə” və s. məqalələrində əks etdirmişdir.
Fərhad Zeynalov 1970-80-ci illərdə, ən nüfuzlu Türkologiya elmi jurnalında,
Rusiyanın “Sovet Türkologiyası” jurnalında, Almaniyada, Macarıstanda, Polşada
türk dillərinin xüsusiyyətlərini araşdırdığı elmi məqalələrini çap etdirmişdir. Nikolay
Baskakovun assosiasiyası Fərhad Zeynalova bir alim kimi güvənmişdi və xaricdəki
konfranslarının ölkəyə nüfuz gətirəcəyini yaxşı bildiyindən bu ixtisaslı alimi xaricə
getməyə və nüfuzlu elmi iclaslarda çıxış etməyə təşviq edirdi. Bu çərçivədə prof.
Fərhad Zeynalovun çıxışları həsədə səbəb olmalı idi. Prof. Fərhad Zeynalov SSRİ
türkoloqları arasında xarici həmkarları ilə müzakirələr aparmaqdan çəkinməyən və
bu müzakirələrdə elmi fikirlərini cəsarətlə müdafiə edən azsaylı alimlərdən biri idi.
Məsələn, “Xalac dili yoxsa ləhcəsi?” - 1970-ci illərin ortalarında - 80-ci illərin
əvvəllərində məşhur Alman türkoloqu Gerhard Dörferin irəli sürdüyü bir məsələ idi.
Dünya Türkologiyası bu mövzuda müzakirəni maraqla izlədi. Universitet professoru
olan Fərhad Zeynalov daimi bir abunəçi olduğundan, bu müzakirələri evinə
göndərilən “Sovet Türkologiyası” jurnalının səhifələrində yaxından izləmək fürsəti
tapdı.
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2.Ümumittifaq Türkoloji Konfrans
1976-cı ildə keçirilmiş Ümumittifaq Türkoloji Konfrans SSRİ Elmlər
Akademiyası, Türkoloqlar Komitəsi və Qazaxıstan SSR Elmlər Akademiyası
tərəfindən təşkil edildi;. Konfransda üç bölmə işləyirdi;
1) “Sovet türkşünaslığı və SSRİ-də türk dillərinin inkişafı”;
2) “Türkoloji ədəbiyyat - tarix və müasir ədəbi proses”;
3) “SSRİ Türk xalqlarının etnik, tarixi və mədəni bağları”.
İlk dəfə idi ki, ənənəvi türkoloji konfransda belə əhəmiyyətli tarixi və
etnoqrafik məsələlər, xüsusi bir bölmə təşkil edirdi və çox sayda etnoqraf mütəxəssis
natiq olaraq cəlb edildi. Bölmənin iki plenar iclasında və iki alt hissədən ibarət altı
iclasda (“Tarixi və etnoqrafik problemlər” və “Etnomədəni əlaqələr və onların
inkişafı”), 62 məruzə dinlənildi və müzakirə edildi: etnik və mədəni tarixin
problemləri SSRİ-nin türkdilli xalqları, problemləri: mənbə araşdırması, etnoqrafik
və arxeoloji tədqiqatlar. Bölmənin işində təxminən 300 nəfər iştirak etmişdir:
Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Gürcüstan, Azərbaycan nümayəndələri də bu
saya daxil idi.
Bölmənin ilk plenar iclasında türkologiyanın əsas nəzəri problemləri barədə
ümumiləşdirici məruzələr dinlənildi və müzakirə edildi. İlk plenar iclasda məruzəsini
Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda mədəniyyət və elmin inkişafına həsr edən
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki A. S. Sumbatzadə da çıxış etdi.
Məruzədə respublikadakı türkologiyaya ümumi baxış verilmişdi.
Y. B. Yusifov “Hunlar Zaqafqaziyada” adlı məruzə ilə çıxış etdi. A.
Hüseynzadə “Oğuz etnonimlərinin Azərbaycan SSR-in müasir toponimikasında əks
olunması” adlı məruzəsində Azərbaycanda oğuz tayfa qruplarının məskunlaşma
tarixinin aydınlaşdırılmasına kömək edən oğuzların qəbilə adlarına gedən
toponimləri aşkar etmişdir.
XI-XII əsrlərdə Azərbaycanda etnogenez problemləri. R. A. Hüseynovun
hesabatında nəzərə alınmışdır. O. Ə. Əfəndiyev Rəşid əd-Dinin “Oğuzların tarixi" və
Azərbaycanla Orta Asiya arasında erkən etnik əlaqələr problem” adlı hesabatında
Zaqafqaziyada Oğuz hərəkatının əfsanəvi marşrutunun keçməsi ehtimalının
doğruluğunu sübut emişdi.
Ümumittifaq Türk Konfransı sovet türkoloqlarının son 50 ildə ən böyük
toplantısı oldu. Konfrans elm adamlarının türkologiyanın müxtəlif sahələrindəki
işlərinin nəticələrini ümumiləşdirməyə imkan verdi. İştirakçıların məruzələri türkdilli
xalqların tədqiqatının əsas problemlərinin inkişafında əhəmiyyətli nəticələrin əldə
olunduğunu göstərdi. Xüsusilə, tarixi hissənin müxtəlif tarixi dövrlərdə türk
xalqlarının etnik və mədəni inkişafının əsas məsələlərinin müzakirəsinə həsr olunmuş
işi o dövrün Sovet türkologiyasının yüksək elmi səviyyəsindən xəbər verirdi. Eyni
zamanda, bölmə iclaslarında açılan yaradıcılıq müzakirəsi SSRİ-nin türk
mərkəzlərində tarixi və etnoqrafik tədqiqatların daha da inkişafı üçün ən vacib
istiqamətləri konkretləşdirməyə imkan verdi. (11.)
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Türkoloqların - türkdilli xalqların tarixi, etnoqrafiyası, arxeologiyası, dili,
folkloru, ədəbiyyatı, incəsənəti üzrə mütəxəssislərinin ümumittifaq konfransları
SSRİ-də türkşünaslığın inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu cür forumlar
yaxşı bir ənənəyə çevrilirdi. II Ümumittifaq Türk Konfransından bu yana keçən dörd
ildə türk tədqiqatlarının nəticələri 10-12 sentyabr 1980-ci il tarixlərində Daşkənddə
keçirilən III Ümumittifaq Türk Konfransı ilə yekunlaşdırıldı. SSRİ Elmlər
Akademiyası Ədəbiyyat və Dil Bölməsi, Tarix Bölməsi, SSRİ Elmlər Akademiyası,
Özbəkistan SSR Elmlər Akademiyası Sovet Türkoloqlar Komitəsi tərəfindən təşkil
edilmişdir. Konfransda ölkənin bütün türk tədqiqat mərkəzlərindən 500-dən çox
türkoloq - dilçi, ədəbiyyatşünas, folklorşünas, tarixçi, etnoqraf və qonaqlar - xarici
türkşünaslığın nümayəndələri iştirak etdilər: S. Petrova (NRB), D. Kara, A. RonaTash və G. Hazai (Macarıstan), H. Fitze və A. Stein (Şərqi Almaniya), I. Zirtautas
(ABŞ), G. Jarring (İsveç) və s. Konfrans zamanı iki ümumi plenar iclas keçirildi . Üç
bölmə var idi: dil, ədəbiyyat və tarix.
Məruzələrdə türkdilli xalqların etnik və sosial tarixinə işıq tutan
sənədlərə və mənbələrə xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Fərhad Zeynalov “XIII əsr Oğuz-Səlcuq abidələrinin morfoloji xüsusiyyətləri”
mövzusunda çıxış etmişdir. Mövzu türkoloqların diqqətini çəkmişdir. Bu mövzuda
bir çox əsər üçün təsvirin başlanğıc nöqtəsi və ya müqayisə Orxon-Yenisey runik
yazısının dilidir və bəzilərində bunlardan müstəqil bir tədqiqat obyekti idi (V. M.
Nasilov, F. Zeynalov və başqaları).
Keçirilən konfrans, son illərdə keçmiş SSRİ-də türkşünaslıq səviyyəsinin
yüksəldiyini göstərirdi, dinlənilən məruzə və məruzələrin əksəriyyətinin böyük elmi
dəyəri bunu sübut etdi. Onlarda nəzərdən keçirilən tarixi, mədəni və dil
problemlərinin müxtəlifliyini, bir çox tədqiqatların mürəkkəbliyini qeyd etmək
lazımdır. Lakin türkdilli xalqların müasir inkişafının hələ aktual problemlərinə
kifayət qədər diqqət yetirilmir. Konfransın yaradıcılığı yaxşı təşkilatçılığı ilə
asanlaşdırıldı. Konfrans günlərində Özbəkistan SSR Elmlər Akademiyasının
Əlyazmalar İnstitutunun binasında X. S. Süleymanov Sovet Türkoloqlarının
əsərlərindən ibarət bir sərgi təşkil etdi və Özbəkistan SSR Elmlər Akademiyası Tarix
İnstitutunda kitablar satıldı. Konfrans iştirakçılarına Daşkəndin görməli yerləri ilə
tanış olmaq, muzeyləri və teatrları ziyarət etmək, Səmərqəndə ekskursiya etmək
imkanı verildi.
3.Beynəlxalq Ufa Konfransı
Müntəzəm olaraq keçirilən konfranslar arasında qeyd etdiyimiz kimi 1982-ci
ildə Başqırdıstanın paytaxtı Ufa şəhərində təşkil edilmiş IX məhəlli konfransda
aparıcı qüvvə kimi iştirak edən Azərbaycan alimlərinin məruzələri dialektlərin
tarixinə, onların ədəbi dillə əlaqəsinə, Azərbaycan toponimiyasının tədqiqində
dialekt leksikasının mövqeyinə və s. aktual mövzulara həsr olunmuşdur.
Dialektologiyanın ən zəif tədqiq olunmuş dialekt sintaksisi ilə bağlı məruzələr bu
sahədə olan mövcud problemlərin diqqət mərkəzində saxlanılmasının təzahürü idi.
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Konfransda ilk olaraq Azərbaycan dialektologiyasının banisi Məmmədağa Şirəliyev
“Türk dilləri dialektologiyasının müasir vəziyyəti və vəzifələri” adlı məruzə ilə çıxış
etmişdir. Haşiyə çıxaraq qeyd edək ki, Fərhad Zeynalov Məmmədağa Şirəliyevin
dialektologiya sahəsində xidmətlərini yüksək qiymətləndirmiş, alimin 70 illik
yubileyi münasibətilə həyat və yaradıcılığını əks etdirən “Görkəmli sovet alimi” adlı
məqalə yazmışdır. Fərhad Zeynalov da öz növbəsində IX məhəlli konfransda “OğuzSəlcuq yazılı abidələri və Azərbaycan dilinin dialektləri” adlı məruzə ilə çıxış etmiş,
ortaq türk abidələrində dialektlərlə bağlı vacib məqamlara toxunmuşdur.
Alman türkoloqu Dörfer Xalac ləhcəsini türk dillərinin Oğuz qəbiləsinin
müstəqil bir dili hesab edərkən prof. Fərhad Zeynalov bunun bir dil olduğunu deyil,
bir ləhcə olduğunu sübut etməyə çalışdı. Rus dilində çıxan “Sovet Türkologiyası”
jurnalının səhifələrindəki mübahisələr sonradan Dörferin türk tələbəsi Semix
Tezkanla Fərhad Zeynalov arasında davam etdi. Alman məktəbi türkoloqlarının
üstünlüyü ondadır ki, bu və digər müzakirələrdə iştirak etmək və yerində araşdırma
aparmaq imkanları var idi. Prof. Zeynalovun dezavantajı “Dəmir Pərdə” üzündən ora
gedib tarla işi edə bilməməsi idi. Ancaq professor müzakirələrdə çox ciddi dəlillər
irəli sürdü. Prof. Zeynalovun tezisləri bu gün də aktualdır.
Nəticə
Prof. Fərhad Zeynalov müntəzəm olaraq iştirak etdiyi konfrans və
simpoziumlardan sonra analitik təhlillər aparmış və bütün müddəaları elmi məqalə və
kitablarında dərc etdirmişdir. Onun “Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası” adlı
icmal kitabı Dr. Yusuf Gediklinin tam tərcüməsi türk dilində yayımlandı. Prof.
Fərhad Zeynalovun uzun müddət çalışdığı, lakin çapını görmədiyi başqa bir əsər də
“Kitabi-Dədə Qorqud” kitabının yeni oxunuşu və transkripsiyasıdır. Dil tarixçisi
1970-ci illərin ortalarında, on il sonra prof. Saməd Əlizadə ilə işlərini bitirdikdə,
Fərhad Zeynalov artıq həyatda deyildi. Bu prof. Həmid Araslıdan sonra ikinci oxu və
transkripsiyası idi. Zeynalov və Əlizadə Orhan Chaik Gökiai oxuyarkən prof. Dr.
Muharrem Ergin, məşhur rus şərqşünası prof. V.V.Bartoldun yanına rus dilinə bir
tərcüməsini əlavə edərək, yalnız sözləri deyil, eyni zamanda məqamları da
aydınlaşdırdı. Prof. Oni, Həmid Araslının oxu səhvlərini düzəldərək əslinə çox yaxın
bir transkripsiya yaratdı.
Prof. Fərhad Zeynalovun türkologiya sahəsindəki fəaliyyətini hal-hazırda miras
qoyub getdiyi kitabları, məqalələri, universitetdə yaratdığı şöbə və yetişdirdiyi elm
adamları davam etdirməkdədir.
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ТУРКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАРХАДА ЗЕЙНАЛОВА
И ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СИМПОЗИУМАХ
Резюме
В статье обсуждается создание проф.Фархадом Зейналовым кафедры
тюркологии в Бакинском Государственном Университете, его работа в этом
направлении, издание учебников и учебных пособий по тюркологии. Кроме
того, анализируются выступления на местных и зарубежных конференциях и
симпозиумах в области тюркологии. Следует отметить, что первая такая
конференция была проведена в 1956 году в Баку, центре тюркологии.
Произведения проф. Фархада Зейналова изданы за рубежом, в том числе в
Берлине, Анкаре, Стамбуле, Париже и Будапеште. Так что, ассоциация
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Николая Баскакова оказала большое доверие Фархаду Зейналову как ученому и
знала, что его конференции за границей принесут престиж стране, поэтому
призвала этого квалифицированного ученого выехать за границу и выступить
на престижных научных собраниях. Профессор Фархад Зейналов также
выступил с докладом о диалектологии на IX местной конференции, важной для
тюркского мира организованной в 1982 году в Уфе, столице Башкортостана.
Все эти факты подробно отражены в данной статье.
Проф. Фархад Зейналов всегда держал в почете имя Азербайджанского
Государственного Университета (ныне БГУ), в котором он много лет учился и
работал которого с момента создания он пытался преодолеть проблему
отсутствия ученых степеней. Таким образом, одной из главных особенностей
статьи является высокая оценка участия ученых университета в
международных симпозиумах. Следует отметить, что Фархад Зейналов вместе
с группой азербайджанских специалистов посетил Индию, Пакистан, Италию и
другие страны отражение в его статьях: «Встреча с античным миром», «В
дальних дружественных странах».
В то время как немецкий тюрколог Дёрфер считал Халаджский диалект
тюркских языков самостоятельным языком племени огузов,в статье также
показано, что проф.Фархад Зейналов пытался доказать, что это не язык, а
диалект.
В статье приведены примеры выступлений проф.Фархад Зейналова на
конференциях и симпозиумах.
Ключевые слова: Фархад Зейналов, Баскаков, Дёрфер, кафедра
тюркологии, халаджский язык, халаджский диалект, конференция,
симпозиум.
FARHAD ZEYNALOV'S TURKOLOGICAL CONFERENCE
AND SPEECHES AT SYMPOSIUMS
SUMMARY
The article discusses the creation of the department of turkology by Prof.
Farhad Zeynalov at the Baku State University, his work in this direction, the
publication of textbooks and manuals on turkology studies. In addition, speeches at
local and foreign conferences and symposiums in the field of turkology are analyzed.
It should be noted that the first such conference was held in 1956 in Baku, the center
of turkology.
The works of prof. Farhad Zeynalov were published abroad, including in
Berlin, Ankara, Istanbul, Paris and Budapest. So, the association of Nikolay
Baskakov had great confidence in Farhad Zeynalov as a scientist and knew that his
conferences abroad would bring prestige to the country, so they called on this
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qualified scientist to go abroad and speak at prestigious scientific meetings. Professor
Farhad Zeynalov also made a presentation on dialectology at the IX local conference,
important for the Turkic world, organized in 1982 in Ufa, the capital of
Bashkortostan. All these facts are reflected in detail in this article.
Prof. Farhad Zeynalov always held in high esteem the name of the Azerbaijan
State University (now BSU), where he studied and worked for many years, where
from the moment of its creation he tried to overcome the problem of the lack of
academic degrees. Thus, one of the main features of the article is a high assessment
of the participation of university scientists in international symposiums. It should be
noted that Farhad Zeynalov, together with a group of Azerbaijani specialists, visited
India, Pakistan, Italy and other countries, reflected in his articles: “Meeting with the
ancient world”, “In distant friendly countries”.
While the German Turkologist Dörfer considered the Khalaj dialect of the
Turkic languages to be an independent language of the Oghuz tribe, the article also
shows that Prof. Farhad Zeynalov tried to prove that it was not a language, but a
dialect. The article provides examples of speeches by Prof. Farhad Zeynalova at
conferences and symposiums. Key words: Farhad Zeynalov, Baskakov, Dörfer,
Department of Turkic Studies, Khalaj language, Khalaj dialect, conference,
symposium.
Key words: Farhad Zeynalov, Baskakov, Dörfer, department of turkology
Khalaj language, Khalaj dialect, conference, symposium.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 02.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: fil.f.d., dos., Səidə Qafarova
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İNGİLİS DİLİNDƏ LÜĞƏTİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ
SÖZ VƏ SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİNİN ROLU
İngilis dilində söz yaradıcılığı dilçilik elminin ayrıca bir mövzusu olaraq
tədqiq edilmişdir. Söz yaradıcılığı termini iki əsas mənanı özündə əks etdirir və bu
mənaları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Söz yaradıcılığı termini ilkin mənada dildə
yeni sözlərin daim yaranma prosesini ifadə etmək məqsədilə işlədilir. Dil daim
tərəqqi etmək və inkişaf etmək vəziyyətindədir. Dilçilik sahəsində çalışan alimlərin
fikrincə hər bir köksüz və eyni zamanda müasir dövrdə müəyyən bir kökü olan
sözlərin quruluşu belə bir prosesin məntiqi nəticəsidir. Dilin lüğət ehtiyatının
linqvistik nöqteyi-nəzərdən artırılmasının mümkün olmasını əks etdirmişdir. Dildəki
sözlərin çoxluğu dilin necə və hansı dərəcədə inkişafından xəbər verir. Həmçinin
yeni mənalarla ifadə olunmuş sözlərin meydana gəlməsi dilçilikdə mühüm rol
oynayır. Məqalədə ingilis dilinin inkişafının tarixi dövrü əks etdirilir. Burada dilin
nominativ funksiyası əsasında sözlərin reallaşmasından bəhs olunur. Dildəki sözlərin
çoxluğu dilin necə və hansı dərəcədə inkişafından xəbər verir. Söz ehtiyatı çox olan,
lüğət tərkibi zəngin olan xalqın təfəkkürü də zəngin olur. Lüğəti zəngin olan xalqın
başqaları ilə ünsiyyət saxlamaq, fikir mübadiləsi etməsində heç bir problem
yaranmır. Digər dillərdə olduğu kimi ingilis dilində də dilin yaranmasından
başlayaraq söz yaradıcılığı daim inkişaf etməkdədir. Məqalədə ingilis dilində söz
yaradıcılığının lüğət tərkibi vasitəsilə, məhsuldar və qeyri-məhsuldar yollarla
artırılmasından bəhs edilir. Qeyd edək ki, sözlər cəmiyyətin dilə olan ehtiyacını
ödəmək üçün bir vasitədir.
Açar sözlər: leksik, lüğət tərkibi, söz yaradıcılığı, təfəkkür

Söz dilin semantik yarısının əsas vahididir. Söz təfəkkür anlayışlarının
təzahürüdür. Söz olmasa obyektiv gerçəklikləri, insan şüurundakı anlayışları əks
etdirmək olmaz. Hər bir dilin (həmçinin ingilis dilinin) söz fonunda dəyişikliklər baş
verir. Söz haqqında istər fəlsəfi, istərsə də linqvistik mövqelərdən asılı olmayaraq
onların öz tərifləri verilir. Dil inkişaf etdikcə lüğət tərkibi genişləndikdə sözü zəngin
olan dilə çevrilir. Qrammatika sözlərin analiz edilməsində mühüm rol oynayır.
Qrammatikada sözləri nitq hissələrinə görə təsnif edirlər. Lüğət tərkibi həm dilin öz
milli bazası, belə ki, lüğətin öz fondu hesabına, həm də başqa dillərdən alınma
sözlərin hesabına zənginləşdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada heç bir dil təcrid
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edilmiş şəkildə inkişaf etmir. Xarici aləm daim dilin inkişafına təsir göstərir.
Cəmiyyət yaranandan müxtəlif tayfa, millətlər və xalqlar bir-biri ilə təmasda
olmuşlar. Bu birləşmələr də müxtəlif xalqlar arasında əlaqələr yaratmışdır. Demək
olar ki, bu əlaqələr də onların bir-birindən söz almasına kömək etmişdir. (Oruc
Musayev “azərbaycanca-ingiliscə lüğət” Bakı 2005, səh.12-15)
Ümumiyyətlə, linqvistikada ingilis dilində danışanlar anqlofon adlanırlar,
Kanadada bu termin siyasi mənada işlədilir. Dildə qrammatik mənanı analitik
formada ifadə etmək üstünlük təşkil edir, dillərin analitik tipinə aiddir. Həmçinin
ingilis dilinin fonetik quruluşu bir sıra inkişaf mərhələlərindən keçməklə
özünəməxsus orjinal səs strukturu yarada bilmişdir. Cəmiyyət daima dəyişir, inkişaf
edir. Bu inkişaf və dəyişikliklər dildə öz əksini tapır, dilə yeni sözlər, yeni adlar daxil
olur, dilin lüğət tərkibi zənginləşir. Dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən əsas
vasitələrdən biri də söz yaradıcılığıdır. Bizə məlumdur ki, yeni sözlər bir neçə yolla
yaranır. Bu bölmə ilə dilçiliyin söz yaradıcılığı hissəsi məşğul olur. Qeyd etmək
lazımdır ki, söz yaradıcılığı morfologiya və leksika ilə bağlıdır. Morfologiya sözlərin
formalarını, leksikologiya sözlərin leksik mənalarını, söz yaradıcılığı sözün leksik
vahidlərinin yaranma prosesini öyrənir. İngilis dili əsasən Hind-Avropa dilləri
ailəsinin german qrupuna aiddir. İngilis dilinin yaranma tarixi üç dövrə bölünür:
1) Qədim ingilis dili dövrü. Bu dövrdə german tayfaları Britaniya adalarını fəth
etmişdir. Bundan sonra ingilis dili german dilinin təsiri və təzyiqinə məruz qalmışdır.
Müasir ingilis dili Britaniya adalarını fəth etmiş german tayfalarının dili əsasında
təşəkkül tapmışdır. Məsələn: buder – brother, alt – old və s. kimi təzahür tapmışdır.
Qədim ingilis dili müasir ingilis dilinə nisbətən çox mürəkkəb bir dil idi. Demək olar
ki, house, food, you, lie, drink və bu kimi digər sözlər köklərini qədim ingilis
dilindən götürmüşlər. (Rəcəbli Ə. “Dilçiliyə giriş” Bakı 2008, səh.31-33)
2) Orta ingilis dili dövrü. Xl – XV əsrin sonlarına təzahür edir. Bu dövrdə isə
fransız dilində danışan normanların İngiltərəni fəth etməsi xarakterikdir. Savadlı
insanlar fransız dilində danışırdılar və bu dil çox mühüm dil hesab olunurdu. Adi
insanların dili isə ingilis dili olaraq qalırdı. Əhalinin bu hissəsinin ingilis dilində
danışması dilin lüğət tərkibinin itməməsinə kömək etmişdir. Bu dövrdə fransız
dilində olan sözlər ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuşdur. Məsələn: damage zərər, prison - həbsxana, marriage - evlilik, cause - səbəb, chief - rəis və bu kimi
başqa sözlər fransız mənşəli sözlərdir. Digər sözlər də məs. poultry (quş əti), calf
(buzov), veal (dana əti), sheep (qoyun), mutton (qoyun əti), dövlət idarəçiliyini ifadə
edən sözlər – court (məhkəmə), judge (hakim), jury (jüri), appeal (çağırış, müraciət,
appellyasiya), parliament (parlament) fransız dilindən keçmiş sözlərdir. Bu sözlərin
vasitəsilə ingilis dilinin lüğət tərkibi xeyli zənginləşmişdir. (Blokh M.Y. “A course in
theoretical English grammar”, 2006, səh.17,18)
3) Yeni ingilis dili dövrü. XV əsrdən indiyə qədər olan bir dövrü əhatə edir.
Zaman ötdükcə ingilis dili dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bu dövr artıq ingilis
dilinin dəyişilərək sabitləşməsi dövrüdür. Hal-hazırkı ingilis dili təkmilləşmiş bir
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quruluşa malik olan dildir. Müasir ingilis dili Tudorlar dövrünün əvvəlindən
İngiltərədə bərpa dövrünə qədər istifadə edilən erkən müasir ingilis dilindən əmələ
gəlmiş, inkişaf etmişdir. Hazırda ingilis dilinin əsasını London dialekti təşkil edir.
Britaniya imperiyası öz müstəmləkələri və geosiyasi üstünlüyü sayəsində müasir
ingilis dilinin geniş yayılması üçün şərait yaratmışdır. Demək olar ki, ingilis dili
qlobal dilə çevrilərək ticarət, elm, tibb, texnologiya, diplomatiya, incəsənət, təhsil
sahələrində geniş istifadə olunur. Müasir dövrümüzdə ingilis dili siyasi, iqtisadi və
biznes dilinə çevrilmişdir. Əsas elmi və tibbi araşdırmalar, hərbi razılaşmalar,
dövlətlər arasındakı ünsiyyət ingilis dilində aparılır. (Yunusov D.N. “A guide to
English grammar”, Bakı 2006, səh.18-20)
İngilis dilinin erkən inkişaf dövründə söz yaradıcılığında vurğunun
dəyişdirilməsi yolu ilə yeni sözlərin yaranması üsulu mövcud olmuşdur. Müasir
ingilis dilində müxtəlif nitq hissələrinə aid olan və bir-birindən vurğunun yerinə görə
fərqlənən bir neçə cüt söz mövcuddur. Belə sözlərə aşağıdakı misalları göstərə
bilərik:
export (noun) - ixrac – to export (verb) – ixrac etmək
food (noun) - yemək – to feed (verb) - yemləmək
gold (noun) - qızıl – to gold (verb) - zər vurmaq
contact (noun) - əlaqə – to contact (verb) - əlaqə yaratmaq
(Yunusov
D.N. “A guide to English grammar”, Bakı 2006, səh.25-28)
İngilis dilinə daxil olan terminlər getdikcə artır, bu qayda ilə dilin terminoloji
bazası zənginləşir. Ən qədim zamanlardan bəri ümumişlək sözlərdən istifadə edərək
termin yaratmaq xüsusiyyətləri qorunub saxlanılmışdır. Müasir dövrdə
terminologiyada gedən prosesləri səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biri beynəlxalq
terminlərin sayının sürətlə artmasıdır. Həm ingilis dilində, həm də başqa dillərdə
termin yaradıcılığı dilin daxili imkanları ilə bərabər alınma sözlərin hesabına da artır.
Lüğət tərkibinin zənginləşməsi üçün 2 əsas mənbə vardır: dilin öz lüğət tərkibi və
digər dillər. Dilin öz bazası hesabına lüğət tərkibi leksik yolla və morfoloji yolla
zənginləşir. Leksik yolla zənginləşmə prosesində dilin öz və özününküləşmiş sözləri
hazır şəkildə lüğət tərkibinə keçir. Bu zaman idiomlar, keçidi birləşmələr , leksik
birləşmələr və sərbəst söz birləşmələri də lüğətin zənginləşməsində əsas rol oynayır.
İdiomlar özləri isə donmuş ifadələrə aid edilir, məs. to spill the beans (to tell a secret
soon or the wrong person), to kick the bucket (to die). Morfoloji yolla isə sözlər
müxtəlif şəkilçilər vasitəsilə yeni söz yaradaraq düzəlir. Burada artıq söz öz hesabına
lüğət tərkibinin zənginləşməsinə kömək edir. (Rəcəbli Ə. “Dilçiliyə giriş”, Bakı
2008, səh.41-43)
Bizə məlumdur ki, elmin müxtəlif sahələrinin inkişafı ilə iqtisadi, siyasi, ticari
və beynəlxalq əlaqələrin nəticəsində klassik alınmalar vasitəsilə ingilis dilinin lüğət
tərkibində önəmli dəyişikliklər olmuşdur. Başqa dillərdə olduğu kimi, ingilis dilində
də dilin yaranmasından başlayaraq söz yaradıcılığı daim inkişaf etmişdir. Biz bilirik
ki, söz yaradıcılığı dilçiliyin bir bölməsidir, burada da sözlərin yaranma üsulları
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göstərilir. Bu da həmişə tarix boyu özünü göstərmişdir. Söz yaradıcılığında əsas rol
oynayan alınma sözlərin əksəriyyəti elm və mədəni nailiyyətlə bağlıdır. Belə ki, dildə
alınma sözlər (alman mənşəli sözlər) daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. XX əsrin
sonundan elm və texnikanın gözlənilməz inkişafı, müxtəlif ölkələrlə əlaqələrin
yaranması, sənaye, kənd təsərrüfatı, mədəniyyətin və mədəni əlaqələrin böyük
sürətlə inkişafı dilin lüğət tərkibinə çox təsir göstərmişdir. Yeni anlayışların ifadə
olunması dilçiliyin bu bölməsinin vacibliyini təmin etmişdir.
Morfologiyada söz birləşmələrinin öz payı vardır. Söz yaradıcılığı prosesinə
aid vasitələr morfologiyada ayrı-ayrılıqda bütün nitq hissələrinə aid edilir, nitq
hissələri söz yaradıcılığı baxımından quruluşca qruplaşdırılır, növlərə bölünür. Hər
iki dilçilik şöbəsi bir-birinə yaxın olsa da, bunlar ayrı-ayrı tədqiqat sahələridir.
Morfologiyada nitq hissələrinin quruluşu söz yaradıcılığının üç üsulu fonunda üç
növə bölünür: leksik, morfoloji və sintaktik üsul.
Leksik üsulla söz yaradıcılığı – sadə quruluşlu nitq hissələri, morfoloji üsulla
– düzəltmə quruluşlu nitq hissələri, sintaktik üsulla isə mürəkkəb quruluşlu nitq
hissələrini aid etmək olar. Lüğət tərkibinin artırılmasında nitq hissələrinin çox böyük
rolu vardır. Onu da qeyd etmək olar ki, nitq hissələri dilin qrammatik quruluşunun
əsas cəhətlərini də öyrənir. Dilçilik elmi inkar etmir ki, söz yaradıcılığı bilavasitə
qrammatika problemi deyil. Söz yaradıcılığının müstəqil bir bölmə kimi verilməsi
onu leksikologiyadan ayırmır. Lüğət tərkibi dilin çox mütəhərrik, çox sürətlə inkişaf
edən hissəsidir. Hər bir dilin lüğət tərkibi məxsus olduğu xalqın dünyagörüşünün,
elminin, mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi sayəsində zənginləşir. Lüğət tərkibi inkişaf
edən dillər, geniş söz ehtiyatına malik olan dillər müasir dövrdə qüdrətli və zəngin
hesab edilir. Dildə hər hansı bir məfhumu, anlayış, hadisə və əşyaları ifadə etmək,
aydınlaşdırmaq üçün yeni-yeni söz və ifadələr yaranır. Belə söz və ifadələr dilin
lüğət tərkibinə daxil olur və onu zənginləşdirir. Dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən
əsas vasitələrdən biri və ən başlıcası dildə yeni söz yaratmaqdır. Dilin leksik
tərkibindəki sözlərin böyük əksəriyyəti yeni söz yaratma yolla əmələ gəlmişdir.
Sözlər müxtəlif yollar, üsullar vasitəsilə yaradılır. Söz yaratmanın metodları,
mənbələri, vasitələri, imkanları, formaları, xüsusiyyətləri və digər cəhətləri ilə
məşğul olan şöbəsinə ümumi dilçilik aiddir. (Rəcəbli Ə. “Dilçiliyə giriş”, Bakı 2008,
səh.57,58)
Ümumiyyətlə söz, lüğət tərkibinin əsas vahidi kimi öz təbiətinin dolğunluğunu
və həqiqi mənasını əlaqəli nitq daxilində büruzə verir. Hər hansı bir sözün həm
leksik, həm qrammatik mənası dilçilikdə təzahür olunur. Söz birləşməsi iki və daha
artıq sözün məna və qrammatik birləşmələrindən əmələ gəlir: the end of life, the
slope of the mountain və s. Söz birləşmələri sözlər kimi əşya və hadisələri adlandırır.
Oxşar cəhətlərinə baxmayaraq söz birləşmələri sözdən əsaslı surətdə fərqlənir. Söz
birləşmələri tərkibində olan sözün mənası xeyli konkret tərzdə olur. Sözlər arasında
məna əlaqəsi sözlərin əlaqəsi nəticəsində yaranan leksik semantika deyil,
ümumiləşmiş qrammatik semantikadır. İngilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşmə
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qayda və üsullarına aid xeyli tədqiqat işləri yazılmışdır. Ümumiyyətlə həm ingilis
dili, həm də Azərbaycan dilçiliyində söz yaradıcılığının qaydaları əsasında yaranan
sözlər həm leksik, morfoloji, həm də sintaktik yola şamil edilir. İstənilən müxtəlif
sistemli dillər, o cümlədən, ingilis və Azərbaycan dilləri arasında müşahidə edilən
leksik müvazilik paralellik situasiyasını qeyd etmək olar.

1.
2.
3.
4.
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The role of words and phrases in enriching
the vocabulary in English
Summary
The author analyses the importance of word and mentions that a word is one of
the main units of the language. All words of the language are called the vocabulary.
This article deals with the factors that affect the word building in the English
language. And two important factors play a crucial role in the development of the
word building in the English language. It is important to learn the sources and ways
of developing the vocabulary of the language from linguistic point of view. The
important factors play a major role in the development and improvement of the
English language. Two major factors in the word building are internal and external
factors. By these factors words and word combinations change their meanings. The
basic, nominative function of language is based majority of words in the language.
We know that the changes always occur in the vocabulary in every language. Words
are a key factor in the formation of a sentence. The formation of new words for
expression of new concepts is important in linguistics. We know that the words are
tools to communicate with people. The author denotes productive, non-productive
ways in the word building. The author showed three periods in the history of the
English language.
Key words: vocabulary, word combinations, morfological, word building,
lexics
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Резюме
Роль слов и словсочетаний в словарном обогащении английского языке.
Словосочетание английских слов-процесс неверояно влекательный и чем-то
похожий на сборку пазла. Словопроизводство включает аффиксы конверсию,
чередование звуков и ударений. В статье рассматриваются факторы, влияющие
на словосочетание в английском языке. Для важных фактора играют главную
роль в развитии и улучшении языка: 1)внутренние факторы 2)внешние
факторы. Вот эти факторы играют важную роль в развитии и
совершенствовании английского языка. В результате воздействии этих
факторов произошли значительные изменение в структуре английского языка.
Автор показывает важность слова и упоминает что слова является одной из
основных единиц языка. Большинство слов в языке указывают как и какой
степени язык развивается. Все слова языка называются словарем. Основная
номинативная функция языка основа на словах. Слова – это происходит в
лексике каждого языка. Слова – это инструмент для удовлетворения языковых
потребностей сообщества. Слова являются ключевым фактором и
формировании предложения. Автор упоминает при периода в истории
английского языка. Автор также упоминает продуктивные и непродуктивные
способы построения слова и приводит несколько примеров.
Ключевые слова: словарь, словосочетание, морфология, лексика
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ALMAN DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ ŞİFAHİ NİTQ VƏRDİŞLƏRİNİN
İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ KÜTLƏVİ İNFORMASİYA
VASİTƏLƏRİNİN ROLU
XÜLASƏ
Müasir təhsilalanlar ünsiyyətə hazır olmalı və müxtəlif insanlarla ünsiyyət
qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir.
Qloballaşma prosesini nəzərə alaraq, elm və təhsil sahələrinin qloballaşma proseslərinə adaptasiyası dildə onun təmin olunmasını şərtləndirən amillər sırasına daxil olmuşdir. İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də insanın fikirlərinin ifadəsinin bu və ya digər formalarının
yeni mexanizm və üsulları da gündəmdə olur. Bu zaman KİV materialları vasitəsilə
şifahi nitqin tədrisi vacib sayılır.
KİV bizim məlumatlarımızı paylaşmaqda yardımçı olan əsas vasitədir. Əgər
kimsə hər hansı linkə bağlanırsa o da bu dünyanın bir parçasına çevrilir. Bəzi dilöyrənənlər input öyrənməni daha üstün hesab edərək, output öyrənməni nəzərdən qaçırırlar. Digərləri isə outputu əsas götürərək, input öyrənmə üçün heç bir cəhd göstərmirlər. KİV materialları həm input, həm də output öyrənmə üçün sərfəli vasitədir.
Əgər dilöyrənənlər bu istiqamətlərdən birini seçirlərsə, müəyyən zaman məsafəsindən sonra çaşbaş qalırlar və nəticə etibarilə aydın olur ki, onların alman dilində şifahi
nitq bacarıqları inkişaf etməmişdir. Hər iki istiqaməti diqqətdə saxlasaq, dil öyrənmənin qaydalarına riayət etmiş oluruq.
Qeyd etməliyik ki, dərs ləvazimatları və digər istifadə olunacaq mənbələr elə
bir yerdə yerləşdirilməlidir ki, dilöyrənənlər “online” məlumatları asanlıqla görə və
əldə edə bilsinlər.KİV vasitəsilə öyrənmə maraqlı, real həyatla səsləşən mövzular
üzərində qurulduğundan şagird və tələbələrin sinif müzakirələrində iştirakında motivasiyanı yüksəldir. Məlum olduğu kimi, kommunikativ səriştə dilöyrənənlərdə şifahi
nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Təlim materiallarının məzmunu bir
stimul kimi öyrənilən dildə kоmmunikаsiyа prоsеsinin yaradılmasına tələbatın əmələ
gəlməsinə səbəb olur və nəticədə dilöyrənənlərin fəal verbal fəaliyyətini şərtləndirir.
Burаdа kütləvi informasiya vasitələrinin rolu vacib sayılır.
Açar sözlər: səriştə, şifahi nitq, kontekst, KİV, ünsiyyət
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KİV informasiyanın kütləyə çatdırılmasında müasir sivilizasiyanın ən geniş
yayılmış vasitələrindən biridir. KİV sənayesinə səkkiz vasitə aid edilir. Onlara televiziya, radio, kitab, qəzet, jurnal, səsyazmalar, kino, internet daxildir. Televiziya ilk
növbədə informasiya mənbəyidir. TV dili məhz qaydaya salınmış, ədəbi dil normalarını özündə ehtiva edən şifahi dildir. Ekranda səslənən hər şey dilin təbliğinə
istiqamətləndirilir. KİV içərisində dilin informasiya, estetik, ideoloji funksiyaları
daha çox TV -də qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bu zaman aparıcıların nitqi aydın
və düzgün olması ilə seçilməlidir, çünki aparıcı TV dilini təmsil edən şəxsdir. Kamera və mikrofon qarşısında aparıcı böyük məsuliyyət hissinə malik olmalıdır. Bu mənada dinləyicilərin böyük həssaslıqla yanaşdıqları diktor və aparıcılardan səsləri,
sözləri məharətlə, xüsusi vurğu və intonasiya ilə istifadə etmək tələb olunur.
Dil bir sistem kimi öz ictimai funksiyasını nitqlə həyata keçirir. Kütləvi informasiya vasitələrində nitq yeni mükəmməl keyfiyyət qazanır.
Televiziyada nitq müəyyən olunmuş üç əsas funksiyanı yerinə yetirir:
1. Ünsiyyət
2. Məlumatlandırma
3. Təsiretmə.
Burada nitq bir-birindən fərqlənən müxtəlif üslublarda - danışıq, publisistik,
ədəbi-bədii üslubda özünü göstərir. Televiziyada musiqi, əyləncə, şou verilişlərində
isə fərqli üslub üstünlük təşkil edir. Bu əsasən müsahibələr, iştirakçıların bir-biri ilə
dialoqu formasında əks olunur. TV dilində bütün informasiyalar ədəbi dilin fonetik,
leksik, qrammatik səviyyələrini əhatə edir. Bu zaman dil normalarına riayət etmək
vacib şərtlərdəndir.
Fonetik norma səviyyəsində vurğu əsas amil hesab edilir. Bu zaman intоnаsiyаnın хüsusi əhəmiyyətə mаlik оlduğunu vurğulаmаq оlduqcа vаcibdir [1,s.84].
Leksik normada dilin ən çevik vahidi sözdür. Kütləvi informasiya vasitələrində təkrarlar da böyük rol oynayır. Qrammatik normaya gəlincə isə o dilin qrammatik
quruluşunu nitq prosesində nizamlayır. Qeyd edək ki, felin zaman formaları
morfoloji əlamətləri ilə təkamül keçir. TV-nin sintaktik konstruksiyasında yığcam,
bəzən də ona yardımçı cümlələr daha çox işlədilir. Kütləvi informasiya vasitələri
üçün daha çox inversiya xarakterikdir. Sözlər hər bir dildə yeniliyə söykənməsi ilə
seçilir. Hər gün yeni söz yaranır və sürətlə çoxalır. Buna görə də zaman-zaman
dildə sözlərin meydana gəlməsi səbəblərinin təhlili vacib sayılır. Qəzetlər kütləvi
informasiya vasitələrindən biridir və onların yeni söz və ifadələrin yaranmasında və
yayılmasında böyük rolu vardır. Belə ki, qəzet və məqalələrdə yeni sözlərdən daha
çox istifadə olunur. Belə sözlərin yaranma xüsusiyyətlərini öyrənmək vacibdir.
Sözügedən məsələlər bizi aşağıdakı fərziyyələri söyləməyə sövq edir:
- kütləvi informasiya vasitələri ( KİV) sözlərin yaranmasında əsas vasitələrdən hesab olunur.
- burada tez-tez yeni sözlərin struktur-semantik növlərindən istifadə edilir.
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- qəzetlərdə rast gəlinən sözlərin semantik-struktur növləri yeni formalı sözlərdir.
- lüğətlərdə yeni söz və yaxud yeni yaradılmış sözün yeni mənası təqdim
edilir.
Dünyada altyazı ilə yayın edən bir çox TV kanalları vardır. Bir çox insan bu
televiziya kanallarını izləyərək xarici dildə dinləyib-anlama qabiliyyətini inkişaf
etdirməyə çalışır.
Qeyd edək ki, bu şifahi nitqin inkişafını tam təmin etmək iqtidarında deyil. Bunun üçün sosial media vasitəsilə dostlar tapmaq, xarici dildə yazışmaq, səsli ismarıclar göndərmək və s. məqsədəuyğundur. Bundan əlavə, alman dilində olan “You
Tube” kanallarına abunə olmaq da faydalı hesab edilir. Burada da müəyyən çətinliklər meydana çıxır. Belə ki, səsləndirilən materialların dialekt və şivələrdə səsləndirilməsi çətinliklər yaradır. Zaman keçdikcə, onları tədricən anlamaq mümkün olur.
Sosial mediada paylaşım edən dostlar şifahi nitqin inkişaf etdirilməsində yardımçı
ola bilər. Bu paylaşımlara xəbər, jurnal məqalələri, videolar, danışıqlar, yazılar,
mahnılar və s. aid ola bilər. Alman dilində şifahi nitq vərdişlərini KİV ilə inkişaf
etdirmək istərkən verbinarlar, veb səhifələr, forumlar yardımçı ola bilər. Bundan
əlavə, alman dilində sevdiyiniz ulduzun reportajını dinləmək də faydalıdır. Klassik
ədəbiyyat, kitablar, qəzet, internet saytları, e-maillər, ictimai mediadakı xəbər axını
şifahi nitqi inkişaf etdirən intensiv fəaliyyətlərə aid edilir. Multimedia vasitələri,
həftəlik radio proqramları, ödənişsiz açıq “online” kurslar da faydalı hesab olunur.
“Online” alman dili mərkəzləri layihəsi KİV ilə öyrənmədə xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Pulsuz video epizodlar, video dərslər söz bazası yaratmaq üçün asan və sürətli
yoldur. Bundan başqa, “Vimeo” You Tube kimi istifadəçilərin qısametrajlı video və
filmlərin yüklənərək paylaşılmasını təmin edən saytdır. Yaponiyada getdikcə daha
çox Facebook, Twitter, Mixi və s. kimi sosial şəbəkə saytlarının artan məhşurluğu
sayəsində xarici dili öyrənmək üçün belə şəbəkələrin istifadəsinin faydalarını təsdiq
edən xeyli tədqiqatlar vardır. Müasir metodiki ədəbiyyatlarda sosial şəbəkə
saytlarından istifadənin yüksək motivasiya yaratdığını israrla qeyd edilir. Bundan
əlavə, qeyd edilir ki, “Facebook” istifadəçilərinin şəkillərini, videolarını və dostları
ilə paylaşdıqlarını müzakirə etmək üçün sosial şəbəkə saytları nəinki yararlı və
rahatdır, hətta tədris prosesində gərginlik və demotivasiyanın aradan qaldırılmasında
əhəmiyyətli rola malikdir. Tədqiqatçılar “Facebook”dan istifadənin alman dilində
danışmaq üçün daha çox imkanlar təklif etdiyini nəzərə alaraq dilöyrənənlərin rəqəmsal savadlılığını inkişaf etdirmək və xarici dilə yiyələnmək sahəsində “Facebook”un təsirli bir vasitə olduğunu qeyd etmişdir [3,s.20]. Beləliklə, aydın olur ki,
kütləvi informasiya materialları vasitəsilə şifahi nitq vərdişlərinin öyrədilməsində
sosial şəbəkə saytlarının rolu əvəzsizdir. Dilöyrənənlərə bu dildə ünsiyyət bаcаrığını
аşılаmаq məqsədilə оnlаrа KİV ilə situаsiyаlаr təqdim еdilə bilər.
Kütləvi informasiya vasitələri dinləyib-anlama bacarıqlarının da formalaşdırılması üçün stimul xarakteri daşıyır. Buraya televiziya, radio və s. aid edilir. Televizi– 43 –
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ya səlis nitqin inkişafı, orfofonik normaların qorunması baxımından xüsusilə faydalıdr. Bu qurğu səs və görüntünün insanların evində mövcudluğunu reallaşdırır. Bu
zaman müxtəlif dillərdə olan məlumatları alman dilində evlərə daşımaq mümkün
olur. Radio yığcamlılığı ilə diqqət çəkir. Belə ki, onu hər yerə rahat şəkildə daşımaq
mümkündür. Burada musiqi, xəbərlər, radio-tamaşalar, radio- tədris kimi yayınlar
şifahi nitqin inkişafında əlverişli sayılır. Jurnallarda əsasən gündəlik baş verən və
tez-tez dəyişən hadisələr işıqlandırılır. Jurnallar uzunmüddətli istifadəyə yararlı olduğu üçün tədris üçün də əlçatan olur. Sənədli film müxtəlif yaş qruplarına uyğun geniş
mövzu seçiminə imkan verir. Şagird və tələbələr ailə həyatı, qonşular, sevimli heyvanlar, məktəb həyatı və dostlar barədə real həyat hadisələrini auditoriyaya çatdırmaq və videolaşdırmaq işini planlaşdıra bilərlər.
Onlar bu işləri aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçiə bilərlər:
1) oyun hazırlamaq;
2) müxtəlif komanda tərkibində rollar nümayiş etdirmək;
3) oyun qaydaları haqqında məlumat vermək;
4) oyunun qaydasını nümayiş etdirmək.
Bu məqsədlə onlar 4 hissədən ibarət videomaterial hazırlaya bilərlər. Belə ki,
mətni xarici dildə yazaraq onu məşq etməli və sonda mobil telefonun video yaddaşına köçürməlidirlər. Tapşırıq əsaslı dil təlimi üçün faydalı hesab edilən KİV -lə
bağlı tədris materialları vəsaitlər toplusu olaraq metodiki ədəbiyyatda “Realia” adlandırılmış və onu aşağıdakı kimi təsnifləndirirlər:
1. Qəzet və ya jurnallar;
2. Televizor;
3. İnternet;
Qəzet tədris materialı kimi aşağıdakı ardıcıllıqla istifadə olunur :
• dilöyrənənlər qazeti və onun bölmələrini nəzərdən keçirir;
• iştirakçılar qəzetin seçilmiş xüsusi bölməsindən iş elanı hazırlayır;
• dilöyrənənlər qəzetdəki xüsusi bölmələrdən istifadə edib, həftəlik əyləncə
proqramı hazırlayır.
Tədris materialı kimi dilöyrənənlər televiziyadan da istifadə edə bilərlər:
• hava proqnozuna baxaraq, dilöyrənənlər hava göstərən simvollardan istifadə
edərək, bölgələrə uyğun xəritə qura bilərlər;
• dilöyrənənlər reklamları izləyərək, ifadələrdan siyahı hazırlaya, sözlərin
mənalarını araşdırıb, bu ifadələrdən yazılı reklamlar hazırlaya bilərlər;
• dili televizor vasitəsilə mənimsəmək istəyən şəxs hər hansı filmin bir
hissəsinə baxıb, lüğət ehtiyatlarını zənginləşdirə bilərlər [2, s.56].
Dram fəliyyəti, texnoloji nailiyyət və kommunikativ öyrənməni özündə ehtiva
edən videotapşırıqlar da dilöyrənənlərin dərsə olan həvəs və marağının artmasına səbəb olur. Bu zaman onlar həmyaşıdları ilə fəal əməkdaşlıq edir, bir-birlərini dəstəkləyirlər. Bu isə onların psixoloji inkişafında müsbət məcraya doğru mühüm əhəmiy– 44 –
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yət kəsb edir. Kütləvi informasiya materialları vasitəsilə dinləmədən sonra tərtib
еdilmiş kаrtlаrın təqdim еdilməsi tövsiyə еdilə bilər. Şifahi nitq vərdişlərinin kütləvi
informasiya materialları vasitəsilə aşılanmasından bəhs edərkən ilk növbədə
kоmmunikаtiv səriştə məfhumunun müəyyənləşdirilməsi zərurəti mеydаnа çıхır.
Onu dа nəzərə аlmаq lаzımdır ki, dilöyrənənlərə şifahi nitq vərdişlərinin kütləvi informasiya materialları vasitəsilə аşılаnmаsı istiqаmətində iş məqsədyönlü,
mərhələli хаrаktеr dаşımаlı və аrdıcıl şəkildə həyаtа kеçirilməlidir.
Alman dilində şifahi nitq vərdişlərinin kütləvi informasiya vasitələri ilə аşılаnmаsının əsаsını təşkil еdən linqvоdidаktik аmillərin müəyyənləşdirilməsi həmin
prоsеsin dаhа səmərəli şəkildə təşkil еdilməsini mümkün еdir.
Şifahi nitqin inkişaf etdirilməsinə yönəlidilmiş kütləvi informasiya materialları
onun aşağıdakı komponentlərdən ibarət olduğunun nəzərə almaqla tərtib edilməlidir:
• dil materiallarından müxtəlif situasiyalarda istifadə etmək bacarığının inkişaf etdirilməsi;
• ayrı-ayrı kommunikativ məna kəsb edən cümlələri mətn daxilində sintez
etmək bacarığı;
• öyrənilən dilin istifadə edildiyi sosio-mədəni kontekstlə tanışlıq;
• başqa insanlarla ünsiyyət qurmaq arzusu və bunun üçün vacib olan özünə
əminlik hissinin formalaşdırılması.
Kütləvi informasiya vasitələri fonunda təlim situаsiyаlаrı öz növbəsində аşаğıdаkı növlərə bölünür:
а) аudiо-vizuаl vаsitələrdən istifаdə еtməklə dilöyrənənlərin həyаti bacarıqları
üzərində qurulаn situаsiyаlаr;
b) gеrçəkliklə bаğlı оlаn şərti kоmmunikаtiv situаsiyаlаr;
c) KİV mаtеriаllаrı əsаsındа təşkil еdilən situаsiyаlаr;
d) müəllim tərəfindən stimullаşdırılаn və təsəvvürlər üzərində təşkil еdilən
situаsiyаlаr.
Təbii situаsiyаlаrdаn fərqli оlаrаq, spоntаn şəkildə əmələ gələn KİV fonunda
təlim situаsiyаlаrı müəllim tərəfindən plаnlаşdırılır və təqdim еdilir. Çох vахt həmin
situаsiyаlаrı təqdim еdərkən müəllim tərəfindən mənimsənilməli оlаn kоnkrеt
linqvistik mаtеriаllаrın istifаdə еdilməsi tövsiyə еdilir. Əsаsən şərti-rеаl situаsiyаlаr
əyаni-nitq, охunulаn mаtеriаllаr və аudiо-vizuаl vаsitələrlə təşkil еdilən situаsiyаlаr
təsviri-nitq situаsiyаlаrınа аid еdilə bilər [1, s.45]. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki,
kütləvi informasiya materialları ilə bağlı təlim situаsiyаlаrı rеаl və qеyri-rеаl kоmpоnеntlərin nisbətindən аsılı оlаrаq, səciyyələndirilir. Beləliklə, alman dili dərslərində KİV materiallarından geniş şəkildə istifadə еtməkə şifahi nitqin inkişaf etdirilməsi prosеsini daha səmərəli şəkildə təşkil еtmək və bu istiqamətdə daha yüksək
nailiyyətlər əldə etmək mümkündür. Alman dilində dilöyrənənlərə kütləvi informasiya vasitəsilə təqdim olunan materiallar onları maksimum dərəcədə fəallaş– 45 –
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dıraraq, öyrənilən xarici dildə şifahi nitq ünsiyyətinə qoşulmalarına həvəsləndirməlidir.
Beləliklə, şifahi nitq vərişlərinin intеqrаtiv şəkildə аşılаnmаsı, müаsir dövrdə
orta və аli məktəblər qаrşısındа qоyulаn əsаs məqsədlərdən biridir.
Bu məqsədə nаil оlmаq üçün аşаğıdаkı аmillər nəzərə аlınmаlıdır:
• Şifahi nitq vərdişlərinə təhsilalanların qlоbаllаşmа dövrünün tələblərinə uyğun оlаn səviyyədə yiyələnmələri оlduqcа əhəmiyyətli məsələlərdən biridir.
• Alman dilində şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi prоsеsinin əsаsını
təşkil еdən pеdаqоji, linqvistik və psiхоlinqvistik аmillərin təhlili şifahi nitq vərdişlərinin səmərəli şəkildə fоrmаlаşdırılmаsını şərtləndirən əsаs prinsipləri müəyyənləşdirməyə imkаn vеrir.
• Şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi prоsеsinin qlоbаllаşmа dövründə dil
mütəхəssisləri qаrşısındа qоyulаn tələblərə cаvаb vеrən tərzdə təşkil еdilməsi, təlim
prоsеsinin təhsilalanların еhtiyаc, mаrаq və tələbаtlаrını nəzərə аlmаqlа təmin еdə bilər.
• Şifahi nitq vərdişlərinin intеrаktiv şəkildə fоrmаlаşdırılmаsı təlim prоsеsinin
dаhа səmərəli şəkildə təşkilini təmin еdir.
• Tədris еdilən alman dili və təhsilalanların аnа dilləri оlаn Аzərbаycаn dili
аrаsındа оlаn qаrşılıqlı əlаqə hаllаrının аrаşdırılmаsı, pоtеnsiаl intеrfеrеnsiyа mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi intеrfеrеnsiyа hаllаrının аrаdаn qаldırılmаsı və qаrşısının аlınmаsını mümkün еdir.
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G. HUSSEYNOVA
THE ROLE OF MASS MEDIA IN DEVELOPING ORAL SPEECH
HABITS IN TEACHING GERMAN LANGUAGE
Summary
The article deals with the problem of working out effective ways of speaking
skills.Today the main goal of teaching and learning foreign languages in the global
world is developing language learners’ ability to use the target language for
communication. The article is devoted to the mass media in modern methodology.
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While analyzing great attention was given to the facts taken from the literature.
One of the important goals of the article is to detect and find out the reasons of
literature. The author emphasizes its role in Linguistics. Since its emergence this
notion caught the attention an new researches appeared. You may be involved in
speaking German in a wide range of situations: chatting with friends, buying things
in shops, asking directions in the street, discussing a problem in a tutorial, consulting
a supervisor, giving a seminar presentation, and so on. To speak effectively in
another language we need a variety of ‘’tools’. One of the main goals of language
learning is to acquire the ability to communicate effectively. It will make the process
of teaching oral speech more effective. Language learners are often too embarrassed
or shy to say anything when they do not understand another speaker or when they
realize that a conversation partner has not understood them. Instructors can help
students overcome this by assuring them that misunderstanding and the need for
clarification can occur in any type of interaction. Instructors can also give students
strategies and phrases to use for clarification and comprehension check. By
encouraging students to use clarification phrases in class when misunderstanding
occurs and by responding positively when they do, instructors can create an authentic
practice environment within the classroom itself. As they develop control of various
clarification strategies, students will gain confidence in their ability to manage the
various communication situations that they may encounter outside the classroom.
Most effective writing follows a three-part arrangement: introduction, body, and
conclusion. This three-part format is so logical you will probably use it for most of
your writing. There is, of course, more to organization than this simple three-part
breakdown. The introduction must capture your reader’s attention, establish rapport,
and announce your purpose. The body must be an effective sequence of ideas. In
addition, finally, the conclusion must summarize the main points stated in the body
and close the whole thing smoothly.
Key words: competence, oral speech, context, mass media, communication
Г. Гусейнова
Роль СМИ на формировании навыков устной речи при
преподавании немецского языка
Резюме
В данной статье рассматриваются вопросы обучения устной речи на
немецском языке. Статья посвящена k СМИ на современном методике. В анализе большое внимание обращено на фактом, полученные из литератур. Автор
пытается раскрыть роль СМИ. Ссылаясь на работы ученых исследовавших, а
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также подчеркивает ее важность. Отмечается, что эта дает воспоминать смысл во
время анализа еще более ясно, а также более разнообразном колорите.Одной из
основных целей изучения языка является овладение умением эффективно
общаться на изучаемом языке. Совершенно очевидно, что приоритетным направлением в процессе обучения тому или иному языку должно стать использование языка в процессе коммуникации. Следует отметить, что в настоящее
время происходят значительные изменения в методике обучения иностранным
языкам. Коммуникативное преподавание языка предполагает обучение языку в
определенном контексте для обмена мыслями. Необходимым условием успешного внедрения новаторских идей является активность, в том числе коммуникативная активность участников процесса обучения языку.
Говоря об обучении студентов основным видам речевой деятельности, следует отметить, что несмотря на распространенное мнение, согласно которому
основные трудности возникают при формировании у студентов продуктивных
навыков при обучении разговорной речи и письму на иностранном языке, процесс
обучения чтению и аудирования также сопровождается многочисленными
проблемами. Как известно, цель обучения иностранному языку на продвинутом
этапе состоит в совершенствовании всех видов речевой деятельности на основе
значительного улучшения владения правильной адекватной иноязычной речью
путем дальнейшей автоматизации усвоенного материала на более высоком
уровне. Следует отметить, что процессе обучения монологической речи на уроках домашнего чтения на изучаемом языке основное внимание постепенно
должно перемещаться от упражнений на запоминание и тренировку к использованию активизируемого языкового материала в процессе творческого мышления на
иностранном языке.
Автор пытается раскрыть роль СМИ. Ссылаясь на работы ученых исследовавших, а также подчеркивает ее важность.
Ключевые слова: компетенция, устная речь, контекст, СМИ, коммуникация
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 07.04.2022
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AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ LEKSİK YOLLA
SÖZ YARADICILIĞININ TƏDRİSİ MƏSƏLƏLƏRİ
XÜLASƏ
Dil xalqın maddi və mənəvi mədəniyyətinin parlaq göstəricisidir. Cəmiyyətdə
inkişaf edən və dəyişən nə varsa,dərhal dildə öz əksini tapır. Dilin lüğət tərkibi daim
artır, inkişaf edir, yeni sözlər, yeni adlar tələb edir.Lüğət tərkibinin zənginləşməsi isə
söz yaradıcılığı prosesi ilə əlaqədardır. Başqa sözlə desək, dilin lüğət tərkibinin
zənginləşməsində söz yaradıcılığı mühüm bir vasitədir. Məqalədə leksik yolla söz
yaratma prosesinin bir-birindən fərqli üsulları nümunələrlə izah edilir. Eyni zamanda
leksik yolla söz yaratma üsulunun tətbiqi zamanı qarşıya çıxan çətinliklər qeyd
olunur. Və bu çətinliklərlə bağlı müvafiq tövsiyələr verilir. Xüsusilə başqa dillərdən
keçmiş sözlər yeni dil mühitinə uyğun olaraq dəyişir. Dəyişmə zamanı bəzi sözlər
tanınmaz şəklə düşür. Nəticədə, bunların milli ,yaxud da alınma söz olduğunu heç də
asanlıqla müəyyənləşdirmək mümkün olmur. Məqalədə həmçinin leksik yolla söz
yaratma üsulları ayrı-ayrılıqda izah edilir.Bunların dildə rolu və əhəmiyyəti ,söz
yaratma qabiliyyəti kimi məsələləri özündə ehtiva edir. Deməli,leksik yolla söz
yaratma dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində, inkişafında əsas amillərdən biri
olaraq qeyd edilir.Və qədim tarixi köklərə malik olan ana dilimizi daha da
zənginləşdirir.
Açar sözlər: söz yaradıcılığı, lüğət tərkibi, söz yaratma üsulları, ixtisarlar,
frazeoloji vahidlər.
Dilimizin formalaşmasında böyük rol oynayan söz yaradıcılığı prosesi dilin
bütün inkişaf mərhələlərində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə, leksik yolla söz
yaradıcılığı qədim tarixi köklərə malik olan ana dilimizi təkmilləşdirir,lüğət
ehtiyatını daha da zənginləşdirir.
Dil daima tərəqqi , inkişaf etmək mövqeyindədir və buraya müəyyən bir dil
prosesləri , o cümlədən dildə yeni leksik vahidləri yaratmaq prosesi daxildir.Bu
proses dildə “söz yaradıcılığı termini “ adını almışdır. Dilçi alim E.S.Kubryakovanın
fikrinə görə “söz”yaratmaq prosesinin əsas mahiyyəti yeni adların , yeni ikinci
yaranmış vahidlərin meydana çıxması deməkdir və tezliklə belə adlar da sözlərə
çevrilir ( 4, s.20).
Dilimizdə leksik yolla sözlərin yaranma prosesi morfoloji və sintaktik yolla
yaranma prosesindən öz sadəliyi ilə fərqlənir.Lakin sadə görünən bu yol əslində daha
mürəkkəb olub, daha geniş araşdırmaya ehtiyacı olan yollardan biridir. Belə ki, bu
yolla əmələ gəlmiş çoxlu sayda sözlər ədəbi dilimizin lüğət tərkibində dəyişib elə bir
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formaya düşmüşdür ki, onların nə vaxt və necə yarandığını müəyyən etmək olduqca
çətinlik yaradır.Ümumiyyətlə, leksik yolla sözlərin yaranma prosesinin mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, leksik vahidlər dilə ya hazır şəkildə daxil olur, ya da sözün
tərkibində dəyişikliyin əmələ gəlməsi ilə düzəlir. Başqa sözlə desək, yeni leksik
vahid törədiyi ilk mənşəyindən bəzən məzmunu, bəzən isə həm məzmunu , həm də
formasına görə uzaqlaşır, yeni məzmunlu müstəqil bir söz kimi yeni məna kəsb edir.
Məsələn: Ədəbi dilimizdə işlədilən “muncuq” sapa düzülmüş xırda kürəcik anlamını
ifadə edir.Bu söz qazax dilində “boyun” sözü ilə əlaqələndirilir və ona görə də
“moyun”, başqırd dilində isə “muyun” adlanır. Deməli,aydın olur ki, söz öz leksik
mənasından, formasından həm uzaqlaşa, həm də ona yaxınlaşa bilər.
Elmi qrammatikadan fərqli olaraq məktəb qrammatikasında müəyyən vaxtlarda
söz yaradıcılığının bu forması ,ümumiyyətlə, dərsliklərə salınmasa da , son dövrlərdə
xüsusi olaraq qeyd edilir və belə izah edilir: “ Leksik yolla söz yaradıcılığında hər
hansı bir söz öz mənasını genişləndirərək ikinci bir məna qazanır. Ümumtəhsil
məktəblərində leksik yolla söz yaradıcılığının tədrisi sadə nümunələrdən
başlanmalıdır. Şagirdlərə izah edilir ki , ” bazar” – alış -veriş mərkəzi olan yerdir,
eyni zamanda insanlar həmin alış - veriş mərkəzinə getdikləri günü də bazar
adlandırır. “ Təbiət “ – bizi əhatə edən təbii şəraitin məcmusu ; təbiət – xarakter ,
xasiyyət mənasında işlənir . Yaxud , dalğa – su səthinin hərəkəti nəticəsində əmələ
gələn böyük ləpə ; dalğa – fiziki mühitdə titrəyişli hərəkət mənasında işlənir . Demək
, yeni anlayışı ifadə etmək üçün dildə mövcud olan sözdən istifadə edilir və bu söz
əvvəlkindən az – çox fərqli mənada işlənən söz kimi leksik yolla söz yaradıcılığı
məhsulu sayılır ( 2 , s. 80 ) . Bu yol daha çox çoxmənalılıq əsasında yaranmış
omonimləşməyə yaxındır . Məsələn : köç – isim , köç – feil ; dad – isim , dad – feil ;
ağrı – isim , ağrı – feil və s .
Məlumdur ki , dilimizdə leksik yolla sözlərin yaranma prosesi bir – birindən
fərqli olan müxtəlif üsullarla əmələ gəlir . Belə üsullardan biri də dialekt və şivələr
hesabına söz artımıdır , yəni ədəbi dilimizin lüğət tərkibinin zənginləşməsində
dialektlərin də rolu vardır. Dialektlər ədəbi dilimizin leksikasını zənginləşdirən
tükənməz bir mənbə təşkil edir. Azərbaycan ədəbi dilinin müasir vəziyyəti açıq
göstərir ki , onun həm təşəkkülündə , həm də xüsusilə sonrakı inkişafında bütün
dialektlər iştirak etmişdir . Məhz buna görə də müasir Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət
tərkibində bu dilin bütün dialektlərindən keçmiş və onun üzvi bir hissəsini təşkil
edən xeyli söz vardır (3 ,s .136 ) . Şagirdlərin nəzərinə çatdırılır ki , dialektlərdən söz
gətirmək də leksik yolla söz yaradıcılığıdır . Belə ki , şair və yazıçılar ümumxalq
danışıq dilinin imkanlarından istifadə edərək öz əsərlərində dialekt sözlərindən
istifadə etmişlər . Yəni bunları öz əsərlərində işlədərək canlandırmış , onlara
ümumxalq koloriti vermiş və ədəbi dil lüğətinə daxil etmişlər . Dialektlərdən gələn
sözlər təkcə ədəbi dilimizin bədii üslubuna deyil , bütün sahələrinə öz təsirini göstərir
. Müxtəlif elmi , eləcə də xalq təsərrüfatına aid terminlərin yaradılmasında dialektlər
çox böyük rol oynayır . Məsələn : güzəm – payızda qırxılan yun ; xama – südün üzü ;
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mahlıc – daranmağa hazır pambığa deyilir ; budamaq – yaz qabağı ağacların artıq ,
yararsız hissələrinin kəsilməsi ; xora – keçən ildən əkin sahəsinə tökülmüş
sünbüllərdən öz –özünə bitən taxıl və s .
Dilimizdə leksik yolla sözərin yaranma üsullarından biri də alınma sözlər
hesabına söz artımıdır. Başqa sözlə desək, dilimizin lüğət tərkibinin
zənginləşməsində alınma sözlər əsas mənbə sayılır. Müxtəlif əlaqələr səbəbilə
xalqlar , dillər arasında yeni münasibətlər yaranır , nəticədə bir dildən başqa dilə
sözlər keçir . Başqa dillərdən keçən sözlər hesabına da dilin lüğət tərkibi zənginləşir
ki , bu da leksik yolla söz yaradıcılığı hesabına baş verir . Lakin ümumtəhsil
məktəblərində şagirdlərin qarşılaşdığı problemlərdən biri də başqa dillərdən keçmiş
sözlərin yeni dil mühitində mənsub olduğu dilin xüsusiyyətlərini qismən itirərək yeni
dilin bir sıra xüsusiyyətlərini qəbul edərək dəyişməsidir . Bunlardan bəzisi hətta
tanınmaz bir şəklə düşür . Məs : kişmiş , ağıl , fındıq , kilim , fənər , qiymət ,kirə və s
.kimi yüzlərcə sözlərin ərəb , fars , rus , və başqa dillərdən dilimizə gəldiyini heç də
asanlıqla müəyyənləşdirmək mümkün deyil .
Leksik yolla sözlərin yaranma üsullarından biri də mürəkkəb sözlərin
sadələşməsi hesabına söz artımıdır . Bu isə o deməkdir ki , mürəkkəb sözlərin sadə
sözlərə çevrilməsi prosesi onun daxilində olan səs tərkibinin dəyişməsi və bəzən də
sözlərin arxaikləşməsi ilə əmələ gəlir . Qeyd edək ki , müasir dilimizdə öz tarixi
izlərini itirmiş və sadə sözlərə çevrilmiş çoxlu sayda mürəkkəb söz vardır . Dilimizdə
işlənən “bilərzik “ sözünün bilək və üzük sözlərindən , “ karandaş “ sözünün karın
(qarın ) və daş sözlərindən törədiyi məlumdur . Bu prosesi müasir dilimizdə də
müşahidə etmək mümkündür . Məs : “əşi “ sözünü təşkil edən sözlərdən birincinin(
ay sözünün ) y səsi , ikincinin ( kişi sözünün ) k səsi ixtisara düşmüş , birinci sözdə
qalan a səsi isə ə səsinə keçmişdir . Yaxud da Ağamməd sözünün ikinci hissəsi (
Məhəmməd sözündə ) olan h və ə səsləri ixtisara düşmüşdür ( 3, s. 152).Göründüyü
kimi , leksik yolla sözyaratma üsulları olduqca müxtəlifdir . Tədris zamanı şagirdlərə
o da aydın olur ki , leksik yolla zənginləşmədə bəzi düzəltmə sözlərin sadə sözlərə
keçməsi də mövcuddur . Bəzi sözlərin izahına diqqət yetirək : “Tuman” sözü - bu söz
tum \\ dun \\don hissəsi ilə - an şəkilçisinin birikməsindən əmələ gəlmişdir . Yaxud ,
“ ertə “ sözündə er kökü “ sabah , səhər “ mənasında olan kök olmuşdur. Bu sözə - ta
\\ da şəkilçisi qoşulmuş və müasir dilimizdə ertə şəklində sabitləşmişdir. (1 , s . 400).
Leksik yolla zənginləşmədə sinonim və ya eyni mənalı sözlərin yanaşı
işlənməsi ilə olan söz yaradıcılığı da mühüm yer tutur. Bu zaman yanaşı işlənən eyni
mənalı və ya sinonim olmuş iki sözün biri müasir dilimizdə işlənsə də , o biri
müstəqil mənada işlənmir. Məsələn: yorğun –arğın, yan – yörə, toy – düyün, tanış –
biliş və s. Bu misallarda arğın , yörə ,düyün ,biliş sözləri və onların mənaları
dilimizdə ( xüsusilə ədəbi dilimizdə ) işlənmir .
Hər bir müasir canlı dil öz lüğət tərkibinin inkişafını təbii olaraq heç zaman
dayandırmır. Lüğət tərkibinin bir hissəsi dildə leksik yolla yaranan vahidlərin
hesabına artıb zənginləşir. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində leksik söz yaratmanın
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xüsusi qrupunu ixtisarlar – abbreviaturlar vasitəsilə yaranan sözlər təşkil edir.
Abbreviatur geniş anlayışdır. Elə buna görə də bütün abbreviaturlar dildə leksik söz
yaratma prosesinə aid edilmir. Məlumdur ki , həm yazılı, həm də şifahi ədəbi dildə
müəyyən qrup sözlər ixtisar formasında işlənilir. Bu ixtisarlar – abbreviaturlar iki
formadadır: a) qrafik abbreviatur , b) leksik abbreviatur . Bunlardan qrafik
abbreviaturlar ixtisarla yazılır, lakin bütöv şəkildə oxunur. Məsələn: k.-kənd, qəp.qəpik, prof.-professor, dos.-dosent, yol.-yoldaş və s. Göründüyü kimi,qrafik
abbreviaturlar yaradılmış söz deyildir.Qeyd edək ki, yazılı və şifahi dildə eyni ilə
işlənə bilən söz və söz birləşməsinin ixtisarı abbreviatur adlanır. Məsələn: LDU
(Lənkəran Dövlət Universiteti), TEC (Tələbə Elmi Cəmiyyəti).
Göründüyü kimi, leksik abbreviaturlar söz və ifadənin komponentlərinin
müəyyən ünsürlərinin ixtisarı əsasında yaranmışdır. Leksik abbreviaturlar bütöv
sözlərin ifadə etdiyi anlayışı bildirir. Deməli, leksik abbreviaturların əmələ
gətirilməsi sözyaratma prosesidir. Leksik abbreviaturlardan Azərbaycan dilinin
leksik sistemində istifadə olunarkən heç bir anlaşılmazlığa və dolaşıqlığa yol
verilmir. Buna görə də abbreviatur dilimizin inkişafı üçün faydalı sözyaratma
yollarındandır.
Dilimizin leksik və frazeoloji tərkibinin zənginləşməsi bilavasitə xalqımızın
tarixi ilə bağlıdır. Xalqımız tarixən inkişaf yolu keçdikcə dilimiz də buna müvafiq
olaraq, təkmilləşmə, zənginləşmə mərhələlərinə qədəm qoymuşdur . Azərbaycanda
siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni tərəqqi və yüksəlişlə əlaqədar olaraq, dilimiz də çox
sürətlə zənginləşmiş və inkişaf etmişdir. Zənginləşmə və inkişaf dilimizin həm də
leksikasında və frazeologiyasında özünü göstərir.
Qeyd edək ki , insanın bədən üzvlərinin adını bildirən bir qisim sözlər məcazi
mənada işlənməklə frazeoloji vahidin yaranmasına şərait yaradır. Frazeoloji
vahidlərin yaranması da leksik yolla sözyaratmağa xidmət edir. İnsanın bədən
üzvlərinin adını bildirən baş , göz , üz , əl , ürək , ayaq, bel , qulaq , və s. sözlərin
məcazi mənada işlənməsi ilə yaranmış frazeoloji vahidlərin sayının çoxluq təşkil
etməsi məlumdur. Şagirdlərin diqqətini bu qisimdən olan nümunələrə yönəltməklə
məzmunun daha tez mənimsədilməsi təmin edilir : “göz” sözünün iştirakı ilə yaranan
frazeoloji vahidlər – gözündən düşmək , gözünə çarpmaq , gözünə dəymək , göz
ağartmaq , gözünü ayırmaq , gözünü dikmək , göz – gözə gəlmək və s.
Göründüyü kimi , söz yaradıcılığının nəticəsi leksikaya aid olub dilin lüğət
tərkibinin zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır.
Nəticə olaraq belə bir qənaət hasil olur ki, doğurdan da dilimizin lüğət
tərkibinin zənginləşməsində leksik yolla sözyaratma üsulları mühüm vasitə sayılır.
Odur ki, tədris zamanı leksik yolla sözyaratma üsulları bir-birindən
fərqləndirilməli,yəni hansı yolla yarandıqları şagirdlər üçün aydın olmalı , həmçinin
dəyişmə zamanı tanınmaz hala düşmüş bəzi sözlərin etimologiyası da
müəyyənləşdirilməlidir.
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Problems of teaching lexical word formation in
Azerbaijani language lessons
Summary
Language is a bright indicator of the material and spiritual culture of the
people. What develops and changes in society is immediately reflected in language.
The vocabulary of the language is constantly growing, evolving, requires new words,
new names. The enrichment of the vocabulary is associated with the process of word
formation. In other words, word formation is an important tool in enriching the
vocabulary of a language. The article explains different methods of lexical word
formation process with examples. At the same time, it is necessary to apply the
lexical method of word formation the resulting difficulties are noted. And relevant
recommendations are given regarding these difficulties. In particular, words from
other languages change according to the new language environment. Change some of
the old words fall into an unknown form. As a result, it was not easy to determine
whether the land was national or not. The article explains the methods of imagining
through the lexical way separately. Their role and importance in language, the ability
to create words are included in the solution. Thus, reference to the lexical path is
noted as one of the main factors in the enrichment and development of the
vocabulary of the language. And it further enriches our native language, which has
ancient historical roots.
Keywords: word formation, dictionary, word formation methods,
abbreviations, phraseological units.
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Проблемы обучения лексическому словообразованию на уроках
азербайджанского языка
Резюме
Язык является ярким показателем материальной и духовной культуры
народа. То, что развивается и меняется в обществе, немедленно отражается в
языке. Словарный запас языка постоянно растет, развивается, требует новых
слов, новых названий. Обогащение словарного запаса связано с процессом
словообразования. Другими словами, словообразование является важным
средством обогащения словарного запаса языка. В статье на примерах
объясняются различные приемы процесса лексического словообразования. При
этом необходимо применять лексический способ словообразования,
отмечаются возникающие трудности. И даны соответствующие рекомендации
относительно этих трудностей. В частности, слова из других языков меняются
в соответствии с новой языковой средой. Изменив некоторые старые слова, он
принимает неизвестную форму. В результате было непросто определить,
является ли земля национальной. В статье также описаны приемы лексического
воображения. Их роль и значение в языке, их способность создавать слова
включены в решение. Таким образом, лексический подход отмечается как один
из ключевых факторов обогащения и развития словарного запаса языка. И это
обогащает наш родной язык, имеющий древние исторические корни.
Ключевые
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Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində Avropa mənşəli şəkilçilərin
ekvivalentliyi məsələsi.
İctimai-siyasi hadisələr, coğrafi mühitin dəyişkənliyi səbəbiylə tarixən xalqlar
müxtəlif bölgələrdə fərqli formada inkişaf etmiş, çoxalmış və məskunlaşmışdır. Bu
tarixi gedişat türk xalqlarının da yerləşməsinə, sosial-mədəni tərəqqisinə təkan
vermişdir. Zamanla türklər mövcud şərtlərə uyğunlaşsalar da bu dinamika onları
parçalamış və ayrı-ayrı qitələrdə müxtəlif sürətlə təkamül etməsinə səbəb olmuşdur.
Xalqlar böyük ərazilərə yayıldıqca özü ilə bərabərində mədəniyyət, incəsənət, dil və
mental dəyərlərini də aparmışdır. Eyni zamanda məskunlaşdığı ərazinin yerli
mədəniyyəti də mənimsəmişdir. B.Y.Çernıx göstərir ki, “dillərin qədimliyini
müəyyən dərəcədə təsəvvür etməyə yardım göstərənvasitələrdən biri də bir dilin
başqasından aldığı və ya əksinə,başqa bir dilə verdiyi sözlərdir.” (6, s.263)
Xalqlar arasında inteqrasiya elmi-texniki inkişafa gətirib çıxardı. Bunun isə
başlıca göstəricisi dil oldu, canlı danışıq dili anlaşmağı, uyğunlamağı təmin etdi.
Ticari əlaqələrlə yanaşı, əsasən, təhsil almaq üçün Avropa ölkələrinə göndərilən
türklər dövlətin gələcək inkişafını təmin etdilər. Bu təsir ədəbiyyat, incəsənət, tibb,
sənaye və iqtisadiyyatın inkişafında özünü göstərdi. Müxtəlif sahələrdə elmin
inkişafı dilə saysız terminlər gətirdi. Azərbaycan dilində bu yolla alınmalar “RusAvropa mənşəli alınmalar”, Türkiyə türkcəsində isə “Batı kökənli alıntılar”
terminləri ilə verilir.
XIX əsr Azərbaycanda elm sahələrinin bölünüb müstəqil formada inkişaf
etdiyi dövrdür. Bu səbəbdən həmin dövr Azərbaycan dilinə çox sayda latın və yunan
sözlərini gətirdi. Azərbaycan dilində yunan, latın, ingilis, italyan, ispan, qazax,
macar, malay, monqol, özbək, polyak, sanskrit, tatar, ukrayna, yəhudi, alman,
holland, fransız,
rus, çin və Skandinaviya ölkələrinin dillərindən, Türkiyə
türkcəsində isə fransız, alman, ingilis, bulgar, serb, alban, çex, fin, ispan, macar,
makedoniya, portuqaliya, roman, urdu, hind, sanskrit və çin dillərindən birbaşa,
yaxud vasitəsitlə alınma sözlər üstünlük təşkil edir.
Şəkilçi ən kiçik morfem olub dilə bəzən yeni anlamlar gətirir, bəzən də
qrammatik bütünlüyü təmin edir. Şəkilçilər də mənşəyinə görə milli və alınma olur.
Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində bir mənalı olaraq alınma şəkilçilər
sözdüzəldici şəkilçidir (yapım ekidir), əsasən, bir cür yazıldığına görə ahəng qanunu
gözlənilmir. Alınma sözlərin tərkibindəki şəkilçilər də zamanla dildə sabitləşir və söz
yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tutur. Avropa mənşəli alınma şəkilçilər felektiv
dillər olduğundan alınma şəkilçilər 3 formada olur; postfiks, prefiks və infikslər. Hər
iki dildə post və prefikslərə rast gəlinir. Alınma şəkilçilər vasitəsiylə hər iki dildə,
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əsasən, isimdən isim, isimdən sifət düzəlir. Milli şəkilçilər kimi alınma şəkilçilər də
məhsuldar və qeyri-məhsuldar olur. Türkiyə türkcəsində bu mənada “dar və geniş
tabanlı” terminlərindən istifadə edilir.Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində
Avropa mənşəli alınma şəkilçilər çoxluq təşkil edir. Bir-birinə ekvivalent sayılan
şəkilçilər hər iki dildə eyni məna ifadə edir. Müəyyən fonetik dəyişikliklərlə yanaşı
şəkilçili sözün mənşəyi ilə əlaqədar fərqliliklər də nəzərə çarpır. Şəkilçilərin
çoxluğunu nəzərə alaraq aşağıdakı kimi qruplaşdırdıq.
I. Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində Avropa mənşəli ekvivalent
postfikslər.
Azərbaycan dili
Türkiyə türkcəsi
Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində məhsuldar ekvivalent olan postfikslər.
-izm-

-ist-

-ik-tik-al-,-ial-,
-ual-;üal-,-el-tor-;
-tör-iv-, -if-tiv-;-tif-iya-,
-asiya-;
-ya-oloq-;
-olog-

akademizm(yun),avantürizm(fr.),
ekstremizm(lat),klassisizm(alm.),l
unatizm(rus), reformizm (lat),
mexanizm(yun)
anarxist (yun.), ensiklopedist (fr.),
humanist (lat.), panteist (yun),
motorist(lat.), naturalist (lat.)
bioqrafik(yun.),epidemik(yun.),ep
izodik(yun.)
romantik(fr.),
energetik(yun.),
lunatik(rus)
prosesual(lat.),diferensial (lat.),
xronikal(yun),
tribunal(lat),embrional(yun.),instu
rmental(lat)
deklamator(lat.),dequstator(fr.),m
exanizator(yun),redaktor(lat),illus
trator(lat.),diktator (lat.)
lakomativ(fr.),predikativ
(lat.),
subyektiv(lat), deduktiv (lat.),
instinktiv(lat.), vegetativ(lat.)
aviasiay(fr.),deduksiya(lat),demo
qrafiya(yun.)depressiya(yun.),ko
mediya(yun),operasiya(lat
antrapoloq(yun.),
bakterioloq(yun.), sosioloq (lat.),
texnoloq (yun.), epidemioloq
(yun.)
– 56 –

absolütüizm,agnostizm,atletizm,bar
barizm,despotizm,egoizm,fonatizm,
emperiyalizm,alkolizm-(fr.)
aferist, akvarist, baterist, dadaist,
dentist,ekstremist, florist-(fr.)
anakronik,anatomik,bolşevik,ekono
mik ,fanatik,geriatrik,alerjik-(fr.)
alfabetik,apokaliptik,apolitik,
aromatik,diyagnostik, dramatik-(fr.)
astropikal,dijital,ekvatoral,
endüstriyal,entelektüal,maksimal,sa
nsasyonel
adaptör,animatör,enjektör,direktör,f
abrikatör,distribütör,anketör-(fr.)
akuzatif,dedektif,defansif,dejenerati
fdirektif, efektif.federatif-(fr.)
antropolojiya(lat.),diktatorya,daktil
ografiya,entelijasiya- (fr.)
anesteziolog,diyalektolog,ekolog(fr
.)
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-loji-

arxeoloji, tipoloji,
psixoloji-(yun.)

mikroloji, antropoloji,dendroloji,entomoliji,fu
turoloji,diyabetoloji,bakterioloji(fr.)
-erbroker,
killer,
printer- aksiyoner,avantüryer,banker,destor
(ing.),milyarder(fr.), kolleksioner yer,diksiyoner,formüler-(fr.)
(lat.),kommisioner (fr)
-inektari(yun), parlamentari (fr), astranomi,daktiolagrafi,ergonomiplanetari(yun)
(fr.)
-itbronxit,
fosforit,laringit- denoit,aktinit,dermatit,bronşit,faran
(yun.),konyuktivit (lat.)
jit,arterit, ansefolit,peritonit-(fr.)
-atexnika, epika, isterika, danteal, aforizma(fr.),antika(it.)
drama-(yun.)
kommuna,patronaj(fr.)
-ajtipaj,
dublyaj,tonnaj,kilometraj blokaj,bobinaj,bombaj,boykotaj,dre
(fr.),reportaj(lat.)
naj-(fr.)
-mentdivertisment(fr.),temperament(lat. developman,ekipman,finansman,ar
),postament(alm
güman,angajman,deplosman-(fr.)
-ium-;
moratorium(lat.),
aktinyum,endokardiyum,akvaryum,
plutonium(xüsusi
isim), alüminyum,amonyum-(fr.)
-yumvanadium(yun.), referendium(lat.)
Azərbaycan dilində məhsuldar, Türkiyə türkcəsində qeyri-məhsuldar ekvivalent
olan postfiklər.
futbolka,gimnastyorka,ispanka,ka briçka (rus.)
-kalonka,
sanitarka,vizitka,zamazka,yumore
ska- (rus)
-lnormal, material, zonal-(yun.), animal (lat.)
kollegial(lat.),
kameral(fr.),
qastrol(alm.)
-atdekanat(yun),
çempionat(ing), diplomat(fr.)
diplomat(fr.),
direktorat(lat.),filtrat(fr.),karbonat
(lat),
pansionat(fr.),matriarxat(yun.)pro
tektorat(lat.)
-on-

billion(fr.),obsraksion(lat.),siklon
(yun),trombon(it
arqotizm(fr.),travmatizm(yun),ro
mantizm (fr.)

-tizm-
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Türkiyə türkcəsində məhsuldar, Azərbaycan dilində qeyri-məhsuldar olan
ekvivalent postfikslər.
-mencazmen,centlmen-(ing.)
agreman,agrandisman,barmen.centi
lmen-(fr.)
-jipedaqoji(yun.)
Analoji,demagoji,dramaturji-(fr.)
-ə-;-e-

idealize(fr.),realizə(lat.),redaktə(l
at.)

-an-

naftalan(yun.)

afişe,
dezinfekte,
armnonize,ajite,aplike,
bloke,dejenere,disipline- (fr.)
Amerikan,dezenfektan

II. Azərbaycan dilində olub Türkiyə türkcəsində ekvivalenti olmayan
postfikslər.
-ikajurnalistika(fr.),
astronavtika,
atlrtika(yun.),
kriminalistika,
numizmatika(lat.), rusistika(rus.), stilistika, yumoristika(fr.)
-atikproblematik,sxematik, sistematik (yun.)
-etdisket,motosiklet,turniket,vineqret (fr.),vaqonet (inq.)
-iatbakalavriat,komissariat(fr.), proletariat (lat.)
-yordublyor,gimnastiyor(yun.),kontrolyor,montyor,partnyor,transportyor(fr
.),muşketyor (isp.), repartyor,boksyor (ing.)
-arelitar,ordinar (lat.), parlamentar, repertuar (fr.), plenatar (yun.)
-uradoktorantura,agentura,aspiarantura,diktatura,doktorantura,dosentura,
korrektura, reseptura (lat.), komendatura(alm.)
-tikaaeronavtika,
atomistika,
diaqnostika,
didaktika,
ekliptika,
xarakteristika idiomatika(yun.), romantika (fr.)
-orkreditor,kommentator,kommutator,korrektor,kreditor,plagiator,pravak
ator,senator,senzor,separator (lat.),stajor (fr.)
-ummaksimum,vakuum(lat.), maqnezium,politexnikum,praktikum(yun.)
-essa-

baronessa(fr.)

-yat-

parselyat(rus)

-yar-yer-ant-

molekulyar(fr.),perpendikulyar,populyar,yubilyar (lat.)
modelyer.karabinyer (fr.)
praktikant,diplomant,dissertant,asistent,brezent,deversant,doktorant,ek
skursant,fabrikant, kursant, laborant, mutant, preyskurant, sektant,
sekundant (lat.) komendant (fr.)
çaynik,bumajnik,çinovnik.naçalnik,zaçotnik (rus.)
metalom (yun.)
millisioner (lat.)

-nik-lom-ioner-
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-for-iada-

işıqfor,butafor (it)
olimpiada (yun.),spartakiada(xüsusi addan)

-der-

gender (yun.)

-najtonnaj(fr.)
-izidealiz(fr.)
-amtpoçtamt(alm.)
-tapatronta (fr. )
-nirturnir (alm.)
-izaekspertiza (lat.)
-nkaləzginka
-ariparlamentari (fr.)
-alyonmedalyon (fr.),poçtalyon(it)
-nermilyoner, aksioner(fr.)
-irbankir(fr.),briqadir (alm)
III. Türkiyə türkcəsində olub Azərbaycan dilində ekvivalenti olmayan
postfikslər.
-izerealize,demolize(fr.)
-ör-

-in-sör-da-toz-

dansör, anonsör, analizör, antranör, aranjör, katalizör, boksör,
dedektör(fr.)
dansöz,masöz,makyöz(fr.)
aglütinasyon.aliterasyon,amniyon,ampütasyon,animasyon,ajitasyon,defl
yasyon,defarmasyon,deklarasyon,demoralizasiyon (fr.)
aglütinin,baritin,akromatin,alkolin,astatin (fr.)
arandisör,amortisör,ankasör(fr.)
ajanda (fr.), armada(isp.)
asbestoz,fagositoz(fr.)

-yen-zi-yum-dor-yer-

akademisyen(fr.)
akromazi(fr.)
akvaryum,alüminyum,amonyum,aktinyum,endokardiyum (fr.)
armador(it.)
betoniyer, bursiyer.büstiyer(fr.)

-öz-yon-

-yel-

bakteriyel(fr.)
Alınmna şəkilçilər zamanla dilin fonetik siteminə uyğunlaşır. Tələffüzü
asanlaşdırmaq üçün səsuyumu hadisəsi reallaşır. Azərbaycan dilinə rus dilin keçən иүа- şəkilçisi –iça-, ingilis dili vasitəsiylə dilə keçən -tion-,-ion- şəkilçiləri –iya,siya-,-asiya-, -ium- şəkilçisi –yum- formalarında sabitləşmişdir. Türkiyə
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türkcəsində fransız dilindən keçən şəkilçiləri -age-/-aj-;-eur-/-ör-;-euse-/-öz-;-ique/-ik-;-ite-,-ity-/-te-;-tion-/-yon;-ive-/-if-formasında dildə istifadə edilir.
Avropa mənşəli şəkilçilər Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsinə son
dövrlərdə daxil olsa da, tezliklə mənimsəndi. Sözlükdə quruluşuna görə mürəkkəb
sözlərə təsadüf etdiyimiz kimi iki, üç alınma şəkilçili sözlərə də rast gəlmək
mümkündür. Məslən, Azərbaycan dilində futuristik, konstruktivist, ordinatura,
paleontologiya, psixiatriya, reabilitasiya, stilistika, strukturalizm, totalitarizm,
epiqrafika, romanistika və s. Türkiyə türkcəsində anesteziyolojik, antiatomik,
antikapitalist, antisemitizm, demagoji, dendrolojik, ekolojist, diplomatik,
enstrümentalizm, entelektualizm, etimiolojist və s.
Hər iki dilin leksikasında əhəmiyyətli dərəcədə işlək olan, əsasən, elmi, rəsmi
üslubda istifadə edilən Avropa mənşəli söz və şəkilçilər zamanla ifadə imkanlarını
genişləndirmişdir. Beləki, milli şəkilçilərin əlavəsiylə dildə yeni mənalı sözlər
yaratmışdır. Məsələn, radioaktivlik, polimerlər, koklar, izomerlər, izotoplar, semitler
və s. Eyni zamanda avropa mənşəli sözlərə ərəb-fars mənşəli alınma şəkilçilərin
əlavə edilərək yeni mənalı sözlər yaratmışdır.Məsələn, kinoşünas, filosofanə,
geokimyəvi, fotokimyəvi, konsulxana, modapərəst, poçtxana/ balonvari, bankerzede,
biberiye, birahane, kuluçkahane, elastikiyet, elektrosaz və s.
Felektiv dillərdəki əsas kateqoriyalardan biri də cins kateqoriyasıdır. Cins
kateqoriyasının spesifik şəkilçisi olur. İltisaqi dillər üçün xarakterik olmayan bu
şəkilçili sözlər dildə lazımsız təkrarlara yol açır. Beləki, bir anlamı ifadə edən söz iki
formada (qadın və kişi cinsi) ayrı söz kimi lüğət tərkibinə daxil olur. Bu da dildə
alınmaların sayını artırır. Batı dillerinde gelen bazı kelimelerin, erkeklik ve ya
dişilikekleri ile birlikde kullanılması, geçmişdeki bir özelliğin bir tutumun bir kez
daha tekrarlanması anlamına gelmekdedir.(6, s.211) Məsələn, çar-çariça; knyazknyojna-knyaginya/ dansör-dansöz; aktör-aktrisa; host-hostes; kont-kontes; lionliones və s. Türkçe tarihte konşuların içinde geçtiği dini, siyasi,sosyal,kültürel ve
ticari olaylarla bağlı olarak bünyesine bir kaç yabancı asıllı sözcük dahil etmişdir.
Daha önce belirli alanlarda Rumca,italya gibi Batı dilleriyle tanışmış olan türkçe bu
dillerle yoğun teması Tanzımattan sonra yaşamıştır. (5, s.98) 1932-ci il 12 iyul Türk
Dil Kurumu hələ o zamandan Osmanlı türkcəsini yad ünsürlərdən qorumaq
məqsədilə yaradılmışdır. Aktual problem kimi dildəki alınmaların əvəzlənməsi
məsələsi qoyulmuşdur.
Alınma şəkilçili sözlər sırasında prefikslər çoxluq təşkil edir. Prefikslərin
böyük əksəriyyəti inkarlıq, əks mənalılıq, “olumsuz anlamlı” sözlər yaradır. Məs.,
asosial, anormal, dezavantaj, dezinformasiya, antidemokratik, antiasit. Bir qisim
prefikslər hər hansı hal-vəziyyətin təkrarlanması, mənanın qüvvətlənməsi, təsir
gücünün artırılması məqsədilə işlədilir.
Azərbaycan dili
Türkiyə türkcəsi
-a- avitaminoz(xarici),anormal(ing.)
ametal,aritmik(fr.)
-anti- antiseptik,antitezis(yun.)
antibiyotik,antipatik(fr.)
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-an----------------------anomali,anokronik(fr.)
-de-,-des-deformasiya,degenerasiya(lat)
deblokaj,demode, dezavantaj (fr.)
-dia-diapozitiv,diatonik(yun.)
---------------------dis-diskomfort(ing.),disharmoniya(yun.)
dismorf,disfonksiyon (yun.)
-eks-ekspozisya,ekstensivz.eksterriatorila(lat.)
exporte,expresyonizm(lat)
-geo-geofizik,geomorfoloji(yun)
jeofizik,jeolog(yun.)
-neo-neoantrop,neoplastik(yun)
neozoik,neoplazma(yun)
-pan-pantürkizm,pantürkist
panislamizm,pankreas (fr.)
-pro- prorektor(lat),progimnaziya(rus)
prototip,prolog (yun.)
-poli- polisemantik, polikilinika(yun.),
poliandri,poliklinik (yun)
-post- postmodern ,postpozisiya
------------------------re- reaktiv,reforme(lat.)
reaksiyon,redaktör(lat.)
-sim-,-sen- simmental(fr.),simmetriya(yun.)
simetri,sempati,senfoni(yun.)
-tele-teleqraf,teleobyekt,telepatiya(yun.)
telepati,teleferik(yun.)
-il------------------------------------illegal,illojik (fr.)
-in-inkassator(it.),invariant(lat.)
indrirekt,inorganik(fr.)
-pre-----------------------------------prefabrik,prematüre(fr.)
Türkiyə türkcəsinin qrammatikasında epi, fos, heter, hipo, hiper, epi, hidro,
homo, inter, izo, kosmo, kontra, ko, kol, kon, mikro,mono, para v ə başqa ön
şəkilçiləri ilə onlarla söz alınmışdı.(4, s.68) Azərbaycan dilinin qrammatikasında isə
şəkilçi kimi yox, hissəcik kimi verilir. Əsasən tibb, riyaziyyat, fizika, informatika və
başqa elmlərə mənsub olan latın və yunan mənşəli hissəciklərdir. Hissəciklər mənbə
dildə ayrılıqda söz olduğundan dilçilikdə fikir ayrılığı yaradır. Bu yolla yaranan
sözlərin quruluşuna görə mürəkkəb olduğu barədə mülahizələr də var. Bəzi
nümunələri nəzərdən keçirək; endo-daxilində,dia-vasitəsiylə, bi-iki, ultra-olduqca,
mono-tək, poli-çox, infra-aşağı, aero-hava, mikro-kiçik, makro-böyük və s. Hər iki
dilin lüğət tərkibinə son əlli illikdə texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar yeni metrik
prefikslər daxil olmuşdu; nano, meqa, qiqa, tera. Məsələn, terabayt, meqabayt,
nanobit.
Azərbaycan dili
Türkiyə türkcəsi
Epi
epikriz,epiqon,epiqraf,epiqrafik(y epiderm,epigrafi(fr.)
un.)
Fos
fosfor,fosforit,fosgen (yun.)
fosfat,fosfor (fr.)
hipo
hipotoniya (yun.)
hipoderm,hipotez,hipotenüs,hipotans
iyon (fr.)
hiper
hiperbolik.hipertonik (yun.)
hipertansiyon(fr.)
hidro
hidrotexnik,
hidroplan, hidrosefali, hidroelektrik, hidrografi
hidrostansiya (yun.)
(fr.)
homo
homogen,homoseksualizm (yun.) homojen, homonim, homoseksüel
(fr.)
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inter

Izo
kosmo
kontra
kon

mikro

mono
para
poli

intermedia,
intermesso
(it.),
internasional
(fr.),
internet
(lat.ing.)
izomer,izotop (yun.)
kosmopolitik,kosmodrom (yun.)
kontrabanda (it.), kontramarka
(fr.), kontrapunkt (alm.)
konfrans, konfederasiya, kontrakt,
konstruksiya,
konstruktor,
kontekst (lat.)
mikroorqanizm,mikrorayon,mikr
oklimat,
mikrotərəzi,mikroelement,
mikrobioloq
monoqram,monoqrafiya,monopla
n,monoteizm,monotip(yun.)
parametr,paraqraf(yun.)
polietilen,polifonik,poliklinik,poli
mer,(yun

interkinez,internasyonal,interkoneksi
yon, interferometre (fr.)
izobar,izoterm, izotop (fr.)
kozmogami,kozmopolit(fr.)
kontgerilla,kontratak (fr.)
konferans, konsantre(fr.)

mikrofilm,mikrofon, mikrimetre(fr.)

monarşi,
monist,monopol,monolog(fr.)
paralel, paragraf, parakronizm(fr.)
poliandri,politon, poliklinik (fr.)

heter
heterojen, heterozigot(fr.)
Oto
otobiyografi, otokritik, otopsi (fr.)
sin, sim,
simetri,sempati,senfoni,senkron (fr.)
sem
Sür
sürmenaj,sürnatüral,sürşarj (fr.)
akro
makrosefal, makrostopi
Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, mövzu araşdırılarkən müasir Azərbaycan
dili və çağdaş Türkiyə türkcəsinin ən son nəşr lüğətlərindən (sözlüklerinden) istifadə
edilmişdir. Bir-birinə ekvivalent olan şəkilçilər çoxluq təşkil edir. Ön və son
şəkilçilərin ekvivalentliyində fərqlər olduğuna görə məqalədə ayrı-ayrı təsnif
edilmişdir. Son şəkilçilər işlənmə yerinə, sözə qazandırdığı yeni mənaya görə eynilik
təşkil edir. Fonetik cəhətdən dillərarasındakı fərqlər alınma şəkilçilərin yazılışına
təsir göstərmişdi. Digər fərqli məqam həmin şəkilçilərin məhsuldar, yaxud qeyriməhsuldar olması ilə əlaqədardır. Şəkilçilərin mənşəyi və dilə hansı dildən daxil
olduğu məsələsi də fərqli təzahür edilir. Türkiyə türkcəsində Fransız dilindən və ya
vasitəsilə daha çox söz alındığı üçün avtomatik olaraq şəkilçilərin də böyük
əksəriyyəti fransız mənşəlidir. Azərbaycan dilində isə fərqli dillərdən alınma sözlər
və şəkilçilər vardır. Ön şəkilçilərin böyük əksəriyyəti Türkiyə türkcəsindən fərqli
olaraq Azərbaycan dilində şəkilçi kimi qəbul edilməmişdir. Ərəb-fars mənşəli alınma
şəkilçilər qədər rus-avropa mənşəli alınma şəkilçilər də hər iki dilin lüğət tərkibində
çoxluq təşkil edir. Rus-avropa mənşəli şəkilçilər digərlərindən fərqli olaraq hələ də
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dilə daxil olur və bu tendensiyanın qarşısı alınmaq mümkünsüzdü. Dilçilikdə
müəyyən qism alınma söz və şəkilçilərin milli sözlərlə əvəzlənməsi üçün yeni
islahatlar, araşdırılmalar aparılmasına ehtiyac var.
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Ə.KƏRİMOVA
Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsində Avropa mənşəli şəkilçilərin
ekvivalentliyi məsələsi.
Xülasə
Dünyada yeddi minə yaxın dil mövcuddur, canlı, ölü, təbii, süni, hibrit dillər və s.
İstər tarixində yaşananlar səbəbilə, istərsə də inkişafla əlaqədar bu dillərin heç biri
yalnız milli mənşəli sözlərdən ibarət deyil. Dünyada “saf” dil yoxdur. Uzun inkişaf
yolu keçmiş, qədim tarixə malik, fərqli dövlətçiliklərin idarəçiliyində olmuş
dövlətlərin dillərində alınma sözlərə daha çox təsadüf edilir. Eynilə Azərbaycan dili
və Türkiyə türkcəsində olduğu kimi. Yeni dövr Avropa mənşəli sözlər -ingilis,
fransız, yunan, latın, rus mənşəli sözlər lüğət tərkibinin müəyyən hissəsini əhatə
etmişdir. Elm sahələrinin inkişafı, fəlsəfədən ayrılıb, xüsusi elm sahələrinin
yaranması dillərə yeni leksemlər, ələlxüsus da, terminlər gətirdi. Dilimizdə alınmalar
yalnız leksemlərlə məhdudlaşmır. Alınma şəkilçilər də həm sözün tərkibində, həm də
mənbə dildə söz olsa da alındığı dildə şəkilçi kimi istifadə edilir. Azərbaycan dili və
Türkiyə türkcəsində bir-birinə ekvivalent olan və olmayan şəkilçilər, onların fonetik,
etimoloji, söz yaratma tezliyindəki fərqlilikləri və aktuallığı məqalədə təsnif
edilmişdir. Felektiv dillərin daxili qanunauyğunluğundan irəli gələn fərqliliklərdən
(cins kateqoriyasının) yaranan şəkilçilərin dilə uyğunlaşması, bəzi alınma şəkilçilərin
millisiylə əvəzlənməsi cəhdi və s. məqamlar hər iki dilin lüğət fondunun əsasında
müqayisə üsulu ilə araşdırılmışdır.
Açar sözlər: şəkilçi, ekvivalentlik, postfiks, prefiks, alınma şəkilçilər, qohum
dillər.
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A.KERİMOVA
The issue of equivalence European suffixes in the Azerbaijan and
Turkish languages.
Summary
There are about seven thousand language in the world, live, dead, natural,
artificial, hybrid languages, etc. None of these languages consists of words of
national origin, either because if their history or development. There is no “clean”
word language in the world. Derived words are more common in the languages of
countries with a long history of development, ancient history, ruled by different
states. Just like Azerbaijani and Turkish. Words of European origin-words of
Engilish, French, Greek,Latin, Russian origin-covered a certain part of the
vocabulary. The development of the fields of science,separated from philosophy and
the emergence of special field of science brought new lexemes to languages,basically
terms. Acquistions in our language are not limited to lexemes. Derived suffixes are
used both as part of a word and as suffixes in the language in which they are derived,
even if they are word in the source language. The article classifies suffixes that are
and are not equivalent to each other in the Azerbaijani and Turkish languages,their
differences in phonetic,etimological, word formation frequency and relevance.
Attempts to adapt the suffixes arising from the differences (gender category) arising
from the intenal regularities of the subjective language to the another language . the
attempt to replace some derived suffixes with national one,etc. In this article were
investigated by comparison based on the vocobulary of both language.
Key words: suffix, equivalence, postfix, prefix, derived sufffixes, related
languages.
А.КАРИМОВА
Вопрос эквивалентности суффиксов европейского происхождения в
азербайджанском и турецком языках.
Резюме
В мире насчитывается около семи тысяч языков, живые, мертвые,
естественные, искусственные, гибридные языки и т. д. Ни один из этих языков
не состоит из слов национального происхождения ни в силу их истории, ни в
силу их развития. В мире нет «чистого» языка. Производные слова чаще
встречаются в языках стран с большой историей развития, древней историей,
находящихся под властью разных государств. Так же, как в азербайджанском и
турецком языках. Слова европейского происхождения — слова английского,
французского, греческого, латинского, русского происхождения — охватывали
определенную часть лексики. Развитие областей науки, отделившихся от
философии, и появление специальных областей науки привнесли в языки
новые лексемы, особенно термины. Приобретения в нашем языке не
ограничиваются лексемами. Производные суффиксы используются и как часть
слова, и как суффиксы в языке, в котором они получены, даже если они
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являются словами исходного языка. В статье классифицируются суффиксы,
которые являются и не являются эквивалентными друг другу в
азербайджанском и турецком языках, их различия по фонетической,
этимологической, словообразовательной частотности и релевантности.
Попытки адаптировать к языку суффиксы, вытекающие из различий (категория
рода), вытекающих из внутренних закономерностей субъективных языков,
попытка замены некоторых производных суффиксов национальными и т. д.
Баллы изучались путем сравнения на основе лексики обоих языков.
Ключевые слова: суффикс, эквивалентность, постфикс, префикс, производные
суффиксы, родственные языки.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 14.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: filologiya elmlər doktoru, professoru
Piriyev Eldar Rizvan oğlu,
tərəfindən
çapa tövsiyə olunmuşdur.
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MIRZƏYEVA LALƏ ZAUR QIZI
APİ
Üzeyir Hacıbəyli, 68,
2lmirzam@gmail.com
ƏDƏBİYYATIMIZDA, DİLİMİZDƏ KEÇMİŞ ZAMAN
VƏ ONUN MÜQAYİSƏLİ TƏSVİRİ
Açar sözlər: Azərbaycan dili, zaman, qrammatika, keçmiş zaman, feil.
Key words: the language of Azerbaijan, tense, grammar, past tense, verb.
Ключевые слова: Азербайджанский язык, напряженнный, грамматика,
прошедшая форма, глагол.
Zaman bəşər həyatının, fəaliyyətinin daim öyrəndiyi, anlamağa çalışdığı, onu
müxtəlif formada ifadə etməyə çalışdığı bir anlayışdır. Albert Eynişteynin 1916-cı
ildə irəli sürdüyü “Ümumi nisbilik nəzəriyyəsi”də zamanı nisbi anlayış kimi
xarakterizə etmiş, onun ölçülən hadisələr içində müstəqil varlığı olmadığını
bildirmişdir. Nümunə kimi, insanın yuxu görməsini, əlini təsadüfən istiyə
toxundurmasını göstərmək olar. İnsan əlini oda dəydirəndə, istiyə təmas edilən 1,2
saniyə vaxt onun üçün bəlkə də bir neçə saata bərabər tutulur. Bu səbəbdən zaman
nisbidir.
Zaman anlayışı fəlsəfə, astronomiya, fizika, neurologiya və s. elm sahələrində
tədqiq edilən, araşdırılan bir sahədir. Zaman anlayışı dilçilikdə də öyrənilən bir
sahədir və buna qrammatik zaman deyilir. Yəni qrammatika insanın zamana olan
baxışını, anlama formasını dil qaydalarında əks etdirir.
Şühudi keçmiş zaman. Zaman sonsuzluğu ifadə edir. Yəni onun nə əvvəli, nə
də sonu var. Zaman gələcək istiqamətlidir, heç vaxt geriyə dönmür. Bütün dillərdə
zaman anlayışı qrammatikada öz əksini tapmışdır. Bəzi dillərdə (girişdə də qeyd
edildiyi kimi) zaman katekoriyası olduqca xırdaçıl, dolaşıq, qəliz öz əksini tapsa da
(məs.ingilis dili), bəzi dillərdə bu kateqoriya daha sadə, konkret ifadə edilmişdir. Bu
dillərdən ən birincisi öz dilimizdir. Filosofların, araşdırmaçıların fikrinə əsasən,
zaman düşüncəylə, anlamayla, şüurla əlaqədardır. Yəqin ki, zaman
kateqoçriyalarının bəzi dillərdə fərqli göstərilməsi də bununla bağlıdır. Məsələn,
ingilis dilində danışan şəxs üçün zamanların o formada ifadə edilməsi ona asan,
anlaşılan, normal gələ bilər və həmin şəxs bizim dilimizi öyrənərkən o dildəki kimi
xırdalıqların olmaması onu kaşdıra, fikirlərini dolaşdıra bilər.
Azərbaycan dilində obyektiv zaman dilimizin qrammatikasında üç formada
ifadə edilmişdir və bu üç zaman forması indiki zamana əsasən müəyyən edilir:
 Keçmiş zaman;
İndiki zaman;
Gələcək zaman.
Keçmiş zaman hərəkətin, hökmün, fəaliyyətin indidən, bu andan əvvəl icra
edildiyini bildirir. Bu zaman forması dilimizdə iki şəkildə öz əksini tapmışdır:
a) Şühudi keçmiş zaman (-dı4); b) Nəqli keçmiş zaman (-mış4).
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Şühudi keçmiş zaman hərəkətin icrasını şahidlik yolu ilə bildirir. Yəni
keçmişdə bir hərəkət, hadisə, fəaliyyət və s. baş vermişdirsə, bunun şahidi olan şəxs
bu barədə məlumat bildirir. Məsələn, Nərmin oxuduğu “Ana maral” əfsanəsini
yoldaşlarına nağıl etdi., Bülbül adı ilə tanınan Murtuza Məmmədovun həyat və
fəaliyyəti haqqında film televizorda göstərildi və s. Bu cümlələrdə konkret şəkildə bu
məlumatları verənin hadisənin şahidi, müşahidəçisi olduğunu demək mümkündür.
Şühudi sözünün mənası da ərəb mənşəli arxaik söz olub mənası “gözlə görmə”
deməkdir.
Əvvəllər bütün qrammatika kitablarında şühudi keçmiş zamana “maziyişühudi”, nəqli keçmiş zamana isə “maziyi-nəqli” adı verilirdi [3.s.151]. B.Xəlilovun
dərsliyinə əsasən, şühudi keçmiş zamanı 1937-1940-cı illərdə hərəkətin uzaq
keçmişdə icra edilməsi ilə, nəqli keçmiş zamanı isə hərəkətin yaxın keçmişdə icrası
ilə əlaqələndirilir və belə hesab edilirmiş[1.s.220]. Təbii ki, dilçilik elminin inkişafı
sonralar bu fikirlə haqlı olaraq razılaşmadı və bu barədə düzgün ifadəni
müəyyənləşdirdi.
Şühudi keçmiş zamanın şəkilçisi feillərin kökünə və ya başlanğıc formasına “4”
dı şəkilçisi artırmaqla düzəlir və şəxs şəkilçisini qəbul edir: aldım, aldın, aldı, aldıq,
aldınız, aldılar, yazdırdılar, oxutdurdular, bişirdilər və s.
Qeyd edək ki, şühudi keçmiş zamana bənzəyən digər şəkilçi feil şəkillərinin
hekayətini bildirən “idi və ya –dı4” hissəciyidir. Bundan əlavə, nəqli keçmiş zamana
bənzəyən (rəvayət məzmunu ifadə edən) digər hissəcik və ya köməkçi söz isə “-mış4
və ya imiş”-dir. Qeyd edilən köməkçi sözlər və ya hissəciklər istər feillərdə, istərsə
də digər nitq hissələrində hadisəni keçmişlə bağlayır, işin keçmişdə nə zamansa icra
olunduğunu, məlumatın isə indi verildiyini bildirir. Bu hissəciklərin heç zaman feilin
kökünə və başlanğıc formasına əlavə edilmir, şühudi keçmiş zaman şəkilçili sözlərlə
işlədilmir. İdi, imiş, isə hissəcikləri feli sifətə, məsdərə artırıla bilir, felin əmr şəklinə
və ya formasına isə artırıla bilmir.
Şühudi keçmiş zaman şəkilçisini qədim sözlərdən olan “dünq” sözündən
yarandığı bildirilir (Ə.Tanrıverdi). Bu sözün mənası “günəşin dönməsi” ilə bağlıdır.
Onu da bildirək ki, “dünən” sözünün etimologiyası da onun günəşin dönməsi ilə
bağlı olduğu məlumdur. “Dünq” sözünün günəşin dönməsi, batması ilə bağlı
olduğunu nəzərə alsaq, şühudi keçmiş zaman şəkilçisinin bu sözdən yarandığını
düşünmək olar. Zaman keçdikcə “dünq” sözü səsdüşümü hadisəsi yaşayaraq müasir
formaya çevrilmişdir. Onu da qeyd edək ki, şühudi zamanın şəkilçisi VI-Vll əsrdə
formalaşmağa başlayan və möhdəşəm abidə olan “Kitabi-Dədə Qorqud”-da da eyni
şəkildə işlənmişdir. Məsələn, “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” dan
bir nümunə göstərək:
Soluna baqdın, çoq sevindin.
Saqına baqdın, çoq sevindin.
Qarşuna baqdın, beni gördün, ağladın. [5.s.66]
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Şühudi keçmiş zaman şəkilçisi dilimizə yaxın olan türk dilində də eyniylə
işlənir. Lakin Türkiyə türkcəsində -dı4 şəkilçisi ilə yanaşı, -tı4 şəkilçisi də işlənir.
Bizim dilimizdə olduğu kimi şühudi keçmiş zaman türkcə də keçmişdə baş verən
hadisələrə şahidlik edildiyini bildirir (bu dildə şühudi zaman görülən zaman, bəlli
zaman, nəqli keçmiş zaman isə duyulan, eşidilən və ya bəlli (qəti) olmayan zaman
hesab edilir).
İngilis dilində isə keçmiş zamanın dörd ifadə forması mövcutdur və bu dildə
feillər keçmiş zamanda işlənməsinə və s. görə iki yerə bölünür: qaydalı feillər və
qaydasız feillər. Qaydalı feillər bir növ bizim dilimizə bənzəyir, yəni söz kökünə “ed” şəkilçisi artırmaqla düzəlir, qaydasız feillər isə söz kökündən dəyişməklə düzəlir.
Koreya dilində keçmiş zaman eyniylə bizim ifadə etdiyimiz kimidir. Bu dilin
də özünəxas keçmiş zaman şəkilçiləri var (assoyo 았어요,ossoyo 었어요 və yossoyo
였어요). Lakin bu dilin çətinliyi bizim dilimizdəki kimi söz sonundakı saitə və ya
samitə uyğun şəkilçi sonlarının əlavə edilməsidir və bu hal bizim dildən bir az daha
qəlizdir. 먹었어요-yedim, 들어봐어요 -qulaq asdım və s.
Bütün bunlar bir daha göstərir ki, dünya dillərində keçmiş zaman forması,
şühudi keçmiş zamanın işlədilməsi bizim dilimizlə nə qədər yaxın və ya uzaqdır.
Türk dilləri ailəsinə daxil olduğu üçün Türkiyə türkcəsi təbii ki, dilimizlə, onun
zamanları, daha doğrusu şühudi keçmiş zamanla, demək olar ki, eynilik təşkil edir.
Nəqli keçmiş zaman. Keçmiş zamanın digər forması nəqli keçmiş zamandır.
Nəqli keçmiş zaman da şühudi keçmiş zaman kimi indidən, bu andan əvvəllə
bağlıdır. Lakin fərq ondadır ki, nəqli keçmiş zamanda şahidlik yoxdur, keçmişdə baş
verən hər hansı bir hadisə, iş, fəaliyyət danışanın birbaşa müşahidə etmədiyi,
görmədiyi, yalnız eşitdiyi hadisələrin çatdırılmasıdır.
Nəqli sözündəki “nəql” sözü ərəb mənşəli sözdür, mənası “təhkiyə”, “danışıq”
deməkdir. Ədəbiyyatda işlənən “nağıl” sözü də bu mənadadır. Nəqli zamanın əsl
mahiyyəti də onun mənasından beləcə aydın olur.
Keçmiş zamanın bu formasının şəkilçisi “-mış4” bəzən isə “-ib4” şəkilçisidir.
Nəqli keçmiş zaman şəkilçisi şühudi zaman şəkilçisi kimi feil kökü və ya başlanğıc
formasına artırılır. İnkar şəkilçisi isə istisnadır. Məsələn, gəlib-gəlməyib, yazmışamyazmamışam, oxuyub-oxumayıb, gözləmiş-gözləməmiş.
“-Ib4” şəkilçili nəqli keçmiş zaman isə birinci şəxsin təki və cəmində ola
bilmir. Digər şəxslərdə isə dəyişə bilir. Məsələn, danışıbsan, danışıbsınız, danışıbdır,
danışıblar. Nümunədən də göründüyü kimi üçüncü şəxsin təkinin şəxs şəkilçisini
işlətməyə də bilərik. Yəni, danışıbdır və ya danışıb işlədilə bilər.
Türkoloji tədqiqatlar nəticəsində “-mış4” şəkilçisinin “-piş,-puş” və “-bış”
şəkilçilərindən yarandığı və ya “-mış4” şəkilçisinin arxaik formaları olduğu bildirilir.
“Kitabi Dədə Qorqud” dastanında da nəqli keçmiş zaman –mış formasındadır.
Məsələn, “Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu” da kafirin Qaraca Çobana
dediyi cümlələrdə:
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Tölə-tölə şahbaz atlarını biz binmişüz.
Qatar-qatar qızıl dəvəsini biz yetmişüz. [5.s.46]
Nümunədə işlənən nəqli zaman şəkilçisinin bugünki işləkliyindən seçilmədiyi
aydın şəkildə görülür.
Tarixi mənbələrdə yalnız “–mış4” şəkilçisinin ikinci şəxsin cəmində işlənməsi
hadisəsinə rast gəlinmir. Bu hal nəinki “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında, eyni
zamanda mənbələrə əsasən XVI əsrə qədər olan abidələr üçün belə səciyyəvi deyil.
“-İb4” nəqli zaman şəkilçisi də “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında işlənmişdir.
Məsələn, “Gördülər kim, ol yigit kim baş kəsübdür, qan dökübdür” . Yalnız kitabın
dilində “-ub,üb” kimi işlənmişdir. K.Bəşirovun fikrincə, bu şəkilçi oğuz qrupu dillər
içərisində daha çox Azərbaycan dilində keçmiş zaman anlayışı ifadə edir [4.s.503].
Nəqli keçmiş zamanla bağlı digər dillərə nəzər saldıqda, diimizlə yaxın olan dil
kimi yenə də Türkiyə türkcəsini göstərmək olar. Birinci hissədə qeyd edildiyi kimi,
Türkiyə türkcəsində keçmiş zamanın nəqli keçmiş zaman forması duyulan və ya
eşidilən zaman kimi adlandırılır. Çünki Azərbaycan dilində olduğu kimi bu dildə də
nəqli zaman şahidliyə əsaslanmayan, eşidilərək keçmişdə baş verən hadisə haqqında
məlumat verir. Yəni bu zaman formasında keçmişdə baş verən hadisə haqqında dəqiq
məlumat verilmir, yalnız kimdənsə, nə zamansa eşidilən məlumatı çatdırır. Bəzən
Türkiyə türkcəsində şühudi keçmiş zamana bəlirli və ya müəyyən zaman, nəqli
zamana isə bəlirsiz və ya qeyri-müəyyən zaman deyilir. Bu müəyyənlik də qeyd
edildiyi kimi hadisələrin şahidi olub-olmamağa görə müəyyən olunur.
Türkiyə türkcəsində də nəqli zaman şəkilçisi “-mış4” dır. Lakin bu dildə bizim
dilimizdən fərqli olaraq, “-ib4” şəkilçisi işlənmir. Bu fakt da, bir daha yuxarıda
yazılan məsələləri bir daha təstiq edir.
Türk dillərinin Oğuz yarımqrupuna daxil olan dillər içərisində “-ib4” şəkilçisi
yalnız Azərbaycan dilində və Türkmən dilində “-ıp4” şəklində işlənildiyi bildirilir.
Nəqli keçmiş zaman şəkilçiləri eyni zamanda omonim şəkilçilərdir. Belə ki,
feili bağlama şəkilçisi “-ıb4” və feli sifət şəkilçisi olan “-mış4” ilə omonim şəkilçidir.
Bu şəkilçiləri fərqləndirmək üçün nümunələrə diqqət edək:
Məsələn:Payız fəslində saralmış yarpaqlar ağaclardan düşərək torpağa qarışır.
Murad dərsə gecikmişdi.
Yaşlı kişi pilləkənləri çıxarkən yorulduğundan məcərə söykənib dincini alırdı.
Dərsin bitməsinə çox vaxt qalıb və s.
Nümunəyə diqqət yetirdikdə asanlıqla müəyyən etmək olur ki, 1-ci cümlə feili
sifətdir. Çünki feili sifət feilin təsriflənməyən formalarından biridir və digər
təsriflənməyən formalar kimi ikili xüsusiyyətə malikdir. Feli sifət həm feilin, həm də
sifətin xüsusiyyətlərini daşıyır və cümlədə təyin funksiyasını icra edir.
İkinci cümlədə isə nəqli zaman şəkilçisi kimi işlənərək keçmiş zaman
məzmunu ifadə edir.
Digər cümləyə baxdıqda yenə də birinci cümlədəki –ib şəkilçili sözün feilin
təsriflənməyən forması olan feili bağlama olduğunu bilmək olar. Feili bağlama həm
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feilin, həm də zərfin xüsusiyyətlərini daşıyır və cümlədə zərfin suallarına cavab
verərək əsasən zərflik olur. Feilin təsriflənməyən formaları özündən öncə
gələn sözləri ətrafına yığaraq feili bağlama tərkibi yarada bilir.
İkinci cümlədə isə -ıb şəkilçisi nəqli zaman şəkilçisidir. Çünki sözə qoşularaq
keçmiş zaman anlayışı ifadə edir.
Deyilənlərlə yanaşı bir məsələni də vurğulamaq lazımdır ki, bəzən nəqli
keçmiş zaman şahidlik ifadə edə bilir. Məsələn, Mən məktub yazmışam., Bu
problemlə bağlı nazirliyə məlumat vermişik., Kitabı almışam və s.
Lakin bu cümlələrin məzmununa diqqət yetirdikdə müəyyən mənada qətiyyət
əksikliyi hiss olunur, sanki işin və ya prosesi mən etsəmdə, mən başlatsamda sonrakı
taleyindən xəbərsizəm kimi bir məna çaları hiss edilir.
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Lalə Mirzəyeva
Ədəbiyyatımızda, dilimizdə keçmiş zaman və onun müqayisəli təsviri
Xülasə
Zaman anlayışı dilçilikdə də öyrənilən sahədir və buna qrammatik zaman deyilir.
Azərbaycan dilində obyektiv zaman dilimizin qrammatikasında üç formada ifadə
olunmuşdur. Bu üç zaman forması indiki zamana əsasən müəyyən olunur. Keçmiş
zaman forması hər dildə ( nümunə olaraq: Azərbaycan dili, Koreya dili, İngilis dili,
Türkiyə türkcəsi və s.) fərqli şəkildə ifadə olunur. Lakin hər dili birlədirən ortaq
cəhət, xüsusiyyət onun indidən əvvəllə bağlı olmasındadır.
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı bir-biri ilə sıx bağlı olduğu üçün bu araşdırmada
da bu əlaqəyə xüsusilə diqqət edilmişdir. Çünki ədəbiyyatımız öz zənginliyini
müəyyən mənada dilimizə borcludur. Məqalədə keçmiş zaman, onun xüsusiyyətləri
geniş şəkildə təsvir edilmişdir. Həmçinin ədəbi nümunələrdə işlənməsi, digər dillərlə
müqayisəsi və s. kimi məsələlər də öz əksini tapmışdır. Keçmiş zaman şəkilçilərinin
folklorumuzda, ədbiyyatımızda işlənməsi nümunələrlə təsvir edilmişdir. Dilimizin
keçmiş zaman formasının özünəməxsusluğu da qeyd edilmişdir. Çünki dilimizin bəzi
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xüsusiyyətləri digər türk dillərində mövcuddur. Bəzi xüsusiyyətlər isə bizim dilimiz
üçün xarakterikdir. Türk dilləri içərisində “-ib4” şəkilçisi yalnız Azərbaycan dilində
və Türkmən dilində “-ıp4” şəklində işlənildiyi bildirilir. Məqalədə bu kimi məsələlər
nümunələrlə qeyd edilmişdir. Ədəbi nümunələrlə fikirlər əsaslandırılmışdır.
Лала Мирзоева
В нашей литературе, в нашем языке прошедшее время и его
сравнительная характеристика
Резюме
Понятия времени-одно из изучаемых вопросов в лингвистике и
называется грамматическим временем. Грамматическое время- это выражение
объективного времени в лингвистике. В Азербайджанской грамматике
объективное время выражается в трёх формах и эти З формы времени
определяются, главным образом, по настоящему времени. Прошедшая форма
времени во всех языках (напр: Азербайджанский язык, корейский, английский,
тюркский, и др.) выражается по разному. Но их общая черта- это
связьнастоящей формы времени с прошедшей формой. Азербайджанский язык
и литература прочно взаимосвязаны друг с другом и в этом исследовании
особое внимание уделяется на эту связь. Потому что, наша литература своим
богатством в некотором смысле в неоплатном долгу перед нашим языком. В
статье в широкой форме описано прошедшее время и его свойства. А также
здесь описывается использование прошедшего времени в литературных
примерах, сравнение его с другими языками.
В статье также речь идёт об использовании окончаний прошедшего
времени в нашем фольклоре и в литературе. Здесь подчёркивается
своеобразность формы прошедшего времени в нашем языке. Потому что,
некоторые свойства нашего языка есть и в других тюркских языках, а
некоторые свойства характерны только для нашего языка. Сообщается что,
среди тюркских языков ,окончание “-ıb4 “ используется только в
азербайджанском языке и в форме “-ıp4 “ в туркменском языке.
Lala Mirzayeva
In our literature, in our language, the past tense and its comparative description
Summary
The concept of time is one of the studied issues in linguistics and is called
grammatical time. Grammatical tense is an expression of objective tense in
linguistics. In Azerbaijani grammar, objective tense is expressed in three forms, and
these three forms of tense are determined mainly by the present tense. The past tense
in all languages (example: the language of Azerbaijan, Korean, English, Turkic, etc.)
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is expressed differently. But their common feature is the connection of the present
tense form with the past form. The Azerbaijani language and literature are strongly
interconnected with each other, and in this study, special attention is paid to this
connection. Because, with its wealth, our literature is in a certain sense indebted to
our language. The article describes the past tense and its properties in a broad form.
It also describes the use of the past tense in literary examples, comparing it with
other languages.
The article also deals with the use of past tense endings in our folklore and
literature. Here the peculiarity of the form of the past tense in our language is
emphasized. Because, some properties of our language are also in other Turkic
languages, and some properties are characteristic only for our language. It is reported
that, among the Turkic languages, the ending “-ıb4” is used only in the Azerbaijani
language and in the form “-ıp4” in the Turkmen language.
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AYTAC BABA QIZI MƏHƏRRƏMLI
Azərbaycan Dillər Universitetinin magistrantı
meherremliaytac543@gmail.com
Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi, 134

MÜASIR INGILIS DILINDƏ FEILI BIRLƏŞMƏLƏR
Xülasə
Məqalədə müasir ingilis dilində işlənən feili birləşmələrin linqvistik xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. Araşdırmada qeyd olunur ki, feili birləşmələr təsriflənən və
təsriflənməyən olaraq iki yerə bölünür. Təsriflənən (finite verbs) feili birləşmələr
uyğun olan yerdə zaman və uzlaşma bildirir və onların mübtədası var, əgər mübtəda
əvəzliklə ifadə olunubsa, o heç vaxt mübtəda rolunda ola bilməz. Təsriflənməyən
feillər (non-finite verbs) isə heç vaxt zaman və uzlaşma ifadə etmir. Bu xüsusiyyət
eyni ilə, Azərbaycan dilindəki feil təsriflənməyən feillərlə oxşarlıq təşkil edir. Müasir
ingilis dilində işlənən feili birləşmələrin əksəriyyətinin təşəkkülündə sözönləri
mühüm rol oynayır. İngilis dilində feili birləşmələrin bir qismi feil +isim
kombinasiyasından yaranır. Müasir ingilis dilində işlənən söz birləşmələri arasında
həm substantiv söz birləşmələri, həm atributiv söz birləşmələri, həm adyektiv söz
birləşmələrinin fərqli strukturları işlənməkdədir. Bu tezisdə əsas məqsədimiz müasir
ingilis dilində işlənən söz birləşmələrinin struktur-semantik aspektlərini təhlil etmək,
ingilis dilindəki söz birləşmələrinin funksional cəhətlərini təsbit etməkdir. İngilis
dilində mövcud olan sintaktik konstruksiyalar sistemində söz birləşmələri özünəməxsus yer tutur. Müasir ingilis dilində işlənən söz birləşmələrinin struktursemantik xüsusiyyətləri, ilk növbədə, ingilis dilinin tipoloji xarakteri və analitikliyi
ilə bağlıdır. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq müasir ingilis dilində köməkçi sözlər
də söz birləşmələrinin təşəkkülündə mühüm rol oynayır. Bu məsələdə ingilis dilinin
analitik quruluşunu da xüsusi qeyd etmək lazımdır. Çünki məhz analitik quruluş
köməkçi vasitələrin söz birləşmələrinin yaranmasındakı rolunu fəallaşdırır.
Açar sözlər: ingilis dili, feili birləşmə, sintaktik funksiya, aspekt, struktur

Söz birləşmələri hər bir dilin sintaktik qatının mühüm hissələrindən biridir.
Söz birləşmələri nitqin sintaqmatik cəhətdən qurulmasında böyük rol oynayır.
Sintaktik vahidlər çox geniş anlayışdır. Belə ki, sintaktik vahidlər sisteminə söz
birləşmələri, cümlələr, xitablar, ara sözlər, xüsusiləşmələr, cümlə üzvləri və cümlələr
daxildir. Sintaktik vahidlər arasında həm semantik, həm də qrammatik əlaqələr mövcuddur. Sintaksisdə sintaktik funksiya anlayışı çox genişdir. Söz birləşmələrinin də
özünəməxsus sintaktik funksiyaları vardır.
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İngilis dilində frazeoloji birləşmələrin struktur cəhətdən yaranmasında, formalaşmasında müxtəlif nitq hissələri iştirak edir. Məsələn, to hit the bottle birləşməsi “çox
içmək” anlamındadır. Bu söz birləşməsi infinitivlə ismin kombinasiyasından yaranmışdır. Onlar artıq həqiqi mənada deyil, məcazi mənada işlənir. Belə strukturda olan
birləşmələr müasir ingilis dilində kifayət qədərdir. Müasir ingilis dilində qəlibləşmiş,
məcazlaşmış birləşmələr ingilis dilinin etnokulturoloji aspektlərini inikas etdirir. Bu
tipli birləşmələr ingilis dilində fraza səviyyəsinədir.
Adətən, ingilis dilində frazeoloji birləşmələr phrasal verbs olaraq tanınır. Frazeoloji birləşmələrin tərkibi feil+sözönü və ya zərfdən ibarət olub bir məna bildirir.
Məsələn, look at frazasında da tərəfləri parçalasaq, ayrı- ayrı məna ifadə etdiyini görə bilərik. Bütün sabit birləşmələr heç bir dəyişikliyə uğramadan dildə hazır şəkildə
mövcuddur. Bu hal Azərbaycan dilindəki frazeoloji birləşmələr ilə eynilik təşkil edir.
Look up, look at, look through, look like, look for, look after, look into, look around
və s. kimi birləşmələrdə biz feilin eyni olaraq qaldığını, sözönlərin isə dəyişib bütövlükdə tamamilə ayrı məna ifadə etdiyini görə bilərik. Aşağıdakı numunələrə nəzər
salaq:
Look up- (look- baxmaq, up-yuxarı) “sözü lüğətdən axtarmaq”:
She looked up the word and smiled at me.
Look through- (look-baxmaq, through- ilə, -la, -lə) “nəzərdən keçirmək”:
I have looked through book, but I didn’t get it.
Look at- (look-baxmaq, at-da, də) “baxmaq”:
They are looking at several possibilities.
Look around - (look – baxmaq, around – ətrafa) “ətrafa baxmaq”:
You must look around and find the kid!
Look like - (look-baxmaq, like-kimi) “xarici görünüşcə bənzəmək”:
Molly just look like her mother;
Look for- (look-baxmaq, for-üçün) “axtarmaq”:
He spent his life looking for happiness.
Yuxarıdakı faktlardan göründüyü kimi, müasir ingilis dilində söz birləşmələrinin bir qisminin formalaşmasında bir əsas feil iştirak edir və həmin əsas feilə qoşulan sözönləri və digər söz qrupları fərqli söz birləşmələrinin təşəkkül tapmasına
səbəb olur. Bu əsas feil söz birləşməsində nüvə rolunu oynayır və müxtəlif söz
birləşmələrinin təşəkkülündə aparıcı mövqeyə sahib olur
Söz birləşmələri hər bir dilin sintaktik strukturunda mühüm komponentlərdən
biri kimi, nitqin qurulmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Söz birləşməsi bir məna
yükü daşıyır. Söz birləşməsi də ümumiləşdirir (siqnikativ funksiya), adlandırır, işarə
edir (nominativ funksiya), məlumat verir (kommunikativ funksiya), danışan və dinləyənin müəyyən hisslərini ifadə edir (praqmatik xüsusiyyət) (1, s.201). İngilis dilində
frazeoloji birləşmələr tez-tez aşağıdakı sözlərin iştirakı ilə düzəlir: In, on, up, away,
by, out, off, down, back, through, about over, along forward, round və ya around və
s.
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Biz feillərin qarşısında bu sözləri istifadə etsək, frazeoloji birləşmə yarada bilərik.
İngilis dilində on // off // out sözönləri hərəkət feilləri ilə işlənir.
Get on – “minmək” (avtobus, qatar, təyyarə və s.)
My sister wanted to get on bus, but she could not.
Go on – “davam etmək”:
Sarah go on her reading when it rains;
Come back – “geri qayıtmaq”:
Taylor is going to come back to the restaurant.
Frazeoloji birləşmələrdə ikinci tərəfdəki sözlər feilə xüsusi bir məna qatır.
Get by –“idarə etmək”:
Though it is too difficult for learning language try to get by.
Break down – “xarab olmaq, sıradan çıxmaq”:
My car engine has already broke down because of electricity;
Bəzən biz bu birləşmələrdə frazeoloji birəşmə+sözönü modelini görə bilərik
(phrasal veb+ preposition). Məsələn, run away feilini biz away sözönü ilə birlikdə
işlədə bilərik: Martha wanted to run away for wolves, but she failed.
Digər bir misal: look forward frazeoloji birləşməsini to sözönü ilə işləndiyini
görə bilərik: Are you looking forward to go to Paris? Müasir ingilis dilində frazeoloji
birləşmələrin böyük bir qismi məhz infinitivlərin köməyi ilə təşəkkül tapır: to give it
a go “nəsə eləməyə çalışmaq”.
Müasir ingilis dilində söz birləşmələrinin müxtəli növləri mövcuddur. Söz
birləşmələri olmadan hər hansı bir dili təsəvvür etmək olmaz. Çünki söz birləşmələri
məhz dildə ifadə şəklində söz qruplarının formalaşmasını təmin edir. Söz birləşmələri həm dildə, həm də nitqdə fikrin formalaşmasına mühüm təsir edir, informasiyanın dolğunlaşmasına yardım edir, fikirlərin rəngarəngliyinə gətirib çıxarır.
İngilis dilində frazeoloji birləşmələr struktur-semantik cəhətdən çox zəngin və
çoxçalarlıdır. Belə ki, ingilis dilində fərqli nitq hissələri sabit söz birləşmələrinin
yaranmasında fəal iştirak edir. Məsələn: To make splash “diqqəti cəlb etmək”;get
over “sağalmaq”; to cross his mind “ağlından keçmək” və s.
Feillər ingilis dilində qəbul etdikləri və birlikdə mövcud olduqları işarələrin
növləri ilə fərqləndirilir. Sadə feili birləşmələr feili birləşmənin əsas feili rolunda
çıxış edən leksik feildən və eyni zamanda modallıq, növ, şəkil bildirən, ən az sıfır və
ən çox dörd köməkçi feilin iştirakından ibarət ola bilir. Mürəkkəb feillər isə iki və
daha çox sadə feili birləşmələrin bağlanmasından ibarət olur.
Feili birləşmələr təsriflənən və təriflənməyən olaraq iki yerə bölünür. Təsriflənən
(finite verbs) feili birləşmələr uyğun olan yerdə zaman və uzlaşma bildirir: Their feet
fell heavily on the trail, jarring their bodies and doubling the fatigue of a day's travel
(4, s.48). Təsriflənməyən feillər (non-finite verbs) isə heç vaxt zaman və uzlaşma
ifadə etmir. Bu xüsusiyyət eyni ilə, Azərbaycan dilində feil bölməsindəki
təsriflənməyən feillərlə oxşarlıq təşkil edir. Əgər mübtəda əvəzliklə ifadə olunubsa, o
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heç vaxt mübtəda rolunda ola bilməz: She announced her condition by a long, heart
breaking wolf howl that sent every dog bristling with fear, then sprang straight for
Buck (4, s.33).
Müasir ingilis dilində mövcud olan feili birləşmələrin böyük bir qismi zərf
+feil quruluşundadır. Məsələn, speak feilinin iştirakı ilə aşağıdakı feili birləşmələr
məhz feillə müxtəlif zərflərin birləşməsindən yaranmışdır: speak quietly – “yavaş
danışmaq”; speak softly – “yumşaq danışmaq”; speak quickly – “cəld danışmaq”;
speak slowly – “asta-asta danışmaq”; Əgər speak feilinin ifadə etdiyi söyləmin
məzmununu vurğulamaq lazımdırsa, aşağıdakı ifadələrdən istifadə olunur: speak
openly “açıq danışmaq”; speak frankly “doğru danışmaq”;
speak candidly “açıqcasına danışmaq”. Əgər söyləmin digər insan qarşısında effektli
olmağını məqsəd qoymuşuqsa, o zaman aşağıdakı zərflərin köməyindən istifadə
edilir: speak eloquently – “gözəl danışmaq, həqiqəti danışmaq”; speak movingly –
“təsirli danışmaq”; speak glowingly – “ehtirasla danışmaq”.
Beləliklə, müasir ingilis dilində əsas tərəfi feil olan birləşmələrin bir qismində
yalnız bir feil tətbiq olunsa da, həmin feilin kombinasiyasına cəlb edilən müxtəlif
zərflər fərqli semantikalı birləşmələrin yaranmasına şərait yaradır.
Müasir ingilis dilində bir çox söz birləşməsi sözönlərinin və zərflərin köməyi
ilə formalaşır: take off “soyunmaq”; go on “davam etmək”;spell out “çətin
oxumaq”, look for “axtarmaq”. Müasir ingilis dilində işlənən feili birləşmələrin
əksəriyyətinin təşəkkülündə sözönləri mühüm rol oynayır: come in, shut up və s.
Müasir ingilis dilində bir çox sabit feili birləşmələr have, make, get sözlərinin
köməyi ilə formalaşır.
Qeyd etməliyik ki, müasir ingilis dilində make, do sözləri bir çox sabit söz
birləşmələrini əmələ gətirir: do the shopping – “alış-veriş etmək; do work – “işi
yerinə yetirmək”; do homework – “ev işlərini görmək”; make some progress – “uğur
əldə etmək”; make a mess – “mübahisə etmək”; make trouble – “problem yaratmaq”;
make peace – “sülh bağamaq”;
make plans – “planlar qurmaq”. Müasir ingilis dilində to get feilinin köməyi ilə
aşağıdakı feili birləşmələr yaranmışdır: get divorsed – “boşanmaq”; get fit –
“formada olmaq”; get angry – “əsəbiləşmək, qəzəblənmək”;get lost – “itmək”; get
older – “qocalmaq”;get worse – “pisləşmək”; get a job – “iş almaq”; get on well with
– “yola getmək”; get to work – “işə çatmaq”; get home – “evə keçmək”; get a salary
– “maaş almaq”.
Müasir ingilis dilində to have feilinin köməyi ilə aşağıdakı söz birləşmələri
düzəlmişdir:
have a walk — “gəzintiyə çıxmaq”; have a smoke — “siqaret çəkmək”; have a try —
“cəhd etmək”; have a word — “söz vermək”; have pity — “təəssüf hissi keçirmək,
yazığı gəlmək”;
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have a holiday — “məzuniyyəti olmaq, məzuniyyətə çıxmaq”; have a shower —
“duş qəbul etmək”; have a lesson — “dərs keçmək (dərsi olmaq)”; have an accident
— “qəzaya düşmək”;
have a game of tennis — “ tennis oynamaq”; have a bath — vanna qəbul etmək;
have a headache —
“başı ağrımaq”; have an ax to grind — “tez-tez
şikayətlənmək”; have a sweet tooth — “şirniyyatdan çox yemək”; have mercy —
“mərhəmət göstərmək”; have breakfast — “səhər yeməyi yemək”; have tea — “çay
içmək”; have a good day – “yaxşı gün keçirmək”;
have a nice day — “görüşənə qədər”; have smb. on the phone — “kiminləsə telefonla
danışmaq”; have eyes only for smb. — “kiməsə göz qoymaq”; have a question out
with smb. — “hər hansı bir məsələni kiminləsə həll etmək”; have a close call —
“təhlükəyə yaxın olmaq”;
have a familiar ring — “tanış gəlmək”; have a heart of gold — “ürəyi qızıldan
olmaq”; have a green thumb – “bağçılıqda yaxşı olmaq”; have a heart – “ürəyi
olmaq”; have a one-track mind – “bir şey haqqında fikirləşmək”; have a big mouth
— “qeybətcil olmaq”; have a brush with something — “qısa əlaqəsi olmaq” və s.
Beləliklə, müasir ingilis dilində əsas tərəfi feil olan birləşmələrin bir qismində
yalnız bir feil tətbiq olunsa da, həmin feilin kombinasiyasına edilən müxtəlif zərflər
fərqli semantikalı birləşmələrin yaranmasına şərait yaradır.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:
1. Veysəlli, F.Y, Q.Ş.Kazımov, İ.B.Kazımov [və b.]. Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: Sintaqmatika, söz birləşmələri və sadə cümlə sintaksisi: [4
cilddə]. Bakı: Prestij çap evi, 2014, c.3, 530 s.
2. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного
английского языка. М.. Издательство «Высшая школа», 1966, 200 с.
3. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. Москва: Высшая школа, 1983, 384 c.
4. London Jack. The call of Wild //https://www. pdfbooksworld.
com/bibi/pre.html?book=51.epub, p.33
ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯВ
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются лингвистические особенности глагольных
словосочетаний, используемых в современном английском языке.
В
исследовании отмечается, что глагольные словосочетания делятся
наспрягаемые и неспрягаемые. Спрягаемые (finite verbs) глагольные
словосочетания обозначают время и согласованиетам, где это уместно, и у
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них есть подлежащее, которое никогда не может выступать в роли
подлежащего, если оно выражено местоимением.
С другой стороны,
неспрягаемые глаголы (non-finite verbs) никогда не выражают время и
согласование. Эта особенность аналогична глаголам и неспрягаемым глаголам
в азербайджанском языке. Предлог и играют важную роль в образовании
большинства глагольных словосочетаний, используемых в современном
английском языке. В английском языкене которые глагольные словосочетания
образуются из комбинации глагол+существительное. В современном
английскомя языке используются различные структуры как субстантивных,
так и атрибутивных и адъективных словосочетаний. Основной целью тезиса
является анализ структурно-семантических аспектов словосочетаний,
используемых в современном английском языке, определение функциональных
аспектов словосочетаний в английском языке. Словосочетания занимают
особое место в системе синтаксических конструкций английского языка.
Структурно-семантические особенности словосочетаний, употребляемых в
современном английском языке, в первую очередь связаны с типологической и
аналитической природой английского языка. В отличие от азербайджанского
языка, вспомогательные слова в современном английском языке также
играют важную роль в образовании словосочетаний. В связи с этим
необходимо подчеркнуть аналитическую структуру английского языка.
Поскольку именно аналитическая структура активизирует роль вспомогательных слов в образовании словосочетаний.
Ключевые слова: английский язык, глагольное словосочетание,
синтаксическая функция, аспект, структура
VERB PHRASES IN MODERN ENGLISH LANGUAGE
SUMMARY
The paper deals with the linguistic features of verb phrases used in modern
English language. The study notes that verb phrases are divided in to finite and nonfinite. Finite verb phrases indicate tense and sequence appropriately, and they have
a subject that can never act as a subjectif it is expressed by a pronoun. On the other
hand, non-finite verbs never express tense and sequence. This feature is similar to
verbs and non-finite verbs in the Azerbaijani language. Prepositions play an
important role in the formation of most verb phrases used in modern English
language. In English language, some verb phrases are formed from the combination
of verb + noun. There are various structures of both substantive and attributive and
adjective phrasesin modern English language. The main purpose of this thesis is to
analyze the structural and semantic aspects of phrases used in modern English
language, to determine the functional aspects of phrases in English language.
Phrases occupy a special place in the system of syntactic constructions of the English
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language. Structural and semantic features of phrases used in modern English
language are primarily associated with the typological and analytical nature of the
English language. Unlike the Azerbaijani language, auxiliary words in modern
English language also play an important role in the formation of phrases. In this
regard, it is necessary to emphasize the analytical structure of the English language.
Since the analytical structure activates the role of auxiliary words in the formation of
phrases.
Key words: English language, verb phrase, syntactic function, aspect,
structure
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More recently, the reading was given little importance in the teaching of a
foreign language. And if earlier it was believed that reading –is only a source of
income of new words in the vocabulary of the student; now reading to be perceived
as one of the main goals of education –a new source of information, which
significantly enrich the identity of the student; if the training process will develop his
ability and habit to use this source.
Home reading helps the student to have the opportunity to observe the
existence of the language in the speech of the author and his characters follow the
ways of presentation thoughts in a foreign language, and directly perceive the
meaning to read.
The object of this article is the role of home reading in foreign language
teaching and in the organization of foreign language lessons. This is one of the most
important up-to-date problems.
Home reading today is the most real form of usage of language skills. In order
to get oral communication skills, the student need at least one companion with whom
he will meet regularly, which is very difficult in our environment. The student of any
school (gymnasium, lyceum, University) can do it alone by reading a book,
magazine, newspaper, and this will open new perspectives in the educational,
professional and personal improvement for him.(2,p21)
According to the Methodists there are the following kinds of reading:
skimming, scanning, close reading. We should take into consideration that only
home reading combines all these kinds of reading. The goals and objectives of home
reading is on the one hand is to impart the students the skills and abilities of reading
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literature in a foreign language, and on the other hand ,the development of skills and
abilities of speech and writing.
Everybody knows the benefit of reading for a person. Reading not only
improves the knowledge of a person, on the other hand it develops his fantasy,
activity skills and his outlook. Learning the new words improves brain, it also
improves the person’s writing and expressing his thoughts.
Literature plays great role in the development of moral education of youth.
Unfortunately some of young people are far from reading. Whereas none electronic
equipment can replace books. Many students are interested in getting information
they need on the internet instead of reading a book. It is because of that their parents
didn’t recommend them artistic reading. Some years before some conditions in the
crisis of books impact youth negatively for reading. Almost one generation grow up
being far from reading books. But fortunately at present our government implements
different projects to attract youth attention to books.
The Ministry of Education of Azerbaijan Republic as well as Ministry of
Culture and Tourism do their best in the promotion of fiction and try to form reading
skills of young people.
Organization of home reading is one of essential stages of reading training.
Efficient organization of this work has a strong effect on the intellectual and
emotional development of students.
The objectives of home reading at the foreign language lessons are improving
reading and writing skills of students, to enlarge the knowledge they got from books
about public life, to enrich their mind with artistic images, to improve their speech
and fantasy, instill in them humanistic feelings, to teach to work with the book
independently and create great enthusiasm on them.
The following are goals and objectives of home reading at the foreign language
lessons:
• Fostering an interest and deep love in foreign literature
• Improving reading skills
• Getting the educational idea from the content of read material
• Developing speech and mentality of students.
Experiments show that in order to fulfil these objectives successfully, some
pedagogical requirements should be taken into consideration;(№ 4p18)
1. Age and knowledge levels of students must be taken into consideration while
choosing home reading material.
2. Home reading must be regularly, organized and systematic.
3. Association of home reading with the information and knowledge got at the
home reading lessons.
4. Presenting material must cover various areas of our lives.
5. Assignments and tasks should be taken out on the main point of the material.
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6. The materials should be different type in order to draw students’ attention.
7. Identifying the writer’s objective and the content of the novel and getting the
educational idea from the content of the read material.
8. Association of the content of the novel with the up-to-date life, students’
observation and personal experiments.
9. Developing of coherent speech in the foreign language, fantasy and creative
activity of students in the discussion of the work.
10. Inculcation of emotional communication skills of students to the content of
the novel.
11. Developing of reading skills in the foreign language as well as to achieve
the inclusion of the book to the various areas of our lives.(4p 19, 20)
At the same time the volume of the recommended book should be taken into
consideration. During discussion process of the content of the novel the students
should be focused on the educational income of the work.
Besides the tasks and assignments given to the students in advance also make
them be responsible for the reading. While reading every student try to find answers
to those questions independently, analyzes and estimates the activity of characters
and clearly understands the writer’s aim. On the other hand these assignments help
teacher to estimate the student’s level.
So, Home reading helps the student to get ability to apply what you learn in
life, to speak fluently in a foreign language. Taking into account the interests of
students and the level of knowledge of a foreign language, the availability of
reading material, as well as some of the tips available in the methodological
literature, the following basic options for home reading can be offered to mid-level
students; Overall class home reading, when the whole class read the text common to
all the students but with different tasks and volume settings for reading, depending
on the language capabilities of students. From the goal of the organization of home
reading now designated two trends;
1. Reading in order to understand the text that is individual reading;
2. Reading as a preparation for an interview on the read material. 1,p34)
The second direction is not a major and constant characteristic of reading as a
form of speech activity. It is brought into the reading of the practical orientation of
the educational process of teaching foreign languages in the development of spoken
language.
Based on the purpose of teaching foreign languages in the modern school, in
the organization of home reading in view of the above, it is necessary to distinguish
two stages. The first step is the individual reading as the process of obtaining
information from the text. This step is required to work on any text. However at this
stage, there should end the work of most of the texts proposed by the students for self
-home reading. The second stage is interview about home reading material. This
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phase of work is to be selective and apply only to the part of the most suitable for the
practice of speech texts or fragments thereof.
At home reading lessons there should strive to use all kinds of speech activity;
speaking, listening, writing and translating. At every lesson there are present two
major elements of the work with the text;
-Checking the reading comprehension;
-Development of speech on the basis of reading( monologue, dialogue, debate).
These methods (dialogue, discussion) are the development and improvement of
students’ speaking skills. Speaking applies when discussing reading exercises and
assignments based on the text that is under the control of reading comprehension.
Teachers’ work at the home reading lesson begins with the selection of literary
material. His right choice largely determines future results. While selecting there
should be considered the following characteristics of students;
-interests, determined by age, cultural level;
-degree of mastery of the language.
Literary material should be interesting to students and available to them for
understanding, but not primitive. As such material it is better to choose short novels,
short stories, or novels divided into separate chapters. In every lesson there can be
seen all sides of selected literary works, to carry out all kinds of works on it.
A fundamental requirement for reading text is their passivity and accessibility
to students. However, the text does not mean stronger ease. Excessive simplification
of the text reduces its training value. Psychologists say that the most effective
training in an activity that requires a high voltage of the individual psyche is to
mobilize his will and attention. It is known that intensely psychic functions when the
performance of activities associated with difficulties.(3p 82)
So we can conclude that the study of a foreign language contributes to the
development of the cognitive functions of the human psyche. In the process of
mastering a foreign language the different memorization techniques are practiced,
philological thinking is formed, knowledge of reality is expanded.
Particularly the home reading helps to develop these skills. Reading plays a
major role in the process of learning a foreign language. Reading is the purpose of
means of learning a foreign language. The purpose of training home reading is to
give students the ability to read a foreign language, which is one of the practical
purposes of studying this discipline.
Ədəbiyyat (Resource)
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L.Rzayeva
Ev oxusunun xarici dilin tədrisində və dərslərin təşkilində rolu
Xülasə
Mütaliənin bizim üçün nə qədər faydalı öldugunu bilirik.Mütaliə etmək insanın
biliyini artırmaqdan əlavə qavrama,təxəyyül və yaradıcılıq qabiliyyətini , dünya
görüşünü də artırır.Yeni sözlərin öyrənilməsi sayəsində beyin inkişaf edir, insan daha
savadlı yazır və fikrini düzgün çatdıra bilir.
Gənclərin mənəvi tərbiyəsinin formalaşmasında bədii ədəbiyyatın xüsusi yeri
var. Bu gün təəssüf ki, gənclərin bir qismi kitabdan kənar düşüb.Halbuki, kitabın
insana verdiyini heç bir elektron təchizat verə bilməz. Tələbələrin əksəriyyəti kitab
oxumaq əvəzinə, istədiyini internetdən tapmaqda maraqlıdır. Bu ondan qaynaqlanır
ki, zamanında valideyni onu bədii oxuya yönəltməyib.Bir necə il əvvəl ölkəmizdə
yaşanan kitab böhranı yeni nəslin kitabdan soyumasına şərait yaratdı.Demək olar ki,
bir nəsil bədii kitabsız böyüdü. Son illər gənc nəslin kitaba qaytarılması üçün dövlət
tərəfindən bir sıra layihələr həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi, eləcə də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən bədii ədəbiyyatın
təbliği aparılaraq onlarda mütaliyə vərdişləri formalaşdırılır.
Dil uzun müddətdə öyrənilən bir prosesdir.Xarici dilin öyrənilməsində əsas
məqsəd ünsiyyətdir.Xarici dilin tədrisində oxu nə qədər tələb olunan bacarıq olsa da,
onun düzgün təşkili və tədrisi prosesində hələ də problem və çətinliklər
mövcuddur.Bir çox hallarda tələbələr hələ də xarici dildə mətnləri oxuyub tərcümə
və məzmununu şüurlu şəkildə anlamaq üçün bir neçə sualları cavablandırmaqla bu
fəaliyyəti başa çatmış hesab edirlər.Ənənəvi olaraq belə vərdişlər onları mövzu
ətrafında sərbəst kommunikasiya qurmağa həvəsləndirmir. Oxu fəaliyyətinin
kommunikativ şəraitdə formalaşması tələbələrin şifahi və yazılı şəkildə fikrini ifadə
etmək bacarığını artırır,onlarda şüurlu, düzgün, sürətli və ifadəli oxu, oxunmuş
mətni şərh etmək bacarıqları yaradır.Vacib hesab edilən və düşünülmüş bu
metodikalar üzərində qurulan oxu tələbələrin dünyagörüşünü genişləndirir, söz
ehtiyatını zənginləşdirir, nitq mədəniyyətini inkişaf etdirir. Beləliklə Xarici dil
dərslərində oxu fəaliyyəti elə təşkil olunmalıdır ki, təlimdə şagirdlərin birbaşa
ünsiyyət bacarıqları düzgün formalaşsın və kommunikativ nitq vərdişləri qazanılsın.
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L.Rzayeva
The role of home reading in foreign language teaching and its
organization at the English lessons
Summary
Everybody knows the benefit of reading for a person. Reading not only
improves the knowledge of a person, on the other hand it develops his fantasy,
activity skills and his outlook. Learning the new words improves brain, it also
improves the person’s writing and expressing his thoughts.
Literature plays great role in the development of moral education of youth.
Unfortunately some of young people are far from reading. Whereas none electronic
equipment can replace books. Many students are interested in getting information
they need on the internet instead of reading a book. It is because of that their parents
didn’t recommend them artistic reading. Some years before some conditions in the
crisis of books impact youth negatively for reading. Almost one generation grow up
being far from reading books. But fortunately at present our government implements
different projects to attract youth attention to books.
The Ministry of Education of Azerbaijan Republic as well as Ministry of
Culture and Tourism do their best in the promotion of fiction and try to form reading
skills of young people.Learning a foreign language is a long term process. The main
goal in learning a foreign language is communication.Nevertheless home reading is
the essential required ability in the foreign language teaching, there are still some
problems and difficulties in its organization at the English lessons .In some cases
students think that, if they can answer to some questions after reading and
understanding the text in a foreign language, they have successfully fulfilled that
activity. But traditionally these skills don’t encourage them to communicate about
the topic. Organizing home reading in the communicative conditions improves oral
and written skills
of students, develops accurate and expressive reading, and
improves speech skills.Reading organized on the considered important and thought
out methods enlarges the outlook of students, enrich their vocabulary and develops
their speech culture. So, home reading activity at the foreign language lessons should
be organized in such a way that to improve communication skills and communicative
speech skills .
L.Rzayeva
Роль домашнего чтения в процессе обучения иностранному языку и
его организация на уроках английского языка
Резюме
Всем известно что чтение очень полезно. Чтение не только улучшает
знание человека, а также улучшает восприятие, фантазию и творческие
способности, увеличивает мировоззрение.
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Изучая новые слова развивается мозг, повышается грамотность и
способность правильно излагать свою мысль. Роль художественной
литературы в формировании духовного воспитания молодежи очень велика. К
сожалению в настоящее время молодое поколение не любит читать книги. В то
время как, не какое электронное питание не сможет заменит книг.
Большинство студентов заинтересованы найти информацию с интернета,
вместо того чтобы прочесть книгу. Зачастую данная проблема возникает по
одной простой причине, не правильный подход родителей касаемо
заинтересованности в чтение. Книжный кризис, возникший в нашей стране
несколько лет назад, охладил интерес поколения к книгам. Почти одно
поколение выросло без книг. В последние года разрабатываются новые
проекты, благодаря которым возможно повысить интерес молодежи к книгам.
Министерство Образования и Министерство Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики продвигают художественную литературу и
формируют привычки к чтению.Изучение иностранного языка это очень
долгий процесс. Основная
цель
изучение иностранного языка это
коммуникация. Несмотря на то что домашнее чтение это важное и
необходимое условие в изучение иностранного языка, есть ещё некоторые
проблемы и трудности в организации урока английского. Иногда студенты
думают что если они умеют отвечать на некоторые вопросы после прочтения и
понимают текст в иностранном языке, то они успешно выполнили действие. Но
традиционно эти навыки не побуждают их к общению. Организация
домашнего чтения в коммуникативных условиях, улучшает устные и
письменные навыки студентов, развивает точное и выразительное чтение и
улучшает речевые навыки. Организованное чтение считается важным и
продуманным методом, который помогает расширить кругозор студентов,
обогатить словарный запас и развить речевую культуру. Домашнее чтение на
уроках английского языка организовано для улучшения коммуникативных
навыков и коммуникативно-речевых умений студентов.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 19.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ülviyyə Nəsirova
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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TAMARA ƏLİZADƏ
ATU
Mərdanov Qardaşlar,100
alizade64@mail.ru
AŞIQ ƏLƏSGƏR ŞEIRLƏRININ DIL SƏNƏTKARLIĞI
Xülasə
Aşıq Ələsgər Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında özünəməxsus yeri olan
ustad aşıqlardan biridir. Məlumata görə, o, 1821-ci ildə Göyçə mahalının Ağkilsə
kəndində anadan olmuşdur. Atası Alməmməd kişi də dülgər olsa da, bədahətən,
bayatı, qoşma, gəraylı deyərmiş. Belə qabiliyyəti Ələsgərdə görən atası oğlunu Aşıq
Alıya şəyirdliyə vermiş, Ələsgər də aşıqlıq sənətinin sirlərini Aşıq Alıdan
öyrənmişdir. Ələsgərin şöhrəti digər bölgələrə yayılmışdır, xalq tərəfindən
sevilmişdir. Aşıq Ələsgərin poeziyası bədii dil xüsusiyyətləri ilə zəngindir. O,
özündən sonra zəngin bədii irs qoyub getmişdir. Onun yaradıcılığında qoşma,
gəraylı, təcnis, müxəmməs, ustadnamə geniş yer almışdır.
Məqalə Aşıq Ələsgərin şeir dilinin xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına həsr
edilmişdir.
Aşıq Ələsgərin şeirlərini mövzu baxımından, təbiət təsvirli, lirik motivli –
gözəllərin vəsfi, ictimai- siyasi motivli olmaqla 3 qismə ayıra bilərik. Aşıq Ələsgər
yaradıcılığında qoşma və gəraylılarda təbiətin özünəməxsus dillə tərənnümünü
müşahidə edirik. İlahi sevgini, bəşəri sevgini vəsf edərkən aşıq bədii ifadə
vasitələrindən yüksək səviyyədə istifadə etmişdir. Təbiətə sevgi, insana sevgi, Allaha
sevgi Aşıq Ələsgər üçün ucada dayanır və bu sevgi çox dərindir. Ustad aşıq gözəlliyi
də vəsf edərkən incəliklə, ustalıqla təsvir etmişdir. Bütün bunlar aşığın məharətindən
xəbər verir.
Açar sözlər: Aşıq Ələsgər, dil, frazeoloji ifadə, şeir, təsvir, məcaz, xitab
Ümumtürk aşıq poeziyasının inkişafında xüsusi yeri olan sənətkarlardan biri
də Göyçə mahalının yetirməsi Aşıq Ələsgərdir. O, 1821-ci ildə anadan olmuşdur.
Fitri istedadı ilə seçilən Ələsgər uşaq yaşlarından şeirə, sənətə maraq göstərmişdir.
Atası bu meyili, bu istedadı hiss edərək onu Aşıq Alıya şəyirdliyə göndərmişdir.
Ələsgər Kərbəlayi Qurbanın qızı Şəhrəbanuya aşiq olmuşdur. Kərbəlayi
Qurban Ələsgərə ata-övlad münasibəti göstərmişdir, lakin qızı çox imkanlı əmisi
oğluna ərə vermişlər. Sevdası baş tutmayan Ələsgər uzun illər ilk məhəbbətinin
acısını yaşamışdır. 40 yaşınadək subay qalmış, sonra Kəlbəcərin Yanşaq kəndndən
olan Anaxanım adlı bir qızla evlənmiş, 3-ü oğlan, 6-sı qız öladı olmaqla 9 övladı
olmuşdur.
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1918-1919-cu illərdə daşnakların törətdiyi qırğınlar zamanı Göyçə mahalının
əhalisi yurd yerlərini tərk etmək məcburiyyətində olmuşlar. Həmin dövrdə Aşıq
Ələsgər 2 il Yanşaqda yaşamış, daha sonra bir neçə ay da Tərtərdə yerləşmişdir.
Ömrünün son illərində isə yenidən Ağkilsəyə - doğma kəndinə qovuşmuşdur.
Deyilənə görə, Aşıq Ələsgər 105 yaşında vəfat edənədək çox sağlam, gümrah
yaşamış, səhhətində heç bir problem olmamışdır. O, özündən sonra zəngin bədii irs
qoyub getmişdir. Onun yaradıcılığında qoşma, gəraylı, təcnis, müxəmməs,
ustadnamə, deyişmələr geniş yer almışdır. Onun şeirlərini mövzu baxımından, təbiət
təsvirli, lirik motivli – gözəllərin vəsfi və ictimai- siyasi motivli olmaqla 3 qismə
ayıra bilərik.
“Aşıq Ələsgər klassik aşıq sənətimizi mükəmməl bilən, yazılı ədəbiyyatımıza
yaxından bələd olan, aşıq şeirinin incəliklərini gözəl mənimsəmiş, dərin müşahidəli,
xalq dilini bütün zənginliyi ilə öz əsərlərində məharətlə işlətməyi bacaran nadir bir
istedad olmuşdur. Məlumdur ki, Azərbaycan dili öz idematik ifadələri və ibarələri ilə
son dərəcə zəngindir. Bu ibarələrdən yerli-yerində ustalıqla faydalanan sənətkar özü
də dillər əzbəri ola biləcək atalar sözləri kimi hikmətli, dərin mənalı misralar yarada
bilir (1, 63).
Məğrurluq eyləyib, “ustadam” demə,
Vaxt olar bir yerdə dara düşərsən.
Daş tülək deyilsən, çolpa balasan,
Sərgərdan qalarsan, tora düşərsən.
Alçaqda dayan ki, çıxasan başa,
Tülküsən, aslanla girmə savaşa,
Əlin vurma gücün yetməyən daşa,
Götürə bilməzsən, zora düşərsən (3, 173).
Baxdım tərəqqidə, işim tənəzzül,
İki sifət bir iqbala sığışmaz.
Şəriəti anla, mərifəti bil,
Şərü böhtan doğru yola sığışmaz (3, 179).
Aşıq Ələsgər lirik şeirlərində tərənnüm etdiyi yüksək mənəvi dəyərləri, insani
keyfiyyətləri ustadnamələrdə də xüsusi ustalıqla diqqətə çatdırır. Sənətkar gənc nəslə
yaxşı əməllərin başucalığı gətirdiyini, halallığın, dürüstlüyün, saflığın insanı
ucaltdığını aşılayır. Haqq aşiqi olan sənətkar bütün varlığı ilə Allah sevgisinə
bağlıdır və insanları da nəfsə uymamağa, halalı, haramı anlamağa çağırır. Öz
dövrünün bəlalarını, çatışmazlıqlarını ifşa edən ustad şeirlərində çağdaşlarını ümidli
olmağa ruhlandırır.
Ələsgər, axtarma qüdrətin sirrin,
Zülmətə işıq var, acıya şirin.
Bu misralar insanı nikbin gələcəyə səsləyir. “Hər qaranlıq gecənin bir
gündüzü var” ifadəsi ilə vəhdət təşkil edir, təsəlli, inam bəxş edir.
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“Aşıq Ələsgərin dili, ənənələrdən gələn bədii meyarlar zənginləşmə,
büllurlaşma sanbalı ilə estetik hadisəyə çevrilib ki, bunun da kökü bilavasitə onun
şeir təfəkkürünün yeniliyi, poetik dil axtarışlarının təravəti ilə bağlı idi. Aşıq
Ələsgərin təmsil etdiyi dövrün şeir dilinin yeni bədii keyfiyyətlər əldə etməsi məhz
şeirin mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi, lirik düşüncənin təzələnməsi hesabına baş
verdi (4, 32).
Qeyd olunduğu kimi, Aşıq Ələsgərin yaşadığı zaman çar Rusiyasının
Azərbaycanı işğal etdiyi dövrə təsadüf edir. Buna görə həmin acınacaqlı həyat tərzi
aşığın şeirlərində izini qoymuşdur.
Pristav, naçalnik gələndə kəndə,
Obanı, oymağı vururlar bəndə.
Xərc üstə çoxları düşdü kəməndə,
Qamçıda belinin qatı çıxıbdı (2, 171).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz sözlər də həmin dövrdə lüğət tərkibimizə daxil olan
sözlərdəndir. Aşıq Ələsgər poeziyası xalq canlı danışıq dilinə söykənir. “Aşıq
Ələsgər poeziyasında ümumxalq danışıq leksikası dərin poetik düşüncə panoramının
əsas cizgilərini yaradır, adi danışıq sözünün sanbalı artır (4, 154). Aşığın dilində
xeyli sayda arxaizmlər, tarixizmlər, termin səciyyəli sözlər, şivə sözləri işlənmişdir.
Bu sözlər oxucuda həmin dövr haqqında aydın təsəvvür yarada bilir.
Səksəni, doxsanı ötübdü yaşım,
Qovğaya düşübdü bəlalı başım.
Əzrayıl həmdəmim, məzar yoldaşım,
Daha köç təbini çal, qoca baxtım (2, 63).
Burada işlənən “qovğa” sözü Şuşa şivələrində müşahidə edilir.
Gahdan çiskin tökər, gah duman eylər,
Gah gəlib gedəni pərişan eylər.
Gahdan qeyzə gələr, nahaq qan eylər,
Dinşəməz haramı, halalı dağlar (2, 36).
“Dinşəmək” sözü Qazax şivələrində qulaq asmaq mənasında işlənməkdədir.
Qeyd edək ki, Qazax bölgəsinin ədəbi mühiti üçün Aşıq Ələsgər və Səməd
Vurğun ustad hesab edilir. Bu, Mustafa Vəliyevin yardıcılığında da vurğulanır:
Mustafa, baxma sən, mənalı, dalğın,
Gecələr zülmətdi, karvansa yorğun.
Qayıtsa dünyaya Ələsgər, Vurğun,
Xoş keçər aylarım, illərim mənim.
Buradaca qeyd edək ki, tədqiqatçı İ. Qəsəbova Göyçə aşıq mühitinin Qazax
aşıq mühitinə təsiri ilə bağlı geniş bəhs etmiş, xüsusilə vətən sevgisinin QazaxGöyçə aşıqlarının yaradıcılığında qabarıq şəkildə əhatə olunduğunu diqqətə
çatdırmışdır.
El şairi Həvəskar “Göyçəyə” qoşmasında yazır ki:
Ay yönü Göyçəyə uçan durnalar,
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Polat libasını geyməmiş olma.
Alı xatirinə, İman eşqinə,
Ələsgər qəbrinə dəyməmiş olma (5, 464).
“Ana dilindən daha səmərəli faydalanmaq istiqamətində inkişaf Aşıq
Ələsgərin yaradıcılığında xüsusi intensivlik qazandı və nəticədə onun əsərləri
mükəmməl poetik hadisəyə çevrildi, poetik üslubunun nüfuzu artdı. Aşıq şeirində
deyim boyatlığına, şablonlaşmış obrazlı söz və ifadə sisteminə yeni çalarlar, yeni
poetik ovqatın məhsulu olan təravətli təsvir vasitələri qabarıqlaşdı (4, 33). “Ələsgər
geniş mənalı məcazların bütün formalarından, çeşidlərindən, hətta çalarlarından
məharətlə istifadə edən sənətkarlardandır. Onun rəsm etdiyi ən gözəl təbiət
lövhələrinin, yaxud zahiri camal gözəlliklərinin belə heç biri fotoşəkil olaraq qalmır.
Onun bədii təsvirlərində bədii icad əsas rol oynayır ki, Ələsgərdə bədii icad olmayan
şeir yoxdur. Bu onda çoxlarına müyəssər olmayan bir qabiliyyətdir. Bu qabiliyyətin,
bu qüdrətin sayəsində o, güllər, çiçəklər, dağlar, dərələr, heyvanlar, quşlar, hətta
böcəklər aləmi ilə bağlı elə müqayisələr yaradır, elə bədii lövhələr cızır ki, insan
heyran qalır (6, 103).
Aşıq Ələsgərin dilində işlədilən bədii ifadə vasitələri, bədii təsvir vasitələri
Azərbaycan
dilinin
zənginləşməsində
böyük
rol
oynayır.
Mənanın
qüvvətləndirilməsinə xidmət edən vasitələrin işlədilməsi böyük ustalıqla diqqətə
çəkilmişdir.
Xitablar. Aşıq Ələsgərin dilində xitablara geniş yer verilmişdir. Bu xitabların
əksəriyyəti ay, ey nidaları ilə işlənir.
Ələsgərəm, yandım aman, əl-aman,
Belə mürvət olmaz, ay qaşı kaman (2, 40)
Kəpəz, Murov, Qonur – gör neçə dağ var
Üstünə nur yağsın, ay dəli Qoşqar!
Aşığın şeirlərindən bir sıra bədii ifadə vasitələrinin, bədii təsvir vasitələrinin
işləndiyi misraları nümunə olaraq tədqiata cəlb etmişik. Onlardan bir neçəsinə nəzər
salaq:
Mübaliğə.
Günahım dəryadı, özüm qanmışam,
Tutduğum işlərə çox utanmışam (2, 28).
Mardan şirə çəkib, daşdan keçərdin,
Dəryalardan ləlü-gövhər seçərdin.
Pərvazlanıb Qafdan Qafa uçardın,
Gəlmir tənbəkiynən bal, qoca baxtım (2, 88).
Yüz il keçsə əlim səndən üzmərəm,
Çəksələr dilimdən dara, Bəyistan (2, 33).
Bədii təkrir.
Bu dünyada üç şey başa bəladır:
Yaman oğul, yaman arvad, yaman at (2, 36).
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Dağların köksündə qar nişanası,
Gül üstə görünür xar nişanası.
Ölürəm, qəlbimdə yar nişanası,
Gözüm yolda, intizara yetmədi.
Bədii təzad.
Qəm satıb, dərd alıb, nəf eyləmişəm (2, 58).
“Can” deməklə candan can əskik olmaz,
Məhəbbət artırar, mehriban eylər.
“Çor” deyənin nəfi nədir dünyada,
Abad könlü yıxar, pərişan eylər (2, 59).
El içində pak otura, pak dura (2, 65).
Epitet.
Büllur buxaq, lalə yanaq, ay qabaq,
Şahmar zülfü pərişanlar dolanır (2, 47).
Almadı yanağın, büllur buxağın,
Dodaqların meyli-məzəli, Güllü!
Metafora.
Ağ xələt bürünər, zərnişan geyməz,
Heç kəsi dindirib, xətrinə dəyməz.
Sərdara söz deməz, şaha baş əyməz,
Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar (2, 41).
Könlümün şüşəsi, saqın ki sınar,
Toxunarsa ayna daşa, dayanmaz (2, 44).
Metonimiya.
Ələsgərəm, hər elmdən halyam,
Gözəl, sən dərdlisən, mən yaralıyam.
Dedi: “Nişanlıyam, özgə malıyam”,
Sındı qol-qanadım, yanlma düşdü.
“Aşıq Ələsgərin dil-ifadə vasitələrindəki təravət, obraz və təşbehlərindəki
milli kolorit, xalq həyatı, ictimai mühitlə bağlılıq, bədii ləyaqət həddinə çatan üslub
sadəliyi, bunlarda təcəssüm edən obrazlı təfəkkürün aydınlığı və zənginliyi Aşıq
Ələsgər poeziyasını bütün nəsillərin və bütün zamanların misli-bərabəri olmayan
mənəvi sərvətinə çevirmişdir (4, 37).
Aşıq Ələsgərin zəngin bədii irsi Azərbaycan aşıq yaradıcılığı üçün bir
məktəbdir. Ustad aşığın dilimizin dünəni və bu günü arasında körpü olan əsərlərinın
araşdırılması tədqiqatçılar üçün hər zaman aktuallığını saxlaya bilir.
Qaynaqlar
1. Araslı H. Həmişəyaşar sənətkar. Azərbaycan ədəbiyyatı: tarixi və problemləri.
Bakı, Gənclik, 1998, 732 s.
2. Aşıq Ələsgər (Şeirlər, dastan-rəvayətlər, xatirələr). Bakı: Çaşıoğlu, 2004, 488 s.
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3. Aşıq Ələsgər. Əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2004, 400 s.
4. Hüseynov M. Aşıq Ələsgərin söz ümmanı. Bakı, 2017, 312
5. Qəsəbova İ. XX əsr Qazax aşıqları və el şairləri. Bakı, Nurlan, 2009, 708 s.
6. Təhmasib M. Məqalələr. Bakı, Elm, 2005,
Ализаде Т
Лингвистическое мастерство стихов Ашуга Алескера
Резюме
Ашуг Алескер – один из мастеров-ашугов, занимающих особое место в
развитии Азербайджанского ашугского искусства. По сведениям, он родился в
1821 году в селе Агкилса Гейчинского района. Хотя его отец, Алмамед, тоже
был плотником, он иногда расказал баяти, гошма и герайли. Увидев в Алескере
эту способность, отец отдал сына в ученики к Ашугу Али, и Алескер научился
секретам искусства ашуга от Ашуга Али. Слава Алескера распространилась на
другие регионы и была любима людьми. Поэзия Ашуга Алескера богата
художественным языком. Он оставил после себя богатое художественное
наследие. В его творчестве широкое место занимали гошма, герайлы, теджнис,
мухаммасы, устаднамы.
С точки зрения темы мы можем разделить стихи Ашуга Алескера на 3
части, описание природы, лирический мотив - описание красоты, социальнополитический мотив.
Статья посвящена изучению особенностей поэтического языка Ашуга
Алескера. В работах Ашуга Алескера мы наблюдаем пение природы на
уникальном языке. Прославляя божественную и человеческую любовь, ашуг на
высоком уровне использовал средства художественной выразительности.
Любовь к природе, любовь к человеку, любовь к Богу стоят для Ашуга
Алескера высоком месте, и эта любовь очень глубока. Мастер ашуг также
тонко и умело описал красоту. Все это показывает мастерство ашуга.
Ключевые слова: Ашуг Алескер, язык, фразеологическое выражение,
стихотворение, описание, метафора, обращение.
Alizadeh T.
Linguistic mastery of Ashug Alesker's poems
Summary
Ashug Alesker is one of the ashug masters who have a special place in the
development of Azerbaijani ashug art. According to information, he was born in
1821 in the village of Agkilsa in the Goychi region. Although his father, Almamed,
was also a carpenter, he sometimes recited bayati, goshma and geraili. Seeing this
ability in Alesker, his father gave his son as a student to Ashug Ali, and Alesker
learned the secrets of the art of ashug from Ashug Ali. The glory of Alesker spread to
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other regions and was loved by people. Ashug Alesker's poetry is rich in artistic
language. He left behind a rich artistic legacy. Goshma, gerails, tejnis, muhammas,
ustadnams occupied a wide place in his work.
From the point of view of the topic, we can divide the poems of Ashug
Alesker into 3 parts, a description of nature, a lyrical motive - a description of
beauty, a socio-political motive.
The article is devoted to the study of the features of the poetic language of
Ashug Alesker. In the works of Ashug Alesker we observe the singing of nature in a
unique language. Glorifying divine and human love, the ashug used the means of
artistic expression at a high level. Love for nature, love for man, love for God are
high for Ashug Alesker, and this love is very deep. Master ashug also subtly and
skillfully described beauty. All this shows the skill of the ashug.
Key words: Ashig Alasgar, language, phraseological expression, poem,
description, metaphor, address
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 20.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məfkurə Hüseynova
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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“Dillər ” kafedrasının baş müəllimi
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FONOLOGİYA, MORFOLOGİYA, QRAMMATİKA ----- DİLİN
KONSEPTUAL HİSSƏLƏRİ
XÜLASƏ
Hər bir dil üç əsas aparıcı hissənin birləşməsindən əmələ gəlir. Bu hissələr
fonoloji sistem, leksik sistem və qrammatik sistemdən ibarətdir. Yalnız bu üç
elementin birləşməsi dil formalaşdırır, əgər bu elementlərdən hər hansı biri olmasa
dil mövcud ola bilməz. Fonoloji sistem dilin fonemlərini, leksik sistem söz və ya söz
birləşmələrini, qrammatik sistem isə cümlə və onun növlərini araşdırır. Dilin bu üç
hissəsinin hər birini bütövlükdə dilçilik elmi tədqiq edir. Dil və nitq ayrılmazdır,
onlar vahid bir varlıq kimi mövcuddurlar. Geniş dil sisteminin tamamlayıcı bir
hissəsi olaraq qrammmatika və ya qrammatik sistem dil prosesində cümlələrin
yaranmasını müəyyənləşdirir. Həm də dili nitq ilə əlaqələndirir. Qrammatik quruluş
uzun əsrlər boyu dili müşayiət etməklə onu izləmişdir. Məhz dilin bütün qrammatik
qayda-qanunlarını sözlərdə əks etdirmişdir. Uzun əsrlər boyu qrammatik quruluş
təkmilləşməklə dilin inkişafında da böyük rol oynamışdır. Dilin ən qədim
dövrlərində qrammatik quruluş bəsit və kasad olmuşdur. Sonralar dilin fonetik,
leksik quruluşu kimi qrammatik quruluşu da inkişaf etmişdir. Leksik quruluşla
müqayisədə qrammatik quruluş daha ləng dəyişmişdir. Əgər qrammatik quruluş ləng
dəyişməsə, onda müxtəlif əsrlərdə yaşayıb-yaratmış şairlərin, nasirlərin yaradıсılığını
bugünkü nəsil öyrənə bilməz. Həm də bugünkü bilgilər də gələсəyə aydın olmaz.
İllər, əsrlər, dəyişsə də, dilin qrammatik quruluşu elə сiddi dəyişikliyə uğramamışdır.
Bu mənada qrammatik quruluş dilin ən geс və yavaş dəyişən hissəsidir.
Açar sözlər: danışılan dil, ictimai, fonologiya, dilçilik.
Dil vahidlərinin sistem və struktur əlaqələri onların mənalı vahidə çevrilib
informasiya vasitəsi kimi formalaşmasının əsasını təşkil edir. Dildəki sistem
ardıcıllığı struktur elementlərin bazasında formalaşır. Bu cür daxili, üzvi əlaqə
təbiət hadisələri arasındakı sistemli və çoxelementli əlaqələrin bir tərkib hissəsindən
ibarətdir. Təbiətdəki çoxelementli üzvi əlaqələr olmasa materiyanın tərkibində
çoxsaylı transformasiyalar baş verə bilərdi. Dildə də bütün elementlər bir-biri ilə sıx
bağlı olduğu üçün transformasiya baş vermir, ancaq dil elementləri nitq vasitəsi ilə
təkmilləşir, canlanır, müvafiq bir ardıcıllıqla tandemşəkilli inkişaf prosesi keçirir.
Beləliklə dilin üç vahidi ----- fonologiya, morfologiya, və sintaksis—vardır. Dil
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reallığın əksi kimi ideyaları formalaşdırıb toplayan və onları insanların ünsiyyət
prosesində işlədən bir vasitədir.
1) o işarələr və ya sözlər sistemidir ki, insanlar fikirlərini və hisslərini birbirlərinə çatdırmaq üçün istifadə edirlər.
2) insan dilinin sistemlərindən hər hansı biri müəyyən qrup tərəfindən istifadə
edilir və başa düşülür.
3) xüsusi növ sözlərdir
a) Sözlər, onların tələffüzünü və onların xüsusi metodlarla əlavə əlaqə
quraraq cəmiyyətdə işlədilməsi və başa düşülməsi
b) 1)eşidilə bilən, ifadə edilən (articulate) səs tellərinin hərəkəti ilə əmələ
gələn mənalı səs
2) (convertional) işarələr, səslər və jestlərdir ki, başa düşülən mənalarda
istifadə edilən danışılacaq fikir və hisslərin sistematik vasitəsidir.
3)fikir və hisslərin əlaqələndiyi şəraitlərin və ya hərəkətlərin, obyektlərin
təklifidir.
4) heyvanların ünsiyyət qurduğu bir vasitədir.
5) qəbul edilə bilən ifadələrin düzəldilməsi və dəyişdirilməsi üçün qaydaların
daxil olduğu formal işarələr və ya simvolların formal sistemidir.
Dil təbiətcə ictimai olduğu üçün onu yaradan və istifadə edən insanlarla
əlaqəlidir və cəmiyyətin inkişafı ilə birlikdə inkişaf edir. Dil 3 əsas aparıcı hissənin
birləşməsindən əmələ gəlməsinə baxmayaraq hər bir hissə dilin ictimai təbiətinin
kəramətinə(virtue) malik olur. Bu
hissələr fonoloji sistem, leksikal sistem və qrammatik sistemdir. Yalnız bu 3
elementin birləşməsi dili formalaşdırır, bu elementlərdən hər hansı biri olmazsa dil
mövcud ola bilməz. (4 ,səh75)
Fonoloji sistem dilin əsasından biri kimi onun fonetik görünüşünü təyin edir.
Leksik sistem isə dilin bütöv adlandırıcı vasitəsi olan sözlər və söz birləşmələrin bir
toplumudur. Qrammatik sistem isə adlandırıcı nominativ vasitələrin birləşməsini
düşüncə prosesinin təcəssümü olan cümlə formasında təyin edən bütöv bir qrupdur.
Dilin bu üç hissəsinin hər birini xüsusi dilçilik fənni tədqiq edir. Belə ki, dilin
fonoloji təsviri-fonologiya elmi tərəfindən, leksika təsviri leksikologiya elmi
tərəfindən, dilin qrammatik təsviri isə qrammatika elmi tərəfindən öyrənilir. İstənilən
dilçilik fənni həm praktik həm də nəzəri ola bilər. Praktik fənnin məqsədi tələbəni
dilin müvafiq hissəsini praktik yolla öyrənən dərsliklə təmin etməkdir. Dilin nəzəri
qrammatikasının məqsədi isə onun qrammatik sisteminin nəzəri təsvirini verməkdir.
Yəni nitq formalaşdırma prosesində sözlərin tələffüzlərinin qrammatik formalarının
mexanizmlərini araşdırmaq və onun qrammatik kateqoriyalarını elmi şəkildə analiz
etməkdir. Dilçilik elminin inkişafının ilk dövrlərində qrammatika üzrə olan alimlər
qrammatikanın məqsədinin yalnız dəqiq yazı və danışıq qaydalarını vermək
olduğuna inanırdılar. Son zamanlar dilçilikdə qrammatikanın məqsədinə dair ənənəvi
nöqteyi nəzərlər bəzi müasir cərəyanlar tərəfindən dəyişdirilib. Xüsusilə alimlər bu
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cərəyanlara inanaraq düzgün cümlələri yaratmaq üçün qaydaları daha yaxşı
düzəltmək məqsədilə süni şəkildə yaradılan və analiz edilən yalnış cümlələrə daha
çox diqqət verirlər.
Aşkar şəkildə ifadə edilmiş qaydalarla reallıq arasındakı ziddiyyəti anlamaq
eləcə də bilik verən yoxlamaların nəticələrinin xüsusi şəkildə qiymətləndirmək, biz
düşünməliyik ki, düzgün qrammatik qaydalar mənaların ifadəsindən ayrıla bilməz.
Əksinə onlar özləri mənalıdırlar. Onlar dil elementlərinə xas olan məzmunun əksər
ümumi və abstrakt hissələri ilə əlaqəlidir. Qrammatika ilə məşğul olanlar ifadə
etdikləri formal vasitələrlə birlikdə məzmunun bu hissələrinə qrammatik kateqoriya
deyirlər. Məsələn, morfologiyada kəmiyyət və ya şəkil, sintaksisdə ünsiyyətin
məqsəd kateqoriyası. Dilin yaradıcı hissəsi olan qrammatika dili aşkar şəkildə 2
müstəviyə-məzmun və tələffüz müstəvisinə ayırır. Məzmun müstəvisi dildə təmiz,
saf sememantik elementləri yaratdığı halda tələffüz müstəvisi dilin formal
materiallarını yaradır. Bu 2 müstəvi bir-biri ilə sıx şəkildə əlaqəlidir.(ədəb№ 5 səh63)
Belə ki, bəzi tələffüzsüz heç bir məna realllaşa bilməz. Dilin qrammatik
elementləri məzmunla tələffüzün birləşməsini və ya forma və mənanı əks etdirir. Bu
qrammatik elementlər dilin leksik elementləri ilə eynidir. Baxmayaraq ki,
qrammamatik mənaların keyfiyyəti leksik mənaların keyfiyyətindən fərqlidir. Digər
tərəfdən də məzmun müstəvisi ilə tələffüz müstəvisi arasındakı uyğunluq çox
mürəkkəbdir. Bu bütün dillərə şamil edilir. Bu mürəkkəblik sinonim, çoxmənanalılıq
və omonimlərdə özünü biruzə verir. Çoxmənalılıq və omonimlərdə, 2 və ya daha çox
ifadə məzmun müstəfisində tələffüz müstəvisində isə bir ifadəyə uyğun gəlir.
Məsələn, "S" "Es" morfemi tələfffüz müstəvisində bir ifadə omonim olaraq indiki
qeyri-müəyyən zamanın 3-cü şəxs şəkilçisinə isimlərin cəm formasının şəkilçisinə və
isimin yiyəlik hal formasının şəkilçisinə uyğun gəlir. Sinonimlərdə isə 2 və ya daha
çox tələffüz müstəvisində olan ifadə məzmun müstəvisində 1 ifadəyə uyğun gəlir.
Məsələn, gələcək qrammatik zaman, gələcək davam edici zaman və indiki
davamedici zamanlar məna müstəvisində gələcək zaman hərəkətlərinə uyğun gəlir.
Müasir dilçilik dilin sistemli xarakterinə və onun bütün hissələrinə diqqət
verir. Bu dilin bir-biri ilə sıx əlaqədə və qarşılıqlı şəkildə müstəqil olan işarələr
sistemindən ibarət olduğunu vurğulayır. Birbaşa qarşılıqlı müstəqil olan ifadələr
müxtəlif növ sintaktik formalı müxtəlif növ kiçik ölçülü sistemlər əmələ gətirirlər.
Hər sistem bir-biri ilə əlaqəsi olan ümumi funksiyaya görə müəyyən 1 quruluşa
malik elementlər toplusudur. Bütün dil işarələrinin yəni mənalı ifadələrin ümumi
vəzifəsi insan düşüncələrini, fikirlərini ifadə etməkdir. Qrammatika cümlənin
məlumatverici məzmununun təşkilinə cavabdeh olduğu üçün qrammatikanın
sistematik təbiəti dilin digər sahələrinə nisbətən daha aydındır. Öz zamanlarına görə
hələ lap erkən qrammmatik yazılarda təsvir olunan materialın bəzi sistematik
xüsusiyyətləri göstərilmişdir. Amma dilə sistem şəklində yanaşmanın elmi şəkildə
davamlı və ardıcıl prinsipləri və onun qrammmatikası dilçilikdə rus alimi Beodoin de
Kurteney və İsveç alimi Ferdinand de Sossurun əsərlərinin nəşrindən sonra yəni
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xüsusilə 12-ci əsrdə inkişaf etmişdir. Bu 2 dahi şəxs tarixi təkamülün istənilən
mərhələsində təyin edilmiş dil, diaxronik dil və sinxron dil arasındakı fərqi
göstərmşdir.
Sinxron və diaxron fərqləndirməyə əsasən dilçilik elminin obyektini
müəyyənləşdirmək üçün çox önəmli vacib olan dil uyğunluğu ilə nitq uyğunluğu
arasındakı fərq kəskin şəkildə müəyyən edilə bilər. Sözün kiçik məınasında dil ifadə
vasitələrinin bir sistemidirsə, nitq həmin kiçik anlamda ünsiyyət prosesində dil
sisteminin təzahürü kimi başa düşülə bilər. Dil sisteminə bir tərəfdən mövcud dil
ifadələri -səslər, morfemlər, sözlər, söz qrupları , digər tərəfdən isə bu ifadələrin
işlədilməsi qaydaları daxildir. Nitq həm cümlələri düzəlmə hərəkəti və həm də
mətnlərdən ibarətdir. Dil və nitq ayrılmazdır, onlar vahid bir varlıq kimi
mövcuddurlar. Geniş dil sisteminin tamamlayıcı bir hissəsi olaraq qrammmatika və
ya qrammatik sistem dil prosesində cümlələrin yaranmasını müəyyənləşdirərək dili
nitq ilə əlaqələndirir. Belə ki, dilin məşhur dilçilər tərəfindən 1)işarələr sistemi və 2)
bu işarələrin işlədilməsi. İstifadəsi kimi2 aspektdən təhlil edilmiş geniş fəlsəfi
nəzəriyyəsi mövcuddur. Bu 2 aspektin birləşməsinin göstərən ümumiləşdirici dil
terminin dilçilikdə də qorunub saxlanılır.(6, səh 114)
Mənalı ifadə və ya işarənin dil sistemində yalnız potensial mənası var. Nitq
də dil işarəsinin potensial, mövcud mənası gerçəkləşdirilir, yəni qrammatik
baxımdan təşkil edilmiş, hazırlanmış mətnin hissəsi kimi situasiyaya uyğun
əhəmiyyət kəsb edir. Dildəki ifadələr bir-birləri ilə olan əlaqələrin 2 fundamental
növü ilə əlaqələndirilirlər.
1) Sintaqmatik əlaqələr- seqmental uzlaşmada (ardıcıllıqda) ifadələr arasındakı
birinci dərəcəli birbaşa əlaqələrdir.
Məs: The spaceship was launched without the help of a booster rocket.
Сümlədəki sintaqmatik əlaqəli sözlər və söz qrupları aşağıdakılardır.
“the spaceship”, “was launched”, ”the spaceship was launched”,“was launched
without the help”,the help of a rocket”,”a booster rocket”.
Sözlərin tərkibindəki morfemlər də sintaqmatik əlaqədirlər. Məs: “space-ship”,
“launch-ed”, “with-out”, “boost-er” etc.
Morfem və sözlərin tərkibindəki fonemlər də bir-birləri ilə sintaqmatik
əlaqədadirlər. Məs: assimlasiya və ya dissimilasiya prosesləri kimi.
2) söz və söz qrupları başqa bir formalarla təyin edilirsə bu birləşməyə sintaktik
sintaqma deyilir. Əsas sintaqmaların 4 növü mövcuddur.
1) xəbərlilik (mübtəda ilə xəbərin birləşməsi),
2) objective (xəbərlə onun tamamlaığının əlaqəsi)-tamamlıq,
3) attributive (isimlə onun təyininin əlaqəsi) təyini,
4) zərflik (feil,sifət və ya zərf zərflikləri ilə)
Sintaqmatik əlaqələr cümlələrdə müşahidə ediləndən bəri onlar Latın formulası
ilə iştirak edənlərin əlaqəsi kimi təsvir edilir. Əlaqənin digər növü sintaqmatik
əlaqənin əksinə paradiqmatik adlanır ki, onlar sistemin elementləri arasında onların
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cərgəsindən kənarda mövcud olurlar. Bu daxili sistematik əlaqələr və asılılıqlar öz
ifadələrini belə bir faktda tapırlar ki, hər bir dil vahidi (bir qrupa və) müxtəlif formal
və funksional imkanlara malik 1 qrupa və əlaqələr toplusuna daxildir. Fonologiya
sahəsində belə qruplar sait və samitlər, kar-cingiltili kimi bölgülərə əsaslanan
fonemlərin əlaqələri ilə düzəldilir. Lüğət sahəsində isə bu qruplar sinonim və
antonim müxəlif mövzu əlaqələri, müxtəlif sözdüzəldici asılılıqlarla düzəldilir.
Forma ilə əlaqənən qrammatik qruplar isə qrammmatik kəmiyyət və hal, şəxs və
zamanlar, müxtəlif funksional bölgülərə aid cümlə nümunələri ilə realizə olur, başa
düşülür. Sintaqmatik əlaqələrdən fərqli olaraq paradiqmatik əlaqələr birbaşa
cümlələrdə müşahidə edilməyə bilər, elə bu xüsusiyyətlərinə görə də onlar
seçilirlər.(9 səh 94)
Dil elementlərinin sistemi və strukturu fonetik vahidlərdən başlanır, bütün
dil proseslərini əhatə edir. Fonetik vahidlərdə sistem onların ierarxiya qaydası üzrə
baş verən əlamətlərindən ibarətdir. Struktur
elementlər isə sistemin tikinti
materialıdır. Başqa sözlə, fonetik vahidlərin sistemi onların xətti, üfüqi ardıcıllığında
özünü göstərir. Bu ardıcıllıq sintaqmatika adlandırılır. Struktur elementlər isə
paradiqmatik əlaqələr hesab edilir. Fonetik vahidlərin tikinti materialı sait və
samitlərdən ibarətdir. Fonologiya təbii dillərdə səslərin necə düzülməsini və
işlədilməsini araşdırmaqla, dilin fonoloji sistemində səslərin yaranması , onların
xüsusiyyətləri, bu səslərin bir biriləri ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olma qaydalarını
tədqiq edir. Fonologiya dildəki səslərin sistematik təşkili qanunauyğunluqlqarından
və səs qanunlarından bəhs edir. Dildə bütün elementlər bir-biri ilə sistem və struktur
vəhdətinə malikdir. Dil vahidlərinin sistem və struktur əlaqələri onların mənalı
vahidə çevrilib informasiya vasitəsi kimi formalaşmasının əsasını təşkil edir. Dildəki
sistem ardıcıllığı struktur elementlərin bazasında formalaşır. Bu cür daxili, üzvi
əlaqə təbiət hadisələri arasındakı sistemli və çoxelementli əlaqələrin bir tərkib
hissəsindən ibarətdir. Təbiətdəki çoxelementli üzvi əlaqələr olmasa materiyanın
tərkibində çoxsaylı transformasiyalar baş verə bilərdi. Dildə də bütün elementlər birbiri ilə sıx bağlı olduğu üçün transformasiya baş vermir, ancaq dil elementləri nitq
vasitəsi ilə təkmilləşir, canlanır, müvafiq birardıcıllıqla tandemşəkilli inkişaf prosesi
keçirir. Dil elementlərinin sistemi və strukturu fonetik vahidlərdən başlanır, bütün
dil proseslərini əhatə edir. Fonetik vahidlərdə sistem onların ierarxiya qaydası üzrə
baş verən əlamətlərindən ibarətdir. Struktur elementlər isə sistemin tikinti
materialıdır. Başqa sözlə, fonetik vahidlərin sistemi onların xətti, üfüqi ardıcıllığında
özünü göstərir. Bu ardıcıllıq sintaqmatika adlandırılır. Struktur elementlər isə
paradiqmatik əlaqələr hesab edilir. Fonetik vahidlərin tikinti materialı sait və
samitlərdən ibarətdir.
Morfologiya isə forma və mənaca ən kiçik dil vahidi olan morfemləri və
onların sözləri necə düzəltmələrini öyrənir. Morfologiya həm də orqanizmin forma
və quruluşunu, bu quruluşun xüsusiyyətlərini araşdıran bir sahədir. Sintaksis sözlərin
cümlələr və frazalar şəklində birləşməsi yollarından bəhs edir. Nəhayət, mənanın iki
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aspektini xüsusilə semantika – dildən kənarda mövcud varlıqlarla cümlələrin necə
əlaqə yaratmasını , praqmatika- insanların ünsiyyət qurmaq üçün dilin bütün
səviyyələrindən necə istifadəsini öyrənirlər. Dil insanların ən əsas xüsusiyyəti olduğu
üçün dilçiliyin həm ictimai, həm də humanitar elmlərlə intellektual əlaqələri var.
Onun fəlsəfə, ədəbiyyat, pedaqoqika, fizologiya, fizika (akustika), biologiya
(anatomiya, neyro elmlər), komputer, komputer mühəndisliyi və.s.kimi elmlərlə
əlaqəsi vardır. Dilçiliyin əsas məqsədi biliyin inkişafındakı akademik mühiti
öyrənməkdir. Dili qrammatik quruluşsuz təsəvvür etmək olmaz. Qrammatik
quruluşsuz dildəki sözlər, söz birləşmələri, сümlələr birbirinə bağlanmır və nətiсədə
də fikir ifadə edilə bilmir. Ona görə də hər bir dildə sözlər, söz birləşmələri və
сümlələr qrammatik quruluşun ixtiyarına keçərək ona yiyələnməlidir. Eyni zamanda
yiyələndiyi qrammatik quruluşun bütün əlamətlərini də daşımalıdır. Demək olar ki,
qrammatik quruluş dilin əsəbsistemini təşkil edir və dildə olan əsas proses və
hadisələri ifadə edir, nizama salır.(6 səh79)
Dili bir orqanizmə bənzətmiş olsaq, onda qrammatik quruluşu da onun əti,
qanı, сanı, sümüyü, iliyi kimi başa düşməliyik. Ətsiz, qansız, сansız, sümüksüz,
iliksiz orqanizm olmadığı kimi, qrammatik quruluşsuz da dil yoxdur. Ət, qan, сan,
sümük, ilik orqanizmi сanlı bir varlığa, qrammatik quruluş isə dili сanlı ünsiyyət
vasitəsinə çevirir. Bununla belə, ətə, qana, сana, sümüyə malik hər bir orqanizm
müstəqil fərdlər, şəxslərmi, qrammatik quruluşlu dillər isə müstəqil dillər kimi birbirindən fərqlənir. Eyni zamanda müstəqil fərdlər, şəxslər bir-birilə, müstəqil
dillərisə öz aralarında genetik сəhətdən qohum ola bilərlər. Bu mənada genetik
oxşarlıq, yaxınlıq qohum fərdlərin- şəxslərin orqanizmində, qohum dillərin isə
qrammatik quruluşunda nəzərə çarpır. Əgər dili qrammatik quruluşsuz təsəvvür
etsək, onda onu bir skletə bənzətməli oluruq. Quru sklet hərəkətsiz hissələrdən
qurulduğu kimi, qrammatik quruluşsuz dil də müxtəlif sözlərin yığımındanibarət
olmaqla heç bir ütəhərrikliyə və forma dinamikliyinə malik deyildir. Deyilənlərdən
aydın olur ki, qrammatik quruluş bütövlükdə dilin bünövrə sütunudur. Dil bu sütun
üzərində inkişaf edir, lüğət tərkibi zənginləşir, sözlərdən söz birləşmələri və сümlələr
yaranır.Qrammatik quruluşun geс dəyişməsinin əsas səbəbi də onun bel sütunu
rolunda olmasıdır. Bel sütununun dəyişməsi dilin qaydaqanunlarının pozulmasına
gətirib çıxara bilər. Qrammatik quruluş olmasa, dil inkişaf edə bilməz. Ona görə də
qrammatik quruluşun tarixi dilin tarixi qədər qədimdir. Belə ki, dil yarandığı
gündənonun qrammatik quruluşu da formalaşmağa başlamışdır. Qrammatik quruluş
uzun əsrlər boyu dili müşayiət etməklə onu izləmişdir. Məhz dilin bütün qrammatik
qayda-qanunlarını sözlərdə əks etdirmişdir. Uzun əsrlər boyu qrammatik quruluş
təkmilləşməklə dilin inkişafında da böyük rol oynamışdır. Dilin ən qədim
dövrlərində qrammatik quruluş bəsit və kasad olmuşdur. Sonralar dilin fonetik,
leksik quruluşu kimi qrammatik quruluşu da inkişaf etmişdir. Leksik quruluşla
müqayisədə qrammatik quruluş daha ləng dəyişmişdir. Əgər qrammatik quruluş ləng
dəyişməsə, onda müxtəlif
əsrlərdə yaşayıb-yaratmış şairlərin, nasirlərin
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yaradıсılığını bugünkü nəsil öyrənə bilməz. Həm də bugünkü bilgilər də gələсəyə
aydın olmaz. İllər, əsrlər, dəyişsə də, dilin qrammatik quruluşu elə сiddi dəyişikliyə
uğramamışdır. Bu mənada qrammatik quruluş dilin ən geс və yavaş dəyişən
hissəsidir.(5, səh 164)
1. Ona görə də dilin qrammatik quruluşu davamlı olur və əsrlər boyu
сəmiyyətə müvəffəqiyyətlə xidmət edir.
2. Qeyd: Ümumiyyətlə, fonetik quruluş leksik quruluşdan,qrammatik quruluş
isə hər ikisindən az dəyişir. Elmin, texnikanın, mədəniyyətin, iqtisadiyyatın, həyatın,
məişətin inkişafındakı dəyişiklik leksik quruluşa daha çox təsir göstərir.
Belə ki,qrammatik quruluş və onun əlamətdar сəhətləri dilləri fərqləndirən ən
ümdə göstəriсidir.
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ABBASOVA ZENFİRA CHOBAN
PHONOLOGY, MORPHOLOGY, GRAMMAR
CONCEPTUAL PARTS OF LANGUAGE
SUMMARY
Each language consists of three main constituent parts. These three parts are as
follows: the phonological system, the lexical system and grammatical system. The
language is only formed by the connection of these three elements, without any of
these elements the language cannot exist as a whole. Phonological system deals with
the phonemes existing in the language, lexical system deals with words and word
combinations, grammatical system deals with the sentences and their kinds.
Linguistics studies any of these three elements as a whole. Language and speech are
inseparable, they exist as a single entity.
As a complementary part of a broad language system, a grammar or
grammatical system determines the formation of sentences in the language process. It
also connects language with speech. The grammatical structure has followed the
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language for centuries. It has reflected all the grammatical rules of the language in
words. Over the centuries, grammatical structure has improved and played a major
role in the development of language. In the most ancient periods of the language, the
grammatical structure was simple and weak. Later, the grammatical structure of the
language as well as the phonetic and lexical structure also developed. The
grammatical structure has changed more slowly in comparison with the lexical
structure.
If the grammatical structure does not change slowly, then today's generation
will not be able to study the works of poets and prose writers who lived and worked
in different centuries. Also, today's information would not be clear in the future.
Although the years and centuries have changed, the grammatical structure of the
language has not changed significantly. In this sense, the grammatical structure is the
latest and slowest changing part of the language.
Key words: language, social, phonology, linguistics

АББАСОВА ЗЕНФИРА ЧОБАН
ФОНОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ГРАММАТИКА ----ПОНЯТИЙНЫЕ ЧАСТИ ЯЗЫКА
РЕЗЮМЕ
Каждый язык состоит из комбинации трех основных ведущих частей. Эти
части состоят из фонологической системы, лексической системы и
грамматической системы. Только сочетание этих трех элементов образует
язык, если нет один из элэментов, то язык не сможет просуществовать.
Фонологическая система изучает фонемы языка, лексическая система изучает
слова или словосочетания, а грамматическая система изучает предложения и
их типы. Каждая из этих трех частей языка изучается в целом наукой
лингвистики. Язык и речь неразделимы, они существуют как единое целое.
Являясь дополнительной частью широкой языковой системы, грамматика или
грамматическая система определяет формирование предложений в языковом
процессе. Он также связывает язык с речью. Грамматическая структура
следила за языком на протяжении веков. Он отражает все грамматические
правила языка в словах.
На протяжении веков грамматическая структура совершенствовалась и
играла большую роль в развитии языка. В древние периоды языка,
грамматический строй был простым и слабым. Позже развилась и
грамматическая структура языка, как и фонетическая и лексическая структура
языка. По сравнению с лексическим, грамматический строй менялся
медленнее, чем лексический. Если грамматический строй не будет меняться
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медленно, то сегодняшнее поколение не сможет изучать произведения поэтов и
прозаиков, живших и творивших в разные века.
Также сегодняшняя информация не будет ясно для будущего. Хотя годы
и века изменились, грамматический строй языка существенно не изменился. В
этом смысле грамматическая структура является самой поздней и самой
медленной частью языка.
Ключевые слова: язык, социальное , фонология, лингвистический
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Istiqlaliyyət 26
QARABAĞ və ŞUŞA TOPONİMLƏRİ
HAQQINDA MƏNBƏLƏRDƏ
Xülasə
Qarabağ, Şuşa – bunları bir-birindən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil.
Şuşanın tarixini Qarabağsız, Qarabağ tarixini isə Şuşasız öyrənmək mümkün deyil.
Eləcə də Qarabağın digər şəhərləri, qəsəbələri və kəndlərini də. Verilmiş məqalədə
Qarabağ və Şuşa haqqında, bu ərazilərin toponimlərinin mənşəyi, mənbələri
haqqında ətraflı danışılır, əsaslı faktlar göz önünə gətirilir. Qarabağ və Şuşa haqqında
ilkin mənbələrdən, xarici səyyahların yazdıqlarından əsaslı sitatlar gətirilir. Şuşa
şəhərinin qədim tarixinin mövcudluğu danılmaz faktdır. Pənahəli xan 1747-ci ildə
Qarabağ xanlığını yaratmaq qərarına gəlir. O, ilk öncə 1748-ci ildə Bayat qalasını
tikdirmişdir. Sonradan 1751-1752-ci illərdə isə Şahbulaq qalasını salmışdır. Daha
sonradan o, 1300-1600 metr hündürlükdə yerləşən Şuşanın bərpa və tikinti işlərinə
qərar verir.
“Şuşa” sözünün tarixi kökü onun təhrif olunmuş “Şuşi” sözündən əmələ
gəldiyi haqqında fikir söyləməyə imkan verir. “Şuşi” sözü əslində “şiş” sözündən
götürülmüşdür. Bu haqda bir çox mənbələrdə məlumata rast gəlinir. Şuşa şəhəri uzun
müddət Qarabağın həm inzibati, həm mədəni, həm də çox mühüm iqtisadi mərkəzi
olmuşdur.
Açar sözlər: Qarabağ, Şuşa, Pənahəli xan Cavanşir, xanlıq, qala, Bayat.
Şuşa həqiqətən də, Qarabağin döyünən ürəyidir. Qarabağı Şuşasız, Şuşanı
Qarabağsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Onun tarixini bilmədən, öyrənmədən
Qarabağ tarixindən danışmaq olmaz. Bu şəhərinin bünövrəsini, əsasını Qarabağ
xanlığının banisi Pənahəli xan Cavanşirin (1693-1763) qoyduğunu hamımız bilirik.
Cavanşir xanın sülaləsindən olan Qarabağ xanlığının qurucusu, böyük sərkərdə
Pənahəli xan 1747-ci ildə Nadir şahın ölümündən sonra Qarabağ xanlğını yaratmaq
qərarına gəlir. Pənahəli xan xanlğı, var-dövləti və xalqı qorumaq üçün ilk olaraq
müdafiə tədbirləri görmüş və 1748-ci ildə Bayat qalasını tikdirmişdir. Bunun ardınca
1751-1752-ci illərdə isə Şahbulaq qalasını salmışdır. Lakin bu qalaların istehkam
kimi çox da möhkəm, etibarlı olmadığını görən Pənahəli xan özünün dediyi kimi:
“dağların içində, möhkəm və keçilməz yerdə əbədi və sarsllmaz qala” tikdirmək
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qərarına gəldi. Xanlığın mərkəzi hələ Şahbulaq qalasında olarkən dəniz
səviyyəsindən 1300-1600 metr hündürləkdə yerləşən əlşatmaz, ünyetməz dağ
yaylasında – yəni dağ döşündə alınmaz qala şəhər Şuşanın tikinti işlərinə başlandı.
Əhalinin təhlükəsizliyi üçün zəruri işlər görüldükdən sonra 1756/57-ci ildə
Pənahəli xan Qarabağ xanlığının paytaxtını Şahbulaq qalasından yeni salınmış şəhərqalaya köçürdü. Bu şəhər ilk dövrlərdə öz banisinin adı ilə Pənahabad, onun
ölümündən sonra isə yerləşdiyi relyefə uyğun olaraq Şuşa adlandırıldı. Əslində, Şuşa
ta qədimdən əcdadlarımızın yaşayış məskəni olmuşdur. Müxtəlif tarixi mənbələrə
əsasən, söyləmək olar ki, Şuşa qalası yuxarıda göstərilən tarixdən daha qədimdir.
Təkcə “Qarabağnamə”lərə və A.Bakıxanovun “Gülüstan-İrəm” əsərinə nəzər salmaq
kifayərdir ki, bu qalanın qədimliyi göz önünüdə canlanır. A.Bakıxanovun yazdığına
əsasən, söyləmək olar ki, Şuşa qalası əvvəlcədən mövcud olub, Pənahəli xan Bayat
və Şahbulaq qalalarını salandan sonra onu bərpa etdirib. (1, 85). Şəhərin həm də
“Pənahabad” adlandırılması faktı da bir daha sübut edir ki, Pənahəli xan əvvəllər
mövcud olan Şuşa qalasını sadəcə bərpa edib, abadlaşdırıb. Ona görə də onu
Pənahabad adlandırıblar. Hətta Şuşa şəhərində keçən əsrin 70-ci illərində aparılan
arxeoloji qazıntılar zamanı burada poleolit dövrünə aid daş ələtlər tapılmışdı. Bu fakt
da özlüyündə sübut edir ki, bu ərazilər qədim Azərbaycan torpaqlarının – Midiya
dövlətinin, Qafqaz Albaniyasının tərkib hissəsi olub.
XIX əsrin ortalarında Azərbaycan və İran ərazilərini tədqiq edən fransız
arxeoloqu Jak de Morqan (1857-1924) Qarabağ sözünün etimologiyasını belə şərh
edirdi ki, həmin ad sözügedən vilayətə onun təbii relyefinə uyğun olaraq verilmişdir.
Belə ki, Qafqaz silsilə dağlarının həmin hissəsini meyvə bağları, onun davamı olan
sahəni isə meyvəsiz bəzək, yəni dekorotiv agaclar əhatə etdiyinə görə bu əraziyə
“Qarabağ” adı verilib. İngilis səyyahı, əslən Şotlandiyadan olan Robert Ker Porter
(1777-1842) isə yazırdı ki, Qarabağ vilayətinə həmin adın verilməsi qədimdə onun
ərazisində yerləşən və “Qara bazar” adını daşıyan bazar ilə əlaqəli olub. “Həftədə bir
dəfə təşkil edilən Qara bazar təxminən 3 kilometr (yarım fərsənk) uzunluğa və bir o
qədər də enə malik idi. Burada ayrı-ayrı məhsulların alverinə məxsus dalanlar
salınmışdı. Lakin sonradan həmin bazar ortadan çıxmış, onun əvəzinə yerində böyük
meyvə bağları meydana gəlmişdi. Buradan da “Qara bazar” sözü “Qarabağ”, yəni
böyük bağ sözü ilə əvəzlənmişdi. Bəzi mənbələrin məlumatına görə isə, həmin bazar
Qarabağın Bərdə (Ağbağ) adlanan ərazisində yerləşirmir. Qarabağ torpağının münbit
olması bu faktı bir daha təsdiqləmiş olur (9, 145).
“Şuşa” sözünün tarixi kökü onun təhrif olunmuş “Şuşi” sözündən əmələ gəlməsi
haqqında mülahizə yürütməyə imkan verir. “Şuşi” sözünün etimologiyası göstərir ki,
həmin mahal və bu şəhərə verilən bu ad, onun təbii relyefi ilə bağlıdır. Çünki
müxtəlif lüğətlərdə, risalələrdə kiktablarda, ensiklopedik əsərlərdə “şuşi” sözü qədim
fars dilində düzənlik sahədə ucalan hündürlük, qabarıq yer, daşlı-qayalı ərazi,
piramida, məzar üzərində ucaldıln başdaşı mənalarında verilir. Fikrimizcə, “Şuşi”
əslində “şiş” sözündən götürülmüş olmalıdır. Təbii şəraiti ilə əlaqədar olaraq bir sıra
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ərazilərdə “Şuşa” adlanan qalalar, qəsrlər mövcud olub və indi də var. XVI əsr
mənbəsi hesab Şəmsəddin Bildisinin “Şərəfnamə”sində yazdığına əsasən, həmin
sözlə adlanan bir çox qalanın olduğu məlum olur. Bir çox mənbələrə nəzər salanda
görürük ki, İranın vilayətlərində “Şuş”, “Şuştər” adlanan şəhər, qala, yaşayış
məskənləri olub. Bu haqda Ələkbər Dexuda və Rezmara Əlinin əsərlərində də qeyd
edilib. (8, 27)
Şuşa şəhəri üç tərəfdən sıldırım qayalarla, dördüncü tərəfdən isə möhkəm qala
divarları ilə əhatə olunmuş, uzun müddət alınmaz qala kimi şöhrət qazanmışdı. Şuşa
şəhərinin müdafiə qurğularından bəhs edən müəlliflərdən biri yazırdı ki: “Ağa
Məhəmməd xan Qacarın dövründə Şuşa kiçik gözəl şəhərdi, möhkəm hasarının
hündurlüyü şəhərin bütün tərəflərində bərabərdi, hasarın elə yerləri var idi ki, oradan
mücahimlərin, yəni hücum edənlərin, hücumçuların başına daş atmaq, qaynar su və
ya ərimiş qurğuşun tökmək olurdu”. Şəhərin xarici ətrafla əlaqəsi Gəncə, Ağoğlan və
İrəvan qapıları vasitəsilə reallaşırdı. Şuşanın bir şəhər kimi formalaşması 3 əsas
mərhələdən keçmişdir. Pənahəli xanın hakimiyyət dövrünü (1748-1763) əhatə edən
birinci mərhələdə Şuşanın ilk böyük məhəlləsi, sonralar Aşağı məhəllə adlandırılan
Təbrizli məhəlləsi salınmışdır. Əhalisinin əksəriyyətini vaxtilə Təbriz və Ərdəbildən
Bayat qalasına köçürülmüş sənətkarlar təşkil edən bu məhəllədə aşağıdakı kiçik
məhəllələr – Çuxur, Qurdlar, Culfalar, Seyidli, Quyular, Merdinli, Hacı Yusifli,
Qazançalı və Çöl Qala məhəllələri yerləşirdi. Şuşanın bir şəhər kimi formalaşmasının
ikinci mərhələsi İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti dövrünü (1763-1806) əhatə edir. Bu
mərhələdə Şuşanın 8 kiçik məhəllədən (Xanlıq, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca
Mərcanlı, Dəmirçi, Hamam qabağı, Təzə) ibarət olan ikinci böyük məhəlləsi –
Yuxarı məhəllə formalaşmışdır. Şuşa şəhərinin formalaşmasının üçüncü mərhələsi
Qarabağ xanlığının 1806-cı ildə Rusiya İmperiyası tərəfindən işğal edilməsindən
sonra başlamış və daha uzun müddət davam etmişdir. Şəhərdəki bütün məhəllələrin
adları bu şəhəri yaradan, onun yerli əhalisi olan Azərbaycan türklərinə məxsus idi.
XVIII əsrin ikinci yarısı Şuşa şəhərinun şanlı salnaməsinin ən məğrur
səhifələrindəndir. Bu dövrdə bu qala şəhər dəfələrlə hücumlara məruz qalsa da,
düşmən qarşısında baş əyməmiş, özünün alınmaz qala olduğunu sübut etmişdi. 1757ci ildə Məhəmmədhəsən xan Qacar, 1760-cı ildə Fətəli xan Əfşar, 1795-ci ildə Ağa
Məhəmməd xan Qacar kimi güclü sərkərdələr də qəhrəman Şuşa şəhərini ala
bilməmişdilər. Pənahəli xanın və İbrahimxəlil xanın mahir azərbaycanlı ustaların əli
ilə yaratdıqları müdafiə qurğuları düşmən hücumlarının rədd edilməsində mühüm rol
oynamışdı.
Şuşa uzun müddət Qarabağın inzibati mərkəzi olmaqla yanaşı, həm də çox
mühüm iqtisadi mərkəz idi. Əsas ticarət və sənətkarlıq obyektləri şəhərin mərkəzi
rolunu oynayan Aşağıbazar və Meydan adlandırılan ərazidə cəmləşmişdi. Burada
çoxlu ticarət dükanı və sənətkar emalatxanası ilə yanaşı, bir neçə karvansara və
hamam da tikilib istifadəyə verilmişdi. Şuşa şəhəri XVIII əsrin sonlarından
başlayaraq bütün Cənubi Qafqazın mühüm ticarət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi.
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Tacirlər Şuşaya Dərbənddən qızıl boya, Şəkidən silah, ipək, mahud, Bakıdan neft və
zəfəran, Naxçıvandan duz və bez parça, Gəncədən zəy və meyvə gətirirdilər. Şuşanın
ticari bazarında nəinki Cənubi Azərbaycan və İran şəhərləri, hətta Osmanlı
imperiyası, Rusiya, Hindistan və Avropa ölkələri mühüm rol oynayırdılar. Şuşa
tacirləri hətta Almaniyanın məşhur Leypsiq, Rusiyanın Nijni-Novqorod
yarmarkalarının daimi iştirakçıları idilər.
Şuşa şəhəri özünün sənətkarlıq məhsulları ilə də şöhrət qazanmışdı. XIX əsrin
əvvəllərində şəhərdə əllidən artıq sənət sahəsi üzrə ixtisaslaşmış böyük sənətkarlar
ordusu çalışırdı. Onların arasında əsasən papaqçılar, toxucular, çəkməçilər, dərzilər,
dülgərlər, həllaclar (yunatan, yunu emal edən) çoxluq təşkil edirdi. Bununla da,
şəhərdə toxuculuq və xalçaçılıq xüsusilə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. XIX
əsrin əvvəllərində burada müxtəlif növ parçalar istehsal edən 500 toxucu dəzgahı
fəaliyyət göstərirdi. Kapitalist münasibətlərinin sürətli inkişafı Şuşada ipəkçiliyin
fabrik-zavod istehsalı səviyyəsinə yüksəlməsinə gətirib çıxardı. Artıq XIX əsrin 60cı illərində şəhərdə illik istehsal gücü 78 min rubla bərabər olan 16 ipəksarıma
fabriki fəaliyyət göstərirdi.
Şuşa Azərbaycanda xalça istehsalının da mühüm mərkəzlərindən biri idi. XIX
əsrin sonlarında dünya bazarlarında Azərbaycan xalçalarına tələbatın artması Şuşada
xalçaçılığın daha da inkişaf etməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə şəhərdə hər il ümumi
dəyəri 50 min rubla bərabər olan xalça məmulatı istehsal edilirdi. Şuşa xalçaları bədii
xüsusiyyətlərinə görə iki böyük qrupa – ornamentli və süjetli xalçalara bölünürdü.
Əsasən, XVIII-XIX əsrlər üçün xarakterik olan ornamentli Şuşa xalçalarında nəbati
ünsürlər üstünlük təşkil edirdi.
Şuşada boyaqçılıq, gön-dəri məmulatı istehsalı və metalişləmə sənətləri də
yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. Şuşalı boyaqçılar müxtəlif növ bitkilərdən
istifadə edərək 50-yə qədər rəng və rəng çaları almağı bacarırdılar. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Şuşada fəaliyyət göstərən 8 boyaq xananın illik istehsal gücü
69500 rubla çatırdı. Elə həmin dövrdə şəhərdə 200 nəfərə yaxın sənətkar gön-dəri
məmulatı istehsalı ilə məşğul olurdu. XIX əsrin sonlarında Şuşada 78 nəfər zərgər
müxtəlif növ baş, boyun, sinə, qulaq, bel, qol və barmaq üçün zərgərlik məmulatları
hazırlayırdılar (10, 58).
Azərbaycanlılar tərəfindən salınan və uzun müddət əhalisinin mütləq
əksəriyyətini Azərbaycan türkləri təşkil edən Şuşa şəhəri XIX əsrin əvvəllərində baş
vermiş Rusiya işğalından sonra ciddi demoqrafik dəyişikliklərlə üzləşdi.
Azərbaycanın digər yaşayış məntəqələri kimi, Şuşaya da ermənilərin köçürülməsinə
başlanıldı. Çar hökumətinin himayəsi ilə Şuşada müvəqqəti də olsa, say üstünlüyünə
nail olan ermənilər şəhərin köklü sakinləri olan azərbaycanlıları sıxışdırmağa
başladılar. 1905-1906-cı illərdə azərbaycanlılara qarşı qanlı terror və soyqırımı təşkil
edildi. Ermənilər bu əməllərini 1918-1920-ci illərdə də təkrar etməyə cəhd
göstərsələr də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin silahlı qüvvələri tərəfindən dəf
edildilər (7, 45).
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Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə Şuşanın fəlakətli günləri başlandı. Dağlıq
Qarabağda rəhbər vəzifələri ələ keçirən ermənilər şəhərin azərbaycanlı əhalisinə
qarşı repressiyalara başladılar. 1923-cü ildə DQMV-nin yaradılması və Xankəndinin
onun mərkəzi seçilməsi ilə Şuşa Qarabağın inzibati mərkəzi olmaq funksiyasından
məhrum edildi. Bununla da Şuşa şəhərinin və orada yaşayan azərbaycanlıların
vəziyyəti xeyli pisləşdi. Vilayət rəhbərliyinin ögey münasibəti nəticəsində şəhər
sürətlə tənəzzül etməyə başladı. Azərbaycan xalqının tarixi-memarlıq abidələrinin bir
çoxu uçurdulub dağıdıldı. Əhalinin sayı təxminən, 50 il ərzində 3 dəfədən də çox
azaldı. Belə ki, 1917-ci ildə Şuşada 43869 nəfər əhali yaşadığı halda, 1970-ci ildə
onların sayı azalıb 13664 nəfərə enmişdi (4, 37).
Şuşanın yenidən dirçəlməsi, baş qaldırması
yalnız 1969-cu ildə Heydər
Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə gətirilməsindən sonra mümkün oldu. H.Əliyevin
göstərişi ilə 1977-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti «Şuşa şəhərinin tarixi
hissəsinin tarix-memarlıq qoruğu elan etmək haqqında» qərar qəbul etdi. Şəhərin
sosial-iqtisadi və mədəni həyatının dirçəldilməsi, canlanması üçün mühüm tədbirlər
həyata keçirildi. Bütün bu tədbirlər, səylər nəticəsində şəhərdə əhalinin sayı artaraq
1989-cu ildə 20579 nəfərə çatdı.
Lakin Şuşada başlanmış bu dirçəliş uzun çəkmədi. Mənfur düşmənin silahlı
qüvvələri tərəfindən 1992-ci il mayın 8-də şəhər işğal olundu. Erməni vəhşiləri –
vandalları işğaldan keçən 20 il müddət ərzində Şuşanın tarixi-memarlıq abidələrini
amansızcasına dağıtdılar.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev yalnız ikinci Qarabağ müharibəsi
zamanı 2020-ci il 8 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Şəhidlər
Xiyabanından xalqa etdiyi müraciət zamanı tarixi şanlı şəhərin düşmən işğalından
azad edilməsi xəbərini bizə verdi.
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M.ГАДЖИЕВА
О ТОПОНИМАХ КАРАБАХА И ШУШИ В ИСТОЧНИКАХ
РЕЗЮМЕ
Карабах, Шуша – их невозможно представить отдельно
друг от
друга. Невозможно изучать историю Шуши без Карабаха, также историю
Карабаха без Шуши. В том числе города, поселки и села. В статье подробно
рассказывается о Карабахе и Шуше, происхождении и источниках топонимов
этих территорий, рассматриваются основные факты. Имеются обоснованные
цитаты о Карабахе и Шуше из первоисточников и из сочинений иностранных
путешественников.
Существование древней истории Шуши является неоспоримым
фактом. В 1747 году Панахали хан решил основать Карабахское ханство. Он
впервые построил Баятскую крепость в 1748 году. Позже, в 1751-1752 годах, он
построил крепость Шахбулаг. Еще позже он решил восстановить и построить
Шушу на высоте 1300-1600 метров.
Исторический корень слова «Шуша» позволяет говорит о том, что оно
произошло от искаженного слова «Шуши». Слово «Шуши» на самом деле
произошло от слова «высота». Это встречается во многих источниках. Шуша
издавна является административным, культурным и очень важным
экономическим центром Карабаха.
Ключевые слова: Карабах, Шуша, Панахали хан Джаваншир, ханство,
крепость, Баят.
T.CAVADOVA
TOPONYMS KARABAKH AND SHUSHA IN COURCES
SUMMARY
İt is impossible to imagine Karabakh and Shusha separately. İt is also
impossible to learn the history of Shusha without Karabakh and history of Karabakh
without Shusha and also the other cities, towns and villages. İn our article, Karabakh
and Shusha are researched in details, the main facts are pictured, citations from the
early sources and foreign travellerrs about Karabakh are given. Exictence of anicient
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of Shusha is an undeniable fact.Panahali Khan decides to found Karabakh Khanate in
1747. First of all, he built Bayat fortress in 1748. Later, Shahbulag 1751-1752.
Afterwards, he desides to establish the citadel of Shusha which is located in 13001600 altitude.
Some historians believe that the origin of the city` s name derieves from
the word “şuşa” which means glass in Azerbaijani language. In contrast, many
historians connect the origin of the name with the word “şiş” which literally
means steep in Azerbaijani considering geography of Shusha. Shusha has been
administrative,cultural and a very important economic centre of Karabakh.
Key words: Karabakh, Shusha, Panahali Khan Javanşir, khanate, tower, bayat.

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 26.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Samirə Ağababa qızı
Əliyeva tərəfindən
çapa tövsiyə olunmuşdur.

– 109 –

Filologiya məsələləri, № 4, 2022

SARIGÜL SADIXOVA
ADPU
Üzeyir Hacıbəyli, 68
Sarigulsaixova1960@gmail.com
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ ƏYANİ VƏSAİTLƏRİN ROLU
Xülasə
Əyani vəsaitlər vasitəsilə ingilis dilinin şagirdlərə intensiv öyrədilməsi və optimal
dil materiallarının verilməsi üçün ciddi elmi tədqiqat işləri aparılmalı və
eksperimentlər qoyulmalıdır. Xarici dil tədrisi mürəkkəb bir prosesdir. Bu prosesi
lazımi şəkildə yerinə yetirmək üçün üsullar axtarılmalıdır. Metodistlər bu sahədə bəzi
işlər görmələrinə baxmayaraq, onların fikrində müxtəliflik vardır. Bir qrup metodist
sübut etməyə çalışır ki, şagirdlərə yalnız şifahi danışıq nitqi öyrədilməlidir. Digər bir
qrup isə sübut etməyə çalışır ki, şifahi nitq üçün söz ehtiyatı lazımdır. Şagirdlərin söz
ehtiyatı olmasa, o, necə danışa bilər?
İngilis dili öz lüğət ehtiyatına görə dünya dilləri içərisində ən zəngin dillərdən
biri hesab edilir. Bu dilin zəngin söz ehtiyatından müəyyən qismini şagirdlərə
öyrətmək üçün onu ilk növbədə şagirdlərə sevdirmək lazımdır.
Proqramda nəzərdə tutulan bu leksik material (1120 söz) şagirdlərə möhkəm
öyrədilsə, onlar ingilis dilində danışılanı başa düşməklə bərabər, öz fikirlərini də
ifadə edə bilərlər. Bəs səbəb nədir ki, orta məktəbi bitirən şagirdlərin əksəriyyəti
ingilis dilində sadə cümlələrlə də olsa, öz fikirlərini ifadə edə bilmirlər? Bu suala biz
ingilis dilinin tədrisində əyani vəsaitlərdən istifadə bölməsində cavab verməyə
çalışacağıq. Ancaq onu demək lazımdır ki, müəllimlərin bəziləri tədrisidə əyani
vəsaitlərdən istifadəyə lazımi qayğı göstərmirlər, onlar vəsaitləri tələb olunan şəkildə
çatdırmırlar.
Əyani vəsaitlərdən istifadə dil fəaliyyətini, oxunu və yazını intensivləşdirir,
şagird onun əsasında öz fikrini başqasına çatdırır. Bəzi məktəblərdə əyani vəsaitlərə
çox az diqqət yetirilir. Xarici dil dərsini oxu və ya tərcümə dərsinə çevirirlər. Xarici
dildə oxunub ana dilinə tərcümə edilən mətndə müəllim heç bir əyani vəsaitlə iş
aparmır, oxu zamanı, heç olmazsa, müəyyən sözlər aydınlaşdırılsa, həmin oxunun
əhəmiyyəti olar.
Açar sözlər: əyani vəsait, ideya, fikir, mərhələ, anlama prosesi, planlaşdirma,
mənimsəmə.
Müəllim qrammatik qaydaları izah edir, onu möhkəmləndirir, qaydaya müvafiq
cümlələr yazdırır. Bu cümlələrin özü də əyani vəsaitlərdən ibarətdir, lakin onlara
vəsait baxımından yanaşmaq, izahat işi aparmaq da unudulur.
Tədrisin ilk mərhələsindən materialın möhkəm qavranılmasına nail olmaq
lazımdır. Bu, sonrakı mərhələlər üçün, necə deyərlər, zəmin yaradır. Xarici dilin
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tədrisinin keyfiyyətli olmasının əsas amillərindən biri də zəngin söz ehtiyatının
yaradılmasıdır. Sözlər şagirdlərə öyrədilərkən onun çoxmənalı olmasına da fikir
vermək lazımdır. Məsələn, “hand” sözünü götürək:
1. əl – mənasında
2. saat əqrəbi – mənasında
3. imza – mənasında
4. işçi – mənasında və s.
Bu, leksikanın spesifik xüsusiyyətidir, tədris prosesində bunu nəzərə almaq
lazımdır. Hər bir leksik frazanın özünü də leksik, fonetik və qrammatik cəhətdən izah
etmək faydalıdır. Hər bir dildə frazeoloji vahid olduğu kimi, ingilis dilində də belə
vahidlər vardır. Məsələn, I have a thin time – Azərbaycan dilində qarşılığı “özünü
çıxılmaz vəziyyətdə hiss etmək”, “iynə üstündə oturmaq” deməkdir. (1,25)
Əgər bu frazanı hərfi tərcümə etsək, “nazik vaxtı olmaq” kimi olar. Leksikanı
tədris edərkən onun başqa sözlərlə əlaqəsi məsələsinə ciddi fikir vermək lazımdır.
Məktəbdə tədrisin məqsədi şagirdlərə şifahi nitq vərdişlərini öyrətməkdir. Elə
buradan da şagirdlərin aktiv lüğət ehtiyatını artırmaq məsələsi meydana çıxır ki,
bunu da leksikanın tədrisinin düzgün qoyuluşu ilə həll etmək olar. Leksikanın aktiv
öyrədilməsi üçün isə xüsusi leksik çalışmalar sistemi yaratmaq lazımdır. Şagirdlərin
şifahi nitqi zəif öyrənmələrinin səbəblərindən biri isə əyani vəsaitlərdən lazımi qədər
istifadə olunmamasıdır.
Ingilis dilinin leksikasının spesifik xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlər isə
Azərbaycan dilinin leksikası ilə müqayisəli öyrənildikdə yaxşı nəticə əldə etmək olar.
Hər iki dilin leksikasının spesifik xüsusiyyətləri şagirdlərə vaxtında izah edilərdə,
onlar xarici dili öyrənməkdə çətinlik çəkməzlər.
Ingilis və Azərbaycan dilində aparılan müqayisə leksik materialın öyrədilməsində
müəllimin işini asanlaşdırar.
Sözdüzəltmə – Azərbaycan dilində olduğu kimi, ingilis dilində də şəkilçilər
vasitəsilə əmələ gəlir. Məsələn, kind-kindly – nəzakət-nəzakətli. Törəmə sözlər isə
nitq hissələrinə görə biri digərinə bənzəyir. Məsələn, king-kingdom – şah-şahlıq.
Suffikslər vasitəsilə sifətin dərəcələri meydana çıxır. Məsələn, long-longer-longest –
uzun, nisbətən uzun, lap uzun.
Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilində affiks heç bir hal dəyişməsinə uğramır.
Burada yalnız “s” işlədilir (Possesive Case). Söz yaratma – Azərbaycan və ingilis
dilində çoxlu mürəkkəb və düzəltmə sözlər vardır.
Bu sözlər:
a) İki sözün birləşməsindən əmələ gələnlər: blackboard – yazı taxtası,
classroom – sinif otağı, pencilbox – qələmdan.
b) Sözün təkrarı: ingilis dilində sözün təkrar edilməsi çox nadir halda olur.
Məsələn, pig-pog. Azərbaycan dilində belə sözlər istənilən qədərdir. Məsələn,
gülə-gülə, oxuya-oxuya, qışqıra-qışqıra və s.
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Bəzən mürəkkəb sözlərdə sözdüzəltmələrə rast gəlmək olur. Məsələn, friendfriendship, child-childhood hər iki dildə ola bilər ki, mürəkkəb sözlər ayrı-ayrı nitq
hissələrindən ibarət olsun. Məsələn, xoşrəftar, hazırcavab, qaraqabaq mürəkkəb
sözlər hər iki dildə birlikdə, ayrı və ya defislə yazılır: bedroom – yataq otağı, servantmaid – xidmətçi qadın, giləmeyvə, qələmdan, mürəkkəbqabı.
Əyani vəsaitlərin belə rəngarəngliyini misallarla izah etmək müəllimdən çox
böyük bacarıq tələb edir ki, onu şagirdlərə öyrədə bilsin. Bunun üçün müəllim yeni
üsullar axtarmalı və onu tətbiq etməlidir. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, belə dil
materiallarını öyrətmək üçün onları şagirdə izahatla başa salmaq, əyanilikdən və
təkrardan geniş istifadə etmək lazımdır. Müəllim classroom, friendship, blackboard,
pencil-box və s. sözləri izah edərkən onları cümlədə işlətsə, şagirdlərin özlərinə
həmin sözlərə aid cümlə qurmağı öyrətsə, onda şagirdlər həmin sözləri yaxşı
mənimsəyərlər. It is a classroom. There is a blackboard in the classroom. The pencilbox is on the desk. Long live friendship over the world. (2,125)
Şagirdlər belə cümlələri özləri düzəltdikdə, onların dil materiallarını öyrənmə
dərəcələri meydana çıxır, müəllim müəyyən nəticə çıxarır və gələcək dərsləri
planlaşdırarkən edilən səhvlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. Keçmiş
materialların təkrarına dair çalışmalar hazırlayır.
Tədris işində əyaniliyin əhəmiyyəti haqqında görkəmli metodist və
psixoloqlar dəyərli fikirlər söyləmişlər. Biz bu ideyaları təkrar etmək fikrində
deyilik. Başqa fənlərdə olduğu kimi ingilis dilinin tədrisində də əyanilikdən yeri
gəldikcə istifadə etmək lazımdır. Metodist Q.M.Uayzer yazır: “Xarici dili intensiv
öyrətmək işində əyani vəsaitlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir müəllim bu
vasitənin köməyindən istifadə etsə, onun dərsi maranqlı keçər, şagirdlər dili yaxşı
öyrənərlər”.
Görkəmli psixoloq B.V.Belyayev xarici dil tədrisinin psixologiyası ilə uzun
müddət məşgul olmuşdur. O, xarici dil tədrisində əyanilik məsələsinə üstünlük
verərək yazır: “Xarici dil tədrisini maraqlı edən əyanilikdn istifadə etmək özü də
xüsusi məharət tələb edir. Əyaniliyi lazım olan zaman sinfə gətirmək vacibdir. Hər
yerdə, hər zaman əyanilikdən istifadə etmək dərsə mənfi təsir göstərəbilər”.
Son zamanlar xarici dil tədrisində yani vəsaitlərdən istifadə məsələsinə diqqət
daha da artmışdır. Bu sahədə metodistlər iki qrupa bölünürlər. Bir qrup əyaniliyi
yalnız tədrisin aşağı mərhələsində, digər qrup isə bütün tədris müddətində
əyanilikdən istifadə olunmasını tələb edir. (3,158)
Birinci qrup əyaniliyi əsasən V – VI sinifdə tamamlamağı sübut etmək üçün
əlifba dövrünü götürür, ikinci qrup isə dilin bütün aspektləri üzrə əyani vəsait
olmasını məqsədə müvafiq hesab edirlər.
Biz bilirik ki, uşaq psixologiyası əyanilik tələb edir. Belə olduğu halda ondan nə
üçün yalnız V – VI sinifdə istfadə edilsin? Yuxarı siniflərdə qrammatik materialı
əyani vermək daha yaxşı nəticə verir. İngilis dilində olan zaman formaları şagirdlərə
anlama prosesində çətinlik törədir. Bir zaman forması öz quruluşu etibarilə digərinə
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oxşayır. Buna görə də əyani izahat zaman formaları arasında olan fərqi şagirdə dəqiq
başa salmaqla müəllimin işini asanlaşdırır.
Məktəbdə aparılan müşahidələr, təhlil edilən dərslər özü bir daha sübut edir ki,
ingilis dilinin tədrisinin bütün illərində (V – XI siniflər) əyanilikdən səmərəli istifadə
etmək yaxşı nəticə verir.
Müəllim əyanilikdən istifadə edərkən onun məqsədi aydın olmalıdır. Veriləcək
material əvvəldən planlaşdırılmalıdır. Əgər əyanilik səs bəhsinə aiddirsə, müəllim
öyrədiləcək səsin şərti işarəsini əvvəldən kğız üzərinə çəkdirir və səsin əmələgəlmə
vəziyyətini həmin şəkildə göstərir, beləliklə həmin səsə aid bir neçə misal verir.
Əyanilik qrammatik materiala aiddirsə, həmin materiala dair cümlə yazır, leksik
materiala aiddirsə, həmin leksik vahidin istifadə etdiyi sözün şəklini çəkib göstərir.
Müəllim əyani vəsaiti şagirdlərin köməyi ilə də düzəldə bilər. Bu, şagirdlərin ingilis
dili dərsinə marağını bir daha artırır. (4,175)
Tədris işində əyaniliyin əhəmiyyətindən danışan qabaqcıl ingilis dili müəllimi
Şirin Manaximov deyir: “Mən öz məktəb təcrübəmdə əyaniliyiçox üstün tuturam və
bu üsuldan geniş istifadə edirəm. Keçdiyim qaydalara aid əyani vəsait düzəldirəm.
Şagirdlərim əyaniliyə o qədər vərdiş ediblər ki, əyani vəsaitsiz keçilən dərs onlara
cansıxıcı görünür. Bizim məktəbin xüsusi əyani vəsait fondu, bu işə şagirdlərin geniş
cəlb edilməsi nəticəsində artıb inkişaf edir”. (5,58)
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SADIKHOVA SARIGUL
THE ROLE OF THE IMAGE IN TEACHING ENGLISH.
Summary
Serious scientific research and experiments should be carried out to intensively
teach students English through visual aids and provide optimal language materials.
Learning a foreign language is a complex process. It is necessary to look for methods
for the correct implementation of this process. Although the Methodists have done
some work in this area, they differ. A group of methodologists is trying to prove that
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students should only be taught oral speech. Another group is trying to prove that oral
speech is necessary. If the students have no vocabulary, how can he speak?
English is considered one of the richest languages in the world due to its
vocabulary. In order to teach students part of the rich vocabulary of this language, it
is first necessary to make it popular with students. If this lexical material (1120
words) will be taught students in the program, they will be able to express their
thoughts, as well as understand what is said in English. Why are so many high school
graduates unable to communicate even in plain English? We will try to answer this
question in the section on the use of visual aids in teaching English.
However, it should be noted that some teachers do not pay due attention
to the use of visual aids in teaching, do not allocate the necessary funds. The use
of visual aids activates language activity, reading and writing, the student
communicates his thoughts to others. In some schools, little attention is paid to visual
aids. They turn a foreign language lesson into a reading or translation lesson. In a
text read in a foreign language and translated into the native language, the teacher
does not work with any visual aids, and while reading, at least when clarifying
individual words, this reading will be important.
Key words: visual aids, ideas, thoughts, stages, comprehension process,
planning, assimilation.
САДЫХОВА САРЫГЮЛЬ
РОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Резюме
Должны быть проведены серьезные научные исследования и эксперименты,
чтобы интенсивно обучать студентов английскому языку с помощью
наглядных пособий и обеспечить оптимальные языковые материалы. Обучение
иностранному языку – сложный процесс. Необходимо искать методы для
правильного осуществления этого процесса. Хотя методисты проделали
некоторую работу в этой области, они расходятся. Группа методистов пытается
доказать, что студентов следует обучать только устной речи. Другая группа
пытается доказать, что устная речь необходима. Если у студентов нет
словарного запаса, как он может говорить?
Английский считается одним из самых богатых языков в мире благодаря
своему словарному запасу. Для того, чтобы научить учащихся части богатой
лексики этого языка, в первую очередь необходимо сделать его популярным у
учащихся.
Если этот лексический материал (1120 слов) будет преподаваться
учащимся в рамках программы, они смогут выражать свои мысли, а также
понимать сказанное на английском языке. Почему так много выпускников
средних школ не могут изъясняться даже на простом английском языке? Мы
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постараемся ответить на этот вопрос в разделе, посвященном использованию
наглядных пособий в обучении английскому языку. Однако следует отметить,
что некоторые учителя не уделяют должного внимания использованию
наглядных пособий в обучении, не выделяют необходимых средств.
Использование наглядных пособий активизирует языковую деятельность,
чтение и письмо, учащийся сообщает свои мысли другим. В некоторых школах
мало внимания уделяется наглядным пособиям. Они превращают урок
иностранного языка в урок чтения или перевода. В тексте, прочитанном на
иностранном языке и переведенном на родной язык, учитель не работает ни с
какими наглядными пособиями, и во время чтения, хотя бы при уточнении
отдельных слов, это чтение будет иметь значение.
Ключевые слова: наглядные пособия, идеи, мысли, этапы, процесс
осмысления, планирование, усвоение.
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FRANSIZ DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ AŞAĞI KURS
TƏLƏBƏLƏRİNİN ŞİFAHİ NİTQ BACARIQLARININ
FORMALAŞMASINDA ÇALIŞMALARIN ROLU
XÜLASƏ
Müasir dövrdə şifahi nitq bacarıqlarının inteqrativ şəkildə aşılanması orta və ali
məktəblər qarşısında qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Məlum olduğu kimi şifahi
nitq vərdişlərinin aşılanması üçün öyrənilən dildən ünsiyyət məqsədilə istifadə etmək
bacarıqlarını inkişaf etdirmək lazımdır. Bunun üçün hər bir tələbə dörd bacarığın
(dinləyib – anlama, danışma, oxu, yazı) hər birindən məlumatlı olmalıdır. Bu dörd
bacarığın istifadəsi tələbələri ətraf mühit haqqında, gördüyü, eşitdiyi hadisələr barədə
fikir yürütmək, hisslərini bölüşdürmək, bildiyi informasiyaları yoldaşlarına ötürmək
kimi mühüm məsələlərdə daha həvəsli edib, onların şifahi nitq vərdişlərini inkişaf
etdirir.
Nitq fəaliyyətinin tədrisinin həyata keçirilməsinin əsas vasitəsi çalışmalardır.
Şifahi nitqin inkişaf etdirilməsi məqsədilə istifadə edilən müxtəlif tipli çalışmalar
dilöyrənənlərin verbal fəaliyyətini inkişaf etdirir, sürətləndirir, onların maraq və
ehtiyaclarına əsaslanaraq, onlara müxtəlif situasiyalarda ünsiyyət qurmaq bacarığı,
əməkdaşlıq etməyi, dialoqlarda fəal istirak etməyi aşılayır. Bunun üçün müəllim özü
tədrisə başladığı ilk gündən fransız dilində danışmağa çalışmalı və dil mühiti
yaratmalıdır.
İstər orta məktəbdə, istərsə də ali məktəbin aşağı kurs tələbələrində şifahi nitq
və danışıq vərdişlərinin inkişafı üçün müəllim şeir və mahnılardan istifadə edərək
onlardan intonasiya, səslərin düzgün tələffüzü barədə biliklərin əldə olunmasına nail
olur.
Mətnlərin seçilməsi, leksik və qrammatik çalışmalar dilin oxu və yazı
bacarıqlarının mənimsənilməsində böyük rol oynayır. Mətnlər seçilərkən onların
çətinlik dərəcələri dilöyrənənlərin yaşına uyğun olmalı, onların zəif və güclü tərəfləri
aşkara çıxarılmalı və ya mətnlər dinlənilərkən auditoriyada normal şərait tam təmin
olunmalıdır.
Müxtəlif oyun növləri (məs: klaster, akvarium, rollu oyunlar, Venn diaqramı və
s.) və iş formaları (fərdi, qrup, kollektiv və cütlərlə iş), həmçinin fransız dilindən ana
dilinə, ana dilindən fransız dilinə tərcümələr də şagird və tələbələri öyrəndiyi dildə
danışmağa, ünsiyyət qurmağa kömək edir.
Açar sözlər: şifahi nitq, dil bacarıqları, çalışmalar, kommunikasiya.
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İnsanlar və xalqlar arasında əlaqə yaratmağa xidmət edən dil ünsiyyət
vasitəsidir. Nitq isə ünsiyyəti gerçəkləşdirərək dil vasitəsilə reallaşdıran prosesdir.
Dilin aspektləri olan fonetika, qrammatika, leksika tədrisdə vasitə, şifahi nitq isə həm
vasitə, həm də məqsəddir.
Bu məqalədə fransız dilində şifahi nitqi inkişaf etdirmək üçün nitq və
qrammatik çalışmaların rolundan, onların sistemli şəkildə işlənməsindən danışılacaq.
Məlumdur ki, şüur işləmədən nitq ifadə edilə bilməz. Nitq şüurun məhsuludur.
Bildiyimiz kimi, aşağı kurs tələbələrinin şifahi nitq bacarıqlarını inkişaf
etdirmək üçün daxil olan informasiyaların dil materialları düzgün müəyyən
edilməlidir. Nitq fəaliyyətinin tədrisinin həyata keçirilməsinin əsas vasitəsi
çalışmalardır. Şifahi nitq üçün materiallar kompleks şəkildə müəyyən nitq
çalışmaları vasitəsilə verilə bilər. Bu çalışmalar elə tərtib olunmalıdır ki, onlar dilin
bütün aspektlərini özündə əks etdirə bilsinlər. Bunun üçün müəllim çalışmaları
seçərkən onları növbələşdirməyi bacarmalıdır. O, asandan çətinə prinsipinə riayət
edərək əvvəlcə tanıma, anlama səciyyəli çalışma aparmalı, sonra tədricən yaradıcı
xarakter daşıyan çalışmalara keçməlidir. Bu zaman vaxtın düzgün bölüşdürülməsinə
diqqət yetirmək lazımdır.
F.Ə.Seyidov dilöyrənənlərin şifahi nitqinin inkişafı haqqında yazır: “Şifahi
nitqə yiyələnmək üçün ancaq sözləri bilmək kifayət deyil, şagird öyrəndiyi sözlərdən
istifadə edib cümlə qurmağı və bu sözləri cümlədə əlaqələndirməyi də bacarmalıdır.
Şagirdləri şifahi nitq bacarıq və vərdişlərinə möhkəm yiyələndirmək üçün hələ
tədrisin ilk mərhələsindən onlara fonetika, lüğət və qrammatika sahəsində verilən
biliklər praktik məqsədə yönəldilməli, bu biliklər şifahi nitq bacarıq və vərdişlərinə
çevrilməlidir. Hər bir müəllim buna həm dərsdə, həm də dərsdənkənar işlərin icrası
zamanı nail ola bilər”. (1.22.)
Şifahi nitqi inkişaf etdirmək üçün müəllim tədrisə başladığı ilk gündən fransız
dilində danışmağa çalışmalı və dil mühiti yaratmalıdır. Onlar aşağıdakı çalışmalarda
verilən ifadələri hər dərsdə təkrar etməklə tələbələrin fransız dilinə marağını artırır,
bu dili öyrənməyə və bu dildə danışmağa çalışırlar.
Activité 1.
1) Bonjour! 2) Bon matin! 3) Bon soir! 4) Asseyez-vous! 5) Viens au tableau!
6) Écris au tableau! 7) Ouvrez les livres! 8) Lisez le texte! 9) Fermez les livres! 10)
À demain!
Müəllim bu ifadələri oxuduqca həmçinin psixomotor hərəkətlərdən istifadə
edərək əli ilə, mimikası ilə, yerişi ilə göstərməli və şagirdlərə başa salmalıdır.
Activité 2.
1) Quelle date sommes-nous aujourd’hui ?
2) Quel jour est-ce ?
3) Quel temps fait-il aujourd’hui ?
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4) Comment t’appelles-tu ?
5) Comment s’appelle ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton grand-père, ta
grand-mère etc.
6) Qui est absent ? Tout le monde est présent.
7) Au revoir! À lundi! À tout à l’heure ! və s.
Nitqin formalaşmasında əsas rol oynayan dinləyib anlama çalışmaları
dilöyrənənlərdə eşitdiyi nitqi diqqətlə dinləmək, əldə etdiyi yeni informasiyanı yadda
saxlamaq bacarıqlarını formalaşdırır, dinlədiyi mətndə əsas fikri müəyyən edir, yeni
informasiyanı seçir. Bunun üçün aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır.
1) Nitqdə motiv olmalıdır, yəni danışıq üçün səbəb olmalıdır. (Motivation)
2) Danışıq üçün, nitq üçün müsahib olmalıdır. (interlocuteur)
3) Nitq rəngarəng olmalıdır. (coloré, émotionnel)
4) Nitqdə situativlik olmalıdır. (situationnel)
Nitq ünsiyyət prosesi olduğu üçün müəllim tələbələri hazırlıqlı nitqdən tədricən
hazırlıqsız nitqə hazırlamalıdır və o, nitq çalışmaları ilə şifahi çalışmaları da
fərqləndirməlidir. Məsələn : Nitq çalışması dedikdə şagird müəyyən mövzu
haqqında danışır. Müəllim suallar verir. Və ya tələbə şəkilə baxıb gördükləri
haqqında danışır, digər tələbələr deyilməyənləri əlavə edirlər. Şəkil dərslərdə geniş
tətbiq olunan mühüm vasitələrdən biridir. Maraqlı şəkil üzrə iş tələbələri fəallaşdırır,
onların nitqini açır, danışdırır, bildikləri söz və ifadələrdən istifadə edərək şəkli
müxtəlif başlıqlar altında daha geniş və ətraflı təsvir edirlər.
Bu məqsədlə ayrı-ayrı əşyaların şəkillərindən və ya məzmun etibarilə tələbəyə
tanış olan « Mon appartement», «La classe », « La salle à manger », « La vie de
village », «À la bibliothèque », « Au magasin » və s.kimi kompleks şəkillərdən
istifadə etmək olar. Belə şəkillərdən şagirdlərin söz ehtiyatını genişləndirmək üçün
istifadə etmək lazımdır. (2,78)
Şifahi çalışma dil materialının mənimsədilməsində tətbiq olunur. (fonetika,
qrammatika, leksika) Bunlar məşq çalışmaları, nitqə hazırlayıcı çalışmalar və ya şərti
nitq çalışmalarıdır. Məsələn şeirin əzbər deyilməsi həm fonetika üçün, həm də nitqi
inkişaf etdirmək üçün yaxşı nitq çalışmasıdır. Şeirlər şagirdləri ifadəli oxuya, səlis
tələffüzə, dilin intonasiya və ritmik qaydalarına düzgün riayət etməyə çalışdırır.
Bunlar öz növbəsində xarici dil üzrə tələbələrin şifahi nitqinin formalaşmasında
böyük rol oynayır. Dilöyrənənlər şeiri əzbərləyərkən təkcə deklamasiya deməyi
deyil, eyni zamanda yaxşı hadisələrə rəğbət bəsləməyi, pis hadisə və davranışlara
nifrət etməyi öyrənirlər. Şeirlər həmçinin onlarda gözəlliyi dərk etmək hissi də
oyadır.
Şifahi nitqin danışma və eşidib-anlama kimi iki forması var, yəni şifahi nitq iki
formada təzahür edir.
1) Monoloji nitq
2) Dialoji nitq
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Monoloji nitqdə ünsiyyət prosesində bir neçə şəxs iştirak edir, lakin, bu
şəxslərdən biri danışır, qalanları isə onu dinləyir. Buna görə də monoloji nitq həmişə
ardıcıl, məqsədəuyğun və düşünülmüş xarakter daşıyır.
Monoloji nitqin inkişafında mətnin oxunub nəql edilməsi əsas rollardan biridir.
Bunun üçün dərsliklərdə olan mətnlərdən istifadə etmək yaxşı nəticə verir.
Tələbələrin mətnlər əsasında fikirlərini şifahi söyləməsi, onların nitq, bacarıq və
vərdişlərinin inkişaf etməsi deməkdir. Nəqletmə biliyin möhkəmlənməsində və şifahi
nitqin inkişafında əsas vasitədir. Mətn sinifdə və ya evdə oxunur, suallar əsasında
cavablar alınır, bu cavabla mətnin əsas məzmunu aydın olur.
Dioloji nitq prosesində iki və daha çox şəxs iştirak edir. Onların hər biri həm
başqasının nitqini dinləyir, həm də özləri danışırlar. Dialoqda iştirak edənlərin nitqi
adətən qısa, konkret və çox sadə şəkildə olur. (3,179)
Monoloji və dioloji nitq dilöyrənənlərdə ünsiyyətə girmək, öz fikirlərini ifadə
etmək bacarıqlarını formalaşdırır. Bu zaman tələbə nitqində sadə və mürəkkəb
konstruksiyalardan istifadə edir, oxuduğu və ya dinlədiyi mətnin məzmununu izah
edir, eyni fikri müxtəlif formalarda ifadə edir, müxtəlif tipli mətnlər qurur, onları
şərh edir, nitq etiketlərindən məqamında istifadə edir, danışıq prosesində dilin leksik
vasitələrindən, yardımçı vasitələrdən yerli-yerində istifadə edib mənbələrə istinad
edərək öz fikrini əsaslandırır.
Şifahi nitqdə ən sadə və inkişaf forması olan sual-cavabdan daha geniş istifadə
olunur. Sual-cavab şifahi nitqin formalaşmasında çox böyük rol oynayır. Belə ki,
tələbələr sualı başa düşşələr də cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Onları buna vərdiş
etdirmək üçün uzun müddətli təkrar tələb olunur. Ona görə də, ilk dəfə şagirdlərə
« bəli » (oui) və «xeyir » (non) tələb edən sadə, ümumi suallar verilir. Məs :
- Est-ce ta mère ?
- Oui, ______________________ .
- Connaissez-vous cette femme ?
- Non, ______________________ .
Sonra isə şagirdlərin söz ehtiyyatı genişləndikcə xüsusi suallardan istifadə
edilir ki, bu da onların niqini inkişaf etdirir. Məsələn :
- Où travaillent-ils ?
- À qui télèphones-tu ?
- Comment allez-vous ?
- Combien de leçons avez-vous aujourd’hui ?
Şifahi nitq bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün ana dilindən fransız dilinə və
fransız dilindən ana dilinə tərcümə də böyük rol oynayır. Bu halda həm qrammatik
biliklər, həm də leksik materiallar təkrarlanır, beyinə həkk olunur, nitqə çevrilir və
cümlələr daha düzgün qurulur. Məs:
Mən xarici dilləri sevirəm və artıq üç dildə danışa bilirəm – J’aime les langues
étrangères et je sais parler trois langues.
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Və ya La pharmacie se trouve en face du lycée – Əczaxana liseylə üzbəüzdə
yerləşir. (4,224)
Tələbələrin şifahi nitq bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün həmçinin öyrənilmiş
sözləri, ifadələri, qrammatik qaydaları möhkəmlətmək, əlaqəli nitq yaratmaq üçün
oyun çalışmalarının da böyük rolu vardır. Oyun çalışmaları tələbələr arasında qrup
işinin təşkilinə kömək edir, onların yalnız dil biliklərini deyil, şəxsi keyfiyyətlərini
kəşf etməyə, özünü qiymətləndirməyə, qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafına, düşünməyə
səbəb olur. Şeirlər şagirdləri ifadəli oxuya, səlis təlləffüzə, dilin intonasiya və ritmik
qaydalarına düzgün riayət etməyə çalışdırır. Bunlar öz növbəsində xarici dil üzrə
tələbələrin şifahi nitqinin formalaşmasında böyük rol oynayır. Dilöyrənənlər şeiri
əzbərləyərkən təkcə deklamasiya deməyi deyil, eyni zamanda yaxşı hadisələrə rəğbət
bəsləməyi, pis hadisə və davranışlara nifrət etməyi öyrənirlər. Şeirlər həmçinin
onlarda gözəlliyi dərk etmək hissi də oyadır. Oyun çalışmalarından istifadə edərkən
tələbələrin yaş, bilik səviyyəsini nəzərə almaq mühüm şərtdir, onun boş əyləncəyə
çevrilməməsi üçün onun təşili formasını əvvəlcədən müəyyənləşdirmək lazımdır.
Beləliklə, fransız dilində şifahi nitq bacarıqlarının inkişafında çalışmaların rolu
haqqında danışarkən belə nəticəyə gəlmək olar ki, aşağı kurs tələbələrinin şifahi nitq
bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün çalışmaların tərtibində ardıcıllıq və sistemlilik
prinsiplərinə, həmçinin sadədən mürəkkəbə doğru prinsipinin tələbinə riayət etmək
lazımdır. Bu zaman monoloq və dialoq tipli çalışmaların, sual-cavab, xarici dildən
ana dilinə, ana dilindən xarici dilə tərcümə çalışmalarının, didaktik oyun
çalışmalarının rolu çox böyükdür. Belə ki, monoloq və dialoq tipli çalışmalar
şagirdlərdə şifahi nitqin inkişafını sürətləndirir, canlı danışıq dilini yaxşı mənimsədir,
möhkəmləndirir və ünsiyyət yiyələndirir. Sual cavab, tərcümə tipli çalışmalar şəkil
üzrə söhbətlər, mətnlər qurmaq tələbələrdə söz ehtiyatını artırır, cümlə qurmağa və
ünsiyyətə girməyə kömək edir. Oyun tipli çalışmalar şagirdlərdə motivasiya yaradır,
qrup işinin təşkilinə kömək edir, tolerantlıq yaradır, qarşılıqlı əməkdaşlığın,
linqvistik, diskursiv və strateji kompetensiyaların inkişafına səbəb olur.
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JAFAROVA DURSADAF
SUMMARY
The role of exercises and activities in instillation
of oral speech skills in teaching French.
In modern times one of the main goals set in secondary and higher educational
institutions is the integrative instillation of oral speech skills. It is essential to
develop and impove learners competencies and abilities for instillation of oral speech
skills in commucation in the target language. Therefore, every learner should have
knowledge of four language skills (speaking, writing, reading, listening). Using these
4 language skills encourages and inspires students to share their feelings, emotions,
talk about environment and events theyʼve seen or heard of and all these evolve
learners oral communication skills and capabilities.
Exercices are the most important means of teaching speech activity. Varieties
of exercices used for development of oral speach enchance studentsʼ speech activity,
teach them the ability to communicate in different situations, collaborate and
participate in dialogues in order. To achieve this, teachers should speak French and
create a language environment from the first day of training. Selection of texts,
lexical and grammatical tasks and exercices play an important role in language
aquisition. Moreover, teachers need to know that the content of texts and tasks
should cater for the learnersʼ age, level and abilities.
Different types of activities (cluster, Venn diagram, role playing) and ways of
grouping studens (individualization, whole-class grouping, group work, pair work),
as weel as translations from French into native language and vice versa help leaners
speak and communicate in the target language.
Ключевые слова: устная речь, языковые навыки, упражнения, коммуникация.
ДЖАФАРОВА ДУРСАДАФ
РЕЗЮМЕ
Роль упражнений в формировании устной речи у студентов младших
курсов при обучении французскому языку
В наше современное время одной из основных целей, поставленных в
средних и высших учебных заведениях является интегративное прививание
навыков устной речи.
Как известно, для прививания навыков устной речи в общении на
изучаемом языке, необходимо развивать способности и умения. Для этого
каждый учащийся должен иметь информацию о четырёх языковых навыках
(аудирование, письмо, чтение, разговорная речь). Использование этих навыков
вдохновляет и поощряет учащихся делиться о своих чувствах, окружающей
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среде, знаниях, событиях, которые видел и слышал и это развивает их навыки
устной речи.
Упражнения является важнейшим средством обучения речевой
деятельности. Различные виды упражнений, используемые для развития устной
речи, развивают и ускоряют речевую активность учащийся, исходя из их
интересов и потребностей, прививают им умение общаться в разных
ситуациях, активно сотрудничать и участвовать в диалогах. Для этого учителя
сами должны стараться говорить по французски с первого дня обучения и
создавать языковую среду.
Для развития устных языковых навыков, как в средней школе так и в
высших учебных заведениях преподаватель, используя стихи и песни, может
обучить учащихся приобретать правильной интонации и произношению
звуков.
Подбор текстов, лексические и грамматические упражнения играют
важную роль в обладании языковыми навыками чтения и письма. При выборе
текстов их сложность должна соответствовать возрасту учащихся, а также
должны быть определены сильные и слабые стороны студентов.
Разные виды игр (кластер, аквариум, ролевые игры, диаграмма Венна и
т.д.) и формы работы (индивидуальный, групповой, коллективной, работа в
парах), а также переводы с французского языка на родной язык и наоборот,
помогают студентам говорить и общаться на изучаемом языке.
Key words: speaking, language skills, exercises, communication.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 25.04.2022
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AZERBAYCAN DİLİNDƏ CÜMLƏ ÜZVLƏRİNİN
TƏDRİSİ TARİXİ
XÜLASƏ
Məqalədə cümlə üzvü haqqinda ümumi məlumat verilir. Cümlə üzvünün
xarakterik cəhətləri təhlil edilir. Müxtəlif tarixi dövlərdə baş üzv və ikinci dərəcəli
üzvlərin inkişaf mərhələri haqqinda məlumat alırıq.
Baş üzv və ikinci dərəcəli üzvlərin cümlədə işlənmə yerləri nəzərə çatdırılır.
Müxtəlif dilçilər tərəfindən tarixin müəyyən dövlərində cümlə və cümlə üzvləri
haqqında özlərinə məxsus fikirlər bildirməsi. Söz birləşməsi ilə cümlə üzvləri
arasinda oxşarlığı və fərqliliyi müəyyən etmək üçün biliklər diqqətə çatdırılır.
Şagirdlərə cümlə üzvlərini tapmaq üzrə biliklər verilir. Dil təlimində cümlə
üzvünün yeri haqqında məlumat verilir. Kurikulumda cümlə üzvlərinin məzmun
standartları,təlim stratergiyaları üzrə biliklərin şagirdlərə çatdırılması diqqətdə
olmalıdır.
Ümumi təhsilin koseptual xarakterli çərçivə sənədi olub , ümumi təhsil üzrə
məzmun standartlarını və təlim nəticələrini , fənn proqramların strukturunu, pedaqoji
prosesin təşkilini, şagird nailiyyətrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi üzrə əsas
prinsiplərini əhatə edir.
Müasir təlimdə nitq bacarıqlarının formalaşdılması inkişafı sahəsində biliklərin
verilməsi. Cümlənin struktur əsasını baş üzvlər təşkil edir. Mübtəda və xəbərin
əlaqəsi nəticəsində cümlədə predikativlik və fikir bitkinliyi yaranır. Tarixin müəyyən
dövrlərində cümlə üzvləri onların mahiyyəti haqqında ferqli fikirləri müşahidə etmək
olur. Baş və ikinci dərəcəli üzvlərin cümlədə yeri işlənmə məqamları nəzərə
çatdırılır. Tarixin inkişaf dövlərində cümlə üzvləri ilə deyilən fikirlər müəyyən
dəyişikliklərə uğramışdır.
Müasir dünyamızda şagirdlərin yaxşı biliklərə yiyələnməsi bütün dövlətlər ücün
milli Məsələdir. Cəmiyyətin hansı səviyyədə inkişafı təhsilə təsir göstərir. Təhsilin
inkişafı cəmiyyətin inkişafının nətisidir.
Açar sözlər: cümlə üzvləri, müasir təlim, məzmun standartları,dil təlimi, təlim
stratergiyası
Məktəb və dil təlimi haqqında fikirlərə klassik ədəbiyyatımızda və tarixi
salnamədə qismən rast gəlsəkdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası elminin
tədqiqi və tarixi son 80 cı illərdə formalaşmağa başlanmışdır. Bu formalaşma uzun
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inkisaf yolu keçmişdir. Şifahi və yazılı olmaqla özünü təsdiqləyən ədəbi dilimiz
paralel inkişaf dövründə iki istiqamətdə öz müvazinətini qoruyub saxlamışdır.
Məzmun nəticəyönümlü standartlar əsasında hazırlanmış Azərbaycan dili təliminin
əsas məqsədi şagirdlərə Azərbaycan dilinin düşünmə, öyrənmə və danışma vasitəsi
olduğunu
nitq və dil bacarıqlarını formalaşdırmaqla natiqlik vərdişləri
yaradılmasınıtəmin etməkdir.
Cümlə üzvlərinin yerini müəyyən etmək işi tarixən mübahisəli olmuş və
müxtəlif dilçilər cümlə üzvlərinə müxtəlif meyarla, ölçülə yanaşmişlar. “ Deməli
söz sırasının pozulması iki səbəblə bağlıdır belə cümlələrin bir qismində söz
sırasının pozulması nəzmin tələbi ilə (qafiyə, rədif, bölgü, ahəng və vəzn )
bağlıdırsa, bir qismində müasir ədəbi dildə də özünü göstərən qanunauyğunluqlarını
nəticəsidir ( 2, 12 ).
Cümlənin ikinci dərəcəli uzvü olan zərfliklər Azərbaycan dilində ifadə
imkanlarının genişliyi ilə şeçilir. XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilində zərfliyin
nəzərə çatdırılan 9 məna növündən qarşılıq- güzəst zərfliyinə heç vaxt rast gəlmirik,
səbəb və məqsəd zərfliyi az kəmiyyət zərfliyi isə sonunculara nisbətən bir az çox
təsadüf olunur.
Azərbaycan Respublikaslnda ümumi təhsiln “Milli Kurikulumu” layihəsi 2006 – cı
ildə hazırlanmış və geniş müzakirədən sonra qəbul edilmişdir. Milli Kurikulum
sistemi 2008 -2009 cu il tədris ilində umumi və orta təhsil məktəbələrində tətbiq
edilməyə başlanılmışdır. Milli kurikulum hər bir şəxsin bilik, bacarıq və istedadının
formalaşdırılmasına yönəlmişdir. Cümlə üzvləri baş və ikinci dərəcəli üzvlər
olmaqla ona görə iki yerə ayrılır ki, beləliklə bunlar cümlə üçün eyni dərəcəyə malik
deyildir. Üzvlərin bəzisi cümlənin qrammatik əsasını,bel sütutunu təşkil edir. Digər
bir qismi həmin üzvləri dəqiqləşdirməyə dolgunlaşdırmağa xidmət edir. Cümlə
üzvlərindən mübtəda və xəbər cümlənin baş üzvləri kimi onun qrammatik
əsaslnı təşkil edir. İkinci dərəcəliüzvlər sırasına isə - tamamlıq, zərflik, təyin isə
mübtəda ilə xəbəri dolğunlaşdırır.
Sonuncu təhsil proqramı 2002 ci ildə tərtib edilmiş buna əsasən sintaksis kursu
VIII – IX siniflərdə tədris edilir. Ancaq ibtidai siniflərdən etibarən sintaksis
haqqında müəyyən ilkin məlumatlardan söhbət açılır. Ayrı – ayrı cümlə üzvlərinin
cümlədə işlənmə məqamları və yeri müxtəlif quruluşlu eyni fikrin cümlələrlə ifadə
edilə bilməsi üzrə aparılan praktik işlər üslubi normaların öyrədilməsində mühüm
rol oynayır və müəllim sintaksis bölməsini tədris edən zaman bu cəhəti heç vaxt
unutmamalıdır.
Baş üzvlərdən ən müstəqil hesab olunan mübtəda heç bir üzvdən asılı olmayan üzv
hesab olunur. Cümlənən struktur əsasını baş üzvlər təşkil edir. Mübtəda – Xəbər
əsasında cümlədə predikativlik və fikir bitkinliyi yaranır. Baş üzvlərə əsasən ikinci
dərəcəli üzvlərin sintaktik semantik funksiyası da müəyyənləşir.
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Azərbaycan dili proqramında ayrılmış “Məntiqi vurğu bəhsi öyrədilən zaman
daha çox Mentiqi vurğudan asılı olaraq cümlə üzvlərinin yerdəyişməsi zamanı
istifadə edilməlidir.
Cümlə üzvünün tedrisindən sonra hər bir şagird mübtəda istisna olçaqla həmin üzvün
yeri barədə sagirdlərə məlumat vermək iki cəhətdən əhəmiyyətlidir.
1. Belə bir məlumat almaqla şagird öz fikrini daha ətraflı, dəqiq təsirli cümlə üzvlərinin
mətnə uyğun düzgün sıralanmasını öyrənir və örəndiyi qaydalardan nitqdə bacarıqla
istifadə edir.
2. Dilimizin xüsusiyyətnə uyğun olaraq şagirdlər həmişə mübtədanı xəbərdən, təyini
təyin olunan sözdən, zərfliyin əksər növlərini feli xəbərdən əvvəl, tamamlığı isə
xəbərin yanında axtarır bu halda cümlə təhlilində çətinlik çəkir, şeir parçasını

təhlil edərkən mübtəda və xəbəri tapmaqda çətinlik çəkirlər. Üslubun tələbi
ilə cümlə üzvlərinin müxtəlif formalarda sıralanmasını, cümlə barədə ətraflı
məlumat alan şagird cümlə təhlilində də çətinlik çəkmir.
“ Deməli XIX əsrin ortalarında M.Kazımbəyin fikrincə, mübtəda və xəbərlə yanaşı
tamamlıqda baş üzv hesab olunubdur” ( 4, 89 )
1947 ci ildə Ə.Dəmirçizadə cümlə üzvü məsələsinə münasibət bildirmiş və yeni
təsnifat vermişdir. Cümlənin baş üzvü yalnız xəbəri, mübtədanı isə baş üzv deyil ,
konkretləşdirən üzv hesab etmişdir. “Ə.Dəmirçizadə həm də M.Ə.Vəzirov kimi
zərfliyi cümlə üzvü hesab etməmiş, onun yükünü təyin və tamamlıq arasında
bölüşdürmüşdür” ( 4, 90 )
Müxtəlif tarixi və inkişaf dövrlərində cümləyə müxtəlif cür təriflər verilmişdir.
Nəşr olunan 1934 – cü ildə “Qramer” dərsliyində cümləyə “Bitmiş bir fikri ifadə
edən bir sözə və ya bir neçə söz qrupuna cümlə deyilir. ( 3, 18).
1934-cu ildən 1999 cu il aralığında “Azərbaycan dili” dərsliklərində cümləyə
verilən müəyyən təriflər bir – biri ilə eyniyyət etsə də, 1999 – cu ildə nəşr olunan
bəzi dərsliklərdə “Cümlə” mövzusuna və cümləyə verilən təriflərə müəyyə fərqli
yanaşmanı görürük. Bü dövrə qədər nəşr olunmuş dərsliklər, deyilən fikirlər hərəsi
nir kənarda qalaraq əsasən cümlənin əsas xüsusiyyətləri nəzərə alaraq qeyd
olunmuşdur ki, “Cümlə insanlar arasında fikir mübadiləsinin əsas vasitəsidir. Söz
birləşmələridə cümləyə daxil olur və cümlənin qurulmasına kömək edir.
Söz birləşmələrindən fərqli olaraq cümlənin baş üzvlərindən ibarət qrammatik əsası
olur” ( 5, 43 ) Azərbaycan dili fənninin ümumi vəzifələri içərisində şagirdləri
həyata, məişətə əməli cəhətdən hazırlamaqdır.
Şagirdlərə bilikləri elə çatdırmaq lazımdırki, onlar dərsdə aldıqları bilik və
bacarıqlarıdan gündəlik fəaliyyətlərində istifadə etsinlər.Keçrilən dərsdən fərqli
olaraq şagirdlərə ifadəli və şüurlu oxu, aydın, səlis düzgün şifahi və yazılı nitq
vərdişləri aşılamaq. Kurikulum əsasında şagirdlərə öyredilən mövzudan kənar
mətndaxili və mətndənkənar,şagirdlərin idrak fəaliyyətinin, ünsiyyət bacarığının
inkişaf etdirilməsi önəmlidir.
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Fənn kurikulumu hər bir yaradıcı müəllim üçün onun peşəkarlığını sübut edən
göstəricilərindən biridir. Fənn kurikulumu tətniq edilən sinifdə müəllimdərsin
planlaşdırılmasını gündəlik və yerli şəraitdə, şagirdlərin səviyyəsinə, potensial
imkanlarına uyğun olaraq fərdi səkildə aparılmalı fəaliyyətini təlim standartlarına
uyğun səkildə qurulmalıdır.
“Müasir təlimin əsasında bir – biri ilə sıx əlaqdə olan, biri digərini tamamlayan
struktur komponentlər (təlim nəticələri, məzmun standartları, təlim stratergiyaları,
qiymətləndirmə mexanizmləri ) dayanır ( 1, 151).
1981 – ci ildə nəşr olunan “Müasir Azərbaycan dili kitabında cümlə və cümlə
üzvü haqqında ətraflı məlumat cümlənin əlamətləri, cümlə ilə söz birləsməsini
fərqləndirən cəhətlər ətraflı şəkildə aydınlaşdırılır və izah edilir. Kitabın ilk
səhifəsində bu haqda yazılır: “Nitqin əsas vahidi cümlədir. İnsanlar fikirlərini ayrı –
ayrı sözlərlə, həmçinin söz birləşmələri ilə deyil, cümlələrlə ifadə edilir. Cümlə
haqqında təlim ümumi dilçiliyin mübahisəli , həm da maraqlı məsələrindən
biridir” ( 6, 5).
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HISTORY OF TEACHING MEMBERS IN AZERBAIJANI LANGUAGE
SUMMARY
The article provides general information about the sentence member.
Characteristic of the sentence member aspects are analyzed. Development of
senior members and secondary members in different historical states We get
information about the stages.
The places of development of the main member and secondary members are
taken into account. Different by linguists to themselves about sentences and
sentence members in certain states of history expressing opinions. Similarities
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and differences between word combinations and sentence members knowledge is
brought to attention to determine.
Students are given the knowledge to find the members of a sentence. The place
of the sentence member in language learning is informed about. Content
standards of sentence members in the curriculum, training. Attention should be
paid to conveying knowledge of strategies to students.
It is a conceptual framework document of general education, the content of
general education standards and learning outcomes, the structure of subject
programs, the organization of the pedagogical process,covers the basic principles
of assessment and monitoring of student achievement. To impart knowledge in
the field of formation and development of speech skills in modern training.
The structural basis of the sentence is the main members. As a result of the
connection between the principle and the news including predicativeness and
exhaustion of thought. Sentence members in certain periods of history it is
possible to observe different opinions about their essence. Primary and secondary
members including the points of location development. With sentence members
in the developmental states of history The so-called ideas have undergone some
changes. In our modern world, the acquisition of good knowledge by students is
national for all states That's the problem. The level of development of society
affects education.
Development of education is the result of the development of society.
Keywords: sentence members, modern training, content standards,
language training, training Stratergy

Альбина Имранли Бахлул кызы
ИСТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ ЯЗЫКУ
РЕЗЫОМЕ
В статье приведены общие сведения о члене предложения. Характеристика
члена предложения анализируются аспекты. Развитие старших и
второстепенных членов в разных исторических состояниях Получаем
информацию об этапах.
Указываются места работы старшего и второго членов. Разные лингвисты
сами себе о предложениях и членах предложений в определенных состояниях
истории выражая мнения. Сходства и различия между словосочетаниями и
членами предложения знание доводится до сведения, чтобы определить.
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Учащимся даются знания по нахождению членов предложения. Место
члена предложения в изучении языка сообщается о. Нормы содержания членов
предложения в учебной программе, обучении Следует уделить внимание
передаче знаний о стратегиях учащимся.
Это концептуальный базовый документ общего образования, содержание
общего образования. стандарты и результаты обучения, структура предметных
программ, организация педагогического процесса,охватывает основные
принципы оценки и мониторинга успеваемости учащихся. Давать знания в
области формирования и развития речевых навыков в современном обучении.
Структурной основой предложения являются главные члены. В результате
связи между принципом и новостью включая предикативность и
исчерпанность мысли. Члены приговора в определенные периоды истории
можно наблюдать разные мнения об их сущности. Первичные и вторичные
члены в том числе точки развития локации.С членами предложения в
состояниях развития истории Некоторые изменения претерпели так
называемые идеи. B нашем современном мире получение студентами хороших
знаний является национальным для всех государств Это проблема. Уровень
развития общества влияет на образование. Развитие образования является
результатом развития общества.
Ключевые слова: члены предложения, современное обучение,
стандарты содержания, языковая подготовка, обучение. Стратегия
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 17.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: prof. Abid Tahirli tərəfindən
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İNGİLİS DİLİNİN XÜLSUSİ MƏQSƏDLƏRLƏ ÖYRƏDİLMƏSİ
VƏ DİPLOMATİYA SAHƏSİNDƏ MEYDANA ÇIXAN PROBLEMLƏRİN
HƏLLİ YOLLARI
XÜLASƏ
Xarici dillərin içində ingilis dili ən geniş yayılmış dillərdən biridir. 1960-cı illərdən
başlayaraq Ümumi İngilis dilinin öyrədilməsi tələbələrin və ya sahibkarların
tələblərini ödəmədiyi üçün İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi anlayışının
yaranmasına təkan oldu. İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi ingilis dilinin
xüsusi sahələrdə istifadəsi üçün tədris edilməsi və öyrənilməsidir.
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi dilin müxtəlif ixtisas sahələrinə
təsiri nəticəsində meydana gələn yeni dil tədrisidir. İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə
öyrədilməsi proqramı həmçinin Xüsusi Sahələr üçün İngilis dili də adlanır. Bu
proqram müxtəlif ixtisas sahələrinə aid kursları əhatə edir. Bu ixtisaslaşdırılmış dil
kurslarına Menecerlər üçün İngilis dili (English Course for Managers), Elmi və
Texnoloji İngilis dili (English for Science and Technology), Tibbi İngilis dili
(English for Medical Purposes), Hüquqi İngilis dili (Legal English), Diplomatik
İngilis dili (Diplomatic English), Aviyasiya üçün İngilis dili (English for Aviation),
Akademik İngilis dili (English for Academic Purposes), Turizm üçün İngilis dili
(English for Tourism), Biznes İngilis dili (Business English), Beynəlxalq Auditorlar
üçün İngilis dili (English Course for International Auditors), İnsan resursları üçün
İngilis dili (English Course for Human Resources) və sairə daxildir.
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi sahələri içində Diplomatik ingilis
dili dünyanın bir çox ölkələrində tədris edilir. Əvvəllər diplomatik sferada digər
dillərdən istifadə edilsə də daha sonralar ingilis dilinin istifadəsi geniş vüsət aldı.
Diplomatik İngilis dili müəyyən səviyyədə ingilis dili biliyi ilə yanaşı, eyni zamanda
düzgün ifadə seçimini, diplomatik danışıq, yazı, oxu, dinləmə və anlama
bacarıqlarını inkişaf etdirən mövzuları tərkibinə daxil edir. Diplomatik İngilis dili
programında iştirak edən tələbələr burada xüsusi vurğu və tonlarla ingilis dilində
danışa, öz fikirlərini aydın ifadə edə, həmçinin kütlə içində əminliklə təsirli danışıq
bacarıqlarını inkişaf etdirəbilərlər. Praktik diplomatiya, diplomatik simulyasiyalar,
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ictimai diplomatiya, beynəlxalq əlaqələr, siyasət və ideologiya kimi sahələrdə uğurlu
çıxışlar etmək istəyən diplomat Diplomatik İngilis dilinə yiyələnməlidir.
İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi və onun sahələrdən biri olan
Diplomatik İngilis dilidir.İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi təcrübəsinin
Diplomatik İngilis dili nümunəsində öyrənilməsi zamanı söz, söz birləşməsi təşkil
edir.
Acar sözlər:İngilis dili,xüsusi məqsəd,diplomatiya,problem,öyrətmək.
Məgalənin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ingilis dili təhsili verən və ya
ingilis dilinin köməkçi fənn kimi tədris edildiyi universitetlərdə onun istifadə
edilməsidir. İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi universitetlərdə istər
humanitar, istərsə də texniki ixtisaslarda oxuyan tələbələrə və ya artıq həmin
ixtisaslar üzrə çalışan şəxslərə akademik və peşəyönümlü cəhətdən tədris edilir.
Burada təqdim edilmiş məlumatlardan tərcümə mədəniyyəti ilə məşğul olan
mütəxəssislər, eləcə də azərbaycanlı oxucular (ingilis dilində olan) orijinal əsəri
oxuyarkən faydalana bilər, ingilis dilli və azərbaycan dilli insanların biri-biri ilə canlı
ünsiyyət zamanı istifadə edə bilərlər.
Bu məqsədlərə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələr həyata keçirilmişdir:
a)Elmi ədəbiyyatda mövzu ilə əlaqədar olan müddəaları nəzərdən keçirmək;
b)Tədqiqat işinin nəzəri bazasını və praktik dil materiallarını müəyənləşdirmək;
c)Tədqiqata cəlb edilmiş və ingilis dilində daha çox işlədilən diplomatik terminləri
dəqiqləşdirmək.
d)Diplomatik ingilis dilinin tədrisində lazım olan bilik və bacarıqları müəyən etmək.
Məgalənin yazılmasında müsahibə metodundan, müşahidə metodundan istifadə
edilmişdir. Araşdırmalar zamanı mövzu ilə əlaqədar dövrü mətbuat, elmi–praktiki
konfranslarının metodoloji əhəmiyyət daşıyan müvafiq materiallarından istifadə
edilmişdir. (1,54)
Məgalənin elmi yeniliyi ondadır ki, Azərbaycanda ilk dəfə İngilis dilinin xüsüsi
məqsədlərlə öyrədilməsi təcrübəsinin Diplomatik İngilis dili nümunəsində
öyrənilməsi konkret nümunələr əsasında tədqiqata cəlb olunur və Diplomatik İngilis
dilində istifadə edilən terminlərin, ifadələrin müxtəlifliyi ingilis dilinin xüsusi
məqsədlərlə
öyrədilməsi
prosesinin
səmərəli
təşkili
yollarının
müəyyənləşdirilməsinin vacibliyi göstərilir. Burada diplomatik ingilis dili
materiallariı vasitəsi ilə beynəlxalq sferada tələbələrin diplomatik dil bacarıqları
müəyyənləşdirilir.
a) İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsinin tarixi.
İngilis dili dünyada ən çox maraq göstərilən dillərdən biridir. Hazırda ingilis
dili demək olar ki, bütün ölkələrdə milyonlarla insan tərəfindən danışılır və müxtəlif
məqsədlərlə istifadə edilir. İlk əvvəllər ingilis dili xarici yaxud da ikinci dil kimi
öyrənilirdi, burada ingilis dilinin öyrənilməsində əsas məqsəd qarşılıqlı ünsiyyəti
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təmin etmək və məhz həmin dildə ünsiyyət qurmağı bacarmaq idi. Ona görə də
Ümumi ingilis dilinin öyrənilməsi daha çox məşhurlaşmışdı.
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi dilin müxtəlif ixtisas sahələrinə
təsiri nəticəsində meydana gələn yeni dil tədrisidir. Bu sahəyə dair müxtəlif fikirlər
irəli sürülmüşdür. Bütün bu fikirləri ümumiləşdirərək İngilis dilinin xüsüsi
məqsədlərlə öyrədilməsi sahəsini 4 tarixi inkişaf xronologiyasına bölə bilərik: erkən
dövr (1960 – 1981), yaxın keçmiş (1981 – 1990), müasir dövr (1990 – 2011),
gələcək dövr (2011-dən indiyədək və sonrakı illər).
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi kursunun mahiyyəti tələbələrin
xüsusi dil biliyi ehtiyaclarına əsaslanır. İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə
öyrədilməsinə dair kurslar tələbələrin ingilis dilində bilməsi lazım olan dil səviyyəsi,
bacarıq, və müxtəlif bu kimi sahələrə, buna uyğun xüsusi fəaliyyətlərə diqqət edirlər.
Adətən İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi sahəsində tələbələr yetkin
öyrəncilər olur. Tələbələr yalnız dil öyrənmə bacarığına görə deyil, həmçinin
öyrənmə mənqədlərinə görə eynitipli və müxtəliftipli qruplara daxildir.
Lakın İngilis dilinin ikinci dil kimi öyrədilməsi və İngilis dilinin xüsüsi
məqsədlərlə öyrədilməsi yalnız tələbələrin xüsusiyyətlərindən, məqsədlərindən asılı
deyil, həmçinin buradakı təlimatların məqsədindən də asılıdır. Bu məqsədlər
normalardan kənara çıxa bilər, yəni bu deməkdir ki, bu məqsədlər biri digərlərindən
fərqlənə bilər. Əslində bir qayda olaraq ikinci dil kimi İngilis dili tədrisi dinləmə,
oxu, danışıq və yazı kimi bütün dörd dil bacarıqlarını özündə bərabər şəkildə
vurğuladığı halda, İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsində isə tələbatların
təhlili ilə tələbələr üçün ən çox lazım olan dil bacarığı məyyən edilir, və tədris
programı ona uyğun olaraq tərtib edilir. İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə
öyrədilməsi programı biznes idarəçiliyi sahəsini öyrənən və bu sahəni bitirməyə
hazırlaşan tələbələrdə oxu bacarıqlarını inkişaf etməsini nəzərə çarpdıra bilər, yaxud
da bu program turizm sahəsini araşdıran və gələcəkdə turist bələdçiləri olmaq istəyən
tələbələrin danışıq bacarıqlarının inkişafına kömək edə bilər. [2,20]
Həqiqətən də İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi fənlərin mahiyyətini,
məzmununu və İngilis dili tədrisini özündə cəmləyir. Belə bir birləşmə və yaxud
kombinasiya olduqca motivəedicidir, çünki tələbələr İngilis dili dərslərində
öyrəndiklərini mühasibatlıq, biznes idarəçiliyi, kompüter elmləri, turizm, tibb,
aviasiya, diplomatiya və sair bu kimi əsas tədris sahələrinə tədbiq edə biləcəklər.
Təbii olaraq İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsində tələbələr öz ixtisas
sahələri üzrə səriştələrini, həmçinin İngilis dilini mənimsənilməsində bilik, bacarıq
və vərdişlərini inkişaf etdirirlər. Əlbəttə, hər şeydən əvvəl tələbələrin özünəməxsus
ixtisas sahələrində dərin biliklərinin olması vacibdir. İxtisas sahəsində biliklərin
olması onlara gələcəkdə həmin sahədə işləyəndə bu bilik və bacarıqlardan səmərli
şəkildə istifadə etmələrinə şərait yaradacaq. Tələbələr nisbətən zəif dil səviyyəsinə
malik olsalar da, ixtisas sahəsində biliklərinin olması onlara fənnin məzmununu
anlamağa imkan verəcəkdir. İngilis dilini xüsüsi məqsədlərlə öyrənən siniflərdə,
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kurslarda tələbələrə onların oxuduqları, öyrəndikləri ixtisaslarla əlaqədar məzmunun
ingilis dilində necə ifadə edildiyi göstərilir. Əgər burada terminlərlə müəyyən
çətinlik yaranarsa, İngilis dilini xüsüsi məqsədlərlə tədris edən müəllim tələbələrin
ixtisas biliyindən maksimal dərəcə istifadə edərək terminlərin izahını verə bilər ki,
bu da nəticə etibarı ilə onların ingilis dilini sürətli öyrənməsinə kömək olacaqdır.
(3,157)
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsində işlədilən “xüsusi” termini
İngilis dilinin tədrisində nəzərdə tutulan müxtəlif xüsusi məqsədlərə aid edilir.
Tələbələr, yetkin dil öyrənciləri artıq onlara məlum olan və aid olan sahələr vasitəsi
ilə ingilis dilinin öyrənilməsinə başlayırlar. Bu o deməkdir ki, İngilis dilinin xüsüsi
məqsədlərlə öyrədilməsi sinifində tələbələr öyrəndiklərini dərhal öz araşdırmalarında
və yaxud işlədikləri sahədə istifadə edə bilirlər. İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə
öyrədilməsi yanaşması yetkin dil öyrəncisinin öyrəndiklərinin aktuallığını artırır və
onlara artıq bildikləri ingilis dili biliklərinin daha da inkişaf etdirməsinə şərait
yaradır. Bu da öz növbəsində onlara gələcəkdə, xüsusilə öz sahələrinə aid yeni
məlumat əldə etməyə və təcrübəli mütəxəsislərlə qarşılıqlı ünsiyyət qurmağa
maraq, həvəs yaradacaq, onları bu işdə nailiyyət əldə etməyə motivə edəcək. İngilis
dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi sahəsi dünyadakı dil biliyi tələbatlarını
qiymətləndirir və özünə motivasiya, xüsusi fənn, xüsusi məqsədlər və onlara
müvafiq dil bacarıqların öyrədilməsi məzmunu kimi anlayışlarını daxil edir.
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi həm yeni, həm də aktual sahədir.
Müəyyən və ya istənilən dil tədrisindəki kimi İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə
öyrədilməsi də dil təliminin əsas sahələrindən biri hesab olunur. Lakin İngilis dilinin
xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi sahəsi araşdırıldıqca burada “hansı xüsusi məqsədlər
movcuddur?”, “deyilən xüsusi məqsədlərə uyğun xarici dili necə öyrənmək olar?”,
“xarici dildə nəyi öyrənmək lazımdır?” kimi suallar meydana çıxdı. Bu artıq xarici
dil tədrisində fərqli yanaşma idi. Bu yanaşma əksəriyyət tərəfindən maraq göstərilən
xüsusi dil tələbatının tərkibini, onun nəzərə çarpılan, olduqca vacib xüsusiyyətlərini
özündə cəmləyirdi. (4,324)
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi ümumiyyətlə İngilis dili tədrisində
müstəqil dil tədrisi sahəsidir. İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi haqqında
tədqiqatlar Tədbiqi Dilçilikdə araşdırılan tədqiqatların əsas komponenti kimi tanınır.
Hatçinson və Uoters İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsini fənn
anlayışından daha çox yanaşma anlayışı kimi qəbul edirdilər və bununla da onlar
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsinin heç bir dilə, tədris materiallarına və
ya yaxud hər hansı metodologiyaya aid olmağınını göstərirdilər. Onlar təklif edirlər
ki, İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsinin əsası – “Tələbəyə xarici dili
öyrənmək niyə lazımdır?” sualı idi. Bu sualın cavabına tələbələr, lazım olan, tələb
olunan dil və təlimin məzmunu kimi anlayışlar daxildir. Beləliklə, bunlar İngilis
dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsində vacib tələbatları formalaşdırır. Həmin
tələbatlər tələbənin İngilis dilini nə üçün öyrənməsi, tədris prosesinin iş və ya təhsil
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məqsədlərindən fərqlənməsi ilə müəyyən edilir. Məhz bu məqsədlər öyrədiləcək dilin
müəyyən edilməsi üçün əsas müddəalardır. Onlar İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə
öyrədilməsi metodologiyasının iki aspektini xüsusi vurğulayırlar:
1) İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi tədris qaydalarına və peşələrə uyğun
metodologiya ilə əks etdirilməlidir;
2) İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi prosesində tələbə və müəllim
arasındakı qarşılıqlı ünsiyyət Ümumi ingilis dili tədrisindən fərqli ola bilər.
Robinsonun İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi haqqında fikirləri 2
mühüm kriteriyaya əsaslanır:
1) İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi məqsəd-yönümlü tədrisdir;
2) İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi kursları mütəxəsislər tərəfindən
eyni xarakterli siniflərdə yetkin tələbələrə keçirilməsini nəzərdə tutur.
İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi programlarının uğurla
hazırlanılmasında və formalaşdırılmasında sosial-siyasi məsələlər həlledicidir. Bu
sosial-siyasi məsələlər 3 aspekt ilə əlaqəlidir:
1) ingilis dilinin qlobal dil kimi yayılması;
2) dil və təhsildə dil siyasəti;
3) kurrikulum innovasiyası və yenilik. Bu aspektlər İngilis dilinin xüsusi
məqsədlərlə öyrədilməsi, öyrənilməsi və tədqiqatına təsir edir.
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi sahəsi son 40-50 il ərzində
formalaşaraq bugünki İngilis dilinin xarici dil kimi tədrisinin ən əsas sahələrindən
birinə çevrilmişdir. Beynəlxalq biznes bazarının inkışafından yaranan tələblərlə
əlaqədar bir sıra müəssisələr, o cümlədən universitetlər öz üzvlərini, kadrlarını
məlumatlandırmaq, bilikləndirmək üçün İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə
öyrədilməsi kurslarının təşkilinə başladılar. Öz ixtisas sahələrinin texnologiya və
beynəlxalq inkişaf ilə bərabər addımlaması üçün universitet məzunları artıq İngilis
dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi sahəsində kommunikativ bacarıq əldə etməyi
vacib məsələ kimi qəbul ediblər. Belə ki, bu kommunikativ ehtiyacları, tələbatları
ödəmək üçün universitet, kollec kimi müəssisələr olduqca xüsusi akademik və
peşəyönümlü sahələrə dair İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsinin yeni
tədris programlarını tərtib etməyə çalışdılar. Bura mühəndislik, tibb, hüquq, turizm,
biznes, diplomatiya və sair bu kimi sahələri daxil etdilər. Buna görə də İngilis dilinin
xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi programları ölkələrin milli ingilis dili tədrisi
kurrikulumuna daxil edildi.
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi
programlarının əksəriyyəti məzmun cəhətdən tələblərə uyğun olaraq elə tərtib olunur
ki, İngilis dilini xüsüsi məqsədlərlə öyrənən tələbələrin dil tələbatlarını, ehtiyaclarını
qarşılaya bilsin. İxtisaslaşmış universitet məzunları ilk əvvəl ümumi ingilis dilində
bilik və bacarıqlara sahib olmalı, daha sonra özünəməxsus peşə sahələrində
müvəffəqiyyətli ünsiyyət yaratmağı bacarmalıdırlar. Son onilliklərdə İngilis dilinin
ya iş yerlərinin tapılmasında, ya da karyerada, rütbədə yüksəliş əldə etməkdə, ingilis
dili tədrisi strategiyalarını müxtəlif peşə sahələrində tədbiq etməkdə, yaxud da
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irimiqyaslı araşdırmalar, tədqiqatlar aparılmasında zəruri vasitəyə çevrilməsi İngilis
dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi sahəsinin məşhurlaşmasına və geniş sürətdə
yayılmasına səbəb olmuşdur.
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S.Babaeva,E.Alesgerova
TEACHING ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSESAND SOLUTIONS TO
DIFFICULTIES IN THE FIELD OF DIPLOMACY
SUMMARY
The scientific novelty of the article is that for the first time in Azerbaijan, the
study of the practice of teaching English for special purposes in the example of
Diplomatic English is based on concrete examples. Students' diplomatic language
skills in the international arena are determined through diplomatic English language
materials
English is one of the most popular languages in the world. Today, English is
spoken by millions of people in almost every country and is used for a variety of
purposes. Initially, English was studied as a foreign or second language, where the
main purpose of learning English was to provide communication and to be able to
communicate in that language.
The field of teaching English for special purposes has further improved with the
development of science and technology and the strengthening of interstate relations.
The field of teaching English for special purposes, in general, this concept has been
formed for many years in countries such as the United Kingdom, the United States
and Singapore. In addition to these countries, it has integrated into Azerbaijan,
Russia, Turkey and other similar countries
The process of globalization in the world results in changes in the use and
status of the English language. The proliferation of English raises a number of other
issues that affect the teaching of English for specific purposes. These problems
include the re-evaluation of Kachru's 3 inner circle (outer circle, expanding circle)
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influencing the internal circles of the native speaker, the acquisition of English, the
conservative function of English, new variants of English, both local variants and
international English and lingua. development of English as a franc,
Key words: English, special purpose, diplomatic, problem, teach.

С.Бабаева,Е.Алесгерова
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙИ РЕШЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ДИПЛОМАТИИ
РЕЗЮМЕ
Научная новизна статьи заключается в том, что впервые в Азербайджане
изучение практики преподавания английского языка для специальных целей на
примере дипломатического английского основано на конкретных примерах.
Навыки дипломатического языка студентов на международной арене
определяются с помощью дипломатических материалов на английском языке.
Преподавание английского языка для конкретных целей, как правило,
является независимой областью обучения английскому языку. Исследования в
области преподавания английского языка для специальных целей признаны
ключевым компонентом исследований в области прикладной лингвистики.
Хатчинсон и Уотерс рассматривали преподавание английского языка для
определенной цели как подход, а не как предмет, и, таким образом, показали,
что преподавание английского языка для конкретной цели не применимо ни к
какому языку, учебным материалам или методологии.
Распространение английского языка поднимает ряд других вопросов,
влияющих на преподавание английского языка для конкретных целей. Эти
проблемы включают переоценку внутреннего круга Качру 3 (внешний круг,
расширяющийся круг), влияющего на внутренние круги носителя языка,
овладение английским языком, консервативную функцию английского языка,
новые варианты английского языка, как местные варианты, так и
международный английский язык.
Ключевые слова:Английский язык, специальное назначение, дипломатия,
проблем, учить.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 17.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent Rəfiq Cəfərov
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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Zarifa Alieva 18.
THE ASPECTS OF VARIANTS OF USING OF
TENSES IN ENGLISH
Summary
In the sphere of tense-aspect relations variants mostly appear as a result of
generalized forms being used to denote actions whose grammatical properties are
more accurately expressed by specialized forms.The most generalized tense-aspect
forms are the so called indefinite tenses,and these are sometimes used
interchangeable with other forms.
The indefinite and continuous forms are sometimes used indifferently.This
occurs when either the meaning of the verb or the context shows that the action is in
progress at some moment or period of past,present or future timе.
M. A. Belyayeva “English Grammar” (in Russian) M.” There are a number of
verbs whose lexical meanings mark them for variant use in the indefinite and
continuous forms:they are verbs denoting stative actions,which makes it possible to
construct them as continuous(or progressive)whether or not a special verb-form is
used to denote continunity.Verbs which are so used most frequently are
lie,sit,stand,wait,watch and wear.”(1.p.12). For example,
a) Mrs.Pimley came into the drawing-room where we were all sitting reading the
papers after breakfast.(A.Powel).
b) Then she returned to the room in which he sat.(A.Powel)
c) But she did not like to look at the patients who were lying
there.(F.Swinnerton)
d) She looked across where Queenie lay in bed dozing.(N.Dunn)
e) “I stood there and I had the funny feeling my father was standing there
too”(P.H.Hevby)
f) Mum,was watching me,I knew. (P.Sykes)
g) There was a girl aged about twenty in the compartment.She wore a mini-skirt
and had slightly fat things.(D.Nobbs)
Key words: relation,indefinite,compartment,action,progress,tense-aspect.
Other stative verbs are found in the two forms,Indefinite and Continuous,used
indiscriminately to denote a passing state,among them
beat,breathe,burn,dream,feel,hang,hold,hope,live,sing,sleep,smile,stare,talk,
think,tremble and a few others.
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Rahimov “Practical Grammar of English” (in Azerbaijan),
Baku.”Sometimes one of the two variants expresses a shade of meaning that is
lacking in the other.Thus,the continuous form is often more emotional and more
personal than the indefinite.When a verb denotes an action covering a period of time
the Indefinite and Continuous forms are sometimes used with little difference in
meaning. Such use occurs in adverbial clause of time introduced by “as” and
“while”.In as clauses variants are normally found when the predicate of the principal
clause is a terminative verb denoting a complete action.”(2.s.64-68)
a)I saw him going into Hannigans as I was passing.(J.Broderick)
b)Wright looked up as I passed.(M.Kelley)
c)As he dressed he lit a cigarette.(J.Garrick)
In clauses introduced by “while” variants normally occur when both the
predicates cover the same period of time.
a)While Mr.Florian was speaking,something was happening to me.
b)While I spoke, I was working.
c)…she came several times to the University, and sat about while I was working.
d) I would sit on a stool in his cold workshop while he worked.
If the predicate of the principal clause is a terminative verb denoting a completed
action, the predicate of the “while” clause generally has a Continuous form, as in
“while they were washing, he put the kettle on to boil”.
The past indefinite, being a generalized tense-form, can do duty for the Past
Perfect. Both these forms denote past actions but the Perfect form also specifies that
the action precedes some past moment or occurrence. However, when the idea of
precedence is already expressed lexically-by the meaning of the verb, the indefinite
form can be used without noticeable changing the sense. Verbs which can be used
indifferently both in the Past Perfect and the past indefinite are anticipate, expect,
fear, hope, intend, predicate, suppose and a few others. Variant use of two forms with
these verbs is mostly found in subordinate clauses, usually clauses of comparison.
a) The voice was very much softer than he’d expected.
b) The meal was more cheerful than Fisher expected.
c)…the occasion wasn’t nearly as bad as I had feared.
d)…it turned out worse than I feared.
e) He had yielded quite a little of his confidence to Philip Faber as Philip Faber
had intended he should.
f) He caught her, as she intended he should.
Other verbs are sometimes used indiscriminately in the Past Indefinite and the
Past Perfect, although less regularly than those mentioned above.
a) His own mare was going with less spring than when he had started.
b) However, the one he was riding was good enough for anything with such a
horseman upon his back, and he was going as well as when he started.
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In the following sentences the Past Perfect could well have been used instead of
the Past Indefinite: We walked down stirring Road, where James once lived; Peachy
talked to the women for an hour, forgetting what he came for.
The two forms are also often used interchangeable in adverbial clauses of time
when either the context or the meaning of the conjunction makes it clear that the
action of the subordinate clause precedes or is meant to precede that of the principal
clause.
a) The cloak struck one before old Joylon had finished.
b) She was only four years older now that she had been when we had met and
picnicked in the motor boat.
c) It was a worse night than the one when I met Henry a month before.
d) He switched the hall light off and went upstairs, not unsteadily but with a
magisterial care resulting from the whisky he had drunk after Pam left.
B.M. Strang “Modern English Structure”, London, 2000. “The Past Indefinite
and the Present Perfect are used with little or no difference meaning in the following
cases.
1) In adverbial clauses of time which are introduced by “since” and “if” the
principal clause denotes a period continuing up to the moment of speaking while the
subordinate clause marks the beginning of that period. The principal clause is
represented by such structures as it’s many years, it’s a long time, it’s ages, etc.
Verbs which are so used especially frequently are “be” and “see”.
a) “it’s a long time since I was at the Louvre.”
b) “it’s years since I’ve been to Florence.”
c) It’s twenty years since I was there.
d)It’s some time since I saw you. ”Dorothy! It’s ages since I’ve seen
you.”(3.p.43-47)
2) In attributive clauses whose antecedent is a noun modified by superlative and
whose predicate denotes an action, continuing up the moment of speaking. The
predicate of the attributive clause is often modified by “ever”.
a) I think you’re the nicest man I ever met.
b) She is the most honest person I think I’ve ever met.
c) I believe he was the handsomest man I ever saw.
3) With the verb “come” when it is followed by an infinitive of purpose and
when the sentence represents direct speech.
a) I came to ask you to do me the honour of marrying me.
b) …he’s come to ask me if I can help him.
c) No, I’ve come to have a talk.
When the predicate of the principal clause is in a past tense that of the
subordinate clause usually takes some past tense form, too. However, in a few
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instances the verb in the subordinate clause can be used indifferently both in a
present and in a past tense form.
A. J. Thomson, A.V. Martient “Practical English Grammar”, Oxford
University Press, p.56. Most often variants, that is shifted tense-forms used
alongside nushifted ones, are found in object clauses which express something that
characterizes the subject either permanently or for a period of time including the
moment of speaking. It is natural that the verbs “be” and “have” should be most
suited for expressing such characteristics.(4.p.56)
a) She remembered that Charles had once said to her that the origin of poetry
was emotion.
b) She wasn’t convenienced that love is necessary to a successful union.
c) I was wondering, said Dinny , whether I am religious.
However, non-permanent, “passing” actions or states can also be rendered by
both shifted and unshifted tense-forms if logically they belong to the present (or
future).
a) She told me you are going away.
b) I suppose you knew, by the way, that Michel was here?”
c) I thought Van Seddar was going next week.
The Present and past tense-forms can be used interchangeable also when the
predicate of the principal clause has a Subjunctive Mood form which is homonymous
with one of the past tenses of the indicative.
a) Tell me, Dougal said, how old are you?-I should say I was sixty-four.
b) The last applicant called to the interview room was the senior assistant.
c) I should think that you have a good chance, she remarked.
Usually it is up to the speaker (or writer) which of the two forms to use the more
formal, shifted, or the more logical, unshifted.
Sometimes the two variants may be slightly different in their connotations. Thus,
for example, when a sentence expresses a kind of universal or logical truth, the
unshifted form makes this truth, as it was, more universal, less an expression of
someone’s private opinion than does the shifted form.
I hear, I heard and I have heard are used indiscriminately to express the meaning
‘people say’, it is rumoured.
a) I hear that you had a long talk with Roy last week.
b) I hears she’d gone to service at the vicarage.
c) I have heard that the boy works on one of Cameron’s schooners.
d) I was down here a few times when you were in Paris. So I heard.
To express to meaning “I don’t remember” it is possible to use both I forget or I
have forgotten.I forget what I was going to say.
a) I have forgotten what I was going to say.The two tense-forms are used as
variants especially frequently when “forgetting” refers to names, addresses,titles
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b) of books, and the like. Sometimes there is a decided preference for one of the
forms.
Thus, I forget is normally used when it is followed by a single word representing
a whole sentence, as in “someone told me, I forget who”, where “ who” stands for
who told me.
Sometimes the Present perfect may express in accordance with its general
meaning a relation to past time.In direct speech both that and that was why are used
interchangeable if the predicate of the subordinate clause is in a past tense-form.
a) You see, ever since I first saw you I’ve been in love with you. The first time.
That’s why I dropped that shepherdess. I was looking at you, and thinking about you.
And’s why I didn’t come to the shop.
b) That’s was why I wanted to see her proper.
It is possible to construe the element‘s in that’s also as a contracted form of was.
However, it seems more correct to consider this element as a sort of amalgamated
form uniting both is and was.

The Continuous Tense

Qeyri-müəyyən
zaman
Davamedici zaman

Verb

Feil

Неопределенное
время
Продолжительное
время
глагол

Difference

Muxtəliflik

разнообразие

Sometimes

Hərdənbir

иногда

Compare

Muqayisə etmək

сравнивать

Sentence

Cumlə

предложение

Predicate

Xəbər

сказуемое

The Indefinite Tense

– 140 –

Filologiya məsələləri, № 4, 2022

Used Literatureı:
1.M. A. Belyayeva “English Grammar” (in Russian) M.,1999.p.12.
2 Rahimov “Practical Grammar of English” (in Azerbaijan), Baku, 2000.p.64-68
3.V.M.Strang “Modern English Structure”, London, 2000.p.43-47
4.A. J. Thomson, A.V. Martient “Practical English Grammar”, Oxford University
Press, p.56.
К.ВЕЛИЕВА
АСПЕКТЫ ОПЦИОНА ПО ТРЕБОВАНИЮ ВРЕМЕНИ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматривается варианты употребления временных
отношений на английском языке. В статье также рассматривается сущность
грамматическое категория времени в английском языке и его сравнительное
отношения с азербайджанском языком.
B публикации анализируется мотиви и употребление настоящего, будущего
и прошедшего времен английского языка, одновременно, суть и связь
категорий времен грамматики английского языка, а также излучается методика
обучения категорий времен и лингвистический подход английского языка и их
координации в простых и сложных предложениях.
Две временные формы используются как варианты особенно часто, когда
«забывание» относится к именам, адресам, названиям книг и тому подобному.
Иногда отдается явное предпочтение одной из форм.
Таким образом, я забываю обычно используется, когда за ним следует одно
слово, представляющее целое предложение, например, «кто-то сказал мне, я
забыл, кто», где «кто» означает, кто сказал мне.
Ключевые слова: отношение, неопределенность, участок, движение,
прогресс, напряжение.

V.KƏMALƏ
İNGILIS DILINDƏ ZAMANLARIN ISLƏDILMƏ
VARIANTLARININ ASPEKTLƏRI
XULASƏ
Məqalədə ingilis dilinin qramatikasinda zamanlarin isledilmə variantlarindan
bəhs olunur və həmçinin burada nəzəri hissə praktik nümunələrlə tamamlanir.
Məqalədə həmçinin ingilis dilində zaman kateqoriyasina görə asağidaki məqamlar
aciqlanmisdir:
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--ingilis və azərbaycan dillərində zaman kategoriyasinin müqayisəli
xarakteristikasi;
--indiki, gələcək və keçmiş zamanlarin ingilis dilində genis səkildə öyrənilməsi
və zaman kateqoriyasinin əlaqə vasitələri;
--sadə ve mürəkkəb cumlə cərcivəsində zaman kateqoriyasinin koordinasiyasi və
həmçinin onun linqvistik təhlili.İki müvəqqəti forma, xüsusən "unutmaq" adlara,
ünvanlara, kitab adlarına və s. aid olduqda variasiya kimi istifadə olunur. Bəzən
formalardan birinə aydın üstünlük verilir.
Beləliklə, unutduğum şey ümumiyyətlə bütün cümləni təmsil edən tək bir sözdən
sonra istifadə olunur, məsələn, “kimsə mənə dedi, kimi unutdum”, burada “kim”
kimin mənə dediyini bildirir.
Açar sözlər: münasibət, qeyri-müəyyən, bölmə, hərəkət, irəliləyiş, gərginlik.
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XX ƏSR DİLÇİLİK TARİXİNDƏ SOSİOLEKT ANLAYIŞI
Xülasə
Dil hadisələrinin sosial şərtlənməsinə dair tezislə çıxış edən dilçilər sosial
təhlilini dilin müntəzəm qarşılıqlı əlaqələrdə mövcudluğunu, əsas formalarının
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi əsasında qurulmalı olduğunu iddia edirlər. Bu bölgüyə
slenq və arqotizmlər də daxildir. Slenq əmək fəaliyyətinin eyni sahəsində məşğul
olan və ya eyni maraq dairəsinə malik olan insanların gündəlik (daha çox yarı rəsmi
və qeyri-rəsmi) ünsiyyətində istifadə olunan xüsusi təyinatlı, milli dilin qeyri-struktur
komponentidir. Arqotizmlər funksional oxşarlığın mövcudluğu, vahid düşüncə növü
kimi məna nüvəsinin ümumiliyidir.
Sosial dialektologiyanın predmeti ərazi və sosial aspektlərdə müəyyən edilir,
bu da bu elmin çərçivəsini əhəmiyyətli dərəcədə daraldır. Bizim anlayışımızda sosial
dialektologiyanın qarşısında duran problemlər ərazi, sosial və biopsixoloji kəsişən
müstəvidə həll olunur.
Sosiolekt tipologiyasının əsasları qısa şəkildə aşağıdakı kimi ifadə edilə bilər:
1. Sosiolektlər dilin tipoloji tədqiqatlarının növlərindən biridir və çox sayda
tipoloji təsviri əsasında qurulur.
2. Əsas məqsəd alt sistemlər üçün əvvəlcədən məlum olan, relevant
xüsusiyyətlərin ayrılmasına əsaslanan vahid və ziddiyyətsiz tipoloji təsnifatını
yaratmaqdır.
3. Məqsəd sosiolektlərdə oxşar və müxtəlif cəhətlərin üzə çıxarılması, hər
birinin tipinin müəyyən edilməsi, istənilən sosiolektin metodikasının hazırlanması,
onun kompleks tədqiq olunmasıdır.
Açar sözlər: sosiolekt, arqo, jarqon, dialekt, slenq, mikrolinqvistik, korporativ,
şəhər koyneləri.
Sosial aspektdə canlı nitqin təhlili XX əsrin 20-30-cu illərində rus dilçiliyində
başlamışdır. Nitqin, sosial dialektologiyanın öyrənilməsində, yeni linqvistik
istiqamətin qurulmasında rus alimləri V. V. Vinoqradov, V. M. Jirmunski, N. M.
Karinski, B. A. Larin, Y. D. Polivanov və b. böyük xidmətləri olmuşdur. Məhz
onların elmi əsərlərində sosial dialekt termini elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir.
Məsələn, M. N. Peterson 1927-ci ildə yazdığı "Dil sosial hadisə kimi" adlı
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məqaləsində dilin sosial-dialektik məsələsinə toxunaraq, sosial dialektlərin ("xüsusi
dillər", onun terminologiyası) yaranması və mövcudluğunu ərazi dialektlərinin
mövcudluğu kimi təbii bir hadisə hesab etmişdir: “Fərq yalnız ondan ibarətdir ki,
onlar dialektlər kimi bir-birinə yaxın deyil, bir-birinin fövqündə mövcuddurlar" (1,
14).
Ərazi və sosial dialektlər təbiətcə müxtəlifdirlər və onları müxtəlif baxışdan
nəzərdən keçirmək lazımdır. Dilin təkcə sistem nöqteyi-nəzərindən deyil, həm də
sosial həyatın real faktı kimi nəzərdən keçirilməsi ona gətirib çıxarır ki, nitq aktı ailə,
təbəqə, sinif, peşə - fərdlər qrupu kimi başa düşülür (2, 29). Sosial dialekt
daşıyıcısının nitqinə sosial münasibətlərin məhsulu kimi baxılır, burada psixoloji
tərəf sosial münasibətlərlə şərtlənir (3). Dilin sosial təbiətinin öyrənilməsinə həsr
olunmuş mütəxəssislərin periferik işləri millətin formalaşması ilə əlaqədardır.
Zaman-zaman dillərin inkişafında sosial-iqtisadi amillərinə diqqət yetirilmişdir (4,
22-35; 5, 22-33).
Sosial dialektologiyada ilk işlər cəmiyyətin sinfi təbəqəsinin, cəmiyyətin
nümayəndələrinin nitqi ilə birbaşa əlaqələndirilib. Məsələn, V.M.Jirmunski "Milli dil
və sosial dialektlər" əsərində təklif etdiyi cəmiyyət və dillərin təbəqələşməsi
piramidaşəkilli sxemlə göstərilir (6 ). Onun bazasında ərazi dialektləri var, tədricən
zirvəyə doğru ədəbi dilin səviyyəsi vurğulanır və normaya yanaşma həmişə ideal
olaraq qalır. Buna görə də hər bir səviyyənin öz daşıyıcısı var - kəndli, şəhərli,
cəmiyyətin savadlı və savadsız təbəqəsi.
Dil hadisələrinin sosial şərtlənməsinə dair tezislə çıxış edən dilçilər xüsusilə
20-30-cu illərdə dil münasibətlərinin sosial təhlilini dilin müntəzəm qarşılıqlı
əlaqələrdə mövcudluğunu, əsas formalarının xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi əsasında
qurulmalı olduğunu iddia edirdilər. V. M. Jirmunski yarımdialektə, şəhərli və ya
regional danışıq nitqinin müxtəlif növləri ilə təmsil olunan aralıq formalarının
təsvirinə böyük diqqət yetirmişlər (həmçinin N. M. Karinskinin, E. D. Polivanovun
və s. əsərlərinə bax).
Sosial dialektologiyanın xüsusi istiqamətdə öyrənilməsi, problemlərinin inkişaf
etdirilməsi B.A.Larinin adı ilə bağlıdır. Şəhərli sosdialektlərinə aralıq səviyyə kimi
yanaşılması onun norması pozulmuş ədəbi dil və ya kəndli nitqi kimi qavranılır.
B.A.Larin şəhərli sosdialektinin müstəqil öyrənilməsinə təkid edir, çünki sonuncu nə
ədəbi dil, nə də ləhcələri, sosial əsaslarla və linqvistik əlamətlərlə üst-üstə düşür.
Şəhər əhalisinin ən mühüm spesifik xüsusiyyəti onun bilinqvizmidir, çünki hər bir
vətəndaşa iki və ya daha çox dillə qarşılaşması var. Əsl mənada şəhər bilinqvizminin
belə başa düşülməsi müasir sosiolekt nəzəriyyəsinin inkişafına təkan verdi.
L.İ.БBarannikova,
V.İ.Боrkovskiy,
H.N.Qrinkova,
A.P.Yevgenyeva,
R.H.Мelniçenko, V.İ.Sobinnikova, F.P.Filin və b. bunu bütün tədqiqatlarında nəzərə
alır, sosial xüsusiyyətlərindən bəhs edirlər. Qeyd edək ki, dilin sosial inkişafı, onun
diferensiasiyası prosesini tədqiq edən sosiolinqvistikanın xüsusi bölməsi kimi sosial
dialektologiyanın inkişafı üçün əsas olmuşdur. 70-90-cı illərdə sosial dialektologiya
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problemləri məcrasında dilçilər tərəfindən tədqiqatlar uğurla aparılır, sosial-qrup
dialektləri, peşə-sənət leksikası, gənclərin jarqonu, arqosu, şəhərin mədəni-sosial
aspektdə dili, şəxsiyyətin fərdi dili və s. öyrənilir.
70-ci illərdə gündəlik danışıq nitqinin elmi cəhətdən öyrənilməsi üç fənlə
əlaqələndirilir: sosial dilçilik, sosial dialektologiya və psixolinqvistika. 1971-ci ildə
“Sosiolinqvistik nizam-intizam kimi leksikologiyanın prinsipləri və metodları”
monoqrafiyasının müəllifləri dilçiliyin istiqamətlərindən biri kimi sosiolinqvistikanı
seçirlər, bu da həmin kollektivin "mikrolinqvistik" hadisələri və ictimai həyat faktları
arasında korrelyasiyanı aydınlaşdırır. Həm metodika, həm də tədqiqat istiqamətində
mikrolinqvistik olaraq bu istiqamətli işlər üçün ədəbi və qeyri-ədəbi ünsiyyət
formalarının mövcudluğunun və qarşılıqlı əlaqəsinin nəzərdən keçirilməsi zamanı
sosial-tipoloji yanaşma xarakterikdir (7, 3-22; 8, 4; 9, 5-22). Bu yanaşma danışan və
insanların gündəlik rabitəsində birbaşa ehtiyaclarını qarşılamağa, ümumi söhbətləri
aşkar etməyə imkan verir (10, 5-8).
Sosiolinqvistikanın ümumi problemləri fonunda və irəli sürülmüş dilin
öyrənilməsi tezisinə uyğun olaraq "sosial təyinatlılıq" prizmasından V.D.Bondaletov
(11). sosial dialektologiyaya sosial dilçiliyin bir hissəsi kimi baxır. Dilin
mövcudluğunun müxtəlif formalarının öyrənilməsində belə bir nəticəyə gəlir ki, dilin
mövcudluğunun ilkin, dayaq formaları vardır, bunlara ədəbi dil, ərazi dialektləri,
şəhər koyneləri daxildir; törəmə, bəzən isə nəticə budur: peşəkar dillər, qrup dilləri,
yaxud korporativ jarqonlar, sənətkarların, tacirlərin şərti dilləri, leksik sistemlər
təşkil edən leksik arqolar, həyatın müxtəlif sahəsinə aid olan sosial sistemlər. Sosial
dialektologiyanın predmeti ərazi və sosial aspektlərdə müəyyən edilir, bu da bu
elmin çərçivəsini əhəmiyyətli dərəcədə daraldır. Bizim anlayışımızda sosial
dialektologiyanın qarşısında duran problemlər üç - ərazi, sosial və biopsixoloji
kəsişən müstəvidə həll olunur.
90-cı illərdə ədəbi, qeyri-liberal şəhər və kənd leksikası, peşəkar "dillər" və
sosial-sosial dialektikanın bütün müxtəlif aspektlərini nəzərə almaqla, milli dilin
forma və tipləri şifahi gündəlik nitqin, sosial dialektologiyanın predmeti hesab edilir
(12; 13; 14). Sosial dialektologiya çərçivəsində gündəlik-danışıq nitqinin öyrənilməsi
zamanı ərazi və ya sosial qruplar daxilində dil (nitq) vahidlərinin variasiyalarından
istifadə edilməsi haqqında danışmaq ənənəyə çevrilmişdir. Dilçilik tarixində
təsdiqlənmiş ideyaları nəzərə alaraq, kollektiv və ya qrup dilini göstərmək üçün
sosiolekt termini təklif olunur (14). Sosiolekt, bir tərəfdən, insanın bu irqə, etnik
qrupa, milliyyətə, sosial sinfə, başqa sözlə, fərdə xas olan xüsusiyyətlərə uyğun
özünü büruzə verən sosial tip anlayışına daxildir. Sosiolekt həm də müəyyən qrupun
nitq ifadələri sistemini özündə birləşdirir və bir sıra amilləri müəyyənləşdirir, nəinki
sosial, həm də bioloji və psixoloji xarakter daşıyır (məsələn, cins, yaş, temperament
və s.). Sosiolekt konsepsiyası böyük və kiçiklərlə, kənd və ya şəhər sakinləri ilə
danışma, davranış qanunauyğunluğunu aydınlaşdırmağa imkan verir.
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Sosiolektin mahiyyəti haqqında tam təsəvvür faktorların təsir qüvvəsinin
dispersion təhlili vasitəsilə əldə edilir. Bu statistik prosedur nəticənin əlamətlərinin
variasiyalarının öyrənilməsinə əsaslanır, belə əlamətlər leksik, sintaktik və superseqmentli səviyyələrin vahidlərinin parametrləri çıxış edir. Leksik səviyyədə
dialektik, arxaik və jarqon vahidlər tədqiq edilir, onların "bilik", "istifadə" və "həyata
keçirilmə" kimi parametrləri, sintaktik səviyyədə cümlənin uzunluğu, mürəkkəbliyi
kimi linqvistik əlamətləri, nitq səviyyəsində pauza, nitqin tempi, məntiqi və
emosional stresslər öyrənilir. Bunun üçün aşağıdakı üsullardan istifadə edilir:
anketləşdirmə - leksik vahidlərin (introspektiv analiz) istifadəsinin müəyyənləşdirilməsi, oxu yazılarının və spontan nitqin təhlili - leksik vahidlərin və sintaktik və
super-seqmentli səviyyələrin linqvistik əlamətlərinin realizasiyalarının obyektiv
sayının müəyyənləşdirilməsi.
Dilin mövcudluğunun üç əsas forması vardır: ədəbi dil, danışıq dili və
dialektlər. Bunlarda da sosial məhdudiyyət vardır: danışıq-məişət leksikası,
ümumxalq leksikası. Bu bölgüyə slenq və arqotizmlər də daxildir. Slenq anlayışının
mahiyyətini müəyyən dərəcədə müəyyən edə biləcək məna belədir: əmək
fəaliyyətinin eyni sahəsində məşğul olan və ya eyni maraq dairəsinə malik olan
insanların gündəlik (daha çox yarı rəsmi və qeyri-rəsmi) ünsiyyətində istifadə olunan
xüsusi təyinatlı, milli dilin qeyri-struktur komponenti. Arqotizmlər funksional
oxşarlığın mövcudluğu, vahid düşüncə növü kimi məna nüvəsinin ümumiliyi ilə izah
olunur.
Sosiolekt termini, ümumiyyətlə, müəyyən bir leksik sistemin ifadə olunmasına
xidmət edir, bu da müəyyən bir hissəyə və ya cəmiyyətin təbəqələrinə aiddir.
Sosiolekt anlayışı şərti olaraq sosial obyektlərin növləri adlandırıla bilər.
Ümumiyyətlə, sosiolekt tipologiyasının əsasları qısa şəkildə aşağıdakı kimi
ifadə edilə bilər:
1. Sosiolektlər dilin tipoloji tədqiqatlarının növlərindən biridir. Bu, sosial
layihələrin mümkün qədər çox sayda tipoloji təsviri əsasında qurulur.
2. Sosiolekt tipologiyasının əsas məqsədi, alt sistemlər üçün əvvəlcədən məlum
olan, relevant xüsusiyyətlərin ayrılmasına əsaslanan vahid və ziddiyyətsiz tipoloji
təsnifatını yaratmaqdır.
3. Məqsəd sosiolektlərdə oxşar və müxtəlif cəhətlərin üzə çıxarılması, hər
birinin tipinin müəyyən edilməsi, istənilən sosiolektin metodikasının hazırlanması,
onun kompleks tədqiq olunmasıdır.
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Хагигат Мехдиева
ПОНЯТИЕ СОЦИОЛЕКТА В ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ XX ВЕКА
Резюме
Лингвисты, выступающие с тезисом о социальной обусловленности
языковых явлений, утверждают, что их социальный анализ должен строиться
на основе изучения особенностей существования языка в его закономерных
взаимодействиях, особенностей его основных форм. Это деление также
включает сленг и арготизмы. Сленг-это неструктурный компонент языка
специального назначения, национального языка, используемый в повседневном
(чаще полуофициальном и неформальном) общении людей, занятых в одной и
той же сфере трудовой деятельности или имеющих одинаковую сферу
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интересов. Арготизмы-это наличие функционального сходства, общности
смыслового ядра как единого типа мышления.
Предмет социальной диалектологии определяется в территориальном и
социальном аспектах, что значительно сужает рамки этой науки. В нашем
понимании проблемы, стоящие перед социальной диалектологией, решаются в
территориальной, социальной и биопсихологической плоскости.
Основы социолектной типологии можно кратко сформулировать
следующим образом:
1. Социолекты являются одним из видов типологических исследований
языка и строятся на основе большого количества типологических описаний.
2. Основная цель-создать единую и неконфликтную типологическую
классификацию, основанную на выделении ранее известных, релевантных
признаков для подсистем.
3. Цель состоит в выявлении сходных и различных аспектов в
социолектах, определении типа каждого из них, разработке методики любого
социолекта, его комплексном исследовании.
Ключевые слова: социолект, арго, жаргон,
микролингвистика, корпоративизм, городские койне.
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HAGİGAT MEHDİYEVA
NDERSTANDING OF SOCIOLECT IN THE HISTORY OF LINGUISTICS
OF THE XX CENTURY
SUMMARU
Linguists who make a thesis about the social conditionality of linguistic
phenomena argue that their social analysis should be based on the study of the
features of the existence of language in its regular interactions, the features of its
basic forms. This division also includes slang and argot. Slang is a non-structural
component of a special-purpose language, a national language used in everyday
(more often semi-formal and informal) communication of people engaged in the
same field of work or having the same sphere of interests. Argoticism is the presence
of functional similarity, the commonality of the semantic core as a single type of
thinking.
The subject of social dialectology is defined in territorial and social aspects,
which significantly narrows the scope of this science. In our understanding, the
problems facing social dialectology are solved in the territorial, social and
biopsychological plane.
The basics of sociolect typology can be summarized as follows:
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1. Sociolects are one of the types of typological studies of language and are
based on a large number of typological descriptions.
2. The main goal is to create a unified and non-conflicting typological
classification based on the allocation of previously known, relevant features for
subsystems.
3. The purpose is to identify similar and different aspects in sociolects, to
determine the type of each of them, to develop a methodology for any sociolect, its
comprehensive study.
Keywords: sociolect, фrgo, slang, dialect, slang, microlinguistic, corporate,
urban covenants.
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“Xaici dillər”kafedrasının baş müəllimi
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İNGİLİS DİLİNDƏ İNVERSİYA HADISƏSINİN STİLİSTİK-SİNTAKTİK
XÜSUSIYYƏTLƏRİ VƏ ONUN SADƏ CÜMLƏ TƏRKİBİNDƏ MÜVAFİQ
NİTQ ELEMENTLƏRİ İLƏ ƏVƏZLƏNMƏSİ
Xulasə
Məqalə müxtəlifsistemli dillərin söz sırasına və bununla bağlı mətn
əlaqələrinə həsr olunmuşdur. İngilis dilində nəqli cümlələr sabit söz sırasına
malikdir. Hər bir cümlə üzvü müəyyən mövqelərdə yerləşir və söz sırasının
pozulması mənanın dəyişməsinə, yaxud cümlədə mənasızlığa gətirib çıxarır.İngilis
dilində cümlədə söz arası,mübtəda, xəbər,tamamlıq zərflik qaydaları düzülüşü üzrə
formalaşır.İngilis dilində sual cümlələrinin inversiyası geniş yayılmışdır.Belə
cümlələrin xüsusi intonasiyası və kommunikativ məqsədi olur.
Məlum olur ki, sözlərin sıralanması və bu xüsusda meydana çıxan inversiya
hadisəsi məsələsi həmişə dilçilərin diqqət mərkəzində olmuşdur.Söz sırası mətnin
təşkilində həm qrammatik,həm də üslubi funksiya daşıyır.Başqa sözlə,söz sırası həm
bilavasitə əlaqələrin yaranmasında,komponentlərin bir-biri ilə qrammatik əlaqəsinə
kömək edir,həm də emosionallığa xidmət edir.Azərbaycan dilçiliyində S.Cəfərov,
O.Musayev, R.Xəlilov, Ş.Yusifli, Ə.Cavadov, M.Bayramov; ingilis dilçiliyində
M.Lazarkeviç, T.Koblens və başqaları bu problemlə bağlı araşdırmalar aparmışlar.
Onlar belə nəticəyə gəlmişlər ki, hər bir dil hadisəsi kimi, cümlədə sözlərin
sıralanması da müəyyən qanunlar əsasında baş verir. Bilirik ki, mətn cümlələr
vasitəsilə reallaşır. Söhbət təkcə mətnin reallaşmasından getmir, əsas məsəslə
mətndəki mövzunun qavranılmasından gedir. Bununla yanaşı,mebahisəli məsələlər
də mövcuddur: bu da ondan ibarətdir ki, dildə vahid sıra sisteminin
qanunauyğunluğu müəyyənləşmədiyi üçün hansı cümlənin birinci sıraya,hansı
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cümlənin isə çevrilmə olduğudəqiq göstərilməmişdir, yəni araşdırma bir tərəfli
aparılmışdır. Beləliklə bir dil hadisədi kimi sıralanmanın məzmun və mahiyyəti
açılmamış,sintaktik vahidlərin sıralanmasından təcrid edilmiş şəkildə söhbət getmiş,
bizcə sıra bir sistem kateqoriya kimi nəzərdə tutulmamışdır.
Açar sözlər: söz sırası,inversiya,mətn əaqələri,sıralanma qanunları,
presuppozisiya
Insanların bir-birinə söylədiyi fikrin maddi varlıq şəkli olan cümlə
dinləyiciyə çatmaq üçün müxtəlif mərhələlərdən keçir. Dilin səslərdən başlayaraq
cümləyə doğru inkişafında səslərlə səslərin, köklə şəkilçinin, şəkilçi ilə şəkilçinin,
sözlərlə sözlərin, cümlələrlə cümlələri birləşməsindən müəyyən ardıcıllıq, sıralanma
özünü göstərir. Dil vahidləri müəyyən qanunlar və qanunauyğunluq əsasında
düzüldükdən,sıralandıqdan sonra insanlar arasında kommunikasiya imkanları
formalaşır.
Cavadov Ə.M. “Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sintaktik vahidlərin
sırası” əsərində yazır:”Dil vahidlərinin düzülüşünün, sıralanması spesifik
qanunları,bunun aparıcı qüvvə olması haqqında geniş fikirlər mövcuddur.
Məsələn,müəllif yazır ki,sıralanma tanımları heç bir qrammatik qayda-qanunla
məhdudlaşmır. Söyləmlərin yaranmasında mühüm rol oynayan sintaktik əlaqə
vasitələri sözlərin cümlədə düzülüşündə heç bir rola malik deyil.Müəllif onu da
göstərir ki, tipoloji istiqamətdə dil vahidlərinin düzülüşünün spesifik qanunları, bu
qanunun nəticəsi kimi inversiya hələ müəyyən olunmamışdır. Dilin daxili
qanunlarına əsaslanan sıra ilə,həmsöhbətlərin istəyindən aslı olaraq yaranan sırada
(inversiyada) edilə biləcək dəyişiklik də bir-biri ilə qarışdırılmışdır.Bunlar gələcək
təqdiqatlar da mütləq nəzərə alınmalıdır” (1, s. 406)
Azərbaycan dilinin iltisaqi təbiəti ilə bağlı eyni kökdən həm isim həm sifət
həm zərf həm də feil yaradıla bilir ki bu da cümlə strukturunda eyniköklü üzvlərin
ardıcıl sıralamasına başqa sözlər ahəngdarlığına imkan yaradır.Söz sırası üslubi
cəhətdən pozula bilir bura canlı danışıq dilinin təsiri aydın görünür.
İngilis dilində nəqli cümlələr sabit söz sırasna malikdir.Hər bir cümlə üzvü
müəyyən mövqelərdə yerləşir və söz sırasının pozulması mənasının dəyişməsinə
yaxud cümlədə mənasızlığa gətirib çıxarır.
Ingilis dilində cümlədə söz sırası mübtəda,xəbər,tamamlıq,zərflik qaydaları
düzülüşü üzrə formalaşır.Bu dildə ifadə olunan cümlələrdə təyinin yeri sabit
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deyil.Təyin edə təzahür olunan hər hansı bir cümlə üzvünün qarşısında işlənə
bilir.Məs: I bought an interesting book yesterday (Mən dünən maraqlı kitab aldım)
Xəlilov R.” Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı”kitabında qeyd edir:”
Həm ingilis,həm də azərbaycan dillərindəki cümlələrdəki söz sırasının müşahidə və
müqayisə edsək,görərik ki (1) mübtəda (2) xəbər 3 (təyin) 4 (tamamlıq) 5 (zaman
zərfliyi) sırası reallaşır. Bu sıra ingilis dilinə xasdır. Azərbaycan dili üçün isə 1
(mübtəda) 2 (zaman zərfi) 3 (təyin) 4 (tamamlıq) 5 (xəbər) sırası başlıca formal
əlamətdır.Tədqiqatların və faktik materialların nəticələri göstərir ki, müqayisə edilən
dillərdə söz sırası iki əsas funksiyanı yerinə yetirir:
1) semantik-sintaktik funksiya;
2) üslub funksiya (2, s.300)
İnversiyanın üslubi rolu xüsusilə də türk dillərindən bəhs olunan tədqiqatlarda
əsaslandırılmışdır. Üslubi məsələ aktual üzvlənmə ilə bağlı fikirlərin yaranması
üslubda ekspressivliyin, emosionallığın yaranmasında bu hadisənin rolu,məntiqi
vurğunun intensivliyi, əks sıra və sintaktik konstruksiyaların yaranması və s. bu
istiqamətdə tədqiqatların obyekti ola bilmişdir.Ingilis dilinin materialları üzrə sözün
sıralanması və mətndə yaratdığı semantik-üslubi cəhətlər öyrənilmişdir.Semantiksintaktik funksiya adı altında tutulan dillərdə söz sırası müqtəda və vasitəli
tamamlığın yerini dəyişməsi ilə səciyyələnir və
cümlənin ümumi semantikası və sözünün sintaktik sırasında dəyişiklik baş verir.
Məsələn:
Ingilis dilinə:Tom knew Brown knew Tom.
Azərbaycan dilində:Ovçu ayı öldürdü.Ayı ovçu öldürdü.
Kazımov Q. “Müasir Azərbaycan dili” kitabında yazır ki,söz sırası mətinin
təşkilində hamam qrammatik həm də üslubi funksiya daşıyır.Başqa sözlə,söz sırası
həm bilavasitə əlaqələrin yaranmasında, komponentlərin bir-biri ilə qrammatik
əlaqəsinə kömək edir, həm də emosionallığa xidmət edir. Bir cəhəti də nəzərə almaq
lazımdır ki, sintaktik bütövü təşkil edən hər bir komponentdə sözlərin sırası mətnin
qurulma texnikasına daxil olduğu kimi hər bir komponentin sırası da bu prosesdə fəal
sintaktik gücə malikdir. Ona görə də “sıra” anlayışını mətn sintaksisindən danışarkən
həm sözlərin, həm də komponentlərin sırası kimi anlamaq lazımdır.(3s.163)
Sadə cümlənin mürəkkəb cümlə ilə əvəzlənməsi.
Sadə cümlənin mürəkkəb cümlə ilə əvəz edilməsi hallarının böyük
əksəriyyəti sistem şərtlənmiş səbəblərdən irəli gəlir . Adətən , bu məqamda
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transformasiya infinitiv , cerund və mütləq konstruksiyalı sadə cümlələrin
tərcüməsi zamanı tətbiq edilir .
Bu ondan irəli gəlir ki , ingilis dilinin sintaktik kompleksləri Azərbaycan dilində sistemli analoqa malik deyilir , bu da uyğun transformasiyanı
labüd edir . Bir qayda olaraq , infinit , cerund və mütləq konstruksiyalara Azərbaycan dilinə tərcümə edərkən cümlənin tipi dəyişir; sadə cümlə , əsasən , tabeli
mürəkkəb cümləyə , nadir hallarda tabesiz mürəkkəb cümləyə çevrilir . Məsələn:
He watched Ronnie take an oily rag and plunge it into a small bucket of
black water standing under a far electric balb ( G.Updike. The Centaur ) « O gördü ki
, Roppi yağlı əskini necə götürdü və onu ikinci lampadan bir az aralı qoyulmuş
içində qara su olan vedrədə islatdı »
İngilis dili mətnin sadə cümləsi tərcümədə daxili üzvlənməyə məruz qalıb
mürəkkəb konstruksiyayaya çevrilir. Məsələn:
Wilson stroked his very young moustache and dreamed , watching for his
gin bitters ( G. Grenn . The heart of the Matter) « Uilson olduqca seyrək olan
bığlarını sığallayaraq fikrə dalmışdı və gözləyirdi ki, şam yeməyini nə vaxt
gətirəcəklər »
Bəzi hallarda – Azərbacan dilində bilavasitə uyğun vahidlər olmadıqda
transformasiya xalis qrammatik səbəblərlə də şərtlənə bilər ; məsələn :
... I like watching her dance ( G.Grenn . The quite American ) « ...Mən
onun necə rəqs etməsinə tamaşa etməyi xoşlayıram ».
... I never even once saü him brash his teeth (G.Salinger. The Cateher in the
Rye) « ... Mən hətta bir dəfə də görməmişəm ki, o, dişlərini təmizləsin ».
Бархударов Л.С.Язык и перевод Digər hallarda transformasiya üslubi
səbəblər əsasında baş verir . Bunu aşağıdakı nümunədə görmək olar: They looked
sort of poor ( I. Salinger .The Catcher in the Rye ) «... Aydın görünürdü ki, onlar çox
yoxsuldur.(4 c.123-136)
Bu cümləni « Onların çox yoxsul olduğu aydın görünürdü » kimi də tərcümə
etmək olar . Lakin üslubi baxımdan birinci variant daha məqbuldur.
Aşağıda verilən nümunədə kompleks leksik-qrammatik transformasiya da
üslubi səbəblər nəticəsində baş vermişdir:
At that moment the door was opened by the maid (S.Maugham. Before the
Party) « Qapı açıldı və qulluqçu qadın içəri baxdı ».
Burada ilkin cümlə tərcümə prosesində aşağıdakı transformasiyalara məruz
qalır:
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1. Sadə cümlə mürəkkəb cümlə ilə əvəz edilir.
2. Tabelilik tabesizliklə əvəz edilir.
3. Leksik-qrammatik əvəzlənmə baş verir :”was opened-açıldı”.
4. Çıxışlıq halda olan bu önlüklü tamamlıq mübtədaya çevrilir.
5. «Baxdı» sözü əlavə edilir.
6.«At that mament-bu anda» sözləri atılır.
Əslində həmin cümləni belə tərcümə etmək lazım idi: «Bu anda qapı
qulluqçu qadın tərəfindən açıldı». Cümlənin bu cür konstruksiyada tərcüməsi
qrammatik baxımından qüsurlu görünərdi.
İngilis dilində fərqli olaraq , Azərbaycan dilində passiv konstruksiyalar az
işlənir və üslubi çalar daşıyır. İngilis dilində passiv yazılı-kitab nitqində çox işlənsə
də, üslubi baxımdan neytraldır; Azərbaycan dilində isə felin məchul növü ilə əmələ
gələn passiv konstruksiyalar , demək olar ki yazılı-kitab nitqi ilə məhdudlaşır və ən
çox rəsmi və elmi üslubda işlənir.
Nəzərdən keçirilən sintaktik transformasiyalar tərcümə praktikasında
olduqca tez-tez təsadüf edilir. Məsələn, N.L.Olşanskaya yazıçı C.Faulzun
novellalarının dilində müəllif nitqini ingilis dilində və rus dilində tərcümədə
araşdırmış və aydınlaşdırmışdır ki, C.Fauldun novellalarında müəllif nitqində ingilis
dilində 181 , rus dilində 208 sadə cümlə işlənmişdir.
Mürəkkəb sintaktik strukturların ixtisarı və sadələşdirilməsi çoxmənalığı
aradan qaldırır, onun komponentləri arasında birmənalı münasibətlərin qurulmasına
kömək edir.
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Г.Джаббарова,З.Юсубова
СТИЛИСТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И
ЕГО ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
РЕЧЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
РЕЗЮМЕ
В статье исследовано процес инверции, которое выявляется в
творчестве Азербайджанских ашугов и народных поэтов (но Дерелеязскому
краю) Х1Х-ХХ веков и повышающий эмоциональность их произведений.
Инверция производит в языке эмоциональность, экспрессивность и повышает
художественность поэтических произведений.
В процессе инверции в предложении меняется порядок слов и в этот
момент еще больше повышается чувственность и переживания. В текстах где
наблюдается инверция исполняются энфатические, функциональностилистические, ритмически-мелодические, архитектонические, структурнограмматические, коммуникативные функции.
В статье исследовано процес инверции, которое выявляется в творчестве Азербайджанских ашугов и народных поэтов (по Дерелеязскому
краю) ХIХ-ХХ веков и повышающий эмоциональность их произведений.
Инверция производит в языке эмоциональность, экспрессивность и
повышает художественность поэтических произведений.
В процессе инверции в предложении меняется порядок слов и в этот
момент еще больше повышается чувственность и переживания. В текстах
где наблюдается инверция исполняются энфатические, функциональностилистические, ритмически-мелодические, архитектонические, структурно-грамматические, коммуникативные функции.
Ключевые слова: порядок слов,инверсия,связи текстов,закон
числения,презуппозисия
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G.Djabarova,Z.Yusubova
STYLISTIC-SYNTACTICAL FEATURES OF ENVIRONMENTAL
INVESTIGATION IN ENGLISH AND ITS SIMPLE SENTENCE WITH
APPROPRIATE SPEECH ELEMENTS
Summary
This article deals with the word order of different languages and related to it
textual connections. Narrative sentences in English have regular word order. Each
member of sentence takes definite position and disruption of word order leads to the
change of meaning or to the meaningless sentence itself.
Word order of the English sentence is following: subject, object, adverbial
modifier. Interrogative sentences in English are formed by means of inverstion. Such
sentences have special intonation and communicative aim.
Linguists are always interested in the case of word order and inversion.
Word order plays both grammatical and stylistic function in the text
formation. In other words, word order helps both to form direct connections and
grammatical and emotional connections between its components.
In Azerbaijani Linguistics S. Jafarov, O. Musayev, R. Khalilov, Sh. Yusifli,
A.Javadov, M. Bayramov; in English linguistics M. Lazarkevich, T. Koblens and
others investigate this problem. They came to the conclusion that word order also
follows definite rules.
Text is realized by means of sentences. The basic issue is not the realization
of text but realizing the main idea of the text. We also dealhere with some
contraversial issues.
Key words: word order, inversion, textual connections, sequencing laws,
presuppositions.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 02.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 1304.2022
Rəyçi:Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent Rəfiq Cəfərov
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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ƏTTARIN DİVANININ POETİK VƏ İRFANI XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Açar sözlər: Əttar, divan, qəzəl, qəsidə, təsəvvüf
Əttar ən çox Təzkirətül-Övliya” əsəri və epik yaradıcılığı ilə tanınsa da onun
“Divan”ı da yetərincə məşhur olmuş, bir çox qəzəllərinə nəzirə və şərhlər
yazılmışdır.
Şair 100 qəsidə və minə yaxın qəzəl və qitə yazdığını qeyd edir.
Əttarın divanını nəşr edən fars tədqiqatçısı Bədiüzzəman Foruzanfər Əttarın
qəzəliyyatını 3 yerə ayırır: adi və ya məmuli, irfani və qələndəri [205, 40]. Birinci
növə Əttarın digər şairlər kimi ənənəvi olaraq zülf, xətt, xal və s. mədhinə həsr
edilmiş aşiqanə qəzəlləri daxildir. Belə qəzəllərin sayı 346-dır.
İkinci növ qəzəllərdə həqiqi eşqin vəsfi, irfani məsələlər, ilahi sevgilinin mədhi
və s. əks edilmişdir. Bu qəzəllərin məzmununu fəna və bəqa, təcəlli və zühur,
vəhdəti-vücud, batini məsələlər təşkil edir. Bu cür qəzəllərin sayı 417-dir.
Üçüncü növ qəzəllərdə isə qələndərlik məzmunu ifadə edən qəzəllər
toplanmışdır. Zahir aləminin xarab olması, bədnamlıq (məlamət), adət və ənənələr,
zahiri qayda-qanunların ziddinə getmək bu qəzəllərdə üstünlük təşkil edir. Bu
qəzəllərin qəhrəmanı olaraq özünü götürən şair məsciddən meyxanəyə, kəlisaya
gedir, tərsalara eşq bəsləyir, rüsvalıq və bədnamlığı seçir. Məsələn:
Bu cür qəzəllərin sayı əsərdə 81-dir.
Əttarın qəzəlləri içərisində 484 qəzəl qısa vəzndə (müsəddəs) və qalanları (284)
qəzəl uzun bəhrlərdə və 8 qəzəl müsəmməndir. 554 qəzəl rədiflə, qalan 204 qəzəl isə
rədifsiz yazılmışdır.
Əttarın qəsidələri də irfani məzmundadır.
Giriş
Şeyx Fəridəddin Əttar təsəvvüfi şeirin əsasını qoyan böyük sufi şairi və
mütəfəkkiridir. Onun zəngin bədii irsi özündən sonrakı ədiblərin yaradıcılığına
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böyük təsir göstərmiş, əsərlərinə çoxsaylı şərhlər və nəzirələr yazılmışdır.
Mənbələrin verdiyi məlumata əsasən Əttar Qurani-Kərim ayələrinin sayı qədər, yəni
114 il yaşamış və 114 əsər yazmışdır.
Əttarın yaradıcılığı olduqca zəngindir. Prof. Helmut Ritter Əttarın əsərlərini
yazılma tarixinə əsasən xronoloji ardıcıllıqla belə qeyd edir: 1) “Heydərnamə”; 2)
“Divan”; 3) “Cəvahirnamə”; 4) “Şərhül-qəlb”; 5) “Xosrovnamə”; 6) “Əsrarnamə”; 7)
“Məntiqüt-teyr”; 8) “Müsibətnamə”; 9) “Muxtarnamə”; 10) “İlahinamə”; 11)
“Bülbülnamə”; 12) “Pəndnamə”; 13) “Təzkirətül-övliya”; 14) “Meracnamə”; 15)
“Cümcümənamə”; 16) “Vüslətnamə”; 17) “Üştürnamə”; 18) “Cəvahirüz-zat”; 19)
“Heylacnamə”; 20) “Bisərnamə”; 21) “Məzhərül-əcaib”; 22) “Lisanül-qeyb” [87,3].
Bu əsərlərdən əlavə, Əttarın “Bəyanül-irşad”, “Fütüvvətnamə”, “Məzhər”,
“Miftahül-iradə” və s. əsərləri vardır.
Əttarın “Divan”ı
Əttar “Muxtarnamə” əsərinin müqəddiməsində divanını yazıb bitirərək tərtib
etdiyi barədə məlumat verir [196, 3]. Eləcə də şair “Xosrovnamə” əsərində yazır:
گفت من که طبع آب زر داشت ز
.فزون از صد قصيده ھم زبر داشت
غزل قرب ھزار وقطعه ھم نيز
[204, 21-23]زھر نوعی مفصل بيش و کم نيز
Mənim qızıl suyu saçan təbimin söylədiklərindən; Yüzdən artıq qəsidəm vardır.
Minə yaxın qəzəl və qitə; Hər növ şeirdən az və ya çox nümunələr [yazmışam].
Burada şair 100 qəsidə və minə yaxın qəzəl və qitə yazdığını qeyd edir.
Əttarın divanını nəşr edən fars tədqiqatçısı Bədiüzzəman Foruzanfər Əttarın
qəzəliyyatını 3 yerə ayırır: adi və ya məmuli, irfani və qələndəri [205, 40]. Birinci
növə Əttarın digər şairlər kimi ənənəvi olaraq zülf, xətt, xal və s. mədhinə həsr
edilmiş aşiqanə qəzəlləri daxildir. Belə qəzəllərin sayı 346-dır.
İkinci növ qəzəllərdə həqiqi eşqin vəsfi, irfani məsələlər, ilahi sevgilinin mədhi
və s. əks edilmişdir. Bu qəzəllərin məzmununu fəna və bəqa, təcəlli və zühur,
vəhdəti-vücud, batini məsələlər təşkil edir. Bu cür qəzəllərin sayı 417-dir.
Üçüncü növ qəzəllərdə isə qələndərlik məzmunu ifadə edən qəzəllər
toplanmışdır. Zahir aləminin xarab olması, bədnamlıq (məlamət), adət və ənənələr,
zahiri qayda-qanunların ziddinə getmək bu qəzəllərdə üstünlük təşkil edir. Bu
qəzəllərin qəhrəmanı olaraq özünü götürən şair məsciddən meyxanəyə, kəlisaya
gedir, tərsalara eşq bəsləyir, rüsvalıq və bədnamlığı seçir. Məsələn:
Bu cür qəzəllərin sayı əsərdə 81-dir.
Əttarın qəzəlləri içərisində 484 qəzəl qısa vəzndə (müsəddəs) və qalanları (284)
qəzəl uzun bəhrlərdə və 8 qəzəl müsəmməndir. 554 qəzəl rədiflə, qalan 204 qəzəl isə
rədifsiz yazılmışdır.
Əttarın qəsidələri də irfani məzmundadır.
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Şair “Muxtarnamə” əsərinin müqəddiməsində yazır: “İnke soxəne-Əttar:
“Əbyate ke dər Divan əst besyar əst və zəbte-an düşvar əst və əz ziyvəre-tərtib atil
əst və əz xolaseye-icaz zahil, əgərçe tərkibi darəd tərtibi nədarəd””. Əttar deyir ki,
divandakı beytlərin sayı çoxdur və onları zəbt etmək çətindir, tərtib bəzəyindən və
ecaz (şeir sənətlərindən biridir) baxımından zəifdirlər, tərkibi varsa da, tərtibi yoxdur
[196, 1]. Burada şair təvazökarlıqla öz divanındakı şeirləri səciyyələndirir. Lakin
Əttarın divanını diqqətlə oxuduqda buradakı əksər şeirlərin təsəvvüfi ideyaları ifadə
etməklə yanaşı, yüksək poetik xüsusiyyətlərə malik olduğunu görürük.
Qəsidələri. Əttarın divanındakı birinci qəsidə “Sobhane-Qaderi ki sefatəş ze
kibriya” misrası ilə başlayan qəsidədir.
سبحان قاادری که صفاتش ز کبريا
[205, 61]بر خاک عجز می کند عقل انبيا
Bir Sübhan və Qadir ki, sifəti kibriyadandır (uca, böyükdür); Onun qarşısında
peyğəmbərlərin əqli acizlik torpağına baş qoyar.
Bu qəsidədə Məhəmməd peyğəmbərin fəzilətləri, dörd xəlifənin mədhi verilir.
ای مرغ روح بر پر از اين دام پر بال
[205, 62]پرواز کن به ذرّه ايوان کبريا
Ey ruh quşu, bu bəlalarla dolu tələdən uç, get; Kibriyanın eyvanına doğru
pərvaz et, –
rədifli ikinci qəsidəsində üzlət, xəlvət, təcrid məsələləri ön plana çəkilir: şair
insanlardan vəfa görmədiyini bildirir, Simurq kimi üzlət tələb edərək insanlardan
uzaqlaşıb Allaha ibadətə yönəlməyi tövsiyə edir.
Şair bəzən “Əttar” adının mənasına işarə edərək özünün ilahi mənaların
ətrindən xəbərdar olan bir insan olduğunu bildirir:
خالقا عطّار را بوی فرست از بھر آنک
ھر که عطّار است بوی عطر در وی مضمر است
Ey Yaradan! Əttarda nurunun ətri ondandır ki; Kim ki əttardır, təbii ki, ondan
ətir iyi gələr.
Şair insana bu maddi dünyada düşdüyü tamah, maddi istəklər quyusundan xilas
olmağı, mənəvi aləmə yönəlməyi tövsiyə edir. İnsanın bu dünyaya gəlməsinin səbəbi
yeyib-yatmaq, maddi ehtiyaclarını təmin etmək üçün yaşamaq deyildir. İnsan çox
uca və ali məqsədlər üçün yaradılmışdır:
اال ای يوسف قدسی بر آی از چاه ظلمانی
[205, 92]به مصر عالم جان شو که مرد عا لم جانی
Ey müqəddəs Yusif, qaranlıq quyudan çıx; Ruhlar aləminin Misirinə gəl ki, sən
ruh aləminin ərisən.
Divandakı sonuncu qəsidə “Məntiqüt-teyr” əsərinin qısa məzmunu təsirini
bağışlayır. Qəsidədə “Məntiqüt-teyr” əsərinin adı çəkilir, əsərdəki mərhələlərə,
mənalara işarə edilir. Bu qəsidə lakonik şəkildə əsərin əsas mənasını əhatə edir.
Divanda 30 qəsidə vardır.
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Qəzəliyyat. Qəzəliyyatında şair əksərən ilahi sevgilini mədh edir. Bir çox
qəzəlləri formaca aşiqanə qəzələ bənzəsə də, əslində, şairin bənzətmə və istiarələri
bütün bunların ilahi sevgiliyə aid olduğunu göstərir:
ز زلفت زنده می دارد صبا انفاس عسی را
[205, 130]زرويت می کند روشن خيالت چشم موسی را
Səba zülfünlə İsanın nəfəsini diriltdi; Xəyalın üzünün nuru ilə İsanın gözlərini
işıqlandırdı.
Əttarın poeziyası insanı ucalığa, ruhaniyyətə, ali hisslərə səsləyir:
کسی با شوق روحانی نخواھد زوق جسمانی
ّ برای گلبن وصلش رھا کن
[205, 137-138]من سلوا را
Heç kim ruhani şövqlə cismani zövqləri istəməz; Vüsalının gül ağacı üçün
mənni-səlvadan (qüdrət halvası və bildirçin əti) vaz keç.
Burada şair təlmih yolu ilə Qurani-Kərim hekayəsinə işarə edir. İsrail
oğullarının İsa peyğəmbərlə yolçuluqları zamanı qüdrət halvası və bildirçin ətindən
imtina edərək dünyəvi qidalar istəmələrinə münasibət bildirilir. Məsələn, Quranın
Taha surəsinin 80-ci ayəsində Allah Təala buyurur: يَا بَ ۪ ٓني اِ ْس َٓرا ۪ٔي َل قَ ْد اَ ْن َج ْينَا ُك ْم ِم ْن َعد ﱢُو ُك ْم
ب ﱡ
ور ْاالَ ْي َمنَ َونَ ﱠز ْلنَا َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ﱠن َوالس ْﱠل ٰوى
َ َِو ٰو َع ْدنَا ُك ْم َجان
ِ الط
Ey İsrail oğulları! Sizi düşməninizdən (Fironun əlindən) xilas etdik. (Tövratın
nazil olması üçün) sizə Tur dağının sağ tərəfini vəd buyurduq. Sizə (göydən) qüdrət
halvası və bildirçin endirdik!
Əttar burada dünyəvi həvəslər uğruna mənəvi zövq və nemətləri itirməməyi
tövsiyə edir. Şair bəzən məcaz yolu ilə halını yarın pərişan saçlarına bənzədir, ondan
saçlarını üzünün ətrafında toplamasını və aşiqin parçalanmış qəlbini birləşdirməsini
xahiş edir. Bununla da kəsrətdən, maddi aləmin qaranlığından qurtularaq ruhlar
aləminin nuru ilə nurlanmağı arzulayır. Şair bəzən də açıq-aşkar şəkildə
maddiyyatdan uzaqlaşaraq xəlvət və üzləti seçməyə, fanidən baqiyə yönəlməyə
çağırır:
تا در اين زندان فانی زندگانی باشدت
کنج عزلت گير تا گنج معانی باشدت
گر به ترک عالم فانی بگويی مردوار
[205, 145-146] عالم باقی و ذوق جاودانی باشدت
Əgər istəyirsən ki, bu fani zindanda yaşayışın olsun; Üzlət küncü tut ki, sənə
mənalar xəzinəsi açılsın. Əgər ərlər kimi fani aləmi tərk edərsənsə; Baqi aləm və
əbədi zövqlər sənin olar.
Əttarın qəzəllərində vəhdəti-vücud fəlsəfəsi üstünlük təşkil edir:
عزيزا ھر دو عالم سايۀ توست
[205, 160]بھشت و دوذخ از پيرايه توست
Ey əziz, hər iki aləm sənin kölgəndir; Cənnət və cəhənnəm sənin
bəzəklərindəndir.
Və ya:
قبلۀ ذرّات عالم روی توست
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[205, 161]کعبۀ اوالد آدم کوی توست
Aləmin bütün zərrələrinin qibləsi sənin üzündür; Adəm övladının Kəbəsi sənin
küçəndir.
“Aşiqlik yolu sonsuz, sahilsiz bir yoldur” [205, 122] deyən Əttar aşiqlərin
qəlbini də eşq səhrasına bənzədir. “Aşiqlərin qəlbi bir eşq səhrasıdır, o səhra nə
uzaqda, nə də yaxındadır” [205, 176]. O səhrada məşuqə öz taxtını qurub
oturmuşdur:
در آن صحرا نھاده تخت معشوق
به گرد تخت دايم جشن و سور است
ھمه دلھا چو گلھای شکفته است
[205, 176]ھمه جانھا چو صفھای طيور است
Məşuq (ilahi sevgili) çadırını o səhrada qurmuşdur; Onun taxtının ətrafında
daim şadlıq məclisi və sevinc vardır. Bütün qəlblər gül kimi açılmışdır; Bütün ruhlar
quşlar kimi ətrafında səf çəkmişdir.
Bütün canlar hərəsi bir dildə öz eşq nəğmələrini oxumaqdadırlar. Əttara görə,
salik, Haqq aşiqi dünəndə ilişib qalmamalı, olanların fikri ilə gələcəyini məhv
etməməli və sabah, gələcək fikri ilə bu gün işləyəcəyi saleh əməllərindən
uzaqlaşmamalı, anı düşünməli, bu gününün qiymətini bilməli və onu doğru
dəyərləndirməyi bacarmalıdır. Yəni sufi vaxtın oğlu olmalıdır:
ھست مرد حقيقت ابن الوقت
[205, 181]الجرم بر دو کون پيروز است
Həqiqət əri ibnəl-vəqtdir (vaxtın oğludur); Əlbəttə ki, hər iki dünyada qalibdir.
Əttarın divanında “quş” rəmzindən sıx-sıx istifadə edilir. İnsan bir quşa, bu
dünya və onun nemətləri isə quşu tələyə salan danəyə bənzədilir.
Maraqlıdır ki, Əttar bütün divan boyu “Məntiqüt-teyr” əsərində ifadə edilən
ideyaları, obrazları, mərhələləri qəzəllərində açıqlayır. Əttarın lirik yaşantılarını əks
etdirən qəzəllər onun həyat yolunu, “Məntiqüt-teyr”dəki quşların çıxdığı yolçuluğa
bənzər həyat yolunu ifadə edir. Şairə görə, hər insan qəlbində doğan həqiqət günəşini
nəfsani istəklərin zülməti ilə qapatmamalı, Onun nuru ilə nurlanmalıdır.
چو خفّاشی بميری چشم بسته
[205, 238]اگر خورشيدی تو رخشان نگردد
Yarasa kimi gözübağlı öləcəksən; Əgər sənin [qəlbindəki ilahi eşq] günəşin
şəfəqlərini saçmasa.
Divanda dərin hiss-həyəcan, ilahi eşq, hicran, həsrət duyğuları ilə alışıb-yanan
salikin təlatümlü ruhi halları, yanıqlı nalələri ilə dolu beytlər üstünlük təşkil edir:
گر آه کنم زبان بسوزد
بگذر ز زبان جھان بسوزد
مغزم ھمه سوختست و امروز
وقت است که استخان بسوزد
Əgər ah etsəm, dilim yanar; Dil nədir ki, cahan yanar. Bütün cismin, canım
yanıb; Artıq sümüklərimin yanma vaxtıdır.
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Əttarın dünyagörüşü, təriqəti, mürşidi haqqında məlumat əldə etmək
baxımından bu qəzəldə maraqlı məlumatlar vardır:
پير ما وقت سھر بيدار شد
از در مسجيد بر خ ّمار شد
از ميان حلقۀ مردان دين
[205, 270]در ميان حلقۀ زنّار شد
Bizim pirimiz, rəhbərimiz səhər vaxtı oyandı; Məscid qapısından sərxoş halda
girdi. Din adamlarının həlqəsinin ortasından; Zünnar həlqəsinin ortasına girdi.
Bu qəzəldə Əttar dinin zahiri qayda-qanunlarını tərk edib rindlik yolunu tutan,
əslində isə siddiqlərdən olan, Haqq yolunda var-yoxunu isar edən bir piri təsvir edir.
Şeyx Sənanın xüsusiyyətlərini ifadə edən bu piri Əttar sonda belə səciyyələndirir:
ّ قصّۀ آن پير
ھالج اين زمان
[205, 280]انشراح سينۀ ابرار شد
O Həllac adlı pirin hekayəsi; Saleh insanın sinəsini yarıb genişləndirdi.
Bu qəzəl Əttarın mənəvi olaraq Həllac Mənsuru özünə mürşid seçdiyi barədə
fikirləri doğruldur. Bu qəzəl Əttarın irfani fikirlərini anlamaq üçün olduqca
əhəmiyyətlidir. Qəzəlin sonunda “Pire-ma”, yəni mürşidin Həllac Mənsur olduğu
aydın olur. Həllacın faciəli aqibəti və dərin fəlsəfi fikirləri Əttara çox böyük təsir
göstərmişdir. Şair bütün məsnəvilərində Həllacın həyatı və halları ilə bağlı hekayələr
vermiş, onun fəlsəfəsi Əttarın mürşidi, rəhbəri olmuşdur. Çox zaman özünü Həllaca
bənzədir:
ھمچو اين عطّار بس مشھور گشت
ّ ھمچو آن
[205, 285]حالج بس منصور شد
Bu Əttar kimi çox məşhur oldu; O Həllac kimi çox Mənsur oldu.
[205, 402] منصور تويی بزن انا الحق
Mənsur sənsən, bir “Ənəlhəqq” söylə.
Əttar bir çox hallarda “Həllac” sözünün lüğəti mənasından (pambıqtəmizləyən)
poetik şəkildə istifadə edir:
ّ چو ان
[205, 401]حالج بر کش پنبه از گوش
O Həllac qulağından pambığı çıxardıqda...
بدان مقام که حالّج ھمچو پنبه سوخت
[205, 73]زانا الحقّش ھمه حق ماند و محو گشت انا
O məqamda ki Həllac pambıq kimi yandı; Onun “Ənəlhəqq” sözündən ancaq
“Həqq” qaldı. “Ənə” (mən) məhv oldu.
Həllacın adının mənası barədə Əttar “Təzkirətül-övliya” əsərində belə bir
rəvayət söyləyir: “Nəqldür ki, bir gün Həllac çigitli pənbə yanından keçərdi. Bir kəz
nəzər eylədi, ol çigitlər bir-birindən ayrılıb atıldı. Anınçün ana Mənsur Həllac
derlərdi”.
Əttar “Təzkirətül-övliya” əsərindəki bir çox övliyalar kimi məlamət yolunu
tutan, məlaməti özünə həyat prinsipi seçən bir salikdir.
سالمت از چه می جويی مالمت به در اين دريا
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[205, 370]که آن وقت است مرد ايمن که راھی پر خطر دارد
Nədən səlamət axtarırsan ki, bu dəryada məlamət daha yaxşıdır; Kişi
xətərlərlə, təhlükələrlə dolu bir yolda arxayın, qorxusuz olar.
Əttarın bəzi qəzəllərində mənəvi yolçuluğun mərhələləri, salikin təriqətdən
Həqiqətə yüksəlişi ifadə edilir. Kim ki Həqiqət yolunda həqiqətdən xəbərsizdir, o,
aşiqlərin hallarını anlaya bilməz. Şairə görə, eşq yükü elə bir yükdür ki, can mərkəbi
(miniyi) onun ağırlığı altında əzilər:
قوّت بار عشق تو مرکب جان نمی کشد
[205, 296]روشنی جمال تو ھر دو جھان نمی کشد
Eşq yükünün ağırlığını can miniyi daşıya bilmir; Sənin camalının işığına iki
cahan dözməz.
Əttarın 4 “Nəqoncid” rədifli, bir “Nəmiqoncid” rədifli qəzəllərində isə şeirəsözə, dünyaya, maddiyyata, qəlibə sığmazlıq, vəhdəti-vücud ideyaları ifadə edilir.
Divanda şairin maraqlı bənzətmələri diqqəti cəlb edir. Məsələn, şair mavi göyləri
“piruzepuş” (firuzə rəngli paltar geyinmiş) sufiyə bənzədir [205, 189]. Əsən səhər
yellərini İsanın nəfəsi adlandıran şair həmin beytin ikinci misrasında Xəzərin
üzərindən keçən əsintiləri Xızırın həyat suyuna bənzədir [205, 249].
Şair oxucusuna üz tutaraq deyir ki, əgər Məhəmməd ola bilməsən də, heç
olmasa Əbu Ləhəbin etdiyini etmə. Yəni sadiq bir bəndə, ixlaslı bir müsəlman ola
bilməsən də, heç olmasa inkar yoluna girmə [205, 251].
Şair qəzəllərində əksərən ilahi eşq şərabı ilə məst olmuş Haqq aşiqinin
yaşantılarını ifadə edir. Məşuqənin verdiyi şərabın məstliyi onun başında əbədi
olaraq qalacaqdır. Özünü “məsti-cavidan” adlandıran şairin “Nərəsid”, “Nəmirəsid”
rədifli qəzəlləri ilahi sirlərə yetişməyin, bu dünyada ilahi sevgiliyə qovuşmağın
qeyri-mümkünlüyünü ifadə edir.
Əttar yaradıcılığında nəfsin tərbiyəsi ən önəmli yer tutur. Şairin fikrincə, insan
ibadət və riyazətlə nəfsi yalnız keyidə və ya yatıra bilər. Nəfsin fitnələrindən
qurtulmaq üçün isə yeganə yol onu eşq atəşi ilə birdəfəlik yandıraraq məhv etməkdir.
Əttarın bu fikirləri Mövlana Cəlaləddin Ruminin “Məsnəvi” əsərinin III cildindəki
“İlantutan və donmuş əjdaha” hekayəsində öz əksini tapıb. Həmçinin “Şeyx Sənan”
hekayəsi də yalnız ibadətlə nəfsi tərbiyə etməyin mümkünsüzlüyünə işarə edir. Şair
bir qəzəlində bu fikirləri lakonik şəkildə ifadə edir:
اگر صد سال روز و شب رياضب می کشی دايم
[205, 293]مباش ايمن يقين می دان که نفست در کمين باشد
Əgər yüz il gecə-gündüz dayanmadan riyazət etsəm; Arxayın olma, yəqin bil ki,
nəfsin pusquda durmuşdur.
Əttarın lirik qəhrəmanı maddi varlığını, dünyəvi arzularını havaya verərək
Haqqın varlığında yox olmuşdur. “To xod hecabe-toyi, Hafez, əz miyan bər xiz”
deyən Hafiz Şirazi kimi, Əttar da özünü haqqa gedən yolda ən böyük maneə kimi
görür:
عطّار مرا حجاب راه است
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[205, 298]با او به سفر نخواھم آمد
Əttar bu yolda mənə hicab, maneədir; Onunla səfərə çıxmaq istəmirəm.
Burada şairin özündən kənar bir şəxs kimi, yad bir adam kimi bəhs etməsi
təsadüfi deyildir. Əttarın fikrincə, Haqq aşiqi özünə yad, biganədir, bixudluq şərabı
ilə sərməstdir. Dünya malına həris olduqları və hər şeydən gözünü-könlünü
çəkdikləri üçün heç kəs onları yollarından azdıra bilməz.
عاشقان از خويشتن بيگانه اند
وز شراب بيخودی ديوانه اند
شاه بازان مطار قدسييند
[205, 307]ايمن ازتيمار دام و دانه اند
Aşiqlər özlərinə biganədirlər; Bixudluq, yoxluq şərabından divanədirlər.
Qüdsiyyət səmasının şahbazları, qartallarıdırlar; Dən, yem, tələ dərdindən
qurtulmuşlar, arxayındırlar.
Bu qəzəldə Əttar Haqq aşiqlərini çox yüksək dəyərləndirir. İki aləm sədəfdir,
aşiqlər isə sədəfin içindəki dürr danəsidir. “Bu taifə” məxfi, gizli xəzinələrdir, ona
görə də külxən və viranələrdə məskən edərlər. Aləmin fəsadından uzaq olan bu
xariqüladə insanlar həm divanə, həm də fərzanədirlər.
Əttarın qəzəlləri bəsirət gözü açıq olanlar üçün yazılmışdır. Arif insan hər
zərrədə haqqı görməli, qətrədə dəryadan xəbər tutmalıdır:
کسی کو ھر چه ديد از چشم جان ديد
[205, 356]ھزاران عرش در موی عيان ديد
Gördüyü hər şeyi can gözü ilə görən kəs; Bir tükdə minlərlə ərşi əyan görər.
Bu dünyanın tilsimi nur və zülmət içində gizlidir. Arif olan bu ikisi arasındakı
xəzinəni görə bilməlidir. Aləmdə hər şey Haqqın varlığına bir sübutdur. Lakin
Haqqın özü görünməzdir:
دو جھان پر و بال سيمرغ است
[205, 360]نيست سيمرغ و آشيانه پديد
İki dünya Simurqun qanadlarıdır; Simurq və onun yuvası gözə görünmür.
Nigari kimi, Əttarın “Divan”ında da “Ey eşq” sözü ilə başlayan qəzəl vardır:
ای عشق تو کيميای اسرار
[205, 370] سيمرغ ھوای تو جگرخوار
Ey eşq, sənsən sirlər kimyası; Sənin havanın Simurqu ciyərlər yaxar.
Əttar insan övladına müraciətlə deyirdi:
اال ای يوسف قدسی بر آی از چاه ظلمانی
[205, 126]به مصر عالم جان شو که مرد عالم جانی
Ey müqəddəs Yusif, qaranlıq quyudan çıx, qurtul; Can (ruh) Misrinə get ki, sən
ruhlar aləminin ərisən.
Sənin ruhun Yusif kimi quyudadır, onu bu qaranlıq quyudan xilas et. Yusif
kimi Kənan ölkəsini tərk edərək Misirə yola düş. Mənalar aləminin sultanı ol.
Qaranlıqlarla dolu nəfs zülmətindən xilas olaraq nurani və ruhani aləmə qədəm qoy.
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Əttarın bəzi qəzəlləri məzmunca rindanə üslubda yazılsa da, bəzən rindlik
sərhədlərini də aşır, şəthiyyat adlanan şeirlərə də aid edilir. Şairin mübahisəli
fikirlərə səbəb olan belə qəzəllərindən birinə nəzər salaq:
مسلمانان من آن گبرم که دين را خوار می دارم
مسلمانم ھمی خوانند و من زنّار می دارم
طريق صوفيان ورزم و ليکن از صفا دورم
صفا کی باشدم چون من سر خ ّمار می دارم
ببستم خانقاه را در در ميخانه بگشودم
[205, 515]ز می من فخر می گيرم ز مسجيد عار می دارم
Müsəlmanlar, mən o gebrəm (kafir, atəşpərəst) ki, dini xar bilirəm; Hamı mənə
müsəlman deyir, ancaq mən zünnar bağlayıram. Sufilərin yolunu tuturam, ancaq
(səfadan) saflıqdan uzağam; Necə saf olum ki, mənim başım xumar, sərxoşdur.
Xanəgahın qapısını bağlayıb meyxanə qapısını açmışam. Meylə fəxr edirəm,
məsciddən ar edirəm.
Onu da qeyd edək ki, Əttar divanının fərqli nüsxələrində və bəzi məcmuələrdə
bu şeirin daha böyük mübahisələrə səbəb olan, şəth elementlərinin daha çox olduğu
variantları da mövcuddur. Bu qəzəlin bir çox mütəsəvviflər və tədqiqatçılar
tərəfindən fərqli yozumlarına rast gəlirik [72, 354-381].
Əttarın eyni əhvali-ruhiyyəni ifadə edən beş “Çun konəm” rədifli qəzəli də
vardır. Əttarın “Divan”ında ilahi eşq sirləri ifadə edilir. Şair eşqi belə səciyyələndirir:
عشق چيست از خويش بيرون آمدن
[205, ...]غرقه در دريای پر خون آمدن
Eşq nədir? Özündən kənara çıxmaq (cismani varlığını məhv etmək, aradan
götürmək); Qanla dolu dəryada qərq olmaq!
Şairin divanında Xəzər dənizinin də adı keçir. Əttar Xızır və Xəzər sözlərinin
bənzərliyindən istifadə edərək gözəl poetik nümunələr yaradır:
،دم عسی است که با باد سحر می گذرد
[205, 250].وآب خضر است که بر روی خضر می گذرد
Əsən səhər yelləridir İsanın nəfəsi ilə gələn; Xızırın həyat suyudur Xəzərin
üzərindən keçən.
Əttar şeirində türk və türklük anlayışları bir çox fərqli məzmun və mənalarda
işlənsə də, əsasən, gözəllik, ucalıq, ilahi istiğna mənalarında sıx-sıx müşahidə edilir:
،در آمد دوش ترک نيم مستم
به ترکی برد دين و دل ز دستم
،ز مستی خرقه بر آتش نھادم
[205, 422]ميان گبرگان زنّار بستم
Gəlib çıxdı dünən o yarısərxoş türk gözəlim; Türklüklə (burada yağmaçı türklər
kimi – N.M.) dinimi və qəlbimi əlimdən aldı.
Maraqlıdır ki, bu şeirdə şairin “Məntiqüt-teyr” əsərində ən məşhur hekayə olan
“Şeyx Sənan” hekayəsinin süjetinə uyğun bir süjetdən söhbət gedir. Şair Şeyx Sənan
kimi var-yoxunu eşq yolunda qurban verir. Lakin bu şeirdə şairi eşqi ilə din yolundan
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azdıran, divanə, rüsva edib meyxanələrə salan kafir qızı türkdür. Fikrimizcə, “Şeyx
Sənan” əsərində də tarix etibarilə islamın erkən dövrlərindən söhbət getdiyi üçün
əsərdə haqqında söhbət gedən xristian qızının da türk olması fikri tamamilə məntiqə
uyğundur.
Bu şeirdə də şairin lirik qəhrəmanı eşq yolunda var-yoxunu itirmiş, din-imanı
bada vermiş bir aşiqdir. Lakin şair burada çox incə bir mətləbə toxunur. Eşqin
məstliyi keçdikdən sonra aşiq anlayır ki, əslində, bu, din-imanı itirmək deyil, ilahi bir
cəzbəyə qapılaraq, nəfsini eşq atəşində yaxmaq, nəfsin hiylələrindən, təhlükələrindən
qurtulmaq imiş:
 کفر ديدم،چو عزم زھد کردم
به صد مستی ز کفر و زھد جستم
پس از مستی عشقم گشت معلوم
که نفس من بت و من بت شکستم
چه می پرسی مرا که عشق چونی
[205, 422]ھمی ھستم چنان کز عشق ھستم
Zahidliyə çalışdım, küfr gördüm; Yüz məstliklə küfr və zöhd aradım. Eşq
məstliyinə qapıldıqdan sonra məlum oldu ki, mənim nəfsim büt imiş, mənsə
bütsındıran! Məndən eşqin necə olduğunu nədən soruşursan? [Eşqimlə ölçülür
varlığım], Nə qədər aşiqəmsə, o qədər varam.
Bu, aşiqin nə məst, nə huşyar, nə fani, nə də baqi olduğunu anlamadığı ilahi
məstlik, heyrət məqamıdır. Şair bir çox məsnəvilərində yaratdığı məcnun, divanə
aşiq obrazlarının hal və vəziyyətlərini də öz dilindən, öz yaşantıları kimi təqdim edir.
Ümumiyyətlə, Əttar divanında rindlik, qəllaşlıq, qələndərlik əhvali-ruhiyyəli
qəzəllər üstünlük təşkil edir. Şair eşq sərməsti olduğunu, dəfələrlə tövbə etsə də,
tövbəsini sındırdığını dilə gətirir:
دی در اوباش زمانی بنشستم
ّ
[205, 423]قالش و قلندر شدم و توبه شکستم
Dünən meyxanədə bir müddət oturdum; Qəllaş və qələndər oldum, tövbəmi
sındırdım.
ّ مرا
 ھستم،قالش می خوانند
من از دردی کشان و نيم مستم
نمی گويم ز مستی توبه کردم
[205, 423] شگستم،ھر آن توبه کز آن کردم
Mənə qəllaş deyirlər, doğrudur, eləyəm; Mən şərab küpünün dibini başına
çəkən yarısərxoşlardanam. Demirəm ki, sərxoşluqdan tövbə etmişəm; Çünki etdiyim
bütün tövbələri sındırmışam mən.
Şair eşqə düşdüyü gündən bəri məlamət əhli olduğunu, eşq, aşiq adını üzərinə
götürdükdən bəri bütün ad-sandan, şan-şöhrətdən uzaq olduğunu bildirir. Zahidlik və
xalq arasında ibadəti ilə ad qazanmış bir din əhli olmağın onu kibrə düçar
edəcəyindən qorxan şair ona aid edilən bütün mənfi sifətləri qəbul etdiyini
vurğulayır. Şairin “Təzkirətül-övliya” əsərində də övliyalar xalq arasında ibadət və
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riyazətləri ilə şan-şöhrət qazanmaqdan qorxduqları üçün bəzən könüllü olaraq
məlamət sifətlərini öz üzərilərinə götürürdülər [bax: 12, 184-186].
Əttarın divanındakı əksər qəzəllər vəhdəti-vücud ideyalarını, Haqq aşiqinin
mənəvi təkamül prosesini açıqlayan, zərrənin küllə qovuşmasını, nüzul və üruc
prosesini əks etdirən poetik nümunələrdir:
گم شدم در خود نميدانم کجا پيدا شدم
[ شبنمی بودم ز دريا غرقۀ دريا شدم205, 434]
Özümdə itirmişəm özümü, necə tapım, bilmirəm; Dəryadan bir damla idim,
dəryada qərq oldum.
Şairin yaradıcılığında yox olmaq, küllə qovuşaraq onun varlığında məhv
olmaq, Həqiqət dənizində qərq olmaq motivləri üstünlük təşkil edir. Bu yox olmaq,
itmək Əttarın varlığı, imzası, ruhu, dini-imanıdır:
گم شدن در گم شدن دين من است
[205, 189]نيستی در ھستی آيين من است
Yox olmaqda yox olmaq mənim dinimdir; Yoxluqda varlıq mənim ayinimdir.
Əttarın “Qom şodəm” (“İtdim”) qəzəli onun yaradıcılığı, yolu, dünyagörüşü
barədə aydın təsəvvür yaradır:
در سفر عشق چنان گم شدم
[205, 434]کز نظر ھر دو جھان گم شدم
Eşq səfərində elə itmişəm, yolumu azmışam ki; Hər iki cahanın nəzərində qeyb
olmuşam.
Şair burada eşq səfəri dedikdə mənəvi yolçuluğu, süluku nəzərdə tutur. Şairin
əksər əsərlərində təsvir etdiyi bu mənəvi təkamül yolu yeddi mərhələdən ibarət
olaraq verilir. Tələb, eşq, tövhid, mərifət, heyrət, istiğna, fəna-bəqa adlandırılan bu
yeddi mərhələdə salikin maddi varlığı, nəfsi ortadan qalxır, artıq sevgilinin
xüsusiyyətlərini kəsb edir, özünə məxsus olan fərdi sifətlərdən, şəhvət və
ehtiraslardan, rənglərdən qurtulur, Haqqın varlığı ilə var olur. Hər iki aləm: dünya və
axirət onun gözləri önündən silinir. Dünyadan və axirətdən keçərək yalnız yarın
vüsalına qovuşmağı arzulayar.
نام نشانم ز دو عالم مجوی
[205, 434]کز ورق نام نشان گم شدم
İki aləmdə də adımı və nişanımı axtarma; Ad və nişan vərəqindən yerli-dibli
silinmişəm mən.
Salik burada “Allahın əxlaqıyla əxlaqlanın” hədisinin hökmünə uyğun olaraq,
özünə aid olan bütün fərdiliklərdən qurtulur, küllün, Haqqın sifətlərini kəsb edir.
Odun içində əriyib qızaran dəmir odun xüsusiyyətlərini kəsb edərək yandırıcılıq,
qırmızılıq və s. xüsusiyyətlər kəsb etdiyi kimi [bax: Mövlana], Haqq eşqi ilə alışıbyanan salik də Haqqın varlığında itib-batır. Lakin bu, adi itib-batmaq deyil, əksinə,
fanilikdən qurtaran, əbədi həyat bəxş edən bir itməkdir.
ھيچ کسم نيز نبيند دگر
[205, 434]کز خطرات تن و جان گم شدم
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Artıq məni heç kimsə görməz bir də; Canın və bədənin xətərlərindən,
təhlükələrindən qurtulmuşam mən!
Salikin maddi varlığı onunla Allah arasında olan başlıca maneə olduğu üçün
salik öz maddi mənini, nəfsini aradan götürdükdən sonra yolundakı bütün təhlükələr
də aradan qalxmış olur. İnsanın nəfsi onu bəlalar girdabında məhv edən zəhərli ilana,
təhlükəli əjdahaya bənzədilir. Nəfslə mübarizədən qalib çıxmış salik onun
təhlükələrindən də qurtulmuş olur.
جامه دران اشکفشان آمدم
[205, 434]رقس کنان نعره زنان گم شدم
Paltarlarını yırtmış, göz yaşlarım axa-axa gəlmişəm mən; Rəqs edərək, nərə
çəkərək gedirəm yoxluq aləminə.
İnsan ana bətnində bir kisənin, pərdənin içində inkişaf edir, doğulma vaxtı
gəldikdə isə pərdə cırılır, körpə doğulduqdan sonra ilk havanı udduğu anda ağlayır,
göz yaşı axıdır. Dünyadan köçdükdə isə canını tapşıran anda bədənində bir
silkələnmə, titrəmə müşahidə edilir. Ölüm anında bəzən içində səssiz, bəzən də səsli
nərələr, ah-fəğanlar çəkir. Bu ölüm anı Əttarda rəmzi olaraq salikin səma anında
vəcd halındakı rəqs və nərələrinə də işarə ola bilər. Burada “rəqs konan”,
“Nərezənan” sözləri həm də sufilərin ilahi vəcd halını əks etdirən rəqslərinə, səmaya
işarədir. Əttar bir çox əsərlərində səmadan bəhs edir. Bu şeirin ahəngi, vəzni, pafosu
şairin məhz səma prosesində yazdığını deməyə əsas verir.
چون ھمه از گم شدگی آمدند
[205, 434]گم شدگی جستم از آن کم شدم
Hər kəs elə yox olmaqdan gəlmədimi? Mən də yox olmağı axtardım, onun üçün
yox oldum.
İnsan o aləmdən, aləmi-ərvahdan bu dünyaya gəldikdə oradan yox olur bu
dünyaya gəlmək, var olmaq üçün. O dünyadan ayrılmasa, bu aləmdə doğula bilməz
ki! Lakin bu dünyaya gəldikdən sonra da daim əslini arayır, ona qovuşmağı
arzulayır. İçində qeyri-ixtiyari olaraq onu çəkən o aləm, ədəm yoxluq aləmidir.
Ömrünün hər keçən anı onu əslinə, ölümünə yaxınlaşdırır.
بار امانت چو گران بود و سعب
[205, 434]من سبک از بار گران گم شدم
Əmanət yükü çox ağır olduğu üçün əldə tutmaq çətindir; Mən tez bu ağır
yükdən qurtuldum.
Əzəl günündə Allah Təala müqəddəs əmanəti dağlara-daşlara təklif etdi, lakin
yalnız insan cahilliyi üzündən bu əmanəti götürməyi öz boynuna götürdü. Bu dünya
bir sınaq, imtahan yeridir. Allahın bizə verdiyi əmanəti, imanı əlimizdən almaq, bizi
haqq yolundan ayırmaq üçün saysız maneələr, yolkəsənlər, şər qüvvələr var. Aşiq bu
olduqca təhlükəli yolda bir an öncə əmanəti sahibinə çatdırmaq, ona qovuşmaq və
bütün yüklərdən qurtularaq asudəliyə çatmaq istəyir.
گم شدم و گم شدم و گم شدم
[205, 434]خود چه شناسم که چه سان گم شدم
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İtmişəm, yox olmuşam, məhv olmuşam; Özümü necə tanıyım, necə deyim ki,
necə yox olmuşam?!
Şair üç dəfə “qom şodəm” (itdim) sözünü verir. Şeirdə bədii təkrir adlanan bu
ifadə vasitəsilə şair həm sözün məna çalarlarına, semantik qatlarına işarə edir, eyni
zamanda kainatın cəmad, nəbat və insan şəklində üçpilləli inkişaf mərhələsindən
keçdiyi və kamil insan olmağa aparan dördüncü pilləsinə qədəm qoyduğunu ifadə
edir. Salikin özündən xəbərsiz halda, ilahi cəzbəyə qapılaraq, kainatın əzəl və əbədi
dövrünə düşərək yoxolma, məhv olma halına işarə edir. Cismani məhv məna
aləmində var olmaq, əbədi həyat qazanmaqdır.
سايۀ يک ذرّه چه سان گم شود
[205, 434]در بر خورشيد چنان گم شدم
Bir zərrənin kölgəsi necə yox olursa; Mən də günəşin qarşısında eləcə yox
oldum.
Burada zərrə və günəş qarşılaşdırması ilə cüz və küll, makrokosm və
mikrokosm münasibətləri öz əksini tapmışdır. İnsan o böyük aləmin bir zərrəsidir.
Günəşin qarşısında bir zərrənin kölgəsi necə yox olursa, insan da Allahın varlığında
eləcə yox olur. Hər ölən insan dəryaya qoşulan dərya kimi əbədiyyətə qovuşur.
Qurani-Kərimdə “İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun” (“Ondan qopmuşuq və yenə ona
dönəcəyik”) ayəsi bu küll və cüz münasibətlərini ifadə edir.
بحر شغبناک چو گشت آشکار
[205, 434]بر سفت قطره نھان گم شدم
Dalğalanmış dəniz aşkar olduqda; Bir qətrə kimi gizlicə qeyb oldum.
Burada da şair vəhdəti-vücud ideyalarını ifadə edir. İlahi eşq dənizi
dalğalandıqda salikin varlığı dəryaya qovuşan damla kimi yox olur, bütövə, tama,
küllə qovuşur, onun varlığıyla var olur. Qətrə dənizdə yox olur, lakin bu yoxluq, bu
itmək onu məhvə deyil, əbədi həyata qovuşdurur.
قطره بُدم بحر به من باز خورد
[205, 434]تا خبرم بُد به ميان گم شدم
Qətrə idim, dərya məni təkrar uddu; Özümə gəlib xəbər tutduqda ortadan yox
olmuşdum.
Salik xəbəri olmadan bu eşqin içində kamilləşir, özünə gəldikdə isə dünyəvi
varlığından qurtulmuş, vəhdətə qovuşmuş olur. Dərya necə qətrəni udaraq özünə
çəkirsə, qulun varlığı da eləcə Haqqın varlığında görünməz olur.
شد ھمگی ھستی عطّار نيست
[205, 434]تا ز ميان ھمھگان گم شدم
Əttarın bütün varı, bütün varlığı yox oldu; Beləcə hamının arasından yox
oldum.
Şair bu son misra ilə yox olmanın ən son mərhələsinə çatdığını, dünyaya dair
heç bir əlaməti qalmadığını, var-yoxunu Haqq yolunda qurban verdiyini bildirir.
Bu qəzəl də həzəc bəhrində, müftəilün, müftəilün, fəilün ölçüsündə yazılmışdır.
Bu ölçü əruzun oynaq bəhrlərindən biri olub vəcd və yüksək hiss-həyəcanı ifadə
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etmək üçün əlverişlidir. Qəzəl əvvəldən sona qədər sistemli şəkildə zərrə və tam,
dərya və damla, cüz və küll münasibətlərini ifadə edir. “Qom şodəm, yəni “itdim”
rədifi materiyanın itməməsi fikri ilə ziddiyyət təşkil etsə də, əslində, burada “yoxluq”
anlayışı həqiqi mənada deyildir. Bu baxımdan qəzəl ziddiyyətlərin vəhdəti,
harmoniyası üzərində qurulmuşdur.
Əttar eşq yolunda bişmiş, yanmış, külə çevrilmiş, tüstü kimi göyə doğru yol
almışdır:
تا عشق توسوخت ھمچو عودم
[205, 440]يک زرّه نماند از وجودم
Sənin eşqin məni ud kimi elə yandırdı ki; Vücudumdan bir zərrə belə qalmadı.
Əttarın fikrincə, eşq dərdi əzəli bir qismət olaraq İlahi tərəfindən ona
göndərilmişdir. Aşiqə isə bu dərdi dərman kimi qəbul etməkdən başqa bir şey
yaraşmaz.
ھر آن دردی که دلدارم فرستد
[205, 229]شفای جان بيمارم فرستد
Hər bir dərd ki, mənə dildar göndərdi; Bu xəstə canıma şəfa göndərdi.
Əttarın divanında sırf təsəvvüfi mənaları ifadə edən, rindlik, qələndərlik,
məlamətilik əhvali-ruhiyyəsini əks etdirən qəzəllərlə yanaşı, dünyəvi gözəlliklərə,
gözəli, təbiəti, baharı təsvir edən qəzəllərə də rast gəlirik:
جھان از باد نوروزی جوان شد
زھی زيبا که اين ساعت جھان شد
شمال صبحدم مشکين نفس گشت
[205, 289]صبای گرم رو عنبرفشان شد
Cahan novruz küləyi ilə cavanlaşdı; Dünya bu saat necə də gözəlləşdi!
Şimaldan səhər küləyinin müşk ətirli nəfəsi gəldi; İsti səba yeli ənbər ətri saçdı.
Lakin hətta dünyəvi gözəllikləri əks etdirən şeirlərində də irfani mənaları
müşahidə etmək mümkündür. Kainatın hər cüzünə ibrət gözü ilə baxan şair bu maddi
aləmin keçici, dünya nemətlərinin fani olduğunu hiss etdirir hər misrasında. Novruz
əhvali-ruhiyyəsiylə, sevinc notlarıyla başlanan qəzəlin son misrası belə bitir:
بالی ناگھان اندر پی ماست
[205, 289]دل عطّار از اين غم ناگھان شد
Qəfil, nagahan bir bəla bizim arxamızca gəzir; Əttarın qəlbi buna görə belə
narahat olmuşdur.
Əttarın divanını və bütün yaradıcılığını dərindən incələdikdə onun daha çox
dərd şairi olduğu, Füzuli kimi hicranı vüsaldan üstün tutduğunu, fövqəlbəşəri bir
kədəri tərənnüm etdiyini görürük.
Ədəbiyyat
Attar, F. Mantık-Al-Tayr, Önsöz A.Gölpınarlı İstanbul, 1962
Nəzakət Məmmədli, Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərində təsəvüf və onun
bədii ifadə sistemi, Elm və Təhsil, Bakı, 2011
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1381 ، ديوان عطار نيشابوری )شرح احوال عطار بديه الزمان فروزانفر( تھران
1378 ،  تھران، در بارۀ زندگی و انديشۀ عطار، صدای بال سيمرغ،عبد الحسين زرّين کوب
 با کاروان، عطّار پير اسرار، عبد الحسين زرّين کوب1378،نقد ادبی تھران
1320 ،تھران، جستجو در احوال و آثار فريد الدين عطار،سعيد نفيسی
1362،  تھران، ديوان به سيع و اھتمام مدرس رضوی،ابو المجدود بن سنايی غزنوی
Незакет Мамедли
ПОЭТИЧЕСКИЕ И СУФИЙСКИЕ АСПЕКТЫ ДИВАНА АТТАРА
Ключевые слова: Аттар, диван, газель, касида, суфизм.
Хотя Шейх Фаридаддин Аттар наиболее известен своим « Тазкират альАулия» и эпическими произведениями, его Диван также был хорошо известен,
и многие из его газелей были прокомментированы.
Поэт отмечает, что написал 100 произведений и около тысячи газелей и
касыда.
Бедиуззаман Форузанфар, персидский исследователь, опубликовавший
диван Аттара, делил газели Аттара на три части: обычные(мамули), суфийские
(ирфани) и каландари(дервишские). К первому типу относятся любовные
газели, посвященные восхвалению любовницы. Количество таких газелей –
346.
Во втором типе газелей отражается описание истинной любви, вопросы
суфизма, восхваление божественного возлюбленного и т. д.. Содержание этих
газелей составляют фана и бака, проявление и проявление,вахдети-вуджуд,
мистические идеи. Количество таких газелей – 417 .
В третьем собраны газели, выражающие поэтические содержание.
Тематика этих газелей: смертность материального мира, вечность души и так д.
Количество таких газелей – 81.
Среди газелей Аттара 484 газели имеют короткий везн (мусаддас),
остальные (284) - длинные газели и 554 газели были написаны с радиф , а
остальные 204 газели написаны без радиф.
Касыды Аттара также имеют гносеологическое содержание.
Nezaket Memmedli
POETIC AND SUFI ASPECTS OF ATTAR'S DIVAN
Keywords: Attar, divan, ghazal, qasida, sufism
Although Attar is best known for his work "Tazkirat al-Awliya" and his epic
work, his "Divan" was also quite popular, and many of his ghazals were reviewed
and commented on.
The poet notes that he wrote 100 poems and about a thousand ghazals and
kasıda.
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Bediuzzaman Foruzanfar, the Persian researcher who published Attar's divan,
divides Attar's ghazals into three parts: ordinary or mamuli, irfani and qalandari The
first type, like Attar's other poets, traditionally uses curls, lines, dots, and so on.
includes love poems dedicated to praise. The number of such ghazals is 346.
In the second type of ghazals, the description of true love, gnosis issues, praise
of the divine lover, etc. reflected. The content of these ghazals consists of fana and
baqa, manifestation and appearance, unity of body and inner issues. The number of
such ghazals is 417.
In the third type of ghazals, ghazals expressing the content of poetry are
collected. The corruption of the external world and the violation of external rules and
regulations prevail in these ghazals. The poet, who considers himself the hero of
these ghazals, goes from the mosque to the tavern, to the church, loves the tarsa
(christian girl) , and chooses shame and disgrace.
The number of such ghazals in the work is 81.
Attar's poems also have a mystical content.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 18.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: fil. e.d. Raqub Kərimov tərəfindən
çapa tövsiyə olunmuşdur.
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AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA
DRAMATİK NÖVÜN JANRDAXİLİ DƏYİŞMƏLƏRİ
XALQ TAMAŞALARI
Özət
Məqalə xalq tamaşalarının janrdaxili dəyişmələri haqqındadır. Azərbaycan
folklorşünaslığında oyunların və xalq tamaşalarının janr xüsusiyyətləri sahəsində
xeyli iş görülmüşdür. Lakin oyunlarla xalq tamaşaları arasındakı fərqlər və oxşar
cəhətlər yetərincə öyrənilməmişdir. Xalq dramı və xalq tamaşası anlayışlarını oyun
məfhumundan fərqləndirən cəhət təkcə struktur keyfiyyətləri deyil, həm də tematik
təyinatlarıdır. Oyunların bir qismi nəğmələrin tərkibində oyun nəğmələri adıyla,
digər qismi isə mərasimlərin tərkibində ritual adət-ənənələr, ayinlər adıyla təqdim
olunur. Bəzi nümunələr həm oyun, həm də xalq tamaşası kimi təsnifləşdirilir. Xalq
tamaşalarının janr təyinatının öyrənilməsinə və janrdaxili dəyişikliklərinin
araşdırılmasına ciddi ehtiyac var.
Məqalədə xalq tamaşalarının janr təsnifatı verilir, xalq tamaşalarını oyunlardan
fərqləndirən xüsusiyyətlər şərh olunur. Xalq tamaşaları mahiyyətinə görə mərasim,
məişət, təsərrüfat həyatı ilə bağlı olan, ictimai mahiyyət daşıyan tamaşalara bölünür.
İfa yerinə görə qapalı məkanlarda və açıq havada keçirilən tamaşalar fərqlənir ki,
bunların içərisində meydan tamaşaları xüsusi yer tutur. Kukla (Oyuq) tamaşalarının
və Şəbih tamaşalarının janr xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi də mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Meydan tamaşaları komik və tragik olur. Şəbih tamaşaları meydan tamaşası
qrupuna daxil olsa da, əyləncə xarakterli digər meydan tamaşalarından dini-mistik
məzmununa görə fərqlənir.
Açar sözlər: Azərbaycan folkloru, xalq tamaşaları, xalq tamaşalarının
janrdaxili dəyişmələri

Azərbaycan folklorşünaslığı oyunları və xalq tamaşalarını kifayət qədər
öyrənmişdir. Bu sahədə toplama, nəşr və araşdırma da yetərincədir. Oyunların və
xalq tamaşalarının janr xüsusiyyətləri sahəsində də xeyli iş görülmüşdür. Lakin
oyunlarla xalq tamaşaları arasındakı modulyativ həssaslıqlar, assiqnmentativ
funksiyalar, variant və orijinal keyfiyyətlər, eyniyyət, fərqlər və oxşaqlıqlar
sahəsində əlavə araşdırmalara ehtiyac hiss olunur. Xalq dramı və xalq tamaşası
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anlayışlarını oyun məfhumundan fərqləndirən cəhət təkcə struktur keyfiyyətləri
deyil, həm də tematik təyinatlarıdır. Məsələn, oyunların bir qismi nəğmələrin
tərkibində oyun nəğmələri adıyla, digər qismi isə mərasimlərin tərkibində ritual adətənənələr, ayinlər adıyla təqdim olunur. Xalq tamaşalarının janr təyinatının
öyrənilməsi sahəsində vəziyyət oyunların assiqnmentativ xüsusiyyətlərindən bir o
qədər də fərqlənmir. Elə nümunələr mövcuddur ki, onlar həm oyun, həm də xalq
tamaşası kimi təsnifləşdirilir.
Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf tarixindən söhbət açan Əli Sultanlı yazır
ki, xalq dramının tarixi doğuluşu etibarı ilə xalqımızın tarixi qədər qədimdir. Xalq
dramı “xalq mərasimləri və xalq ayinləri ilə qidalanmış, inkişaf etmişdir” (28, 10).
Ə.Sultanlı xalq dramının kənar təsirlərə məruz qalmamasını xüsusi olaraq qeyd edir:
“Sonradan yandangəlmə və islam əqidəsi ilə bağlı dini dram nə xalq darmına, nə də
yazılı ədəbiyyatımıza heç bir mühüm təsir buraxmamışdır. Ona görə də Azərbaycan
yazılı dramaturgiyası dini dramdan ziyadə xalq dramına minnətdardır” (28, 10).
Əslində, bütün folklor janrları dramatik ifadə formaları ilə bağlı olmuş, bu nümunələr
söylənilərkən məzmununa uyğun şəkildə əl-qol hərəkətləri, yəni xüsusi jestlər tələb
etmişdir. Eyni zamanda, söyləyici kədərli və sevincli hadisələri təsvir edəndə həmin
ovqata uyğun sifət cizgilərinə, daha doğrusu, mimika tamlığına üstünlük vermişdir.
Bu dramatik ünsürləri mərasim nəğmələrinin oxunuşunda, nağılların, hətta
dastanların söylənişində müşahidə etmək mümkündür. Məhz həmin cəhətləri nəzərə
alan Əli Sultanlı yazır: “Xalq dramı xalq mərasimləri, xalq ayinləri və xalq oyunları
içərisində yaranmış və yayılmışdır” (28, 25). Tədqiqatçı oyun, məzhəkə, xalq dramı
ifadələrini bir-birindən ayırmır, onları eyni anlayış kimi verir ki, bu da oyunla xalq
tamaşası arasındakı fərqli cəhətlərin müəyyənləşdirilməsinin çətin bir proses
olduğunu bir daha təsdiq edir. Xalq dramı tarixinin dərin tədqiqata möhtac olduğunu
yazan Ə.Sultanlı bu sahənin çoxəhvalatlılığı və çoxtipliliyi ilə fərqləndiyini bildirir.
Məsələn, xalq dramının əsas tiplərinə mərasim oyunlarını, məişət oyunlarını, farsları,
məcazi (alleqorik) oyunları və sairi daxil edir, hətta üzlük (maska) teatrını və oyuq
(kukla) tamaşasını da oyunbazların ifa etdikləri oyunlar sırasında öyrənir (28, 62). Bu
faktın özü xalq tamaşaları anlayışına aydınlıq gətirməyi, onun oyundan fərqli
cəhətlərini nəzərə almağı tələb edir. Bu vəziyyəti Əli Sultanlı özü daha yaxşı ifadə
edərək yazır ki, “azərbaycanlılar dram sözünü oyun məfhumu ilə ifadə etmişlər
(oyun, oyunbaz, oyunbazlıq); indi də bu söz öz mənasını itirməmişdir” (28, 24). O,
xalq dramlarının köklərini insanların təsərrüfüt və məişət həyatında görür: “Bir sözlə,
dramaturgiyanın əsil ibtidai ünsürlərini qədim insanın məişət, etiqad, təbiətlə
mübarizələrinin hər sahəsində tapmaq mümkündür” (28, 24). Dini dramlardan söhbət
açan Əli Sultanlı şəbih tamaşalarının mahiyyətini şərh edir: “Şəbih öz janrı etibarı ilə
müsibətdir, faciədir. Xalq dramı məzhəkə xətti ilə inkişaf etdiyi halda, şəbih ancaq
faciə xətti ilə inkişaf edir. Şəbihlərdə gülüş ünsürü qəti surətdə yoxdur. Bu cəhəti
məzmun məsələsi ilə izah etmək mümkün olduğu kimi, islamiyyət ehkamları ilə də
izah etmək mümkündür. Şəbihlərin ümdə məqsədi tamaşaçılara tragik təsir
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buraxmaqdır. Tamaşaların da həm zahiri quruluşu, həm də daxili süjeti bu məqsədə
tabe edilmişdir. Hadisələr tədrici olaraq tragik finala doğru inkişaf edir” (28, 67).
Dini dramlara şəbihlə yanaşı, təriqət dramları da daxildir. Təriqət dramları sufi
(dərviş) tamaşalarından və azlıqda qalan təriqətlərin (əliallahilərin və başqa
təriqətlərin) dramatik tamaşalarından ibarətdir (28, 64-69). Dini tamaşaları ətraflı
şəkildə araşdıran Füzuli Bayat şəbihlərin və digər dini tədbirlərin əsasında Kərbəla
dastanının dayandığını yazır: “Sözdən yazıya keçməklə Kərbəla dastanı Şəbih
tamaşalarının qaynağını yaratmışdır. Maktəl, əslində Hz. Hüseynin yas mərasiminə
həsr edilmiş bütün janrların ümumi adıdır. Şəbih tamaşalarının əsasında duran
maktəllər həm nəzm, həm də nəsrlə yazılır. Maktəllər qəsidə, qəzəl, məsnəvi,
tərkibbənd, tərcibənd kimi şeir növlərində yazılır. Həcmcə böyük olan bəzi
dastanvari maktəllər nəsrlə nəzmin əvəzlənməsindən ibarətdir” (10, 112). F. Bayat
şəbihlə bağlı tamaşaları “əski türklərin yuğ mərasimi üzərində şəkillənməsi” hesab
edir: “Yuğçular eyni zamanda xalq teatrının ilk faciə oyunçuları idilər” (10, 178).
Şəbih tamaşaları “Şəbih çıxarmaq” da adlanır: “Ümumi qənaətə görə Şəbih teatrı orta
əsrlərdə ilk öncə Yaxın və Orta Şərqdə meydana çıxmış, Azərbaycanda Səfəvilərin
hakimiyyətə gəlməsi ilə daha da geniş yayılmışdır” (10, 198). Məhərrəmlikdə
şəbihgərdanlar çoxlu sayda səhnələrə bölünən tamaşalar nümayiş etdirirdilər. Belə
tamaşalara “Əlinin qətli”, “İmam Hüseynin qətli”, “Qasımın toy gecəsi”, “Həzrət
Abbasın şəhid olması”, “Kərbəla müsibəti”, “Hüseynin Kufə səfəri”, “Kərbəla
səhrasında”, “Mədinə səfəri”, “Hürrün şəhadəti”, “İmam övladlarının əsir
aparılması” və sair səhnələr daxildir (10, 199). Füzuli Bayat Şəbih tamaşalarının altı
ünsürdən ibarət olduğunu yazır. Birinci ünsür şeirdir, tamaşanın bütün iştirakçıları
şeirlə danışır. İkinci ünsürü nakkali təşkil edir. Təkadamlıq teatr oyunçusu olan,
səhnədə üz, səs, əl-qol hərəkəti ilə seçilən söyləyici nakkali adlanır. Üçüncü ünsürü
süxənvərilik təşkil edir ki, bu da iki nəfərin şeirlə deyişməsi üzərində qurulur.
Dördüncü ünsür musiqidir. Beşinci ünsür sinə döyən, zəncir vuran əzadarilərdir.
Kərbəla hadisələrini pərdə üzərindəki rəsmlərlə nəql edənlər isə pərdədarilər
adlanırdılar. Bu altı ünsür Kərbəla hadisələrini tamaşaçılara çatdıqmaqda mühüm rol
oynayırdı (10, 197-198).
Xalq oyun-tamaşalarını araşdıran İlham Rəhimli şəbih tamaşalarının iki
mərhələsini təsvir edir. “Əza qafiləsi” mərhələsində əsasən on gün ərzində səyyar
tamaşalar nümayiş etdirilir, “Aşuranın doqquzuncu günündən onuncu gününə keçən
gecə “Qətl” tamaşası oynanılır” (23, 202-205). “Qətl” tamaşası İmam Hüseynin
şəhadəti səhnələrini canlandırır. Əza qafiləsinin səyyar tamaşalarında mərsiyələr
söyləyirlər, bu mərsiyələr xorla oxunan “şaxsey-vaxsey” döndərmələri ilə müşayiət
olunur:
Tək – Necə ağlamasın daş bu gün…
Xor – Şaxsey, vaxsey, şaxsey, vaxsey…
Tək – Kəsilib yetmiş iki baş bu gün…
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Xor – Şaxsey, vaxsey, şaxsey, vaxsey…
Tək – Qanlı qılınc Kərbəlada pas tutar…
Xor – Şaxsey, vaxsey, şaxsey, vaxsey… (23, 205).
Şəbih tamaşalarını təşkil edənlər əvvəlcə xüsusi mətn hazırlayır, şəbihdə
söyləniləcək mərsiyələri quraşdırırdılar: “Şəbih tamaşaları üçün istifadə edilən
pyeslərin təziyənamə adı da var” (23, 212). Şəbih tamaşası Kərbəlada baş verən
qətliamı canlandıran və xatırladan səhnələrdən ibarət olsa da, burada istifadə edilən
mətnlər folklor nümunələrinə əsaslanır. Bəzi şeir parçaları tamaşanı nümayiş
etdirənlər tərəfindən qoşulub düzülürdü. Mifo-ritual tamaşa sayılan Şəbih şeirləri
bəzən xalq şeiri janrlarına yaxın şəkildə olurdu. Şəbih mətnlərinin bir qismini Seyyid
Miryusif ağa yaratmışdır. Onun mətnləri üzərində qurulan Şəbih tamaşasının
təşkilatçıları keçmiş sovet hökuməti tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz qalmış, bir
neçəsi isə həbs olunmuşdur: “Bu hadisə “Şəbih əhvalatı” da adlanır. 19 mart 1970-ci
il tarixdə Alar kəndinin arxasında şəbih mərasimi keçirilmiş, bu mərasimə 5-6 min
nəfərə qədər tamaşaçı baxmışdır… Şəbih mərasimində 10 ədədə qədər tellərdən
düzəldilmiş və üstünə cuna çəkilmiş xeymələr tikmişlər. Bu xeymədə qadınları və
qız uşaqlarını oturtmuşlar. İbn-Səd rolunu oynayan Allahşükür Ağayev xeymələrə
benzin töküb yandırmışdır. Şəbihin təşkilatçıları “dini məzhəbləri yaydıqlarına” və
“dini ayinlərin icrası adı altında şəbih mərasimi təşkil etdiklərinə” görə həbs
edildilər” (3, 186). Şəbih tamaşasının mətni xalq şeiri üslubundadır:
Ağlama belə, ey əmu qızı,
Nalədən solub güllərim mənim.
Curi zülm ilə qanimə boyar
Şümri bihəya əllərim mənim.
Eylədim həya pişivaz edəm,
Ey əmu qızı, ağlama səni.
Çox xəcalətəm yox suyum verəm,
Ahu nalədən dağlama məni.
Yari yavərim qırdılar hamu,
Rəhmi eyləməz ləşkəri düşər.
Karvani qəm yüklənib əcəb
Düşdülər yola ellərim mənim.
Bu əmioğluva eylər bir nəzər,
Ta deyim sənə ayrı bir xəbər.
Hali zaruvi qıl bəyan mənə,
Mən müsafirəm, eylərəm səfər.
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Qaninə batub Əkbəri cavan,
Leyli ağlayıb ahu tək mələr.
Qıl tədarüküm, ey əmu qızı,
Gözləyir yolum Əkbərim mənim (27, 9).
Şəbih tamaşalarının bir növü Məzhək Şəbih adlanır. Məzhək Şəbih təziyə
matəm şəbihlərinin parodiyasıdır. Elçin Aslanovun verdiyi məlumata görə, bu tamaşa
dəf-zurnanın müşayiəti ilə icra olunur, faciə məzmunlu tamaşaların bütün quruluş və
oyun xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Məzhək “müzhik” sözündən alınmışdır və
xalq tamaşalarının peşəkar ifaçılarına verilən addır, Azərbaycan variantı
məzhəkəçidir (7, 137m). Şəbih tamaşalarının bir növü isə Təkiyə (Təkyə) adlanır ki,
bu sözün mənası “dayaq yeri” anlamındadır. Dayaq yeri qapalı şəraitlərə şamil
edilirdi. Məlumdur ki, bəzi Şəbih tamaşaları açıq havada deyil, qapalı məkanlarda
keçirilmişdir. Təkyə həm də dairəvi şəkilli oyun meydançalarına verilən addır.
E.Aslanov yazır ki, “Ümumiyyətlə, bir vaxt bu deyim – “teatr, tamaşa” anlamında
işlənən sözlərdən olub, “təkyəgah” və “təkkə” adları ilə də bəlli olmuşdur” (7, 198199t). Göründüyü kimi, Təkyə qapalı şəbih tamaşası və dərvişlərin kütləvi zikr oyunu
keçirilən məkandır. Bəzi dini tamaşalar, xüsusən dərvişlərin xüsusi musiqi ritmləri
üzərində qurulmuş tamaşaları həm də “Zikir oyunu” kimi tanınır. Faciə, tragediya
səciyyəli xalq tamaşalarına verilən adlardan biri Hailə (hayilə) adlanır. Hailə
tamaşalarında hadisələr faciəli sonluğa doğru inkişaf edir (7, 229h). Dindarların
təziyə (yas, matəm) mərasimlərində də Şəbih tamaşaları göstərilirdi. Belə tamaşalar
Təziyə, Təziyənamə və Təziyə Şəbihi (Təziyəyi-şəbi) adlanır. Təziyəyi-şəbi Təziyə
matəm mərasimləri üçün yazılan və orada oynanılan faciəli şəbih tamaşasıdır. Lakin
Təziyənamə bir qədər fərqli quruluşdadır, bu nümunələr Kərbəla hadisələri, onun
qəhrəmanları haqqında mənzum şəkildə yazılan şəbih tamaşalarının ədəbi
mətnlərindən ibarətdir (7, 197-198t).
Ritual xarakterli folklor nümunələri içərisində Müsəlla oyun-tamaşaları xüsusi
yer tutur. Müsəlla oyun-tamaşaları yağışı yağdırmaqla, yağışı yatırmaqla, küləyi
çağırmaqla, küləyi yatırmaqla, Günəşi çağırmaqla və sair mövsümü işlərin tələbatı
ilə bağlıdır. “Yel baba” çağrısı, “Küləyi çağırma”, “Küləyi yatırma”, “Heydər”,
“Qodu-Qodu” və sair nəğmələr Müsəlla oyun-tamaşalarında ifa olunur. “Yel baba”
mövsüm oyun-tamaşası özündə təkcə təsərrüfat istəklərini yaşatmır, bu tamaşalarda
oxunan nəğmələr ritual xarakterlidir: “Özündə bir çox ayin elemetləri olan bu
oyun çox güman ki, ayin kimi ortaya çıxmış zamanla oyun şəklini alaraq
adətən yeli qaldırmaq və yatırtmaq məqsədilə oynanılmışdır” (20, 67). “Yel baba”
nəğməsinin oyun xarakterli olması məlumat kitablarında da öz əksini tapmışdır:
“Taxılı sovurmaqdan ötrü küləyi (uzaq keçmişdə Yel Tanrısını) çağırmaq, onu rəhmə
gətirmək niyyətilə keçirilən bir xərmənüstü oyun”dur (8, 307). Yel Baba çağrıları
rəngarəngdir. Bəzi mətnlərdə Yel Babanın özünə müraciət olunur:
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A Yel Baba, Yel Baba,
Qurban sənə, gəl, Baba.
Taxılımız yerdə qaldı,
Yaxamız əldə qaldı.
A Yel Baba, Yel Baba,
Qurban sənə, gəl, Baba (4, 80).
Nəğmələrin bir qismində Yelin mifik obrazı Heydərə müraciət olunur.
Azərbaycan xalq rəqs mahnılarını və tamaşaları öyrənən Loğman Ağayev “Heydər,
gəl” adlı xalq tamaşası haqqında məlumat verir. Bu tamaşa “isti yay vaxtlarında yel
əsməyəndə gilavar çağırmaq arzusu ilə göstərilərmiş” (29, 53-54). “Heydər”,
“Heydər, gəl” mahnılarının mətni küləyi çağırmaq arzusu ilə oxunur:
Heydər, Heydər, asa gəl,
Xırmanları basa gəl.
Arvad-uşaq qırıldı,
Dayanma, dur yasa gəl.
Heydər, Heydər.
Heydər, Heydər,
Gəl atına saman apar (4, 79).
Gilavara müraciətlə bağlı nəğmələr də mövcuddur:
Heyva, narın iyi gəlir.
Əs, ey gilavar, gilavar.
Güldən xarın iyi gəlir,
Əs, ey gilavar, gilavar.
Səndən yarın iyi gəlir,
Əs, ey gilavar, gilavar.
Ay xoş gilavar, gilavar (4, 80).
Quraqlıq zamanı Müsəlla oyun-tamaşaları yağış yağdırmaq məqsədilə kütləvi
şəkildə həyata keçirilir. Araşdırıcıların, demək olar, hamısı bu tamaşalarda söylənilən
təkərləmələri (düzgüləri) oyun nəğmələri sayırlar: “Azərbaycanda “Çömçə Xatun”,
Anadoluda isə “Çömçəli gəlin” oyunları bir-birinə bənzər şəkildə quraqlıq
zamanı Allahdan yağış-yağmur istəmək üçün oynanılan mərasim xarakterli
oyunlardır (20, 169). M.Məmmədova mövsüm və mərasimlə bağlı oyun və
tamaşaların tipologiyasına daxil olan mövsümü oyunları, məhsul bayramı oyuntamaşaları, bayram iməcilik oyunları, yaz-yay fəsli oyun-tamaşaları, bayram oyun və
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tamaşaları, Xıdır bayramı oyun-tamaşaları, Novruz bayramı oyun-tamaşaları,
Ramazan oyun-tamaşaları, Qurban bayramı oyunları, Şəbih və Yuğ tamaşaları, Toy
mərasimilə bağlı oyun-tamaşalar kimi qrupları tədqiq etmiş, qrupdaxili oyunları və
tamaşaları Azərbaycan və türk kontekstində öyrənmişdir (20, 65-155). Payız-qış
mövsümündə oynanılan tamaşalar daha ciddi motivlər üzərində qurulmuşdur. Bu
mövsümdə “Od közərtmək” oyunu oynanılır, “Masxara tamaşaları”, “Fərdi
tamaşalar” və başqa meydan tamaşaları nümayiş etdirilirdi. Bu mövsüm
tamaşalarını Azad Nəbiyev daha yaxşı xarakterizə etmişdir. Masxara tamaşaları
musiqili olur, bu tamaşa ərəfəsində və tamaşa prosesində nəğmələr oxunur, lətifələr
söylənilir: “Masxara tamaşaları gülüş doğuran tamaşalardan olub, xalq dramına –
məzhəkələrə qədərki meydan tamaşalarındandır” (22, 432). Azad Nəbiyevin “Fərdi
tamaşalar” adı altında buğadöyüşdürmə, nərdöyüşdürmə, qoçdöyüşdürmə,
itboğuşdürma, xoruzdöyüşdürmə, yumurtadöyüşdürmə kimi oyunları qruplaşdırır,
onları meydan tamaşalarının bir növü sayır (22, 445-455). A.Nəbiyev yazır ki, fərdi
tamaşalar “ayrı-ayrı mərasimlərdə, xüsusən Novruz mərasimində cıdır, zorxana,
əyləncə tamaşalarından sonra göstərilərdi” (22, 445). Fərdi tamaşalar oyun
nəğmələri ilə müşayiət olunardı. Düzgüvari mətnlərdə fərdi tamaşanın məqsədinə
uyğun fikirlər ifadə edilirdi.
Buğadöyüşdürmə nəğməsi:
Ala buğam allanıb,
Meydan üstə hallanıb.
Ala buğam cəncəldi,
Buynuzları xəncəldi!
Fınxırar aslan kimi,
Parçalar qaflan kimi!
Cana susuyub buğam,
Qana susuyub buğam!
Ala buğam cəncəldi,
Buynuzları xəncəldi (22, 446).
Nərdöyüşdürmə nəğməsi:
Nər dəvəm alçaq gedər,
Qolunda qolçaq gedər.
Nər dəvəmin gözləri,
Yerə dəyməz dizləri.
Nər dəvəm ahəstədi,
Səsi hələ pəsdədi.
İndi nərim yellənər,
Oba-ocaq dillənər (22, 448).
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Qoçdöyüşdürmə nəğməsi:
Qara qoçum nərdi, nər,
Meydanda bir ərdi, ər!
Qoçumu görən tez qaçar,
Qaçmayanı, qara qoçum
Buynuzunda parçalar (22, 449).
İtboğuşdurma və yumurta döyüşdürmə nəğmələri nəğməsi də xalq
tamaşalarında oxunan nəğmələr kimi verilir (22, 451-454). Atla nümayiş etdirilən
xalq tamaşaları “Atlı savaş oyunları” adıyla təqdim olunur və geniş təsnifata
malikdir, həmin siyahıda Covqan və bu tipli oyunlar üstünlük təşkil edir, daha çox
idman yarışını xatırladır (16, 18-42). Meydan tamaşalarında oxunan nəğmələr
döyüşü qızışdırmaq məqsədi güdür, oyunbazlar, döyüşdürülən heyvan və quş
sahibləri tərəfindən söylənilirdi. Göründüyü kimi, Azad Nəbiyevin fərdi tamaşalar
adı ilə təqdim etdiyi nümunələr daha çox oyun xarakterlidir. Bu oyunlarda söylənilən
nəğmələr isə köməkçi mövqedədir.
Al Tanrısının şərəfinə keçirilən ritual oyun-tamaşalar xalq dramları içərisində
xüsusi yer tutur. İndiyə qədər ətraflı şəkildə öyrənilmədiyi üçün bu oyun-tamaşalrın
milli köklərini araşdırmağa böyük ehtiyac var. Al Tanrısının Al türk tayfalarının
genetik yaddaşında buraxdığı izlər inam, etiqad, adət-ənənə şəklində yaşasa da, onun
tarixi daha qədimlərə gedib çıxır və daha çox tamaşa ünsürlü mərasimlərlə bağlanır.
Buna görə də Al Tanrısına tapınan Al tayfalarının tarixinə nəzər salmağı vacib
sayırıq.
Tarix unudulanda folklor yaddaşımızı silkələyir. Müəyyən tarixi məqamlarda
xalqların inancları, dini baxışları dəyişə bilir, amma genetik yaddaş kodlaşdırılmış
bilgi sistemidir, onu silmək, unutdurmaq mümkün deyil. Yüzilliklər, minilliklər
yaşam tərzini dəyişir, mənəviyyatı kamilləşdirir, lakin milli inanclar sisteminə xələl
gətirə bilmir, ilk fürsət düşən kimi xalq öz mənəviyyatını ortaya qoyur. İslam dini
Şərq xalqlarının əksəriyyətinə yeni inanclar gətirdi, adətləri, ənənələri ilə fərqli bir
həyat bəxş etdi. Buna baxmayaraq, Ərəb xilafətinin hakim olduğu dövrlərdə belə,
xalqlar öz dini-etnoqrafik dünyagörüşlərindən uzaq düşmədilər. Ərəb hakimləri yerli
inancları, adətləri islamlaşdırmağa, bu mümkün olmadığı hallarda onlara İslam donu
geyindirməyə cəhd etdilər. Türklərin Novruz bayramı, İlaxır çərşənbə adətləri,
Yarpaqtökdü bayramı elə İslam dininin cövlan etdiyi ölkələrdə öz yaşamını qoruyub
saxlaya bildi. Bu inanc və təqvim bayramları türk xalqlarının yaşadığı Orta Doğuda,
Qafqazda, Türkiyədə, İranda (Güney Azərbaycanda), İraqda (Türkmən elində) birbirindən fərqlənməyən şəkildə qeyd olunur. Folkloru qədər etnoqrafiyası da eyni olan
bu türk xalqları zamanın sınaqlarından üzüağ çıxmış, istilalar dövründə də öz qədim
Tanrıçılıq ideyalarına sədaqətli olmuşlar.
Al Tanrısına inam türk xalqları arasında geniş yayılmışdır. Mifoloji
görüşlərdə, əsatirlərdə, mifik obrazlarda günümüzədək yaşayan Al dünyagörüşünün
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geniş şəkildə araşdırılmasına ehtiyac var. Al Günəşin ilkin adlarından biridir. Qədim
Muğanda Alın şərəfinə Danatma mərasimi keçirilərmiş. Bu mərasimin qalıqları
İlaxır çərşənbə adətlərində indi də yaşayır. Əslində İlaxır çərşənbənin ilkin adı
Danatmadır. Dan/Tan şənliyi dan yeri ağaranda keçirilərdi. Tonqal qalanar, tonqalın
ətrafında qadınlar və kişilər əllərini açıb ovuclarını bir-birinə söykəyir, Alın –
Günəşin haləsi şəklində rəqs edirdilər. Bu rəqs Allı adlanırdı. Allı sonralar (Y)allı
şəklinə düşmüşdür. Alın şərəfinə təşkil olunan oyun tamaşalar Alan adlı məkanda
keçirilirdi. Alanın sözaçımı da maraqlıdır: “Bu, müəyyən xalq oyunları üçün
düzəldilən məkandır. Formaca yarımdairə və qövsvari olub. Ətrafına çoxlu tamaşaçı
toplanmasına imkan vardı” (23, 196-197). Tonqal Alın – Günəşin simvolu sayılırdı,
sonralar bu funksiya Alova - Oda şamil edildi. Alın ifadə etdiyi leksik məna Alov
sözündə yaşayır, əslində alov Aldan törəmişdir, onun istilik, od, qırmızıçalar
mənaları Aldan - Günəşdən gəlir.
Günəş Tanrısına həsr edilən oyun-tamaşa mərasim tamaşaları içərisində
çoxçalarlığı ilə fərqlənir. Al Tanrının şərəfinə keçirilən Danatma mərasim
tamaşasının maraqlı tarixi vardır. Danatma ifadəsi “Dan yerinin ağarması”
mənasındadır, “vaxtilə kəndlərdə Novruz və odlu çərşənbə şənlikləri zamanı Günəşin
qarşılanması ilə əlaqədar icra olunan bir mərasim tamaşası” kimi xarakterizə olunur:
“Burada iştirakçılar alaqaranlıqdan yüksəkliklərə, dağ-təpə zirvəsinə qalxır, orada
qalanmış tonqallar ətrafında yerləşirdilər. İlk şüalar göründükdə tonqallar alışdırılır,
hamı Günəşi salamlayıb, onun şəninə təntənəli halay oyunu, oxumalar ifa edir, tonqal
başına fırlanırdılar, Sonra hərə tonqaldan çıraq, məşəl və s. yandırıb kəndə qayıdır,
həmin alovla ocaq-təndiri yandırırdılar” (7, 61D). Danatma mərasim tamaşasının bir
adı “Günəşi istiqbal” (Günəşi salamlama), digər adı isə “Günəşi dəvət”dir. Günəşi
istiqbal “Novruz ərəfəsində Günəşin doğması və alqışlanması ilə əlaqədar keçirilən
Danatma mərasim tamaşasının digər adı”dır (7, 125G).
Danatma mərasimi odun ətrafında başlayıb, axar su hövzələrində
tamamlanardı. Qədim türklər oturaq sulardan (göllərdən, sututarlardan) deyil,
çaylardan içməli su mənbəyi kimi istifadə edirdilər. Al (Günəş) qalxandan sonra
onun ilkin şüaları suda əks olunur, xaç şəklində dalğalanır. Xaç Alın – Günəşin
rəmzidir və Al Tanrısına inananlar xaçı müqəddəs sayırdılar. Xaçın əksi olan su da
müqəddəsdir, buna görə də Danatma mərasimindən evinə dönənlər özləri ilə Alın
ilkin şüaları bərq vuran sudan götürüb gəlirdilər. Bu müqəddəs suyu həyətlərə,
həyətlərdəki ağaclara, əkinəcəyə çiləyir, evə səpirdilər. İnama görə, bu su həyətlərə,
evlərə bin-bərəkət gətirir. Maraqlıdır ki, Allı adı hidronim şəklində də yaşanır. Belə
ki, Qarabağda Quruçayın sağ qolu Allı adlanır. Görünür, vaxtilə bu çayın sahilində
Alın (Günəşin) şərəfinə rituallar icra olunmuşdur.
Al Tan-rı (rı, ri, ru, rü qədim türklərdə yer, məskən bildirən sözdüzəldici
şəkilçidir) təkallahlığın ilkin olaraq türklərin arasında meydana çıxdığına dəlalət edir.
Al Alarvadı, Albastı və Aldədə kimi mifoloji obrazlarda da yaşayır. Türk tayfalarının
bir neçəsi isə Ala sığınmış, özlərini bu adla tarixə yazmışlar. Alar, Alan, Alat (Ələt),
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Alban belə etnos adlarıdır. Yazılı mənbələrdə bu etnosların tarixi haqqında fikir
müxtəlifliyi olsa da, onların yaşadıqları eyni ərazilər və eyni tarixi hadisələr bu
etnosların bir kökdən qaynaqlandığını göstərir.
Azərbaycanda Alaylar, Alaydan-Alaydan, Alaylı, Alaylar-Qalaylar kimi
adlarla da bilinən “Biz Şuranın qızını istərik”, Anadoluda isə Alaylı, Alilər
adlarıyla bilinən “Alaydan-Alaydan” bənzər oyunlardır. Təkərləmələri fərqli olsa
da, mahiyyətcə qız istəmə və toy adətlərinin təqlidindən ibarət olan hər iki
oyun çox oyunçu ilə qrup şəklində və qızlar tərəfindən oynanılır (20, 13).
Bu oyun-tamaşaların izlərinə Al etnoslarının yaşadığı bütün bölgələrdə rast
gəlmək mümkündür. Sibirətrafı yerlərdə yaşayan etnoslar öz oyun-tamaşalarına
şaman adətlərini əlavə etmişlər. Orta Doğuda və Qafqazda yaşayan Al etnoslarının
oyun-tamaşaları qədim türk ənənələrini özündə yaşadır.
Al etnosu olan Aların Alan variantı da vardır. Alar sözü ,,ulu, uca, ər (igid)”,
,,qırmızı rəngli (dərili) ərənlər”, ,,hündür yer” və ,,Kutsal Günəş tanrısı” kimi
mənalandırılır. Dil faktlarını (,,Al” sözünün Türkmən dilində qüdrətli, güclü,
əzəmətli mənasında işlədilməsi, digər türk dillərində həm də, aliliyi, ucalığı
bildirməsi) və alanların tarıxdəki rolunu əsas götürdükdə, Alar etnonimini ,,Ərənlər
ərəni”, “ Alilər”, “Şahlılar” və ,,Fatehlər” kimi mənalandırmaq daha doğrudur. Şahi
(Şahlı) kəndinin və Şahnişin (Şah nişanələrinin yeri) adı da bununla bağlıdır.
Şahnişin yüksək dağlıq zirvədir, Al Tanrının şərəfinə oyun-tamaşalar və müxtəlif
ritual xarakterli folklor mərasimləri burada icra olunurdu (5, 33-57).
Alanların antropoloji quruluşu Şimali Qafqazda yaşayan Qaraçay – Balkarların
antropoloji quruluşuna uyğundur. Türkdilli qaraçay–balkarlar bu gün də özlərini
,,As” və ,,Alan” adlandırırlar. Alarlar təkcə Azərbaycan ərazisində deyil, onun
hüdudlarından çox-çox kənarda da məskunlaşıblar, xüsusən, Cənubi Azərbaycanda
(32 kənddə), Orta Doğuda Amudərya və Sırdərya arasında, Çində Tauşkandəryanın
sahilində, Qırğızıstanda İssık Kulun şərq sahilində (Alar qəsəbəsində), İrkutda
(mərkəzi Kutilik şəhəri olan Alar rayonunda), Türkiyədə (Alar adlı köylərdə)
yaşayırlar (3, 9). Kəndin adının Allar kimi yazılması elə də yanlış deyil, çünki Allar
da, Alan da, Alat da bəzi toponimistlərin yozumunda eyni mənanı verir. –an və -at
şəkilçiləri də cəmlik bildirir, -lar şəkilçisinin alınma sinonimidir.
XV yüzilliyədək alarlar ələt, dorbet, bait, torqut, xoşun, zaxçe və çoros kimi
Qərbi Monqolustanın oyrat türk tayfaları ilə əlaqədə olmuşlar. Hətta cəlair, elçigin,
küngüt, tangit, sunit, suqait və başqa türk tayfaları ilə birlikdə monqol qoşunlarının
tərkibində vuruşmuşlar. Qazan xanın hakimiyyəti illərində oyratlar və alarlar bölgədə
böyük nüfuz sahibi idilər. Alar ulusları və tirələri olan onqodolar, ikinatlar,
xonqodolar, qotollar və koxorlar öz türk adət-ənənlərini və mifoloji dünyagörüşünü
qoruyub saxlamışlar. Buryatlar, oryatlar və alarların arasında eyni nəğmələr,
rəvayətlər, nağıllar, mifik nümunələr geniş yayılmışdır. “Geser” dastanı isə şərikli
nümunədir (3, 23-24). Dini dünyagörüşlər də konsolidasiya xarakterlidir. Belə ki,
Doğu Türk şamanizmi ilə buryat şamanizmi arasında genetik əlaqələr mövcuddur.
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Ən xırda elementlərinədək türk və monqol şamanizmi bir-birini izləyir. Fövqəladə
qüvvələr, mifologiya, o cümlədən göy, yer, su, dağ kultları, onqonlar, öküz, qurd,
qartal kimi totem əcdadlar, Ülgen, Humay, Kayrakan, Etugen, Erlik kimi ilahi
funksiyaları olan varlıqlar heyrətedici dərəcədə oxşardır (24, 3-120). Alarda
buddizmin lamaizm təriqətinin geniş yayılmasını nəzərə alan İ.A. Manjiqeyev
alarları ikiinamlı (lamaist və şamançı) sayır (19, 30). Buna baxmayaraq, şaman
adətləri lamaların da arasında yaşayır, şaman tamaşaları nümayış etdirilirdi.
T.M.Mixaylov həmin tamaşalara diqqət çəkərək yazır ki, “Alar lamaları şaman
allahlarına qurban kəsdilər, ibadət etdilər, onların dini adətlərinə əməl etdilər” (21,
180). T.M.Mixaylov “Buryat şamanizmi” kitabında yazır ki, araşdırıcı
Ts.Jamsaranonun Alar dasanından Sankt-Peterburq
Şərqşünaslıq İnstitutunun
arxivinə apardığı əlyazmalarda Od Allahına, Bahatur, Tucir, Kisaq, Ata və başqa
tenqrilərə ibadətlərin məzmunu verilmişdir (21, 183). Bu mətnlərin böyük əksəriyyəti
mərasim xarakterli şaman tamaşalarını əhatə edir. Onların içərisində Od Allahına
(Al Tanrısana) olan inamla bağlı mətnlər xüsusi ilə diqqət çəkir. T.M.Mixaylov
“Alaayrı basaqed” (Alar qızları) ruhlarının yarımilahi xarakter daşıdığını bildirir.
Ejin isə sahib, hakim, himayədar, Allah, ruh mənasında işlənir (21, 183). Dini
dünyagörüşə görə, Allahlar qurban tələb edirlər. “Alarlar belə güman edirlər ki,
insanın üç canı var. Birincisi xeyirdir – bu, tenqrilərə məxsusdur; İkinci orta (dunda)
candır – bu, ruhla bağlıdır. İnsan öləndən sonra gözəgörünməz, kabus (booxoldo),
ruh olur; Üçüncüsü daim insanın bədənindədir, öləndən sonra onun sümüklərini
qoruyur” (3, 25-26).
Tamaşa xarakterli rituallar içərisində “Alar taylaqanları” xüsusi yer tutur.
Taylaqan (taxil) Tanrının şərəfinə təşkil olunan ictimai, yaxud kollektiv qurban
bayramıdır, Maldar şamanların həyatı, arzu və istəkləri qurban mərasimi şəklində
təsvir olunur (3, 23-24).. Tamaşanın çağırışlar (dallaq) hissəsi nəğmə mətnləri
üzərində qurulmuşdur:
Delin bayhan ünder tenqeriheen,
Delin bayhan ulgen delxeyheen,
A, xurıy!
Altan naranay tuuyaahan,
Alma haran qereelheen,
A, xurıy!
Daydayaa Dalanqahaan,
Delxəeə delenqeheen,
A, xurıy!
Urqaya bayhan noqooni üzüürhen,
A, xurıy!
Durje bayhan qali dülenheen,
Dürbün şereen uzurhaan,
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A, xurıy!
Buxa noyon baabayn boynoqhoon,
Budan xatan iibiin umayhaan,
A, xurıy!
Bayan xüni zürxenheen,
Batar xüni zürxenheen,
A, xurıy!
Merqen xüni erxenheen,
Mexeşe xüni xelenheen,
A, xurıy!
Daaşaqüy dalanqa,
Xelşeqüy xeşeq,
A, xurıy! (21, 137-139).
Dalan(qa) atın boynunun piyidir, mətndə “var-dövlət”, “sərvət” rəmzidir.
Boynoq öküzün boğazından döşünədək olan dərisidir. Belə güman edilir ki Buxanoyonun sehrli qüvvəsi boynoqdadır. Mətndə müraciət olunan “Xurıy” kollektiv
çağırış, haray, nida xarakterli sözdür. Xur şamanın musiqi aləti, xurılqa isə müqəddəs
ruhların yurda qayıtması mərasimidir. “Alar taylaqanı”nın çevirməsi belədir:
Ulu göylərin ağuşundan enmisən,
Ucsuz-bucaqsız ana torpağa dönmüsən,
Ay xurıy!
Qızıl Günəşin şöləsindən gəlmisən
Və almaz ayın haləsindən gəlmisən,
Ay xurıy!
Doğma ölkənin sərvətindən,
Bizim torpağın nemətindən,
Ay xurıy!
Axar suların göz yaşından,
Göyərən otların başından,
Ay xurıy!
Alışan alovun hərarətindən
Və dörd səcdəgahın kəramətindən,
Ay xurıy!
Qərbin 99 xanından (xanımından),
Və 9 ağ rahibin amanından,
Ay xurıy!
Buxan-noyon atanın boyun ətindən,
Və Budan-şahzadə ananın bətnindən,
Ay xurıy!
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Varlı adamların xoş əməlindən,
İgid olanların cani-dilindən,
Ay xurıy!
Sərrast atıcının kəl barmağından,
Hiyləgərin sözlə adam yormağından,
Ay xurıy!
Bolluq yarat – ölçüyəgəlməz,
Xoşbəxtlik ver – dillə deyilməz,
Ay xurıy!
Taylaqanın son bəndindən görünür ki, bolluq və xoşbəxtlik arzuları ilə bu
nəğmə Müsəlla tamaşalarındakı Tanrıya müraciət məqamlarını xatırladır. “Qızıl
Günəşin şöləsindən gəlməsi” taylaqanı söyləyənin Günəş Tanrısına inamını ifadə
edir. Burada həmçinin təbiəti cana gətirən dörd ünsürdən söhbət açılır. Bol sərvətli
torpaq, axar sular, alışan alov “dörd səcdəgahın kəramətlərindən” üçünü ifadə edir.
Bu çağırış da İlaxır çərşənbədə Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində nümayiş
etdirilən Danatma mərasim tamaşasının istəkləri ilə səsləşir.
Qızılbaş, bir qədər sonra isə Şahsevən kimi tanınan alarların bir qismi ariatların
- oyratların Cünqar xanlığının (1635-1738) tərkibində idilər. XVIII yüzillikdə alarlar
buryatların etnogenezinin formalaşmasında iştirak edir, dillərində türk üstünlüyünü
qoruyub saxlayırlar (3, 23-30). Digər Al etnosu olan Alanların yayım arealına
Azovyanı bölgələr, Ön Qafqaz, Cənubi Qafqaz (Abaniya, Atropatena), Kiçik Asiya,
Roma imperiyası, İspaniya, Şimali Afrika daxildir. Bu yayılmalar müxtəlif tarixi
hadisələrlə
bağlıdır.
Alanların
(Asların)
bir
qismi Qıpçaq,
digər
qismi Oğuz (Azərbaycanlıların ataları) tayfalarına aiddir. Qaraçay-balkarlar özlərinə
bu günə qədər Alan deyə xitab edirlər və qonşu xalqlar onları bu cür adlandırır.
Vikipediya məlumatı isə Alan adını belə açıqlayır: “Alanlar (Göytürk
türkcəsi: As/Ar; Çincə Alan/A-Lan/Yancai;
eski Yunanca: Ἀλανοί; Latınca: Alani/Halani) — on iri sarmat tayfalarından biri”
(2). Alat/Ələt adının sözaçımı da maraqlıdır. Mənbələrin bir çoxu Ələt adının türkmonqol mənşəli «oyrat» tayfasının Ələt//olet qolunun adından alındığı söylənilir.
Volqa boyunda Alat, Özbəkistan və digər Orta Asiya ölkələrində Ələt adlı yaşayış
məntəqələri olmuşdur və indi də mövcuddur. Alban adı da maraqlı tarixi inkişaf yolu
keçmişdir. Albanların məskun olduğu ölkə e.ə. I yüzillikdən başlayaraq Albaniya
adlanır. Albanların, yaxud Albaniya tayfalarının hamısı yox, yalnız bir hissəsi,
əsasən Dağıstanla həmsərhəd bölgələrdə yaşayan alban etnik adını daşıyanlar, yəni
alban tayfası və daha bir neçə tayfa türkdilli idi. Albaniyada əhali 26 müxtəlif dildə
danışırdı. Bu tayfalardan birinin konkret etnik adı alban idi. Bu mübahisəli məqama
aydınlıq gətirən fakt ondan ibarətdir ki, xristianlığı qəbul edənə qədər Albaniya
ölkəsində yaşayan etnosların içərisində Al Tanrısına tapınan tayfalar da olmuşdur və
onların daşıdığı ad Albaniyada yaşayan tayfalara da şamil edilmişdir.
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M.Allahverdiyev Dərbəndətafı yerlərdə albanların nümayiş etdirdikləri xalq
tamaşalarından söhbət açır (6, 149). Bəzi tədqiqatçılar "Alban" etnik adını qədim
türk "alp" (cəsur, igid, qəhrəman) sözü ilə bağlayırlar. Albaniyanı “dağlıq ölkə” də
adlandırırlar ki, bunun da “alp”, “alba” sözü ilə bağlılığı vardır. "Kitabi Dədə
Qorqud"da bu etnosun adı "alpanlar" şəklində yazılır, alp və alb dastan qəhrəmanının
mədəni davranış kodu, alplıq ruhu qəhrəmanlıq, cəsarət. güc rəmzi sayılır (12, 23).
Al Tanrısı şərəfinə ad almış bəzi toponimlərin və hidronimlərin sözaçımları
yanlışdır. Bunun səbəbi sözün mənalarının türk xalqları arasında deyil, tamamilə
uzaq etnosların leksik imkanlarında axtarılması ilə bağlıdır. Məsələn, Altay sözünün
mənası burada yaşamayan monqolların dilində axtarılır və onun sözaçımının qızıl
olduğu bildirilir. Halbuki bu bölgədə tarixən türklər yaşamışlar və Altay da bu
dillərdə ifadə olunduğu şəkildə (Alatau - Al dağı, Al tayı, bərabəri, ucalığı)
xarakterizə olunmalıdır. Şərqi Sibirdə Lena çayının sağ qolu olan Aldan adı da qızılla
bağlanılır ki, bu da yanlışdır. Al və Dan sözlərindən yaranan (Al Tan) bu hidronim
Al Tanrısı ilə bağlıdır. Görünür, bu çayda Al Tanrısının şərəfinə rituallar icra
olunurmuş. Bu adları öyrənənlər türk dillərini zəif bildiklərindən, yaxud
bilmədiklərindən belə yanlışlıqlara yol vermişlər. Dilimizdə Al Tanrısı ilə bağlı
çoxlu ümumişlək sözlər mövcuddur. Əlalən (Günəş şüasının yaratdığı işıq
mənzərəsi), Algün (Günəşli hava), Alfəsil (Günəşli yay fəsli), Al-əlvan (Günəşin
yağışdan sonra səmadakı işıq seli, qırmızı şüaları), Alatoran (Günəşin qalxması, dan
yerinin sökülməsi) və sair ifadələrin kökündə Al (Günəş) dayanır. Al (hiylə), aldil
(yalançı), allanmaq (hiyləyə uymaq. Başqa mənası: qızarmaq), allıq (qırmızılıq),
allanc (işıqlı, aydın), alaşa (od parçası), alat (işığa açılan baca), alanquş (hiyləgər),
alağız (yalan danışan), alamançı (yalançı, söz gəzdirən), alaqurşaq (qövsi-qüzeh) Al
sözünün müstəqim və kontominativ variantlarıdır.
Al sözü ilə bağlı şəxs adları da yaranmışdır və bu adlar təmiz türk adlarıdır.
Alxan, Alı, Alış, Alca, Albaba, Aldədə, Aldan və sair adlar Al inancını yaşadır. Alı
adı “Koroğlu” dastanında sadə xalqın təmsilçisi kimi verilir, dastanın törəyişi bu
obrazın başına gələnlərlə bağlanılır.
Beləliklə, Al sözü əslində geniş məna daşıyır və qədim inancları ifadə edir.
Alar, Alan, Alat, Alban tayfalarının yaşadığı bölgədə qədim dövrlərdə Danatma
mərasimləri keçirilmişdir. Danatma mərasimi Tanrının şərəfinə keçirilən bir
mərasimdir və təkallahlılığı ifadə edir. Dan/Tan şənliyi Günəş qalxmamış üfüqdə
olan işıqlanma anında keçirilən mərasim üçün xarakterikdir. Aləmi, kainatı, dünyanı
işıqlandıran Dan/Tan öz ardınca Al Tanrısını gətirir. Al Günəşin ilkin adlarından
biridir. Danatma mərasimi də Günəşin üfüqdən qalxdığı ilkin anlarda keçirilirdi.
Alar, Alan, Alat, Alban etnotoponimləri Al Tanrısının adını özündə yaşadır.
Alar toponimilə bağlı Şahlar Məmmədovun apardığı araşdırmalar da
maraqlıdır: “Bu söz türkcədə al – "qırmızı" və ar/ər komponentlərindən ibarət olub
"qırmızı rəngli (dərili) ərənlər" mənası verir. Bundan başqa, alar türk dillərində
"hündür yer" mənasındadır” (31, 23). Al həm də ucalıq bildirir və “al ər” yüksək
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mənsəbli igid mənasına gəlir. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında alar, alan sözləri
də bu mənalarda işlənmişdir: a) alan-hündür mənasında: “Qazan gög alan çəmənə
çadır dikdirdi”; b) alan-sabah, sübh tezdən mənasında: “Alan sabah yerindən turan
qızlar”. "Alan" sözünün "alar" (Alar-sabah, sübh tezdən mənasında) variantına da
təsadüf edilir: “Alar sabah Dərsə xan yerindən uru turdı”, yaxud: “Alar danla
yerindən duran yigit, nə yigitsən?” (31, 23). Alar dan – sübh tezdən kimi anlaşılır:
Alar sabah sapa yerdə dikiləndə ağa-ban evli,
Atlasla yapılanda gög sayvanlı,
Tavla-tavla çəkiləndə şahbaz atlu,
Çağıruban dad verəndə yol çavuşlu,
Yayqanduğunda yağ dökülən bol nemətli! (18, 71).
Yaxud:
Xanım Qazan, ünüm anla, sözüm dinlə:
Alan sabah durmuşsan, ağ ormana girmişsən (18, 71).
Dastanın ayrı-ayrı boylarında Alar danla alan sabah sinonim sözlər kimi
işlədilir və Al sözünün məna çalarları belə verilir: al (alan, alca, alar, alat, alalmaq) –
qırmızı, yalan, qızarmaq, düzənlik, aydınlıq və sair. (18, 311). Göründüyü kimi,
ekstralinqvistik amilləri nəzərə almamaq mümkün deyil. M. Seyidov yazır ki, Al
türk, qırğız, saqay, teleut dillərində “bir şeydən yuxarı qalxmaq” anlamını verir: “Al
türk dillərində çoxanlamlıdır və ondan bir sıra sözlər də yaranmışdır. Türkmən
dilində al-ın yüksək, uca, qüdrətli, güclü, əzəmətli, bir çox türk xalqlarında qırmızı
anlamı vardır… Bir sıra türk xalqlarında al od, ocaq ilahəsinin adıdır… Al-dan
yaranan sözlərin çoxu uduqluğu, aliliyi, ucalığı bildirib (26, 62-64). Mifoloji qənaətə
görə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq eposundakı Koroğlu (Rövşən) və Alı kişi
işığın prototipidir, “al”la ilişgəlidir: “Alı kişi vaxtilə dağ inamı, dağ ruhu, dağ tanrısı,
eləcə də günəşlə bağlı olmuş inamların bir sıra mifik səciyyələrini özündə qoruyub
saxlamışdır” (25, 250). Yeri gəlmişkən, bir faktı xatırlamağa dəyər: Alar soyundan
olanlar Alı xanı özlərinin ulu babaları sayırlar (3, 10).
Qarabağda Günəşin şərəfinə təşkil olunan xalq tamaşaları haqqında söhbət
açan Sönməz Abbaslı bu vaxta qədər oxşar mövzuda aparılmış tədqiqatlara diqqət
çəkir, onun qaynaqlandığı mənbələrin müxtəlif mərasimlərlə bağlı olduğunu yazır.
Günəşi çıxarmaq inamı ilə bağlı Qodu obrazı, bu obrazla bağlı nəğmələr Günəş
Tanrısına həsr edilən oyun-tamaşaların özülündə dayanır (1, 228-235). Qarabağda
Günəşin şərəfinə keçirilən mərasim tamaşalarında “Qodu-qodu” nəğmələri oxunur:
“Qodu” (“Dodu”, “Hodu”, yaxud “Godu”) Günəş müqəvvası sayılır. “Qodu-qodu”
tamaşaları bəzən gəzərgi xarakter daşıyırdı: “Bölgədən toplanmış örnəklərdə taxta
əvəzinə aşıqdan düzəldilən Qoduya da rast gəlinir. Belə ki, qaşığın birini dik tutub,
digərini onun ortasına bağlayıb, üstünə qırmızı salıb, boynundan muncuq asırdılar.
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Qapı-qapı gəzdirirdilər” (1, 233). Qaşığın çarpaz bağlanması xaçı göz önünə gətirir,
xaç isə Günəşin/Alın simvoludur. Digər bölgələrdə də Günəşin şərəfinə təşkil olunan
tamaşalarda oxşar variantlar tətbiq olunur. Elçin Aslanov Qodunun “Qoduqodı
mərasim tamaşasında gəzdirilib qadın fiqurunu xatırladan bir kukla-müqəvvanın adı”
olduğunu yazır: “Uzaq keçmişdə günəş tanrısını təmsil edən bu fiqur, çağlar
keçdikcə ayrı-ayrı yerlərdə, müxtəlif şəkillərdə təcəssüm olunmuş; bir yerdə o, ağaca
sarınmış yun və əski parçalarından ibarət olub, o biri yerdə gəlincik kimi qırmızı
lentlər ilə bəzədilmiş adi bir çömçə idi. Bir məxəzdə o, büsbütöv kəhraba muncuqlar
ilə bəzənmiş günəş taclı, yaxud alnına işıq timsalı - güzgü parçası bağlanmış kuklagəlincik şəklində təsvir olduğu halda, o birisində üzərində qırmızı parça çəkilmiş bir
dairədir. Bu müxtəlif quruluşlu məqəvvalara dodu”, godu, hodu, çömçəxatın və sair
deyirdilər” (7, 55Q).
Al etnoslarının Günəşi qarşılama mərasimləri fərqli cəhətləri ilə seçilsə də,
mahiyyət eynidir və demək olar ki, bu mərasimlərdə (xüsusən Danatma
mərasimində) bütün şənliklər xalq tamaşası şəklində qurulur.
Ədəbiyyatşünaslıq, teatr, həmçinin folklor terminləri ilə bağlı məlumat
nəşrlərində, lüğət kitablarında xalq tamaşası, oyun anlayışları eyniləşdirilir. Əziz
Mirəhmədov “oyun tamaşası” ifadəsini işlədir və onu xalq dramının xüsusi janrı
sayır, mərasim tamaşalarını (mərasim nəğmələrinin bir qismini), kukla (kilimarası)
tamaşalarını, aktyorlar tərəfindən ifa olunan şifahi pyeslərdən ibarət tamaşaları bu
qrupa daxil edir (13, 246). Bir sıra beynəlxalq terminoloji lüğətlərə istinad edilərək
tərtib olunan “Folklor terminləri” kitabında “tamaşa folkloru” xüsusi janrları olan
bölmə kimi xarakterizə olunur (15, 69), lakin bu barədə ətraflı məlumat verilmir,
bunun müqabilində “ailə şənlikləri və ictimai bayramlarla əlaqəli” xalq oyunları
haqqında geniş məlumat verilir. Təsnifatdan məlum olur ki, burada söhbət həm də
xalq tamaşalarından gedir (15, 70-72). “Folklor və təsəvvüf ədəbiyyatı sözlüyü”ndə
xalq teatrı xalqın estetik yaradıcılıq fəaliyyətini ifadə edən mədəniyyət örnəklərinin
bir sahəsi sayılır. “Xalq dramları”, “xalq teatrı” adları ilə terminologiya lüğətlərində
və dərsliklərdə folklorun anonim janrlarından biri kimi qeyd olunan xalq
tamaşalarının törənlər, ayinlər, nəğmələr və xalq oyunları ilə şəkillənib yayıldığı
bildirilir: “Əslində xalq tamaşaları mövsüm mərasimlərinin icrası əsasında ortaya
çıxmışdır. Bu mərasimlər get-gedə inkişaf edərək xalq tamaşalrına çevrilmişdir” (17,
154). Xalq tamaşasının mövzu və mündəricəyə görə çoxsahəli olduğu bildirilir,
adları çəkilən “Qodu-qodu”, “Kosa-kosa”, “Tənbəl qardaş” tipli nümunələr “oyun
tamaşaları” kimi təqdim olunur. Türk folklor terminologiyasında işlənən “xalq
tiyatrosu” termini bir janr kimi xarakterizə olunsa da, son nəticədə oyunla xalq
tamaşası eyniləşdirilir: “Azərbaycan folklor terminologiyasında işlənən “xalq
tamaşaları” ilə Türk folklor terminologiyasında işlənən “xalq oyunları” eyni məna
kəsb edir. Bununla belə terminologiyada qəbul olunmuş “Xalq tiyatrosu” ifadəsi
xalqın törənlərini, ayinlərini və oyunlarını ifadə edən tamaşalara aiddir” (17, 154155). Füzuli Bayat xalq tamaşalarını da oyunlar adı altında xarakterizə edir. Xalq
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teatrı və meydan oyunları mətnlərindən aydın olur ki, burada söhbət tamaşalardan
gedir, parodiya, komediya və faciə xalq teatrının janrları kimi araşdırılır. Bu bölmədə
kukla teatrı haqqında da məlumat verilir (11, 101-119). Mifo-ritual və mistik özəlliyi
ilə fərqlənən dini tamaşalar isə “Şəbih göstəriləri” adıyla araşdırılır (11, 121-135).
Oyun uşaq əyləncəsi, aktyor yaradıcılığı, tamaşa, rəqs, idman və pantomimanı
birləşdirən sintetik sənət növü kimi xarakterizə olunur. Oyun sözünün açılışı da xalq
tamaşasının ifadə etdiyi mənaya uyğundur: Oy ağıl, zəka, hukmət anlamındadır,
oyun isə bu ağlın, zəkanın və hikmətin nümayişidir. Folklorda janr təyinatının
çətinliklərini Füzuli Bayat da xüsusi olaraq qeyd edir, o cümlədən kölgə və kukla
oyunlarını hansısa növ və janra sığışdırmağın mümkün olmadığını bildirir: “Bir
sözlə, folklor kimi çoxqatlı, çoxlaylı, çoxfunksiyalı bir mədəniyyət hadisəsinə növ və
janr kateqoriyasını şərti olaraq tərtib etmək mümkündür. Həm də bir çox halda
söyləyici ilə araşdırmaçının növ və janr anlayışları üst-üstə düşməyə bilər” (9, 102).
Tədqiqatçı ritualları, törənləri, xalq tamaşalarını və uşaq oyunlarını da növ və janr
təyinatına görə təsnifləşdirməyin həmişə uğurlu alınmadığını yazır, dramatik növə
xalq oyunlarını, meydan tamaşalarını və kukla oyunlarını aid edir (9, 110).
Azərbaycan xalq teatrı tarixini araşdıran Mahmud Allahverdiyev də oyun
sözünü xalq tamaşası məfhumu ilə eyniləşdirir, aktyorun isə oyunbaz olduğunu yazır:
“Bu o deməkdir ki, xalq “oyunbaz” oyunbazlıq sözünü güldürən, məzhəkəçi,
təlxəklik edən adamlar və eləcə də aktyor, ifaçı mənasında işlətmişdir” (6, 46).
M.Allahverdiyev xalq tamaşasının janrdaxili dəyişikliklərinə də diqqət çəkir, sayaçı,
hoqqa, kilimarası, yuğlama, şəbih, qaravəlli, məzhəkə, hailə haqqında ətraflı
məlumat verir, komediyalara, daha çox satirik xalq tamaşalarına xüsusi önəm verir,
ayrı-ayrı nümunələri təhlil edir və qruplaşdırır (6, 139-205). Xalq komediyaları
sırasında mühüm yer tutan qaravəllilər “şən məzhəkələri (farsları), “Hoqqa”
tamaşasının ünsürlərini və gözbağlayıcılığı da özündə yaşadır”, bədiə demək
ənənəsini yaşadır, musiqi, rəqs, mahnı, söz, lirik parçalar, kinayəli gülüş, tənqid,
mübaliğə yolu ilə ələ salmaq kimi xüsusiyyətləri birləşdirir (6, 183-192). Xalq
komediyasının geniş yayılmış nümunələrindən biri olan məzhəkə (fars) “gülüş, şən,
oynaq, bəzən açıq-saçıq boyalar” üzərində qurulur, burada lağaqoyma, kinayə yolu
ilə “mollalar, axundlar, hakim sinfin bütün nümayəndələri, habelə cəhalət və kütlük
tənqid edilirdi” (6, 193-205).
Oyun və xalq tamaşalarının janr təyinatındakı qeyri-dəqiqliyi Məleykə
Məmmədovanın da diqqətini çəkmişdir. Tədqiqqatçı yazır ki, folklorşünaslıqda oyun
və tamaşanın sərhədi tam olaraq ayrılmamışdır, buna görə də ilk dəfə olaraq öz
araşdırmasında oyun və tamaşa ayırımını dəqiqliklə göstərməyə çalışır (20, 10).
Qeyd etdiyimiz kimi, dərslik və məlumat kitablarında da oyun və xalq tamaşası
anlayışlarına baxış müxtəlifdir. İbtidai teatr sinkretik tamaşa – oyun şəkillərinin
mərasim, oyun, təntənə kimi şərti adı altında meydana çıxmışdır (15, 75). “Xalq
oyunu”, “meydan tamaşası”, “xalq teatr tamaşası”, “xalq teatrı” adları ilə təhlilə cəlb
olunan nümunələrin oyun ünsürlərinə daha çox diqqət yetirilir (16, 7-15). Janr
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haqqında verilən ümumi məlumatda özülündə rəngarəng folklor nümunələri dayanan
xalq tamaşaları xarakterizə olunur, xalq dramı və oyun arasında janr fərqi
qoyulmadan vahid təsnifat aparılır. Bu təsnifata əsasən, mərasimlərlə əlaqədar
dramlar, ictimai məzmunlu dramlar və ailə-məişət dramları bir-birindən
fərqləndirilsə də, oxşar məzmunda olan oyunlar daha çox təhlil olunur (14, 85-92).
Bu ənənə sonrakı bütün folklor dərsliklərində gözlənilir, xalq dramlarının xalq
mərasimləri, ayinləri və xalq oyunları içərisində yarandığı və yayıldığı qeyd olunur.
Kəndirbaz oyunu, zorxana, kukla teatrı, şəbih tamaşası da eyni başlıq altında təqdim
olunur (30, 382-393). Janr təyinatındakı bu çatışmazlığı görən Azad Nəbiyev “xalq
oyunlarını”, “dramatik üslubu və onun erkən törəmələri”ni ayrı-ayrılıqda təqdim edir,
lakin burada da məqamlar mübahisə doğurur. Məsələn, cıdır, zorxana, əyləncə,
gözbağlıca, kəndirbaz “tamaşalarının” təsviri bu folklor nümunələrinin daha çox
oyun xarakterli olduğunu göstərir. Təqdim olunan mərasim, məişət və ictimai
məzmunlu oyunlar isə tamaşa xarakterlidir (22, 371-454). Ən son vəsiatlərdən biri
“Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” toplusudur ki, burada“Tülkü oyunu”,
“Keçəpapaq oyunu”, “Kaftar oyunu”, “Kilimarası”, “Maral oyunu” və “Padşah
oyunu” meydan tamaşalarının mətnləri oyunlar kimi təqdim olunur: (16, 258-268).
Göründüyü kimi, dərsliklər, məlumat nəşrləri və lüğət kitabları oyun və xalq
tamaşası anlayışlarına tam aydınlıq gətirmir. Bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün
oyunlarla xalq tamaşalarını birləşdirən və ayıran funksiyaları dəqiqləşdirmək lazım
gəlir. Struktural və tematik yanaşmalarla birlikdə ifa məqamlarının və ifaçı
tərkiblərinin, həmçinin ifa məqsədinin araşdırılması oyunla xalq tamaşasının janr
xüsusiyyətlərini təyin etməyə imkan verir. Oyun oyun-tamaşadan, oyun-tamaşa xalq
tamaşasından həm tematik, həm də struktural baxımdan fərqləndirilməli və ayrıca
qruplaşdırılmalıdır. Oyunları xalq tamaşasından fərqləndirən cəhət həm də onların
təyinatı ilə bağlıdır. Oyunun təyinedici funksiyasını oyunqabağı oyunlar, oyun
nəğmələri və oyunlar sistemləşdirir. Oyunun növləri, funksiyası, məqsədi, ifa
məqamı, ifaçı tərkibi janr təyinatı üçün əsasdır. Remarkalı mətnlər birmənalı şəkildə
xalq tamaşasıdır. Folklor nümunəsi təkcə nəql olunan deyil, həm də göstərilən
olayları özündə cəmləşdirən mətndirsə, demək, xalq tamaşasıdır. Bir aktyorun
(oyunbazın) da tamaşası olur, lakin xalq tamaşası adətən bir neçə iştirakçı tələb edir.
Bu assiqnmentativ keyfiyyətlərə cavab verən folklor mətnləri xalq tamaşası sayılır.
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GENRE CHANGES OF DRAMATİC TYPE İN AZERBAİJANİ
FOLKLORE FOLK SPECTACLE
Abstract
The article is about genre changes in folk performances. Much work has been
done in Azerbaijani folklore in the field of genre features of games and folk
performances. However, the differences and similarities between games and folk
performances have not been sufficiently studied. What distinguishes the concepts of
folk drama and folk performance from the concept of play is not only the structural
qualities, but also their thematic purpose. Some of the games are presented as game
songs in the songs, while others are presented as rituals and rituals as part of the
ceremonies. Some examples are classified as both games and folk performances.
There is a serious need to study the genre of folk performances and study the changes
within the genre.
The article gives a genre classification of folk performances, explains the
features that distinguish folk performances from games. Folk performances are
divided into ceremonial, household, economic and social performances. Depending
on the place of performance, indoor and outdoor performances differ, among which
field performances have a special place. It is also important to study the genre
features of puppet shows and Shabih performances. Square performances are funny
and tragic. Although Shabih performances belong to the group of square
performances, they differ from other entertaining performances by their religiousmystical content.
Keywords: Azerbaijani folklore, folk performances, intra-genre changes of
folk performances
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В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
НАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Резюме
В статье речь идет о жанровых изменениях в народных представлениях. В
азербайджанском фольклоре проделана большая работа в области жанровых
особенностей игр и народных представлений. Однако различия и сходство игр
и народных представлений изучены недостаточно. Отличие понятий народной
драмы и народного спектакля от понятия игры заключается не только в
структурных качествах, но и в их тематическом назначении. Одни игры
представлены в песнях как игровые, а другие представлены как обряды и
обряды в рамках церемоний. Некоторые примеры относятся как к играм, так и
к народным представлениям. Возникает серьезная потребность в изучении
жанра народных представлений и изучении изменений внутри жанра.
В статье дается жанровая классификация народных представлений,
объясняются особенности, отличающие народные представления от игр.
Народные представления делятся на обрядовые, бытовые, хозяйственные и
социальные. В зависимости от места исполнения различаются выступления в
помещении и на открытом воздухе, среди которых особое место занимают
выездные выступления. Также важно изучить жанровые особенности
кукольных спектаклей и шабиховых спектаклей. Квадратные выступления
смешны и трагичны. Хотя шабихские спектакли относятся к группе
квадратных спектаклей, они отличаются от других развлекательных
представлений своим религиозно-мистическим содержанием.
Ключевые
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представления, внутрижанровые изменения народных представлений.
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AVROPA KLASSİSİZMİNİN ÜMUMİ CƏHƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalədə avropa klassisizminin ümumi cəhətlərindən və XVII əsrin Fransa
üçün mühüm bir dövr olduğundan bəhs olunur. Gerçəkliyin dərk edilməsinə,
zamanın və hadisələrin, mühitin və xarakterlərin təhlilinə əsaslanaraq avropa
klassisizminin ümumi cəhətləri araşdırılmış və aşağıdakı fikir və nəticələr əldə
edilmişdir. Klassisizm bir sıra ümumi cəhətlərə malik idi. İtalyan ədəbiyyatının ən
görkəmli nümandələri-Dante, Petrarka, Bokkaçço və digərlərinin yaradıcılığı
onlardan sonra gələn yazıçıların yaradıcılıq fəaliyyətləri üçün nümunə oldu. Sonrakı
dövrdə klassisizm cərəyanın nümayəndələri kimi klassistlər adlanan yazıçılar nəinki
antik dövr ədəbiyyatina maraq göstərir, həmçinin həmin dövrdə yazılmış əsərlərin
süjetləri üzərində yenidən işləyir, cox zaman süjet xəttini genişləndirirdilər.
Klassisizmin ümumu cəhətlərindən biri də XVI əsrdə italyan humanistləri Aristotelin
«Poetika» əsərini nümunə kimi qəbul etmələri və dəfələrlə bu əsəri tərcümə etmələri
idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Aristotelin «Poetika» və «Ritorika» əsərləri latın
dilindən ilk dəfə 1498-ci ildə tərcümə edilmişdir. İtalyan dilinə tərcümə isə
L.Kastelvetro tərəfindən 70-ci illərin əvvəllərində həyata keçirilmişdir. Aristotelin
«Poetika» əsərini tərcümə etməklə yanaşı, izahat və şərhlər də verilmişdir.
Klassisizmin digər ümumi cəhətlərindən biridə onun Dekartın rasionalizm
fəlsəfəsində öz fəlsəfi əsasını tapması ilə bağlıdır.
Açar sözlər: klassisizm, poetika, ritorika, rasionalizm, idrak
XVII əsrin Fransa ücün mühüm bir dovr oldugu dünya ədəbiyyatının bir çoc
ədəbiyyatşünasları kimi S.D.Artamanovunda “XVII-XVIII əsrlər xarici ədəbiyyat”
adlı kitabinda da qeyd olunmusdur: “XVII yüzillikdə Qərbi Avropada ən qüdrətli
ölkə Fransa olmuşdur. XVII əsrdə Fransanın mədəniyyət sahəsi bəhrəli və səmərəli
olmuşdur. Kornelin “Sid” faciəsinin birinci təqdimatından sonra fransız ədəbiyyatı iri
addımlarla irəlilədi.” (1, s.84)
Gerçəkliyin dərk edilməsi, zamanın və hadisələrin, mühitin və xarakterlərin
təhlili söz sənəti üçün önəmli olduğundan Şekspir, Lope de Veqa, Servantes, Kornel,
Rasin, Molyer və b.-nın yaradıcılıq timsalında roman və dramlar, ümumiyyətlə bədii
ədəbiyyat bu funksiyanı digər sənət növlərindən də əvvəl öz üzərinə götürdü.
Beləliklə, XVII əsrdə Avropada incəsənətin bütün növlərini – bədii ədəbiyyat,
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musiqi, teatr, memarlıq və təsviri sənəti əhatə edən iki yeni üslub – barokko və
klassisizm bərqərar oldu.
“XVII əsr Qərbi Avropa incəsənətində çox parlaq bir dövr başladı”. (2, s.68)
“... müasir dövrdə ideal obrazlar yaratmaq üçün barokkodan sonra ikinci üslubklassisizm yarandı. Klassisizm rasionalist fəlsəfə və özünü ən yaxşı ifadə etmə
vasitəsi ilə Fransa incəsənətində özünəməxsus bir şəkildə bədii-estetik yerini tapdı”
(3, s.70).
Məlumdur ki, klassisizmin ilk nümunəsi italyan ədəbiyyatında yaranmışdır,
bununla belə o bir ədəbi məktəb kimi məhz Fransada müəyyənləşmişdir. Konkret
tarixi şəraitin məhsulu olan fransız klassisizminin təşəkkül tapması və çiçəklənməsi
mütləqiyyət üsuli-idarəsinin möhkəmləndiyi bir dövrə təsadüf edir. XVII əsrin ikinci
yarısında bu cərəyan mükəmməl ədəbi sistem kimi formalaşmış, nəzəri əsasları tam
şəkildə yaradılmışdır.
Klassisizm bir sıra ümumi cəhətlərə malik idi. İtalyan ədəbiyyatının ən
görkəmli nümandələri-Dante, Petrarka, Bokkaçço və digərlərinin yaradıcılığı
onlardan sonra gələn yazıçıların yaradıcılıq fəaliyyətləri üçün nümunə oldu. Sonrakı
dövrdə klassisizm cərəyanın nümayəndələri kimi klassistlər adlanan yazıçılar nəinki
antik dövr ədəbiyyatina maraq göstərir, həmçinin həmin dövrdə yazılmış əsərlərin
süjetləri üzərində yenidən işləyir, cox zaman süjet xəttini genişləndirirdilər.
«Bir çox yaradıcı insanların əsərlərində özünü təsdiq edən klassisizm cərəyanı
Kornelin, Rasinin, Miltonun, Volterin faciələri, Molyerin komediyaları, Malerbin,
Lafontenin poeziyası bəşəriyyətin bədii inkişafında öz müsbət təsirini göstərdi.
Romantizmin formalaşması prosesində klassisizmin çox böyük rolu var. Klassisizm
təkcə romantiklərə bədii sistemi qurmaqda kömək etməmiş, həm də öz əsas
ənənələrini qoruyub saxlayaraq onlara ötürmüşdür. Klassiklər romantiklərin tənqid
hədəfi olduqlarına baxmayaraq, onların bu əsas ənənələri bir çox görkəmli
romantiklər, məsələn, Bayron üçün zəruri olmuşdur.» (4, s.102)
Klassisizmin ümumu cəhətlərindən biri də XVI əsrdə italyan humanistləri
Aristotelin «Poetika» əsərini nümunə kimi qəbul etmələri və dəfələrlə bu əsəri
tərcümə etmələri idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Aristotelin «Poetika» və «Ritorika»
əsərləri latın dilindən ilk dəfə 1498-ci ildə tərcümə edilmişdir. İtalyan dilinə tərcümə
isə L.Kastelvetro tərəfindən 70-ci illərin əvvəllərində həyata keçirilmişdir.
Aristotelin «Poetika» əsərini tərcümə etməklə yanaşı, izahat və şərhlər də
verilmişdir. Bu kimi əhəmiyyətli olan əsərlər sırasına S. Skaliqerin «Poetika» və L.
Kastelvetronun qələminə aid olan «Aristotelin ana dilində izahlı poetikası» adlı
əsərlərini nümunə kimi göstərmək olar. Erkən italyan klassisizminin ən görkəmli
nümayəndələrinin əsərləri haqqında danışarkən, bura Trissino, Robortello, Skaliqer,
Kastelvetronun elmi əsərlərini daxil etmək məqsədəuyğundur. XVI əsrdə Horatsinin
«incəsənət zövq və ləzzət verməlidir» məşhur bir fikri geniş yayılmışdı. Trissino
«Sofonisbe» əsərinin müqəddiməsində bu tezisi Aristotelin qısaca xülasəsi ilə
birləşdirir və deyir ki, qorxu və mərhəmət kimi hisslərin ifadə olunduğu faciə
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dinləyiciyə həzz, zövq verməlidir. 1548-ci ildə Françesko Robortello da özünün
Aristotelin «Poetika»sına dair «İzahat»ında məlumat verir ki, poeziyanın yeganə
məqsədi oxucuya həzz, zövq verməkdir.
“XVII əsrdə Qərbi Avropa ədəbiyyatında hökm sürən üç üslubdan (realizm,
klassisizm, barokko) klassisizm digər ölkələrdə olduğu kimi Fransada da üstünlük
təşkil edirdi. Fransa klassisizm, İtaliya intibah, Rusiya realizm, İspaniya barokko
cərəyanı ilə tanınmışdı.” (5, s.58) Fransız klassisistləri antik dövr ədəbiyyatının
təcrübəsini öz xalqının milli ənənələri ilə əlaqələndirməyi bacardılar.
Klassisizmin digər ümumi cəhətlərindən biridə onun Dekart fəlsəfəsində öz
fəlsəfi əsasını tapması ilə bağlıdır. Dekartın işləyib-hazırladığı fəlsəfi məsələlər
arasında idrak metodu mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. F.Bekon kimi Dekart da biliyin
son məqsədini insanın təbiət qüvvələri üzərində hökmranlığında, texniki vasitələrin
kəşfində, bu və ya digər hadisələrin dərk edilməsində, nəhayət insan təbiətinin
özünün təkmilləşdirilməsində görürdü. Dekartın fəlsəfi mülahizələrinin çıxış nöqtəsi
bütün bilik sahələrini çevrələyən ümumi biliyin həqiqiliyinə şübhədir. Zahiri
dünyanın mövcudluğuna, hətta mənim özümün cismimin mövcudluğuna şübhə ilə
yanaşmaq olar. Şübhə idrakın mövcudluğunu təsdiqləyən vasitədir, şübhələnirəmsə,
demək düşünürəm. Yəni: Je pense, donc je suis (Mən düşünürəm, deməli varam).
Beləliklə, o, maddənin ideal xüsusiyyəti ilə, yəni insanın düşünmək qabiliyyəti ilə
maddənin özünü eyniləşdirir. Dekart hesab edirdi ki, varlığı lazımi dərəcədə dərk
etmək üçün hər şeydən əvvəl, insanın düşüncəsini və təfəkkürünü formalaşdırmaq,
onu məntiqi əsaslar üzərində qurmaq lazımdır.
XVII əsrdə Fransada Pyer Kassandinin və digər görkəmli filosofların fikirləri
klassisizmin inkişafında mühüm rol oynayan ümumi cəhətlərdəndir. Kassandi
Dekartın rasionalizm prinsipinə qarşı çıxaraq antik materialistlərin atomistik
nəzəriyyəsini inkişaf etdirirdi. Molyerin fəlsəfi məzmunlu bir çox əsəri Kassandinin
fikirlərinin təsiri altında yazılmışdı. Klassisistlər incəsənətdə ağıl və zəkaya üstünlük
verir, bədii əsərin quruluşunun aydın olmasına meyl edir, antik bədii qanunlara əməl
etməyə çağırırdılar. Klassisizmin nümayəndələri bədiilik probleminin həllində ağıl,
zəka və məntiqi mühakimələrin roluna böyük əhəmiyyət və üstünlük verirdilər.
Klassisistlər dünyanı olduğu kimi göstərməyə çalışmırdılar və sənətkarları həyat
materiallarından istifadə etməyə çağırırdılar.
Fransız tarixçiləri Jermena və Klod Villar «Fransız millətinin formalaşması»
adlı kitabında yazırdılar: «Klassisizm fransız mədəniyyətinin formalaşmasında əsas
mərhələni təşkil edir, milli adət-ənənələrlə dərindən əlaqələnərək onları
qüvvətləndirir və zənginləşdirir. Klassisizm milli birliyin möhkəmləndirilməsi işində
böyük inkişafı əks etdirir… Klassisizm mədəniyyəti millətin formalaşmasında
mütləq monarxiyanın rolunu rədd edir və XVIII əsr burjuaziyasının feodalizmə qarşı
mübarizəsinə xidmət edir.» (6,s.209) Antik dövr yazıçılarının əsərlərinə əsaslanan
klassisitlər həmin əsərlərdən nümunə kimi istifadə edərək onu daha da inkişaf
etdirməyə çalışırdılar. Bu nöqteyi-nəzərdən də klassisizm fransız mədəniyyətinin
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formalaşmasında əsas mərhələ hesab edilə bilər. Klassisistlər milli adət-ənənələri
keçmiş dövrlərin adət-ənənələri ilə dərindən bağlayaraq, onları zənginləşdirirdilər.
Buna görə də klassisizmin milli birliyin möhkəmləndirilməsində böyük rolu
olmuşdur. Fransız klassisizmi Kornel, Rasin, Molyer kimi nəhəng dramaturqları
yetişdirdi.
Klassisizm cərəyanının təməli gözəlliyin mütləq idealı əbədilik haqqında
nəzəriyyə ilə qoyulmuşdur. XIX əsrdə Stendal klassisizm cərəyanının əsassızlığını və
həyat həqiqətlərinə sadiq olmadığını sübut etməyə çalışaraq, gözəlliyin əbədi
olmasını deyil, nisbi, dəyişən, tarixi olduğunu sübut etdi. Bu nəzəriyyə ədəbi
janrlardan (epopeya, faciə, komediya və s.) istifadə etməyi, hər janr üçün onun
xüsusiyyətinə görə dəqiq sərhəd qoymağı, hər janra münasib olan dil yaratmağı
(faciə üçün yüksək təsirli dil, komediya üçün personajı adiləşdirmək, sadə dil və s.)
tələb edirdi.
Klassisizmin ümumi cəhətlərindən ən mühümi bədii qanunların əsas meyarı
ağıl, şüur haqqında nəzəriyyədir. Klassisizmin digər mühüm elementlərindən biri də
incəsənətin tərbiyəvi roludur. Klassisistlər həmişə elə bir bədii əsər yaratmaq
istəyirdilər ki, bu əsərdə qüsurlu, nöqsanlı insanları lazımınca ifşa etsinlər, yaxşı,
xeyirxah insanları isə lazımi qədər mükafatlandırsınlar.
Estetik fikir tarixində XVII əsr klassisizmi çox hallarda birtərəfli şərh
olunmuş, birtərəfli şəkildə qiymətləndirilmişdir. Belə ki, XVII əsr klassisizm
cərəyanını araşdıran tədqiqatçılar uzun müddət bu cərəyanı yalnız «normativ bir
cərəyan hesab edərək, onu bəzən, «yalançı klassisizm» adlandırmış, ədəbiyyata və
ümumiyyətlə, yaradıcılıq işinə mane olan bir axın saymışlar. Nəzərə almaq lazımdır
ki, XVII əsr fransız şairləri, dramaturqları və nəzəriyyəçiləri özləri bu cərəyana
«klassisizm» adı verməmişlər. Doğrudur, onlar həm nəzəri məsələlərdə, həm də
yaradıcılıq təcrübəsində çox zaman antik dövrün klassik nümunələrini əsas götürür,
həmin nümunələrin estetik prinsiplərini əldə rəhbər tutur və öz dövrlərinin poetik
yaradıcılığını da həmin klassik sənət qayda-qanunları ilə müəyyən etməyə,
qiymətləndirməyə və istiqamətləndirməyə çalışırdılar. Lakin XVII əsrin bu
cərəyanına «klassisizm» adı sonralar, XVIII əsrin axırları, XIX əsrin əvvəllərində
romantizm cərəyanının nümayəndələri tərəfindən verilmişdir. Keçmiş ədəbi
üslubların və cərəyanların, o cümlədən XVII əsr ədəbiyyatının bir sıra qayda və
qanunlarına qarşı etiraz edən romantizm cərəyanının nümayəndələri belə hesab
edirdilər ki, klassisizm cərəyanı bütünlükdə azad poetik yaradıcılığın yollarını
bağlamış, sənətin həyatla əlaqəsini məhdudlaşdırmış, ayrı-ayrı ədəbi janrları və
formaları məhdud qəliblərə salmışdır. Romantizm cərəyanının nümayəndələri həm
öz yeni estetik tələblərini təbliğə edir hemdə keçmiş dövrün zərərli ədəbi
cərəyanlarına qarşı mübarizə aparırdılar. XVII əsr fransız ədəbiyyatında daha geniş
yayılmış olan ədəbi üsluba «klassisizm» və ya «yalançı klassisizm» adını da onlar
vermişdilər.
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Nümunə üçün qeyd edək ki, Molyer yaradıcılığını bütövlükdə ictimai
quruluşun müəyyən cəhətlərinin açılmasına həsr etmişdi. Müasir əxlaq və adətləri
təhlil edən Molyer onları bütün böyük humanistlər kimi şəxsi ehtirasların və ictimai
əxlaqın uyarlı ahəngi formasında təsəvvür etdiyi təbiət nöqteyi-nəzərindən
qiymətləndirirdi. Molyer ictimai quruluşun çatışmazlıqlarını gülüş vasitəsi ilə əks
etdirirdi. Bu barədə fransız yazıçısı Patrik Dandreyin “Molyer və gülüşün estetikası”
adlı kitabında yazılır: “Molyerin gülüşü “azadlıq carçısı” və “üsyançı bir gülüşdür”.
Onun əsərlərindəki gülüş ictimai qaydaları pozan faktordur”. (7, s.99)
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С.Дадашева
Общие аспекты европейского классицизма
Резюме
В статье рассматриваются общие аспекты европейского классицизма и
тот факт, что семнадцатый век был важным периодом для Франции. На основе
восприятия действительности, анализа времени и событий, окружения и
персонажей были изучены общие черты европейского классицизма и получены
следующие идеи и выводы. Классицизм имел ряд общих черт. Произведения
виднейших представителей итальянской литературы — Данте, Петрарки,
Боккаччо и других — стали образцом для творчества последующих писателей.
В последующий период писатели, называемые классицистами, как
представители классицистического течения, не только проявляли интерес к
античной литературе, но и перерабатывали сюжеты написанных в то время
произведений, часто расширяя сюжетную линию. Одной из общих черт
классицизма было то, что в 16 веке итальянские гуманисты брали за образец
«Поэтику» Аристотеля и неоднократно переводили ее. Следует отметить, что
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«Поэтика и риторика» Аристотеля были впервые переведены с латыни в 1498 г.
Перевод на итальянский язык был сделан Л. Кастельветро в начале 70-х гг. В
дополнение к переводу «Поэтики» Аристотеля также предоставляются
пояснения и комментарии. Одна из других общих черт классицизма состоит в
том, что он нашел свою философскую основу в философии рационализма
Декарта. Среди философских вопросов, разрабатываемых Декартом, большое
значение имел метод познания. Декарт считал, что для того, чтобы правильно
понять существование, необходимо, прежде всего, сформировать человеческую
мысль и мышление, построить его на логической основе.
Ключевые слова: классицизм, поэтика, риторика, рационализм, познание.
S. Dadasheva
General aspects of European classicism
Summary
The article discusses the general aspects of European classicism and the fact
that the seventeenth century was an important period for France. Based on the
perception of reality, analysis of time and events, environment and characters, the
general features of European classicism were studied and the following ideas and
conclusions were obtained. Classicism had a number of commonalities. The works of
the most prominent representatives of Italian literature - Dante, Petrarch, Boccaccio
and others - became an example for the creative activities of subsequent writers. In
the following period, writers called classists, as representatives of the classicist
movement, not only showed interest in ancient literature, but also reworked the plots
of works written at that time, often expanding the plot line. One of the common
features of classicism was that in the 16th century, Italian humanists took Aristotle's
Poetics as an example and repeatedly translated it. It should be noted that Aristotle's
Poetics and Rhetoric were first translated from Latin in 1498. The translation into
Italian was made by L. Castelvetro in the early 70s. In addition to translating
Aristotle's Poetics, explanations and commentaries are also provided. One of the
other common features of classicism is that it found its philosophical basis in
Descartes' philosophy of rationalism. Among the philosophical issues worked out by
Descartes, the method of cognition was of great importance.
Key words: classicism, poetics, rhetoric, rationalism, knowledge
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DÜNYA İLƏ BAĞLI PAREMİOLOJİ VAHİDLƏRİN
MÜQAYİSƏLİ TİPOLOGİYASI
Dünya mövzusu hər zaman olduğu kimi, bu gün də aktuallığını qoruyub
saxlayır. Məqalə müxtəlif dillərdə yazılmış və ayrı-ayrılıqda oxunan üç kitabdan
(müqəddəs kitab, təbiət və əql) ibarət olan dünya mövzusuna həsr edilib.
Nizamsız şəkildə nizamlı formalar səpilən və müqayisəolunmaz
möhtəşəmliyə, gözəlliyə və rəngarəngliyə malik olan dünyadan yazarkən öncə
Nəsiminin məşhur misraları yadıma düşdü: "Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər
eylə!..." Odur ki, yerdən dərin, göydən də uca olan söz dəryasına baş vurub, xeyli
sayda paremioloji vahidlərin Azərbaycan, rus, həm də ingilis dillərində
ekvivalentlərini və ya qarşılıqlarını vermək istədim. Qoy həm bizim, həm də rus və
ingilis dilli oxucular dünyanı xəyal etdikləri kimi deyil, olduğu kimi görsünlər.
İmkanla gerçəklik arasında qərar tutan dünyanı dərk etdikcə məlum olur ki,
böyük dünya kiçik dünyalardan yaranıb. O da məlum olur ki, böyük türk alimi,
filosof Əbu Turxan demişkən, əslində böyük dünya kiçik dünyalardan böyük deyil və
biz sonsuz imkan dünyasında ancaq bir cığır seçib həmin cığırla getməyə çalışırıq.
Təəssüf ki, o cığırla düzgün getmək də çoxlarına qismət olmur. O yolu yaxşı gedə
bilənlər bu dünyada bəxtəvər olduğu kimi o biri dünyada da bəxtəvər olurlar. O
yanda bəxtəvər olmaq isə bu dünyadakından çox çətindir. Çünki, orada hər kəs öz
əməllərinə görə cavab verir. Bu dünyada isə qolundan tutanlar olur. Bəs xoşbəxt
yaxud bəxtəvər olanlar kimlərdir? Bu barədə belə bir el deyimi var: Dünyada ən
xoşbəxt/bəxtəvər adam övladından yarıyanlardır - Happy is he that is happy in his
children - Счастлив тот, кто счастлив своими детьми. Başqa bir atalar sözündə
deyilir ki, "Dünyanın ən bəxtəvər/xoşbəxt insanı kimsəyə möhtac olmayanıdır" Взаймы не брав, хоть гол, да прав (2, 536). Əbu Turxan yazır ki, "İnsan o vaxt
xoşbəxt olur ki, iç dünyası ilə içində yaşadığı dünya uyğun gəlsin". Onu da qeyd
edək ki, bu dünyada bəxtəvər olmaq hələ qəhrəmanlıq deyil. Buradan belə bir
nəticəyə gəlmək olur ki, bəxtəvərliyin və həm də böyüklüyün ölçü vahidini müəyyən
etmək bir qədər çətin və həm də qəlizdir. "Orada hər kəs öz əməllərinə görə cavab
verir" fikriylə bağlı ulularımış demişlər: "Cəhənnəmdə yelpik olmur/olmaz" yaxud
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"Hər yerin öz qanunları var". Bu deyimin rusca qarşılığı belədir: "В аду нет
вентиляторов". İngiliscə qarşılığı isə belədir: "There are no fans in hell".
Axı dünya nədir? Dünya öncə xəyallarda olan sirli mövcudluqdir, başqa
sözlə Allahın yaratdığı kainatdır, yəni hər şeydir. Bu mövcudluğa təbii ki, insanın
içində yaşayan mənəvi dünya da, daxili dünya da, başqa sözlə, insanın "iç üzü"
daxildir. Bununla bağlı artıq el məsəlinə çevrilmiş, amma müəllifliyi Əbu Turxana
mənsub olan məşhur bir deyim də var: "Adamın "iç üzü" adam içinə çixanda məlum
olur". Bəzi mənbələrdə "dünya" sözü etimalogiyasına görə "əsəbiləşərkən şirniyyat
yeyən xanım" mənasını daşıyır. Görünür ona görə deyirlər ki, dünya həm şəkərdi
həm də ki zəhər.
İlk sözü layla, son sözü ağı olan dünya haqqında ana kitabımız "Kitabi Dədə
Qorqud"da da çox
sayda paremioloji vahidlərə rast gəlirik: Gəlimli-gedimli dünya! Son ucu
ölümlü dünya! Yalan söz bu dünyada olunca, olmasa yaxşıdır və s.
Ümumiyyətlə götürəndə dünya haqqında atalar sözü, məsəllər çoxdur.
Məsələn, "Bu dünyada maldan, mülkdən bir ağıllı baş yaxşıdı, anlamayan kəllədən,
bir qara daş yaxşıdı"; "Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən"; "Bu dünyadan
xəbəri yox, o dünyadan danışır"; "Dünya başıma fırlanır"; "Dünya mənim deyənin
yasından gəldim dünən"; "Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kəsin"; "Dünya
varına güvənilməz"; "Dünyanı ikiəlli tutma"; "Dünyanın işin necə tutarsan, elə də
gedər"; "Dünyaya sığmır"; "Nə ucu var, nə bucağı", "Yaxşı ki, dünyada yaxşı
varımış, yoxsa tərk olardıq yaman əlindən"; "Yalanla dünyanı dolaşa bilərsən, amma
geri dönə bilməzsən"; "Dünya bir bağdır, hər gələn bir ağac əkib gedər" və s. Yeri
gəlmişkən, insanlar dünyanı bəlkə də on faizdən çox dərk edə bilmirlər. Çünki, insan
dünyanı özünü dərk etdiyi qədər dərk edə bilir. Mərhum Xudu Məmmədov isə
yazırdı ki, dünya bildiyimizdən artıq bizim ola bilməz.
İnsan üçün iki dünya var: birinin içində yaşayır, o birini öz içində qurur.
Bunlardan birincisi yad, ikinci isə övladımız kimi bizə doğmadır. Söhbət açdığımız
ikinci dünya söz dünyasıdır. Kamil Vəli Nərimanoğlu yazır ki, ikinci dünya keçmiş
və keçilmiş, yaşamış və yaşanmış, olan və olmayan, olacaq və olmayacaq həqiqətlər
dünyasıdır (1, 13). Qeyd etdiyimiz kimi, ikinci dünya bizə daha doğmadır, sanki öz
övladımızdır, birinci isə zalım, nankor, yalançı və vəfasızdır. Əvvəlcə bir el deyiminə
diqqət edək:
Bu dünya bir pilləkəndir - kimləri qaldırır, kimlərisə endirir//Bu dünyanın
həm enişi, həm də yoxuşu var//Dünya nərdivandır, biri çıxar, biri düşər - (The) world
is a staircase: some are going up, some are coming down - Мир это есть лестница,
по которой одни поднимаются, а другие спускаются.
Yuxarıdakı paremioloji vahidlə bağlı qeyd edək ki, doğrudan da dünya
sonsuzdu və onun əvvəli məlum olmadığı kimi, sonu da məlum deyil. XIX əsr
Azərbaycan şairi Mirzə Mehdi Şükuhinin (1829-1896) məşhur qəzəlində oxuyuruq:
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Gələn birdir, gedən birdir, qalan bir,
Gələn qalmaz, gedən gəlməz, əcəb sir.
Bir əvvəl var, bir axir var deyillər,
Bu bir sözdür, nə əvvəl var, nə axir.
Amma bu sonsuzluğun içində biri gəlir, biri də gedir, yəni biri pilləkənlə
qalxır, o birisi isə pilləkənlə düşür. Hərçəndi pilləkənlə qalxıb, orada əbədi məskən
salanlar da az deyil.
"Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxıb gedər" atalar sözünün başqa variantı
da var: "Heç kəs bu dünyada əbədi deyil" yaxud "Hamı bu dünyada qonaqdır". Bu
atalar sözünün bir variantı da belədir: "Bu dünya bir dəyirmandı, üyüdüb udar bir
gün bizi". Rus xalqının atalar sözləri kitabında bu atalar sözlərinin rusca ekvivalenti
belə verilmişdir: "На сем свете мы в гостях гостим.
Dünyaya gəlib pəncərədən baxıb gedənlər olsa da, getməyənlər də çoxdur. Bu
məqqamda başqa bir el deyimi yaranıb: "Dünya xali deyil". Doğrudan da, dünyada
pislər olduğu kimi, yaxşılar da çoxdur. Amma nə yaxşı ki, pislər varımış. Yoxsa,
yaxşıların qədrini bilməzdik. Göründüyü kimi dünya daim hərəkət edir və hər şey
dəyişir və yenisi ilə əvəz olunur, başqa sözlə, dünyada heç nə əbədi deyil və hər şey
gəldi-gedərdi. Bu barədə ingilis yazıçısı Uilyam Şekspirin də fikirləri maraqlıdır:
Dünya böyük bir teatr səhnəsidir, hər kəs öz rolunu oynayıb qurtarandan sonra bu
səhnəni tərk edir. İslam və təsəvvüf dünyasında tanınmış fars şairi, mövləvi yolunun
öncülü, vəhdəti-vücud (panteizm) fəlsəfəsinin tanınmış nümayəndəsi Mövlana
Cəlaləddin Rumi isə yazır ki, "Bu dünya tələdir, yemi də istəklər".
İndi isə dünyanın gəldi-gedəriylə bağlı bəzi paremilərə diqqət edək:
• Bu dünyada heç nə əbədi deyil//Dünyada hər şey gəldi-gedərdi - There is
nothing permanent under the moon - Ничто не вечно под луной.
• Dünyada hər şey dəyişir//Dünyanın təkəri fırlanır, hey fırlanır - Everything
flows, everything changes//All is in the state of flux, nothing is constant - Всё
меняется, одна правда останется. Həqiqətən də həmişə belə olub, belə var, belə
də olacaq, yəni, hər şey daim hərəkətdədir.
"Kitabi Dədə Qorqud" dastanlarından bildiyimiz bu deyimin bizcə şərhə
ehtiyacı yoxdur:
Gəlimli-gedimli dünya! Son ucu ölümlü dünya!
Dünyanın gəldi gedərindən nəticə çıxara bilməyənlərlə bağlı aşağıdakı el
deyiminə diqqət edək:
Bu dünyaya axmaq gələn, bu dünyadan axmaq da gedər - What is bred in the
bone will come out in the flesh - То, что вскормлено в кости, проявиться в
плоти.
Bu məsəllə bağlı qeyd edək ki, dünyaya xam gəlib xam gedənlər çox olsa da,
dünyaya xam gəlib, amma sonradan ağıllananlar da çoxdur. Bir atalar sözünü də
yada salaq: "Dünyaya eşşək gəlib, eşşək də getdi". Bu nə ilə əlaqədardır? Bizə elə
gəlir ki, o da, bu da Allahın izniylə baş verir. Yəni Allah birini ucaldanda ucaldır,
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cəza vermək istəyəndə isə əvvəlcə onun ağlını, sonra isə hər şeyini alır. Ona görə
aşağıdakı deyimlər yaranıb:
• Dünyada hər iş Tanrının iradəsiylə baş verir - All things are possible with
God - Все дела возможны с богом//Проси у бога и все получится.
• Dünyanı yaradan Tanrıdır, şəhərlərisə onun bəndələri - God made the
country, and men made the towns - Господь бог создал деревню, а человек - город.
• Dünyada səhvsiz/nöqsansız insan olmaz/yoxdur - There are sports in the
Sun//There are sports even in (on) the Sun//He is lifeless that is faultless - Никто на
этом свете небезупречень.
Doğrudan da həyatda nöqsanı olmayan heç kim və heç nə yoxdur, hətta
günəşdə də ləkə var. Yeri gəlmişkən, dünyanın dahiləri də bəzən səhv ediblər. Özü
də bu elmin bütün sahələrinə aiddir. Riyaziyyat alimləri bəlkə də bu sahədə öncül
yerlərdən birini tutur. Səhvi olan riyaziyyat dahilərinə fikir verin: Nyuton, Eyler,
Eynşteyn, Pifaqor, Koşi, Laqranj, Dalamber, Aristotel, Demokrit və s.
İnsanların sevinməsi ilə də maraqlı fikirlər mövcuddur. Bir daha xatıladırıq
ki, dünyada hər iş Tanrının iradəsiylə baş verir. Məsələn, Allah varlını sevindirəndə
ona çoxlu mal, mülk, var, dövlət verir və onu sevindirir. Kasıbı sevindirəndə isə ulu
Tanrı əvvəlcə onun eşşəyini itizdirir, bu zaman kasıb pis olur, əhvalı pozulur, sonra
isə eşşyi tapızdırır. Bu zaman kasıb sevinir. İndi isə folklorda ən çox rast
gəldiyimiz bəzi paremilərin qarşılıqlı əlaqəsinə nəzər yetirək:
Azərbaycan atalar
sözləri
Dünyada nə qədər insan
varsa, o qədər də fikir var
Dünyada nə qədər ölkə
varsa, o qədər də adət və
ənənə var
Dünyada pulsuz heç nə
yoxdur
Dünyada pulsuz heç nə
əldə edə bilməzsən
Dünyanın bir yarısı bilmir
ki, o biri yarısı nə işlə
məşğuldur
Bu dünyada bizim
gördükləri-miz hamının
gördükləridir

İngilis dilində
ekvivalentləri
Many men, many
minds//Many heads, many
minds
So many countries, so
many customs

Rus dilində
ekvivalentləri
Сколько людей, столько
умов (т.е. мнения людей
различны)
Сколько стран, столько и
обычаев

There`s no such thing as a
free lunch

Нет такой вещи, как
бесплат-ный обед//За всё
надо платить
Даром ничего не дается

If you touch pot, (you
must) touch penny
One half of the world does
not know how the other
half lives
Nothing new under the
Sun
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Bu dünyada hamı
bərabərdir
Bu dünyada hər şeydən
qaçıb yayınmaq olar,
ölümdən başqa
Dünyada asan iş
yoxdur/olmur

It can happen even to a
Bishop
Nothing is certain but
death

Все мы люди, все мы
человеки
Ничто не определённо,
кроме смерти

All things are difficult
before they are easy

Dünyada ən güclü zəhər
insanın dilindədir
Dünyada əvəzolunmaz
adam yoxdur
Dünyada həqiqət qədər
kəsərli heç nə yoxdur

There is no venom like
that of the tongue
No man is indispensable

Прежде чем стать
легким, все
трудно//Всякое начало
трудно
Нет хуже яда, чем язык

Dünyada qayğı istəməyən
nə canlı var, nə də cansız
Dünyaya gəliş olümə
gedən yolun başlanğıcıdır
Dünyada axmaqlar
olmasaydı, onda
müharibələr də olmazdı
Dünya binnət olandan
bəri
Dünyanı sevgi/məhəbbət
idarə edir//Dünyanı sevgi
xilas edəcək
Dünyanın düz yerində
yıxılıb qıçını sındırmaq

Незаменимых не бывает

Nothing stings like the
truth

Ничто так сильно не
ранит, как
правда//Правда глаза
колет
(A) woman and a ship ever Женщина и корабль
want mending
всегда нуждаются в
ремонте
(The) first breath is the
Рождение - начало
beginning of death
умирания
If there were no fools there Если бы не было
would be no war
дураков, не было бы и
войны
Since Adam was a
Когда Адам был еще
boy//When Queen Anne
ребенком (т.е. с
was alive
незапамятных времен)
Love makes the world go
Любовь заставляет мир
round
крутится.
Between two stools one
falls to the ground.
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İ.Həmidov, B.Axundov və L.Həmidovanın "Azərbaycanca-rusca, ruscaazərbaycanca atalar sözlə-ri və zərbi məsəllər lüğəti" (2), eləcə də rus xalqının atalar
sözləri kitablarında da dünya haqqında maraqlı atalar sözləri çoxdur. Məsələn, Bu
dünyaya etibar yoxdur - На жизнь, на смерть поруки нет; Bu dünyanın adamı deyil
- Не от мира сего//С луны свалился; Dünya bala dönsə, ala qarğa öz yeməyin bilər
- Послышала ворона в зобу, так полетела в лес; Dünya başıma dar gəlir - Ему и в
чистом поле тесно; Dünya belə qalmaz - Этот свет, что маков явет: днем растет,
а ночью опадает; Dünya bizimlə başlanmayıb, bizimlə də qurtarmayacaq - Не нами
свет начался, не нами и коичиться; Dünya gör-götür dünyasıdır - Виднть легко,
предвидеть трудно; Dünya xali deyil - Мир не без добрых людей; Dünya kasıba
zindandır, varlıya meydan - Богатому везде раздолье, бедному - закуток; Dünya
malına etibar yoxdur - На счастье не надейся; Dünya vecinə deyil - У него семь
пятниц на неделе; Dünya yalan dünyadır - Мир во зле лежит (во лжи); Dünya
yansa, bir tükü də tərpənməz - Стори весь мир - ему нипочем; Dünya yaz ikən qış
tədarükünə bax - Жить надейся, а умирать готовься; Dünyaca gözəlliyin olunca,
zərrəcə bəxtin olsun - Не родись ни хорош, ни пригож, родись счастлив; Dünyada
adamdan adamlıq qalır - Живи - поживай да добро наживай; Dünyada bir pislik
qalır, bir də yaxşılıq - Добро наживай, а худо избывай; Dünyada ən zor iş
anlamaza söz anlatmaqdır - Дурака учить - что на воде писать; Dünyada hər kəs öz
haqqına razı olsa, dava olmaz - Если бы каждый довольствовался тем, что имеет,
не было бы на свете зла; Dünyada pulsuz - axirətdə imansız - Нет греха хуже
бедности; Dünyadan xəbəri yoxdur - Как с луны свалился; Dünyanı dolansan da
qarğasan, qarğa - Ворона за море летала, да вороной и вернулась; Dünyanın ən
gözəl neməti can sağlığıdır - Здоровье дороже богатства; Dünyanın o üzünü də
bilir, bu üzünü də - Он прошел сквозь огонь и воду, и медные трубы; Dünyaya
eşşək gəlib, eşşək də getdi - Родился мал , вырос пьян, помер глуп və s.
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XANKİŞİ MƏMMƏDOV
XÜLASƏ
DÜNYA İLƏ BAĞLI PAREMİOLOJİ VAHİDLƏRİN
MÜQAYİSƏLİ TİPOLOGİYASI
İmkanla gerçəklik arasında qərar tutan dünya mövzusu hər zaman olduğu kimi,
bu gün də aktual-dır. Çünki, dünya bildiyimizdən artıq bizim ola bilməz fəlsəfəsi ilə
yanaşsaq, insanların kainatı bəlkə də on faizdən çox dərk edə bilmədiyini açıq-aydın
görmək çətinlik yaratmaz. Xudu Məmmədov deyirdi ki, insan dünyanı özünü dərk
etdiyi qədər dərk edə bilir. Axı dünya nədir? Dünya öncə xəyallarda olan sirli
mövcudluqdir, başqa sözlə Allahın yaratdığı kainatdır, yəni hər şeydir. Bu
mövcudluğa təbii ki, insanın içində yaşayan mənəvi dünya da, daxili dünya da, başqa
sözlə, insanın "iç üzü" daxildir. Bununla bağlı artıq el məsəlinə çevrilmiş, amma
müəllifliyi Əbu Turxana mənsub olan məşhur bir deyim də var: "Adamın "iç üzü"
adam içinə çixanda məlum olur". Bəzi mənbələrdə "dünya" sözü etimalogiyasına
görə "əsəbiləşərkən şirniyyat yeyən xanım" mənasını daşıyır. Görünür ona görə
deyirlər ki, dünya həm şəkərdi həm də ki zəhər. Ana kitabımız "Kitabi Dədə
Qorqud"da da mövzu ilə bağlı çox sayda paremioloji vahidlərə rast gəlirik.
Ümumiyyətlə götürəndə dünya haqqında atalar sözü, məsəllər çoxdur. O da qeyd
olunur ki, insan üçün iki dünya var: birinin içində yaşayır, o birini öz içində qurur.
Bunlardan birincisi yad, ikinci isə övladımız kimi bizə doğmadır. Söhbət açdığımız
ikinci dünya söz dünyasıdır. İkinci dünya keçmiş və keçilmiş, yaşamış və yaşanmış,
olan və olmayan, olacaq və olmayacaq həqiqətlər dünyasıdır. Başqa sözlə, ikinci
dünya bizə daha doğmadır, sanki öz övladımızdır, birinci isə zalım, nankor, yalançı
və vəfasızdır. Bu yazıda, nizamsız şəkildə nizamlı formalar səpilən,
müqayisəolunmaz möhtəşəmliyə, gözəlliyə və rəngarəngliyə malik olub, gizlində
olan xəzinələrdən çox-çox mətləbləri agah edən bir çox paremioloji vahidlərin
Azərbaycan, ingilis və rus dillərində müqayisəli tipologiyasından söhbət açılır.
Açar sözlər: Azərbaycan folkloru, Rus folkloru, İngilis folkloru, dünya,
paremioloji vahidlər, müqayisəli tipologiya.
Kh.B.Mammadov
COMPARATIVE TYPOLOGY OF PAREMIOLOGICAL UNITS
RELATED TO THE WORLD
SUMMARY
The issue of a world that decides between opportunity and reality is as
relevant today as ever. Because, if we approach the world with the philosophy that
we can no longer be what we know, it will not be difficult to see clearly that the
human universe cannot be understood by more than ten percent. Khudu Mammadov
said that a person can understand the world as much as he understands himself. But
what is the world? The world is a mysterious being in dreams, in other words, a
universe created by God, that is, everything. This existence, of course, includes both
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the spiritual world and the inner world of man, in other words, the "inner face" of
man. There is a well-known proverb on this subject, which has already become a folk
proverb, but whose author is Abu Turhan: "The inner face" of man is known when he
is among people. According to some sources, the word "peace" etymologically
means "the lady who eats sweets when she is angry". Apparently, this is why they
say that peace is both sweet and bitter. In our mother book, Kitabi Dede Korgud, we
also encounter many paremiological units on this subject. Generally speaking - there
are many proverbs and parables about the world. It is also noted that there are two
worlds for man: one lives in it, and the other builds it within himself. The first one is
alien, and the second one is native to us, like our own children. The second world we
are talking about is the world of words. The second world is the world of the past,
lived, experienced, existing, non-existing, and the future. In other words, the second
world is more native to us, like our own children, while the first is harsh and
ungrateful. The article discusses the comparative typology of many paremiological
units in Azerbaijani, English and Russian, which are scattered in irregular order, have
incomparable grandeur, beauty and color, and inform a lot of hidden treasures.
Key words: Azerbaijani folklore, Russian folklore, English folklore, world,
paremiological units, comparative typology
Х.Б.Мамедов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ О МИРE
РЕЗЮМЕ
Тема о мире, который стоит между возможностью и реальностью, как
всегда, актуальна и сегодня. Потому что, если мы подойдем к миру с
философией, согласно которой он не может быть больше, чем мы знаем,
нетрудно будет ясно увидеть, что человеческую вселенную нельзя понять более
чем на десять процентов. Худу Мамедов сказал, что человек может понять мир
настолько, насколько он понимает себя. Но что такое мир? Мир - это загадочное
существо в снах, иначе говоря, вселенная, созданная Богом, то есть всё. Это
существование, конечно, включает в себя и духовный мир, и внутренний мир
человека, иначе говоря, «внутреннее лицо» человека. На этот счет есть известная
поговорка, ставшая уже народной пословицой, но автором которой является Абу
Турхан: «Внутреннее лицо» человека познается, когда он находится среди
людей. Согласно некоторым источникам, слово «мир» этимологически означает
«дама, которая ест сладости, когда злится». Видимо, по этому говорят, что мир и
сладкий и горький. В нашей материнской книге «Китаби Деде Коргуд» мы также
встречаем множество паремиологических единиц по данному вопросу. Вообще
говоря - о мире существует множество пословиц и притч. Также отмечается, что
для человека существует два мира: один живет в нем, а другой строит его во
себе внутри. Первый из них чужой, а второй нам родной, как наши родные дети.
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Второй мир, о котором мы говорим, - это мир слов. Второй мир - это мир
прошлого, прожитого, переживаемого, существующего, несуществующего и
будущего. Иными словами, второй мир нам роднее, как родные дитя, а первый
жесткий и неблагодарный. В работе рассматривается сравнительная типология
многих паремиологических единиц в азербайджанском, английском и русском
языках, которые разбросаны в неправильном порядке, обладают несравненным
величием, красотой и цветом и сообщают множество скрытых сокровищ.
Ключевые слова: азербайджанский фольклор, русский фольклор,
английский фольклор, мир, паремиологические единицы, сравнительная
типология.
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АСАДЗАДЕ РАСИМА ФАРХАД ГЫЗЫ
Азербайджанский Университет Языков
R.BEHBUDOV KÜÇ., 134.
ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВЫБОРА В РОМАНЕ А.МЁРДОК
«ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
Açar sözlər: ekzistensializm, problematika, yaradıcılıq, ingilis ədəbiyyatı,
“Qara şahzadə” romanı.
Key words: existentialism, problematics, creativity, English literature, novel
“The Black Prince”.
Ключевые слова: экзистенциализм, проблематика, творчество,
английская литература, роман «Чёрный принц».
Роман «Чёрный принц» занимает особое место в творчестве известной
английской писательницы А.Мёрдок. Самое большое по объёму произведение
посвящено проблеме свободы выбора личности. Однако, по сравнению с
предыдущими романами здесь речь идёт о разграничении этических
представлений о ложном и истинном, заложенных в характере и поступках
человека.
В произведении выведено некоторое количество персонажей, но в центр
выдвинуты только две пары главных героев – Бредли Пирсона и его
возлюбленной Джулиан вместе с семейством Арнольда и Рейчел Баффин.
Итак, автором показаны две ячейки общества, над которыми он не перестаёт
иронизировать, потому что, несмотря на высокопарные слова о любовной
привязанности и видимость добропорядочной английской семьи, распад
отношений фактически отмечается в период их воссоздания, а любовная связь
в конечном итоге приводит к трагедии.
Так, драматичен финал между супругами Баффин. Внешне семейство
процветает, крепкое общественное положение обеспечивает высокий и
достойный имидж джентльмена и некоторое публичное признание. Но
внутренне семейство подточено, и его гибель фаталистически предопределена.
Арнольд и Рейчел на протяжении нескольких лет супружеской жизни
пытаются всеми силами сохранить человеческий облик перед окружающими,
пережить подлинно глубокие чувства. Однако система ложных духовных
ценностей оказывается превыше аристократической чести. Глянцевая сторона
жизни как невидимая часть айсберга остаётся в тени только для тех людей, с
которыми Баффины непосредственно вступают в деловые контакты. В то же
время отсутствие живых интересов в этом романе постепенно, но неуклонно
расшатывает устои брака. Узость собственных этических запросов приводит их
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к серьёзным нравственным страданиям. Супруги опускаются до пошлости,
вульгарности и обывательщины, а в конечном итоге доходят до преступления.
Как и в некоторых других романах А.Мёрдок, в «Чёрном принце» выбор
личности на любом уровне – позиционном, религиозном, философском или
отвлеченно-умозрительном – осуществляется повсеместно.
Так как Брэдли Пирсон и Арнольд Баффин являются писателем и его
издателем соответственно, то по самой элементарной логике вещей в
конфликт, помимо деловых контактов и дружеских взаимоотношений, входит
и отбор необходимого материала для дальнейшей публикации. Автор и
издатель в этом вопросе оказываются разведенными по обе стороны. Арнольд,
особо не утруждая себя вдумчивым выбором информации, нередко пользуется
«надерганными из жизни подробностями» [3, 314].
Многозначительная деталь, принижающая героя не только как издателя,
но и как журналиста, что называется, «человека пера». Ведь даже супруга его
Рейчел, чаще всего без обиняков принимающая к печати очередную книгу,
полагает, что материал надобно более брать все-таки из реальной жизни.
«Подслушанные сплетни и подсмотренные подробности» – это тот арсенал
средств искусства, который оказывается как нельзя более подходящим для
очередной и к тому же дешевой сенсации. К сожалению, мысль о том, что
такой подбор низводит высокую литературу до уровня «желтый прессы», не
волнует совесть Брэдли Пирсона, не будоражит его чувства. Он считает, что
«зыбкий романтический миф – тоже еще не искусство. Искусство, по его
убеждению, – это воображение. Воображение пресуществляет, плавит в своем
горниле. Без воображения, – заключает он, – остаются, с одной стороны,
идиотские детали, с другой – пустые сны. Искусство – это не болтовня плюс
выдумки. Искусство рождается из бесконечного самоотречения и безмолвия»
[3, 315].
Приводя пикировку героев, А.Мёрдок, утверждает собственное кредо
устами главного героя, профессионального писателя: «Что-то сделать,
завершить можно лишь тогда, когда чувствуешь на это неоспоримое,
заслуженное право, – говорит Брэдли. Те, кто выбирает себе задачу по
принципу наименьшей затруднительности, никогда не сподобятся» [3,315]
быть истинным профессионалом своего дела. На что получает не менее ясный
и исчерпывающий ответ, красноречиво подтверждающий лицо человека,
принижающего роль искусства: «Чушь – я пишу независимо от того, легко мне
или трудно. И завершаю любую работу, удалась она мне или не удалась. Всё
прочее – лицемерие» [3, 315]. В этих словах и заключен выбор позиции
Баффина – журналиста-конъюнктурщика, редактора-политикана, любителя
пышных и цветистых фраз, временщика от литературы: «У меня нет музы. Это
и значит быть профессиональным писателем» [3, 315]. Столь характерным
признанием он выдаёт себя с головой, и по тонкому замечанию автора,
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настоящим писателем он так и не становится. А.Мёрдок заклеймила этот
литературный образ в качестве прототипа издателя как сухого червя, баловня
судьбы и ловкого эпигона.
Примечателен, на наш взгляд, оригинальный художественный прием:
рождается спор о выборе жизненной позиции не из глубины далеко
рассчитанных и заблаговременно заготовленных реплик и решений, что было
бы вероятно, свойственно некоторым писателям-реалистам с рациональным
складом мышления. Выразителен в данном случае именно экзистенциальный
подход к полемике, не санкционированной особыми обстоятельствами.
Аналогичное мы наблюдаем в романах «Под сетью», «Замок на песке» и
«Колокол».
От первого варианта отдавало бы примитивизмом и заданностью
повествования. А.Мёрдок в решении проблемы личности применяет способ
резкой «переброски тем», выбор позиции двух литераторов происходит
неожиданно, порождён запальчивостью беседы. Заметно, что его истоки
происходили в обстановке обсуждения той ссоры, которая случилась между
супругами Баффин, а недомолвки в конечном итоге вылились в демонстрацию
индивидуальных взглядов на искусство и жизнь в целом. Ясно, что такой
подход говорит о большей искренности и проницательности самой
писательницы при постановке проблемы ситуативного выбора человека.
Впрочем, и в том и другом случаях, по нашему предположению, он всё равно
выглядит достаточно прозрачным.
Да, Брэдли Пирсону вечно мешали всевозможные светские приличия, что
накладывало неизгладимый отпечаток на свободу его действий, словно
придавливая их тяжелым камнем, и диктовало тот или иной выбор решения.
Так, герой уже давно мог бы развязаться с нелюбимой Рейчел, не дожидаясь
«особого случая, то есть, прежде, чем что-нибудь произошло» [3, 315]. Но,
неумолимая сила английских консервативных привязанностей к соблюдению
норм и правил света всегда становилась препятствием. Причем, один из
главных выборов в своей жизни Пирсон обосновывает критериями искусства.
«Одно из многих отличий жизни от искусства, – рассуждает он сам с собой, –
состоит в том, что персонажи в искусстве всегда сохраняют достоинства, а
люди в жизни – нет… Элементарная забота о собственном достоинстве,
чувство формы, чувство стиля толкают нас на низкие поступки чаще, чем
можно себе представить… Добродетельный человек подчас кажется нелепым
просто потому, что пренебрег бессчетными мелкими возможностями
сподличать и придать себе «хороший» вид. Отдавая предпочтение истине
перед формой, он не думает ежечасно о том, как выглядят его действия» [3,
315].
Вот, оказывается, в чем корень зла, подталкивающий нерешительного
человека к принятию сомнительных решений. При постановке и разрешении
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проблемы свобода выбора личности необходимо только правильно расставлять
акценты. Брэдли показан личностью, бесспорно, незаурядной, но в то же время
какой-то «половинчатой». Пресловутая аристократическая «английскость»,
желание непременно выглядеть «чистым и рафинированным интеллигентом» в
лице представителей великосветского общества, приводили к крайне
замедленной реакции там, где следовало действовать решительно, напористо.
Кроме того, несмотря на правильные представления о чести джентльмена, с
одной стороны, понятие профессионального долга журналиста и писателя – с
другой, Брэдли порою чересчур занят самолюбованием.
Эту деталь хорошо подметил критик В. Скороденко. Он пишет: «Полная
в буквальном смысле слова сосредоточенность на самом себе делает этого
героя (как и некоторых других персонажей Мёрдок)» в чём-то глухим, слепым
и даже неразумным. Он временами более чем самодовольный – но именно
самодостаточный, только в отрицательном смысле этого слова» [4, 9]. И
недаром бывшая его жена как-то в сердцах бросает ему в лицо: «Какой ты
свежий, весь такой умиротворённый что ли, словно только что кошка
окатившаяся» [3,119-120].
Ирония автора в данном случае вполне уместна. Ведь она делает это
замечание в тот момент, когда Брэдли раскачивается в своём кресле-качалке,
вальяжно разваливаясь в нём. Супруга видит, что он как бы весь внутренне
погружён в чувственное смакование от того, что в нём неожиданно вспыхнула
любовная страсть к молоденькой девушке. С одной стороны, понятно, что это
женская ревность. С другой, Мёрдок ясно даёт понять, что он думает только
себе. И упомянутый В.Скороденко обобщает: «Но эта же самая пагубная
самодостаточность превращает благие намерения как Брэдли, так и некоторых
других персонажей из произведений Мёрдок в камни, коими, по известной
поговорке, вымощена дорога в ад. И вот, в «Чёрном принце» одного из
центральных героев призывают спасаться от эгоцентрической звериной ночи,
которая находится в непосредственной близости от любого, даже самого
цивилизованного из нас» [4, 9]. Вот почему герои Мёрдок, включая Брэдли,
Арнольда и некоторых других из «Чёрного принца» нередко попадают в
гротескные ситуации, положения нелепые и одновременно отдающие с тем
отдающие лёгкой грустью. Он
сознательно показан так, что нередко
постфактум сурово осуждает себя: «Приличный, порядочный человек (каковым
я не являюсь) самым жалким образом убежал бы от Рейчел… Я, конечно, не
хотел ее оскорбить. Но гораздо больше я был озабочен тем, чтобы самому
выглядеть «хозяином положения» [3, 315].
В то же самое время Мёрдок тонко проанализировала его
психологический мир и показала, что отчаянным действиям, как правило,
мешала фаталистическая предопределенность роковой судьбы, расставляющей
мыслящим существам всевозможные ловушки. Следует ли допускать выбор в
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новую жизнь даже в мыслях, словно пугаясь своего собственного отражения в
зеркале, шепчет наш герой. «Не грозит ли мне кошмарная неразбериха
катастрофических масштабов, настоящее, серьезное бедствие? А может быть,
наоборот, передо мной неожиданно разверзся долгожданный проход в иной
мир, уготованный мне путь к Божеству? Или всё это пустое…» [3, 416].
Однако путь в другой мир для центрального героя этого романа очень
сложен и тернист. Существо дела заключается в том, что Брэдли, Арнольд и их
семьи, волей-неволей становятся винтиком бюрократической машины Англии
своего времени. Конечно, как в «Чёрном принце», так и другие произведениях
– А. Мёрдок чаше всего уходит от принципов викторианской эпохи. Между
тем, и в иную эпоху она вводит своих героев в общие потоки хаоса,
неразберихи в умах и душах людей. И жизнь становится всё более жестокою и
несправедливой.
Вот и в этом романе со слов автора подытоживается: «Жизнь вообще
очень несправедлива». И далее через несколько страниц уточняется: «Добро и
вовсе на земле не торжествует, а если бы где-нибудь и когда-нибудь и
торжествовало, то это нельзя было бы назвать добром. И слёзы тоже не
высыхают, не забываются и муки невинных, страдания тех, кто сумел в жизни
испытать калечащие души несправедливости» [3,156-157].
Если сопоставлять этот роман с предыдущими, то он, думается, среди них
самый, так сказать, «экзистенциальный». Так, «Под сетью» многие литераторы
и до сих пор считают одним из самых «ясных» произведений
А.Мёрдок, в
котором экзистенциальная нота очень тесно переплелась с реалистической. Той
внешне незамысловатой и традиционной жизни на островах Британии более не
будет. Больше того, к милому, в чём-то очаровательному «анти-герою»
Донагью, автор тоже не вернётся. Там была причудливая смесь плутовского и
авантюрно-новеллистического романа, а центральный персонаж очень похож
на пройдоху-журналиста и простака одновременно.
В «Чёрном принце» такого размежевания ролей уже нет. Но, напротив,
чётко просматривается в экзистенциализме линия судьбы, в которой далеко не
последнюю роль играет Высшая сила. Под характерный экзистенциальный
страх попадает прежде всего Брэдли Пирсон. Вхождение в новый мир страшит,
но с ним связаны все заманчивые надежды и сомнения. И порою кажется не
вполне ясным, что больше берёт верх: страх за собственную судьбу или эти
надежды. В таких тисках бьётся эта неординарная личность.
По логике вещей, такой страх и граничащая с ним борьба за выживание
людей, находящихся, образно выражаясь, между «молотом и наковальней»,
должны бы сопровождаться соответствующей лексикой. Она и применяется в
«Чёрном принце», кстати, под стать экзистенциальному мировидению автора.
Так, на страницах этого романа в лексике тоже находят отражение некоторые
базисные установки экзистенциализма. Поведение героев сопровождают страх,
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скука, надежда, тревога, разочарование, печаль, игра, смерть. Кроме того, в
«Чёрном принце» и многих других сочинениях, Мёрдок активно вводит в
сюжетную ткань такие константные понятия, как горечь утрат, угасание
надежды и мечты, роковое ожидание, случайное стечение обстоятельств,
погоня за призраком, потеря родных корней, массовая разочарованность в
прежних идеалах.
Надо полагать, что набор этих слов, разбросанных по всему тексту
романа «Чёрный принц», отнюдь не случаен. С одной стороны, повторяем, что
это дань экзистенциальному направлению. Ведь эти слова и выражения в
известной степени характеризуют героев.
Но Мёрдок в «Чёрном принце» и других своих сочинениях не хаотично
использует эту лексику, а словно плетёт из неё кружева. Одно чувство или
качество характера плавно переходит в другое. Например, устами одного из
персонажей романа «Дитя слова» автор говорит: «Во мне как будто нарочно
столь вульгарно всё переплелось, перепуталось – раскаяние, покаяние, буйство
и даже ненависть» [2,141-142]. Некоторые из этих чувств испытывают и герои
«Чёрного принца». Но, оказывается, в творчестве Мёрдок всё выглядит гораздо
запутаннее, сложнее, и не всё акценты в данном отношении расставлены так
чётко. Вот что пишет она в «Чёрном принце»: «Если взять почти любую
повесть наших дней, то она нередко выглядит комичной. Это оттого, что мы
часто смешны до безграничности в глазах друг друга. Если б Бог реально
существовал, то он, скорее всего, посмеялся бы над своим творением. Вместе с
тем мы не можем отрицать, что жизнь на самом-то деле страшна, опасна,
лишена порою смысла, нередко подвержена игре случая. Над ней властвуют
болт и ожидание смерти. Их этого парадокса на свет появляется ирония, наше
очень опасное, но неизбежное оружие» [3,121-122].
Конечно, с высоты начала третьего десятилетия XXI века мы не имеем
права не заметить, что это – сугубо субъективное мнение английской
писательницы. Между тем скрупулёзный критический анализ настоящего
романа и других, показывает, что в конечном итоге игра случайностей
отступает перед добром и благом. Мёрдок, правда, далека от морализаторства.
Английский критик Петер Конрад утверждает, что «в отношении отражения
нравственной традиции у Мёрдок во многих произведениях наблюдается не
столько моральный суд над показанным, так как он, по её заверению, вообще
принципиально невозможен, сколько в указании на остроту выбора между
ценностями подлинными и обманными. В конечном счёте, – заключает критик,
– персонажи почти всегда сами жестоко расплачиваются за неверно сделанный
ими выбор. Потому и автору, собственно говоря, лишний раз и без надобности
подсказывать этот выбор» [5, 89-90].
Как отмечает профессор Н.Мамедханова: «Любовные треволнения
центральных действующих лиц «Чёрного принца» – Пирсона и Джулиан
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сопровождаются гамлетовской темой, в настоящем случае символизирующей
единение искусства и любви, страсти и трагедии. В романе «Чёрный принц» в
творческом воображении Мёрдок встают однотипные зловещие образы так
называемого «чёрного эроса», который наделён дьявольским умением
подчинять себе эмоции и разум человека. Когда-то Джулиан, – продолжает
учёный, – играла принца Гамлета перед Пирсоном, но с крестом. Так это
принято у хиппи, и таков современный подтекст трактовки образа Гамлета. Но
Пирсон, верный своему выбору в области искусствоведения, стремится
восстановить истинный смысл шекспировского Гамлета. Он не принимает
фрейдистского истолкования трагедии Шекспира, и в его разговоре с Джулиан
о «Гамлете» звучат такие слова: «Как прекрасен человек…» [1,113]. Этой
трактовки придерживаются и некоторые другие герои «Чёрного принца».
Большое значение в романе «Черный Принц» имеет выбор личности,
тесно связанный не только с любовной коллизией, но и непосредственно с
профессиональной деятельностью центрального действующего лица. К
примеру, редкостные моменты, которые предоставляют Пирсону свободу
волеизъявления и раскованность в избрании своего жизненного пути, он
велеречиво называл «великими откровениями»: «Не было ничего смешного в
том, что, предчувствуя великие откровения, я испытывал беспокойства о своей
работе» [3, 416]. Но, как и в любви, такие минуты вновь были омрачены
сомнениями. Похоже, что А. Мёрдок сознательно не сходит с накатанной колеи
в форме той идей, которой она придерживается на протяжении всего хода
повествования.
В известной степени судьбу испытывали почти все герои вышеназванных
романов. Они от неё и страдали, так как экстравагантность их поведения и как
следствие – возмутительная мораль, неправдоподобные положения и
произвольная психология, на наш взгляд, приводили к необдуманности
поступков. Главные действующие лица нередко были поставлены на грань
краха в личной жизни, или же они сами создавали себе нагромождение
ненужных проблем в сфере профессии. В предстоящих переменах честно
признаётся в своем дневнике и Брэдли Пирсон, причем они тесно связаны с
творческим развитием. Судьба, пишет он, «бросила мне вызов, и теперь важно
было, как я на него отвечу, хватит ли у меня храбрости. Мне часто приходило в
голову, когда я задумывался поглубже, что я плохой художник, потому что я
трус. Не настало ли время выказать смелость в жизни и тем заявить о своей
смелости в искусстве…?» [3, 419]. Однако существовала и другая сторона
проблемы: эти соображения, рассуждает герой, «уживаются во мне с
осмотрительным совестливым обывателем, полным моральных запретов и
общепринятых страхов» [3, 419].
Нет особой необходимости пересказывать фабулу известного сочинения.
Достаточно в дополнение ко всему отмеченному указать на матримониальный
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выбор Бредли к девушке, которая временно окрыляет его, вселяет новые силы
и вызывает прилив творческой энергии. Однако любовь эта запоздалая. В
кратких, хлёстких и отрывистых эллиптических конструкциях заключена
опустошённость души человеческой. Этот нравственный выбор вызывает у
героя неадекватные душевные перемены, ставит его в ложное положение, и
читатель вслед за автором понимает, как действительно сложно этому человеку
с его неустойчивым и противоречивым характером и творческими
способностями отстоять его в ситуации влюблённости. Как и Джейк Донагью,
он барахтается в пресловутой сети.
В конечном итоге Бредли всё же основательно пересматривает свою
жизнь, переоценивает прежние критерии нравственности, однако, к большому
сожалению для читателей, только перед лицом смерти. Именно пограничная
ситуация становится главным мерилом его переживаний и страданий, причём,
нравственные муки теперь представляются герою в ином свете. Пирсон сам
себе признаётся в том, что, по всей видимости, только в самые последние дни
стал наконец-то мудрее.
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РЕЗЮМЕ
Проблема свободы выбора в романе А.Мёрдок
«Чёрный принц»
В статье предпринята попытка исследования проблемы свободы выбора
в романе «Чёрный принц» известной английской писательницы А.Мёрдок. В ее
произведениях используются экзистенциальные мотивы, характерные для
европейской литературы XX века. Экзистенциализм как философское
направление сыграл важную роль в поиске выхода из кризисных ситуаций и
формировании нового общественного мировоззрения. В романах А.Мёрдок,
особенно в произведении «Чёрный принц», проблема свободы выбора занимает
особое место. Автор дает возможность своему герою выбрать истинные
духовные ценности.
«Экзистенциальный роман» предстает в творчестве А.Мёрдок в
модифицированном виде. Для героев произведений писательницы свобода
духа, как правило, оборачивается подведением безрезультатных итогов. Герои
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озабочены состоянием мира и собственной судьбой. В этом смысле
закономерна актуальность обращения
к такому необычному подходу.
Необходимо отметить, что человек в экзистенциализме «сотворяет себя»
непрерывно. А.Мёрдок исследует современное общество с экзистенциальных
позиций и делает главный упор на изучении его сущности. Писательница
своеобразно подмечает то, что скрыто под покровом традиционной английской
благопристойности. У А.Мёрдок изображаемое действие в произведениях
сопровождается тонкой иронией и гротеском. В этом смысле ее произведения
отличаются оригинальностью.
The problem of freedom of choice in A. Murdoch's novel
«The Black Prince»
SUMMARY
The article attempts to study the problem of freedom of choice in the novel
"The Black Prince" by the famous English writer A.Murdoch. Her works use
existential motives characteristic of the European literature of the XX century.
Existentialism as a philosophical direction has played an important role in the search
for a way out of crisis situations and the formation of a new social worldview. In the
novels of A.Murdoch, especially in the work «The Black Prince», the problem of
freedom of choice occupies a special place. The author gives his hero the opportunity
to choose true spiritual values.
«The Existential novel» appears in the work of A.Murdoch in a modified form.
For the heroes of the writer's works, the freedom of the spirit, as a rule, turns into a
summing up of inconclusive results. The heroes are concerned about the state of the
world and their own fate. In this sense, the relevance of addressing such an unusual
approach is natural. It should be noted that a person in existentialism «creates
himself» continuously. A.Murdoch examines modern society from existential
positions and places the main emphasis on the study of its essence. The writer in a
peculiar way notices what is hidden under the cover of traditional English decency.
In A.Murdoch, the depicted action in the works is accompanied by subtle irony and
grotesque. In this sense, her works are distinguished by originality.
A.Mördokun “Qara şahzadə” romanında
seçim azadlığı problemi
Xülasə
Məqalədə məşhur ingilis yazıçısı A.Mördokun “Qara şahzadə” romanında
seçim azadlığı probleminin araşdırılmasına cəhd göstərilmişdir. Onun əsərlərində XX
əsr avropa ədəbiyyatı üçün səciyyəvi olan ekzistensial motivlərdən istifadə olunur.
Ekzistensializm fəlsəfi istiqamət kimi böhran vəziyyətlərindən çıxış yolunun
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tapılmasında və yeni ictimai dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm rol
oynamışdır. A.Mördokun romanlarında, xüsusilə də “Qara şahzadə” əsərində seçim
azadlığı problemi xüsusi yer tutur. Müəllif qəhrəmanına əsl mənəvi dəyərləri
seçməyə imkan yaradır.
“Ekzistensial roman” A.Mördokun yaradıcılığında dəyişdirilmiş şəkildə
təqdim olunur. Yazıçının əsərlərinin qəhrəmanları üçün ruh azadlığı, bir qayda
olaraq, nəticəsiz yekunlaşır. Qəhrəmanlar dünyanın vəziyyəti və öz taleyi ilə
maraqlanırlar. Bu mənada belə qeyri-adi yanaşmaya müraciətin aktuallığı
qanunauyğundur. Qeyd etmək lazımdır ki, insan ekzistensializmdə davamlı şəkildə
“özünü yaradır”. A.Mördok müasir cəmiyyəti ekzistensial mövqelərdən araşdırır və
onun mahiyyətinin öyrənilməsinə əsas diqqət yetirir. Yazıçı ənənəvi ingilis nəzakəti
pərdəsi altında gizlənmiş şeyləri özünəməxsus şəkildə qeyd edir. A.Mördok
əsərlərində təsvir olunan hadisələr incə ironiya və qrotesk ilə müşayiət olunur. Bu
mənada onun əsərləri orijinallığı ilə seçilir.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 10.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: fil.ü.f.d., dosent Xuraman Əliyeva tərəfindən
çapa tövsiyə olunmuşdur.

– 218 –

Filologiya məsələləri, № 4, 2022

XALİDƏ ZAMANOVA YAŞAR
xalidazamanova2@gmail.com
Gəncə Dövlət Universiteti
SABİR RÜSTƏMXANLI TARİXİ ROMANLARININ
JANR ZƏNGİNLİYİ VƏ MÜXTƏLİFLİYİ
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Bədii düşüncədə tarixi hadisə və şəxsiyyətlərin təsviri zaman-zaman özünə
yer etmiş və getdikcə tarixi roman janrını formalaşdırmışdır. Tarixi romanda
sənədliliklə bədii təxəyyülün vəhdəti əks etdirmənin fərqli prinsiplərindən irəli gəlir.
Tarixi hadisələrin ayrı-ayrı yazıçılar tərəfindən müxtəlif janr formalarında meydana
çıxmasına səbəb olur ki, bu da gələcəkdə tarixi romanın janr zənginliyi və
müxtəlifliyini yaratmış olur. Bəzi yazıçılar hadisələri milli-tarixi, bəziləri səyahət,
bəziləri dini-tarixi və ya tarixi-macəra, macəra-sevgi kontekstində təsvir edirdilər. Bu
dövrdən başlayaraq məzmunu və forması ilə inkişaf edən epik janr tarixi roman
müstəqil bir epik forma kimi inkişaf etmişdir. Lakin onu da demək lazımdır ki, o
zaman roman janrı özündə bir çox xüsusiyyətləri birləşdirirdi. Yəni tarixi roman janrı
bizim indiki qavramda başa düşdüyümüz şəkildə bütün komponentləri ilə təqdim
olunmurdu. XIX əsrin başlanğıcında yaradılan tarixi romanlarda tarix yalnız macəra,
sevgi, didaktik və digər mövzuların yer alması üçün əsas rol oynadı. Bu romanlarda
"konkret tarixi dövrlərin nümayəndələri kimi canlı insan personajları yox idi,
qəhrəmanların taleyi ayrı-ayrılıqda və tarixin taleyindən asılı olaraq inkişaf etmişdir"
[1, s. 92]. Beləliklə, tarixi roman, ədəbi düşüncə üçün bir janr olaraq dominantlıq
qazandı və yeni ədəbi formalar əldə etdi: "Bu sivilizasiya məkanı"nı əhəmiyyətli
dərəcədə genişləndirən keyfiyyətcə yeni mədəni və tarixi dünya, ilk növbədə
təcəssüm olunan bir sıra yeni tarixşünas düşüncələrin meydana çıxmasına səbəb
oldu. Ədəbiyyat - tarixi bir roman, tarixi bir şeir, tarixi dram, ədəbi və bədii fəlsəfə
təcrübələridir" (2, s. 80).
"Avropanın ən yeni sənətinə tarixi və ictimai məna verən" (V.Q.Belinski) bu
janr zənginliyi böyük bir ənənə şəklini alır və digər xalqların ədəbiyyatına da bu və
ya digər şəkildə təsir göstərir. Bu təsirin ən bariz nümunəsi kimi, ilk tarixi roman
müəllifi olan Məmməd Səıid Ordubadinin “Dumanlı Təbriz”, “Gizli Bakı”,
“Döyüşən şəhər” və “Qılınc və qələm” romanlarını göstərmək olar. Bu əsərlərdə
tarixi şüur macəraçılıq, sevgi, məhəbbət xətti ilə paralel şəkildə təqdim olunurdu.
Doğrudur, sosrealizm tarixi roman janrına bir qədər inqilabi proseslər və sxematizm
əlavə etdi. Lakin bu proses cəmi 30-40 il çəkdi; sosrealizmin bir yaradıcılıq metodu
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olaraq zəifləməsi ilə İsa Hüseynov, Çingiz Hüseynov, Əzizə Cəfərzadə, Əlisa Nicat,
Mahmud İsmayılov, Fərman Kərimzadə kimi yazıçıların yaradıcılığında yenidən
tarixi hadisə və şəxsiyyətlərin təsvirində yeni formalara müraciət olundu. Bu dövrdə
yazılan romanlar yalnız ideya və ya tarixi qəhrəmanların təsviri baxımından
yenilənmir, həm də tarixi şüurun müxtəlif aspektləri və formaları baxımından inkişaf
edir. Bu tarixi düşüncənin təsvir müxtəlifliyinə toxunan filologiya elmləri doktoru
Nazif Qəhrəmanlı Azərbaycan tarixi romanlarının son nümunələrini şərti olaraq iki
qismə bölür: “Birinci qisim əsərlər tarixə ekskursiya tipli nümunələr olub tarixə
müəyyən yazıçı münasibətini (tarixi şəxsiyyət haqqında elmi və bədii təsəvvür) əks
etdirir” (Qəhrəmanlı, 1982, s. 10). Tədqiqatçı ikinci qisim tarixi romanlara hadisə və
vəziyyətlər romanını nümunə gətirir. Bunlar ötən əsrin 80-ci illərində tədqiqatçının
müşahidə etdiyi tipoloji formalardan yalnız bir neçəsidir. Bundan sonra da tarixi
romanların yeni formaları yaranır ki, bu formalar janrın tipologiyasını daha da
zənginləşdirir. Ç.Hüseynovun “Fətəli fəthi”, İ.Hüseynovun “Məhşər”, “İdeal”,
“Əbədiyyət”, Ə.Cəfərzadənin “Vətənə qayıt”, “Aləmdə səsim var mənim”, “Yad et
məni”, “Bakı-1501”, Ə.Nicatın “Nəğməyə dönmüş ömür”, M.Süleymanlının “Köç”,
M.İsmayılovun “Ağ yapıncı”, F.Kərimzadənin “Xudafərin körpüsü” və s. əsərlərində
xalqın həyatı, məişəti, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin həyatı, tarixi hadisə və etnoqrafik
düşüncə tərzi gerçəkliyə uyğun şəkildə təsvir edilirdi. Bu tendensiya getdikcə
genişlənərək tarixi roman janrının sərhədlərini genişləndirir.
Müstəqillik dövründə isə tarixi şüuru təsvir etmə, tarixi hadisə və
şəxsiyyətlərə yanaşmada yeni bir mərhələ yaşanır. Ç.Hüseynovun Nəriman
Nərimanovun həyatı və fəaliyyətindən bəhs edən “Doktor N.”, sovet dövrünün 2030-cu illər repressiyasını özündə əks etdirən İsmayıl Şıxlının “Ölən dünyam”,
Qumral Sadıqzadənin “Son mənzili Xəzər oldu”, “Mənim nakam qardaşım”,
M.Çəmənlinin “Ölüm mələyi” və başqa tarixi romanları özünün forma və tipoloji
strukturu ilə janrı daha da inkişaf etdirir. Bu romanlarda tarixi şüurun mahiyyətinə
varılır, dövrün, epoxanın etnoqrafik, ruhi-fəlsəfi düşüncəsi geniş şəkildə təsvir
edilirdi. Janrın müstəqillik dövründə sosrealizmin nəzarətindən çıxması tarixi
düşüncəyə yeni bir maraq oyatdı və sovet dövründə icazə verilməyən tarixi mövzu,
problem və şəxsiyyətləri bədii düşüncəyə gətirməyə geniş imkanlar yarandı. Sabir
Rüstəmxanlı məhz belə bir dövrdə tarixə müraciət edərək keçmişimiz üçün son
dərəcə vacib məsələləri ədəbiyyata gətirdi. Yazıçının müstəqillik dövründə yazdığı
romanları, povestləri, onlarla hekayələrində tarixi keçmişimiz əks olunur. “Xətai
yurdu”, “Uşaqlığa dəyən güllə”, “Astar”, “Göy Tanrı”, “Ölüm zirvəsi”, “Difai
fədailəri”, “Sunami”, “Şair və şər”, “Akademikin son əsəri” kimi romanlarında tarixi
hadisə və şəxsiyyətlər təsvir obyektinə çevrilir. Lakin bu əsərlərin hamısında tarixi
düşüncə əsas olmasına baxmayaraq, onlar forma cəhətdən bir-birinə bənzəmir;
bəzilərində sənədlilik, bəzilərində irreal hadisələr, bəzilərində isə siyasi-ictimai
münasibətlərin təsviri başlıca yer tutur. Bu isə o deməkdir ki, yazıçı bu romanları ilə
yalnız roman janrını inkişaf etdirməmiş, həm də tarixi romanı janr, forma və struktur
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baxımından zənginləşdirmişdir. Yazıçı bu romanları ilə tariximizin müxtəlif
dövrlərinə, mərhələlərinə, şəxsiyyətlərinə müraciət etmiş və bədii düşüncədə milli
tarixdə qalan boşluqları doldurmağa çalışmışdır. Bu tarixi romanları birləşdirən
yeganə cəhət isə, onların hər birinin orijinal janr tipologiyasına malik olması, yeni bir
tarixi modellə təqdim olunmasıdır. Yazıçının yaradıcılığındakı bu janr zənginliyi və
müxtəlifliyini müşahidən edən tənqidçi, ədəbiyyatşünas Salidə Şərifova “romanda
janr qarışıqlığının əldə edilməsinin qeyri-mümkünlüyü müəllifin romanlarının
müxtəlif janr qarışıqlığının formalaşmasına” imkan verməsi qənaətinə gələrək yazır:
“Sabir Rüstəmxanlının romanlarında növlərdaxili qarışıqlıq özünü romanın
mifologiya ilə qarışıqlığında göstərmişdir. Qeyd etməliyik ki, müasir Azərbaycan
ədəbiyyatında mifoloji roman roman-mif, həm də roman-antimif kimi təqdim
olunur” (3, s. 14). Yazıçı romanlarının janr zənginliyi tənqidçi Tehran Əlişanoğlunun
da diqqətini çəkmişdir. Yazıçının nəsr yaradıcılığına bugünkü janr sərbəstliyindən
yanaşan tənqidçi şair-publisitrin məşhur “Ömür kitabı” əsərinə də roman kimi
yanaşaraq onu “roman-tarktat, ya publisist-roman” adlandıraraq digər romanlarının
da janr müxtəlifliyinə diqqət çəkir: “Yaxud əksinə, “Xətai yurdu” romanını, “Atamın
ruhu” povestini publiist-sənədli əsər kimi təfsir və təhlil edən tədqiqatçılar vardır.
“Gəncə qapısı” şeir toplusunun (1981) ideya motivləri roman düşüncəsini qapsayır.
Və bir anlıq Cavad xan mövzusunun Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığında “janr
trayektoriyasını” nəzərə gətirsək: şeirdən poemaya (“Cavad xan”, 1985), romana
(“Ölüm zirvəsi, 2007) kinossenariyə və filmə (“Cavad xan”, 2009) doğru təkamül
etdiyini görmək çətin deyil” (4 s. 255).
Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığını araşdıran digər tədqiqatçıların da birləşdiyi
cəhətlərdən biri yazıçının tarixi romanlarının janr zənginliyi və müxtəlifliyidir.
Yazıçının bu cür janr müxtəlifliyinə getməsini bir neçə amillə izah etmək
mümkündür; birincisi, tarixi keçmişin ifadə imkanlarının zənginliyi, ikincisi,
yazıçının özünün tarixə baxışının müxtəlifliyi, üçüncüsü, çağdaş tarixi romanların
zəngin struktura malik olması, nəhayət, ədəbi təcrübənin müəyyən mövqeyə gəlməsi.
Yazıçı tarixi fakta müxtəlif mövqelərdən yanaşdığından sənətkar sərbəstliyindən
istifadə edir və dövrün ruhunu, psixologiyasını çatdırmağa çalışır. Tarixi təcrübə
göstərir ki, yazıçı tarixi keçmişə münasibətdə faktlara sərbəst yanaşması, sənədliklə
yanaşı, bədii təxəyyülün imkanlarından geniş istifadə ilə nail ola bilir. Tarixi necə və
hansı şəkildə təsvir etmə düşüncəsi isə janrın imkanlarından maksimum istifadəni
şərtləndirir. S.Rüstəmxanlının tarixi romanlarının janr daxilində müxtəlifliyi və
zənginliyi də buradan irəli gəlir. Sabir Rüstəmxanlının “Ömür kitabı”ndan sonra
tarixə müraciət etdiyi əsər “Xətai yurdu” romanı olur. Yazıçının bu mövzuya
müraciət etməsinin başlıca səbəbləri vardı. Bir əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyini
qazanan Azərbaycan bu yolda çətinliklə irəliləyirdi. Qarabağ savaşı onun
müstəqilliyinin qarşısına atılmış maneə olsa da, torpaqlarının bir hissəsini itirsə də,
müstəqilliyini itirmədi. 80-ci illərdə Xətai və ya onun dövrü, həyatı ilə bağlı bir çox
romanlar yazılmışdı. Ə.Cəfərzadənin “Bakı-1501”, F.Kərimzadənin “Xudafərin
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körpüsü” və başqa əsərlərdə Şah İsmayıl obrazı yaradılması təsadüfi deyildi. Bu
mənada 80-ci illəri ikinci istiqlal ərəfəsi bir dövr hesab etmək olardı. Müstəqilliyə
yaxınlaşdıqca Azərbaycanın taleyində rolu olan görkəmli şəxsiyyətlərin də obrazı
yaradılırdı. Bu zaman yada ilk düşən Şah İsmayıl Xətainin Azərbaycanın dövlətçilik
tarixində oynadığı rol yada düşürdü. Əlbəttə, bu əsəri yazıçının ilk bədii tarixi
romanı adlandırmaq olardı, lakin tarixə ilk müraciəti demək çətindi. “Ömür
kitabı”nda yazıçı qarışıq üslublardan istifadə edərək tarixlə müasirliyi birləşdirə
bilmişdi. Çox maraqlıdır ki, bu əsərin “Söz önü”nün elə ilk cümləsində Xətaini yada
salmış və onun dövlət qurmaq, xalqı birləşdirmək istəyini ifadə etmişdir: “Tarixdən
gələn səs! Sultan Hüseyn Bayqara şöhrət günəşinin üfüqə enən çağında Şah İsmayıl
Xətaiyə səmimi bir məktub yazır və könlünü almaq üçün ona rəıqqasələr göndərir.
Şah İsmayıl isə saray rəqqasələrinə baxıb, mənim eyş-işrətə vaxtım yoxdur deyir:
“Mən vuruş adamıyam, belə müsahibləri də sitəmirəm. Mən gərək rahatlanmadan
məmləkətimin ətrafında at cövlan etdirəm” (Rüstəmxanlı, 1989, s. 6). Yazıçının
“Ömür kitabı” əsərində Şah İsmayıl Xətaini “ana laylası” hesab etdiyi bu sözləri
xatırlaması təsadüfi deyil. Məmləkətin indiki dövründə Şah İsmayıl Xətai kimi “at
cövlan etdirmək” yalnız dövlət başçılarının və qəhrəmanların işi deyil, həm də özünü
burada görən, bugünlə tarix arasında əlaqə quran fikir adamlarının işidir.
Lakin romanda yazıçı Xətai yurdu adından tarixə baxış kimi istifadə etmişdir.
“Xətai yurdu” romanı müəllif tərəfindən “xatirə-roman” kimi təqdim edilir. Yazıçı
burada tarixə ekskursla müasir həyat hadisələrini paralel şəkil təsvir edir. Müəllif
romanın janrını müəyyənləşdirmək üçün yazır: “Bu, doğrudan da, tariximizin
mühüm bir dövrü haqqında mənim xatirələrimdir, yadımda qalanların və
bildiklərimin bir qismidir, amma eyni zamanda, olayların yalnız siyasi və tarixi
təhlili deyil, həm də bədii təhlilidir; hər şey tarixi həqiqətlə bədii təxəyyülün
arasından keçir” (5, s. 548-).
Bu janrdan yazıçı “Ömür kitabı”nın bəzi səhifələrində yeri gəldikcə istifadə
edir. Hadisələrin ötən əsrin 80-ci illərinin ortalarında baş verən meydan hərəkatının
əsas funksionerlərindən biri olması əsərin də bu cür adlandırılmasına imkan
vermişdir. Yazıçı əsəri bu cür adlandırması ilə ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında
baş verən ictimai-siyasi hərəkatla Xətai dövrü arasında bir bağ qurur. Bu dövrdə
cəmiyyətdə baş verən hadisələr xalqı milli birliyə, müstəqilliyə səsləyirdi ki, yazıçı
özü də bu proseslərin yaxından iştirakçısı idi. Lakin o da məlumdur ki, hər hansı bir
əsər müəllifin təqdim etdiyi çərçivəyə sığışmır, onun sərhədlərindən çıxır. Bu
cəhətdən bir çox tədqiqatçılar “Xətai yurdu” romanının sırf “xatirə-roman” kimi
adlandırılması fikri ilə razılaşmırlar. Bu, heç də onların müəllifin qoyduğu təsbitlə
razılaşmaması demək deyil, romanın yaratdığı assosiasiyaların zənginliyi və
müxtəlifliyi ilə əlaqədardır. S.Şərifova yazır: “Sabir Rüstəmxanlının təqdim etdiyi
şəkildə qəbul etdikdə əsər memuar janrında qələmə alınmış bədii əsər kimi
dəyərlidir. “Xətai yurdu” əsərinin janr baxımından təqdimi də mübahisəli məqam
kimi diqqəti cəlb etməkdədir” (6, s. 15). Onu da nəzərə almaq lazımdır ki,
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S.Rüstəmxanlının “Xətai yurdu” romanında real həyatdan və bədii
ümumiləşdirmədən doğan qənaətlər də az deyil. Yəni burada sanki xatirələr
toplusunun ümumiləşdirmələrinə istinadlar edilir və bədii nəticələr çıxarılır. Bu
cəhətdən tədqiqatçı Sabir Bəşirovun romanın janrı ilə bağlı aşağıdakı fikirləri ilə
razılamşmamaq olmur: “Bu kitab (“Xətai yurdu” nəzərdə tutulur-X.Z.) sırf hərəkatın,
siyasi proseslərin tarixi olsaydı-tarix kimi, quru, akademik üslubda yazılsaydı, bəlkə
də oxucu dairəsi bir qədər məhdud olardı; ancaq mütəxəssislər, bu sahə ilə
maraqlananlar üçün nəzərdə tutulardı...” (7, s. 193).
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XÜLASƏ
Sabir Rüstəmxanlı tarixi romanlarının janr zənginliyi və müxtəlifliyi
Məqalədə, şair, yazıçı, publisit Sabir Rüstəmxanlının tarixi romanlarının janr
müxtəlifliyi və zənginliyi araşdırılır. Qeyd olunur ki, bədii düşüncədə tarixi hadisə və
şəxsiyyətlərin təsviri zaman-zaman özünə yer etmiş və getdikcə tarixi roman janrını
formalaşdırmışdır. Bu proses S.Rüstəmxanlının yaradıcılığında da baş vermiş və
müstəqillik dövründə yazdığı romanlarda tarixi düşüncə başlıca yer tutmuşdur. Onun
“Xətai yurdu”, “Uşaqlığa dəyən güllə”, “Astar”, “Göy Tanrı”, “Ölüm zirvəsi”, “Difai
fədailəri”, “Sunami”, “Şair və şər”, “Akademikin son əsəri” kimi romanlarında tarixi
hadisə və şəxsiyyətlər təsvir obyektinə çevrilir.
S.Rüstəmxanlının nəsr
yaradıcılığının çoxşaxəli, geniş problematikalı və zəngin olduğunu görürük.
Poeziyasında olduğu kimi, nəsr yaradıcılığında da müəllifin əsas diqqəti milli idealı
tarixi və müasirlik aspektində təhlil etməkdir. Onun istər poemalarında, istərsə də
nəsr və publisistika yaradıcılığında milli tarixi yaddaşa dönüş, onun keçmişini
yaşatmaq və gələcəyə hazırlamaqdır. Onun romanlarını birləşdirən bir amil vardır ki,
o da tarixlə bugünü birləşdirmək, xalqın tarixi, etnik düşüncəsini yaşatmaqdan
ibarətdir.
XALİDA ZAMANOVA
SUMMARY
GENRE RICHNESS AND DIVERSITY OF SABIR RUSTAMKHANLI'S
HISTORICAL NOVELS
The article examines the genre diversity and richness of the historical novels of
the poet, writer, publicist Sabir Rustamkhanli. It is noted that the description of
historical events and personalities has taken place in artistic thought from time to
time and has gradually formed the genre of historical novels. This process also took
place in the works of S.Rustamkhanli, and in his novels written during independence,
historical thinking took a prominent place. Historical events in his novels such as
"Land of Khatai", "Bullet hitting childhood", "Astar", "Sky God", "Death Peak",
"Difai martyrs", "Tsunami", "Poet and evil", "Academician's last work" and
personalities become the object of description. We see that S.Rustamkhanli's prose is
multifaceted, wide-ranging and rich. As in his poetry, the author's main focus in
prose is to analyze the national ideal in terms of history and modernity. In his poems,
as well as in his prose and journalism, it is to return to the national historical
memory, to revive its past and prepare for the future. There is a unifying factor in his
novels, which is to unite history with the present, to keep alive the history and ethnic
thinking of the people.
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ХАЛИДА ЗАМАНОВА
РЕЗЮМЕ
ЖАНРОВОЕ БОГАТСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ
РОМАНОВ САБИРА РУСТАМХАНЛЫ
В статье исследуется жанровое разнообразие и богатство исторических
романов поэта, писателя, публициста Сабира Рустамханлы. Отмечается, что
описание исторических событий и личностей время от времени имело место в
художественной мысли и постепенно сформировало жанр исторических
романов. Этот процесс происходил и в творчестве С.Рустамханлы, а в его
романах, написанных в годы независимости, видное место занимало
историческое мышление. Исторические события в его романах «Земля Хатаи»,
«Пуля, поразившая детство», «Астар», «Бог неба», «Пик смерти», «Дифаи
мученики», «Цунами», «Поэт и зло», «Академик последняя работа», а личность
становится объектом описания. Мы видим, что проза С.Рустамханлы
многогранна, обширна и богата. Как и в поэзии, в прозе автор уделяет основное
внимание анализу национального идеала с точки зрения истории и
современности. В его стихах, так же как и в прозе и публицистике, речь идет о
возвращении к национальной исторической памяти, оживлении ее прошлого и
подготовке к будущему. В его романах есть объединяющий фактор: соединить
историю с современностью, сохранить историю и этническое мышление
народа.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 08.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: f.e.d. dosent Səbinə Alməmmədova tərəfindən
çapa tövsiyə olunmuşdur.
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ВOСТОЧНАЯ ТЕМАТИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ XVII-XIX ВЕКОВ

Введение. Увлеченность Востоком и использование этой темы в
русской литературе возникло еще в далеком прошлом. Мотивы и образы
древнего Востока разрабатываются в творчестве русских писателей и поэтов с
еще с давних пор, причем восточной тематике отводится немаловажное место
в их творчестве. Так например, первые рукописи библейских и
апокрифических текстов, переведенных на русский язык, содержат восточные
мотивы и сюжеты. (1,55)
В русской литературе киевского периода Восток также привлекал
внимание писателей того периода. Так, в своем исследовании «Восточные
мотивы и образы в русской прозе и драматургии II половины XVIII века»
Каримиан Фаэзех пишет: «Восточная тема вошла в русскую литературу с
древнейших времен – момента появления первых рукописных переводных
библейских и апокрифических текстов, содержащих ориентальные сюжеты, а
также светских произведений, окрашенных флером восточной экзотики, таких
как «Александрия», «Девгениево деяние», «Повесть об Акире Премудром». В
киевский период Восток стал объектом внимания древних писателей и по
иным, не только сугубо литературно-эстетическим интересам» (2, с.23).
Если обратить внимание на становление и эволюцию восточной темы в
творчестве русских поэтов и писателей, можно заметить различие в трактовке
этой темы. Так, в произведениях XI-XII, и даже XIII-XIV веков Восток
преподносится русскими писателями как вражеская и недружественная
сторона, имеющая цель завоевать территории России («Повесть временных
лет», «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о
разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»и
др.). Все это конечно же связано с борьбой русских с кочевыми народами
(печенеги, хазары, половцы), позже монголо-татарами. Именно поэтому, в
русской литературе того периода создавались патриотические произведения,
изображавшие Восток как чужеродную землю, имеющую только одно
намерение – завладеть русскими территориями. (3,75)
Позднее, восточная тематика стала меньше интересовать русских
писателей. Конечно же, это связано, в первую очередь с тем, что в XVI-XVII
веках Русь избавилась от гнета монголо-татарских завоевателей и искала пути
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решения внутренних проблем. Однако, уже в XVIII веке возобновляется
интерес к Востоку, а восточная тематика вновь становится объектом
художественных произведений. (4,175)
Восток в творчестве русских поэтов и писателей XVII-XVIII веков.
В своем произведении «Ислам в русской литературе» И.Ермаков пишет: «Из
записок А.Никитина мы узнаем о русском посольстве в Ширване в ответ на
обращение Ширваншаха Фарруха-Ясара 1 (1462-1500), о войнах на земле
мусульманского государства Бахманидов, которые вели воины Мухаммед-шаха
III против индусской державы Виджаянагар и государства Ориссы. Русский
купец описывает Рей и Багдад (называя его Вавилон и Бодак). Особенностью
стиля записей является обилие персидских, арабских и тюркских слов и
выражений. Некоторые данные у Никитина становятся единственным научным
свидетельством всемирной истории (о походе бахманидского султана,
например, не сохранилось упоминания в других хрониках» [4,258].
Однако, наиболее важные и ценные записи о восточных странах (в
частности о странах Южной Азии), по мнению академика Слезневского,
оставили только некоторые путешественники, хотя многие в те годы писали
дневники (см.кластер 1). Важнейшие дневниковые записи, дающие
немаловажную информацию о Востоке, обычаях и традициях восточных
народов, их жизни и быте – это "Хождение в Персидское царство" (Федот
Котов), "Записки пешеходца Василия Монаха" (монах-странник Василий),
"Путешествие из Оренбурга в Бухару" (Егор Мейендорф) и др. (см. кластер 1).
Кластер № 1.

1

Фаррух Ясар I (1441 – 1500) – Ширваншах из династии Дербенди

– 227 –

Filologiya məsələləri, № 4, 2022

– 228 –

Filologiya məsələləri, № 4, 2022

«Подобных хождений в заморские земли у россиян было немало –
купцы и паломники, военнослужащие, сопровождавшие посольства и
оставившие свои дневники... Многие из таких записей, наверное, пропадали
бесследно, но многие становились частью литературы или сподвигали новых
искателей приключений на путешествия в сказочные восточные земли» [5,56].
С течением времени русские писатели и поэты все больше используют
восточные мотивы и сюжеты в своих произведениях, кроме того в переводе на
русский язык издаются произведения восточных авторов.
Отметим, что позднее – в XVIII веке снова возобновляется интерес к
Востоку, появляются «восточные» повести («Восточная повесть» М.М.
Хераскова, «Надир. Восточная повесть», «Каиб. Восточная повесть» И.А.
Крылова), нравоучительные произведения, написанные императрицей
Екатериной («Сказка о царевиче Хлоре», «Сказка о царевиче Февее») и др. (см.
кластеры 3 и 4).
Кластер № 3. «Восточный» цикл повестей критического содержания

Кластер № 4. Нравоучительные дидактические произведения (сказки)
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По мнению Д. Лихачёва, «в XVIII в. русская культура открывает для
себя Восток, в первую очередь Персию с её богатейшей поэтической и
религиозно-мистической (суфийской) традицией. При этом надо иметь в виду,
что в русскую литературу (как, впрочем, и в иные европейские) «восточное»
вошло «как специфическая, условная поэзия, экзотика, как материал,
знакомящий читателя с изощренной литературой фантастических
приключений» [10, с. 302].
Таким образом, начиная с XVIII века мусульманские мотивы и образы
вновь стали использоваться в произведениях русских поэтов и писателей
(М.В.Ломоносов, А.Н. Радищев, Г.Р.Державин, А.А.Столыпин, В.А.
Жуковский и др.).
Кластер 5.
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По мнению Ф. Рзаева, «в конце XVIII – начале XIX веков Восток,
восточная литература и культура привлекли внимание известных литераторов
Европы. Так, в 1814 году в Германии был опубликован полный перевод
произведений Хафиза на немецком языке, в результате Гете создал свой
«Западно-восточный диван», в котором посвятил персидскому поэту целиком
вторую книгу, названную им «Книгой Хафиза». Средневековая восточная
литература была также предметом пристального внимания Байрона, Шиллера,
многих представителей европейских литератур» [17, 78].
В русской литературе постепенно разрушается образ врага, который
стремится захватить русские земли, с течением времени «в произведениях
русских поэтов и писателей их поэтические и прозаические строки освещали
реальный облик Востока, его жестокость и красоту, его разнообразие и
духовные ценности, его ненависть и его великодушие» [20, c.236].
Восток в творчестве русских поэтов и писателей XIX века.
Средневековый Восток продолжал вызывать интерес как европейских, так и
русских писателей даже в XIX веке.
Так, немецкий востоковед Фридрих Диц в 1815 году нашел рукопись
древнего эпоса огузских племен «Книга моего деда Горгуда. Диц перевел на
немецкий одну из глав этого дастана. Немецкий востоковед Т. Нельдеке также
работал над переводом дастана, но, к сожалению, не закончил свою работу и в
1892 году передал свои материалы В.Бартольду, который издал несколько глав
дастана в оригинале (1894 – 1904), затем несколько лет работал над их
переводом на русский язык, но опубликованы они были только в 1922 году.
Отметим, что первый перевод на русский язык дастана В.Бартольд сделал еще
в 1894 году (В.Бартольд перевел одну из глав дастана: «Песнь об удалом
Домруле, сыне Дука-Коджи» – Э.Р.), эту же главу дастана В.Л. Велико перевел
в стихотворной форме, перевод был опубликован в сборнике «Арабески.
Новые стихотворения» в 1903 г. [3, с.65].
«Рождение новой русской литературы традиционно связывают со
сложными историческими, социальными процессами, которые Россия
переживала на протяжении XVII – начала XVIII веков.... В значительной мере
процесс формирования новой русской литературы был ориентирован на
освоение
современных
достижений
западной,
прежде
всего,
классицистической, чуть позже – сентименталистской поэтической традиции.
Это влияние сохраняется и в начале XIX века, когда русская поэзия, вслед за
европейской, развивается в русле романтизма. Однако, при всем увлечении
Европой, в XVIII веке начинается и сознательное освоение русскими
литературной традиции мусульманского Востока. Данный процесс столь же
закономерен, как и стремление освоить западно-европейскую эстетику, и не в
меньшей мере обусловлен социальноисторическими обстоятельствами» [15, с.
89].
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В начале XIX века наиболее популярной в русской литературе (в том
числе в литературе романтизма) становится кавказская тема. Отметим, что
кавказская тема находилась в центре внимания творчества таких классиков
русской литературы XIX века, как Пушкин, Лермонтов, Полежаев, А.БестужевМарлинский, Л. Толстой и др. (см.кластер № 2), которые в своих
произведениях нередко поднимали вопросы, связанные с судьбами народов
Кавказа, стремясь подчеркнуть, что их судьба связана с русским народом.
Кавказ в творчестве романтиков воспринимался как некий
романтический символ, однако с течением времени романтическое освещение
Кавказа заменяется более реалистическим восприятием. С течением времени,
увлечение Кавказом не только не снижается, но даже получает свое развитие в
творчестве таких поэтов и писателей, как И.А.Бунин, В. Я. Брюсов, К. Д.
Бальмонт и др. Русская поэзия XX века не только творчески воприняла
кавказскую тему, но и продолжила ее. Среди поэтов и писателей,
использовавших тему Кавказа в своих произведениях отметим В.В.
Маяковского, А. С. Есенина, О. Э. Мандельштама, а затем и Н. Н. Асеева, Б. Л.
Пастернака, Н. С.Тихонова, Н. А.Заболоцкого и др.
Считается, что Пушкин был первым, кто обратился к теме Кавказа не
по рассказам побывавших в тех краях поэтов и писателей, а используя
собственные впечатления от поездки. Таким образом, первооткрывателем
Кавказа в русской литературе считается А.С.Пушкин, благодаря которому
темы из кавказской жизни приобрели значение литературной традиции и
прочно вошли в русскую литературу. Так, например, поэма Пушкина
«Кавказский пленник» сразу же стала популярной среди читателей и настолько
привлекла внимание, что постепенно эта тема прочно вошла в творчество
писателей-декабристов и романтиков (Бестужев-Марлинский, Лермонтов и
др.). Однако, постепенно романтическая традиция в восприятии и поэтическом
изображении Кавказа, господствовавшая в 20-30 годах XIX века, в
последующие десятилетия уступает место реалистической трактовке
кавказской тематики.
Русские поэты обращаются к таким восточным жанрам, как газели,
касыды, апологи, притчи. Жанры восточной поэзии использовались, с одной
стороны, для создания стилизаций под Восток, соблюдения канонов восточной
поэзии, с другой стороны, - в общественно-политических целях. Второй аспект
давал возможность при обращении к злободневным политическим проблемам с
помощью восточного фона преодолеть цензурные ограничения.
Публикация многочисленных переводов произведений Низами, Гафиза,
Саади, Фирдоуси, Джами, Ибн-Руми и др. вызвали к жизни большое
количество подражательных произведений русских поэтов, наполненных
духом Востока. Начинают появляться произведения с подзаголовками «Из
Гафиза» (А.Пушкин, Л.Якубович), «Подражание Саади» (Л.Якубович),
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«Подражание персидскому» (Сиянов), «Подражание восточному» (А.Редкин,
В.Красов) и др. В русскую поэзию этих лет входит и жанровая традиция этих
лет: появляются газели, касыды, апологи, притчи. Русские писатели
использовали эту жанровую терминологию в двух аспектах: 1) в литературном
(попытки переводчиков стилизацией под Восток следовать и соблюдать
каноны его поэзии – так появлялись газели и касыды); 2) общественнополитическом (стремление через иноземный, в данном случае, восточный фон,
преодолеть цензурные рогатки, касаясь злободневных общественнополитических проблем).
Первый стихотворный перевод из восточной поэзии был выполнен
Ю.Познанским. Перевод из Хафиза опубликован под названием «Ода
Гаафица». Этот перевод ознакомил русскую публику с формальными
особенностями газели и заложил начало творческому освоению канонов
восточной поэзии русскими поэтами. Д.П.Ознобишин-Делибюрадер перевел ту
же газель Гафиза пятистишиями и под названием «Ода Гафица» опубликовал в
альманахе «Северная лира на 1827 год». Большинство произведений того
времени далеки от канонов восточной поэзии – «Витязь буланого коня
(арабская касыда)» О.Сенковского, «Молодая аравитянка. Газель» Ф.Менцова,
«Фарис (Кассида в честь Эмира Таджул Фехер)» В.Щастного, «Шанфари
(Арабская Касида)» Я.Драгоманова и др. Произведения этих авторов во многом
созданы на восточном материале, описания даются в обрамлении восточных
понятий, наименований и имен, но по жанровым особенностям они до того
далеки от канонов газели и касыды, что их с неменьшим успехом можно было
отнести к любому другому стихотворному жанру. Наиболее четко сохранены
жанровые особенности восточной поэзии в переводе из Хафиза П.Я.Петрова
«Газель (Из Хафиза)». Выполнив перевод с оригинала, Петров не только
передал свойственный творчеству Гафиза восточный дух, но и сохранил все
жанровые особенности газели – своеобразную рифмовку и употребление
сфрагиды (упоминание в стихотворном произведении имени поэта, автора
данных стихов).
По-иному вошли в русскую литературу восточные апологи и притчи,
обращение к которым позволяло обойти цензурные рогатки. С середины 1820-х
годов в русской периодике были опубликованы произведения с
подзаголовками «восточный аполог», «восточная притча», «восточная басня».
Как правило, в этих «восточных» произведениях Восток – чисто внешняя
сторона, проявляющаяся в именах герое, в «местном колорите», но не
вклинивающаяся в идейный смысл. В качестве примеров можно привести
такие произведения, как «Таир. Восточная притча» (анонимная), «Дервиш»
(А.Д.Илличевский), «Иман-козел» (А.И.Полежаев), «Жалобы турка (письмо к
другу, иностранцу)» (Лермонтов), «Три пальмы (восточное сказание)»
(Лермонтов), «Язык и зубы» (П.А.Вяземский) и др.
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Ярким примером творческого освоения элементов восточной
литературы является художественное наследие русского поэта В.Л.Величко
(1860-1903). Знаток Востока и восточных языков (владел турецким, арабским,
персидским, а также азербайджанским и грузинским языками), Величко
использовал свои познания в поэтической деятельности. Он известен и как
автор целого ряда оригинальных произведений, и как тонкий и вдумчивый
переводчик стихотворений, притч и пьес восточных авторов, бережно
передающий национальный колорит переводимых произведений. Перу
Величко принадлежат переводы из Хайама, Хафиза и Саади, а также
вышеупомянутый перевод из дастана «Китаби Деде Коркуд».
Названия некоторых поэтических сборников Величко, изданных в
Петербурге, отражают поэтические пристрастия автора: «Восточные мотивы»
(1890), «Из кавказских напевов» (1895), «Арабески. Новые стихотворения»
(1903). Сборник «Восточные мотивы» был настолько популярен, что на стихи
из этого сборника было создано много романсов. Симптоматично название
первого сборника стихов Величко «Восточные мотивы», в который вошли
лирические этюды и произведения с сюжетно-фабульной основой: басни,
сказки, шутки, притчи, хадисы, анекдоты, поэмы. Указанные жанры
показывают, что поэт часто обращался к использованию жанровых традиций
восточной литературы, как оригинальной, так и фольклорной. Об этом
свидетельствуют и названия стихотворений поэта («Газель», «Месяц и роза»,
«Персидская песня» и др.), и подзаголовки лирических произведений
(«перевод с татарского», «лезгинская шутка», «персидская песня», «перевод с
арабского» и др.)
Заключение. Обращение русских литераторов к традициям литератур
средневекового Востока способствовало обогащению поэзии XIX века.
Мотивы и поэтические приемы, жанры поэзии и народного творчества Востока
входили в поле зрения русских писателей, преломляясь в их творчестве,
получали новую жизнь. Впоследствии эти традиции были продолжены и в
русской поэзии ХХ века в творчестве таких известных поэтов, как
В.Хлебников, В.Брюсов, Н.Гумилев и многие другие.
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ELNURƏ RƏHİMOVA
XVII-XIX ƏSRLƏR RUS YAZIÇI VƏ ŞAİRLƏRİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ
ŞƏRQ TEMATİKASI
Rəhimova Elnurə Rəhim qızı
Rus yazıçı və şairlərinin yaradıcılığında qədim Şərqin motivləri və obrazları
qədim zamanlardan işlənmiş, onların yaradıcılığında Şərq mövzusuna mühüm yer
verilmişdir. Məsələn, rus dilinə tərcümə edilmiş Bibliya və apokrif mətnlərin ilk
əlyazmalarında Şərq motivləri və süjetləri var. XI-XII, hətta XIII-XIV əsrlərin
əsərlərində Şərq rus yazıçıları tərəfindən düşmən və düşmən tərəf kimi təqdim edilir,
məqsəd Rusiya ərazilərini zəbt etməkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Şərq ölkələri ilə bağlı ən mühüm və qiymətli qeydləri
yalnız bir neçə səyyah qoyub getsə də, o illərdə bir çoxları gündəlik yazmışdılar.
Sonralar - XVIII əsrdə Şərqə maraq yenidən təzələndi, “Şərq” hekayələri meydana
çıxdı. Rus ədəbiyyatında rus torpaqlarını ələ keçirməyə çalışan düşmən obrazı
tədricən məhv edilir.
XIX əsrin əvvəllərində rus ədəbiyyatında (o cümlədən romantizm
ədəbiyyatında) Qafqaz mövzusu populyar oldu. Qeyd edək ki, Qafqaz mövzusu XIX
əsr rus ədəbiyyatı klassiklərinin Puşkin, Lermontov, A.Bestujev-Marlinski, L.Tolstoy
və başqalarının əsərlərinin diqqət mərkəzində olub ki, onlar öz əsərlərində tez-tez bu
mövzunu qaldırıblar. Qafqaz xalqlarının taleyi ilə bağlı məsələlər, onların taleyinin
rus xalqı ilə bağlı olduğunu vurğulamağa çalışır.
Açar sözlər: rus ədəbiyyatı, “şərq” hekayələri, Qafqaz mövzusu, janr, milli
kolorit
Елнура Рагимова
ВOСТОЧНАЯ ТЕМАТИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ XVII-XIX ВЕКОВ
Рагимова Эльнура Рагим гызы
Мотивы и образы древнего Востока разрабатываются в творчестве
русских писателей и поэтов с еще с давних пор, причем восточной тематике
отводится немаловажное место в их творчестве. Так например, первые
рукописи библейских и апокрифических текстов, переведенных на русский
язык, содержат восточные мотивы и сюжеты. В произведениях XI-XII, и даже
XIII-XIV веков Восток преподносится русскими писателями как вражеская и
недружественная сторона, имеющая цель завоевать территории России.
Следует отметить, что наиболее важные и ценные записи о восточных
странах оставили только некоторые путешественники, хотя многие в те годы
писали дневники. Позднее - в XVIII веке снова возобновляется интерес к
Востоку, появляются «восточные» повести. В русской литературе постепенно
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разрушается образ врага, который стремится захватить русские земли.
В начале XIX века наиболее популярной в русской литературе (в том
числе в литературе романтизма) становится кавказская тема. Отметим, что
кавказская тема находилась в центре внимания творчества таких классиков
русской литературы XIX века, как Пушкин, Лермонтов, А.БестужевМарлинский, Л. Толстой и др., которые в своих произведениях нередко
поднимали вопросы, связанные с судьбами народов Кавказа, стремясь
подчеркнуть, что их судьба связана с русским народом.
Ключевые слова: русская литература, «восточные» повести, кавказская
тема, жанр, национальный колорит
Rahimova Elnura Rahim gizi
ORIENTAL THEMES IN THE WORKS OF RUSSIAN WRITERS AND
POETS OF THE XVII-XIX CENTURIES
The motives and images of the ancient East have been developed in the work
of Russian writers and poets since ancient times, and the eastern theme is given an
important place in their work. For example, the first manuscripts of biblical and
apocryphal texts translated into Russian contain oriental motifs and plots. In the
works of the 11th-12th, and even the 13th-14th centuries, the East is presented by
Russian writers as an enemy and unfriendly side, with the goal of conquering the
territories of Russia.
It should be noted that only a few travelers left the most important and valuable
records about the eastern countries, although many wrote diaries in those years. Later
- in the 18th century, interest in the East was renewed again, "oriental" stories
appeared. In Russian literature, the image of an enemy who seeks to seize Russian
lands is gradually being destroyed.
At the beginning of the 19th century, the Caucasian theme became the most
popular in Russian literature (including the literature of romanticism). It should be
noted that the Caucasian theme was at the center of attention in the works of such
classics of Russian literature of the 19th century as Pushkin, Lermontov, A.
Bestuzhev-Marlinsky, L. Tolstoy and others, who in their works often raised
questions related to the fate of the peoples of the Caucasus, striving to emphasize that
their fate is connected with the Russian people.
Key words: Russian literature, "oriental" stories, Caucasian theme, genre,
national flavor
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ОРИЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ
Д.П.ОЗНОБИШИНА
Введение. На протяжении двух веков русская литература определяла
лицо мировой культуры. Именно посредством русских переводов,
интерпретаций и комментариев происходило знакомство с историей мировой
культуры, философии и художественной литературы. Поэтому сегодня для нас
огромное значение приобретает анализ опыта освоения русскими поэтами и
писателями разных направлений с восточной литературой в указанный период.
Опыт В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, некоторых писателей-декабристов,
представителей прогрессивного крыла российской общественной элиты того
времени позволяли по-новому осмыслить данный феномен, равно как и
специфику идеологического, художественного и научного представления
русских учёных.
Ориентальные мотивы в любовной лирике Д.П.Ознобишина.
Произведение Д.П. Ознобишина представляет собой вольный перевод газели
Хафиза, который был выполнен в 1826 году и опубликован в журнале
«Северная лира» годом позже за подписью «Делибюрадер». Источник для
подражания «Персидская хрестоматия», изданная видным учёнымвостоковедом А. Болдыревым в том же году. В качестве эпиграфа Ознобишин
использовал первую строку (мисра) из оригинала. Для исследования русского
романтического ориентализма этот поэтический образец представляет большой
интерес.
По двум основным причинам: во-первых, перевод был выполнен с
персидского оригинала, без посредства европейской культуры, поэтому в
полной мере может репрезентировать непосредственное влияние суфийской
поэзии, во-вторых, это стихотворение можно рассматривать как факт
трансформации мусульманского мышления в семиотическую систему русской
культуры.
Главная задача исследования образной структуры «Оды Гафица»
заключается в том, чтобы ответить на ключевой вопрос, позволяющий отнести
данный текст к мусульманскому. Сохранился ли строй философскомистической мысли, который в своё время был свойственен творчеству
Хафиза? Обоснованное заключение по этой проблеме может быть дано только
в результате тщательной интерпретации образной структуры текста, в
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частности, образов возлюбленной и функции виночерпия в традиции
мусульманской мистической поэзии.
Обращает на себя внимание следующий факт: ясное стремление автора
подключить это стихотворение к романтическому ориентализму. Ведь по своей
тематической направленности эта ода явно свидетельствует о наличии в тексте
«чужеродных» признаков восточной поэтики в целом. Об этом нам также
говорит и интонационная упорядоченность слов и звуков, выраженная
едиными философскими сентенциями.
В настоящем случае газель характеризуется таким интонационным
единством, которое в свою очередь, словно по цепочке, задаёт также и единую
мелодику, обусловленную так называемым «редифом» - традиционный для
Востока поэтический размер. Он связан с повторением одного слова или
словосочетаний в конце полустиший в бейтах, что в целом ведёт к
упорядочению стихотворения. В «Оде Гафица» мы сталкиваемся именно с
таким размером: синтаксическая структура бейтов дана в виде строф,
состоящих из 5-ти строк, что, на первый взгляд, не составляет полного
эквивалента оригиналу.
Попытаемся переложить пятистишие в бейт:
Без красавицы младой, без кипящего стакана
Прелесть розы огневой, блеск сребристого фонтана не отрадны для
души!
Без напева соловья скучны роз душистых ветки,
Шепот сладостный ручья и ясминные беседки не отрадны для души! [6,
c. 71]
Здесь фраза «не отрадны для души» выпадает из метрической структуры
бейта. Однако очевидная значимость лейтмотива в ней (центральное место в
сквозной рифме газели) свидетельствует об осознанном употреблении в
данном отрывке. Спрашивается, а чем же тогда объяснить то обстоятельство,
что Ознобишин переводит эту газель не с помощью четверостиший, в которых
строки легко рифмуются как в традиционном бейте, а пятистиший, когда
пятый стих, как указали выше, создаёт непривычное для слуха русского
читателя звучание в форме повторения?
По-видимому, здесь имеют место несколько значимых аспектов.
Главный: стремление подключить «редиф» в ритмический рисунок
стихотворения, чтобы, прежде всего, оттенить любовную тему (в частности,
ярче представить образ возлюбленной). Но при этом «редиф» не должен был
нанести ущерб образно-художественному строю всего произведения в целом.
В силу того обстоятельства, что «Ода Гафица» опубликована и текст её
всем исследователям и заинтересованным читателям хорошо известен, считаем
излишним в нашей работе приводить всё стихотворение полностью. Укажем на
самые основные её моменты. В переводе Ознобишина получилась некоторая
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избыточность общей информации. В результате вместо шести бейтов
появилось семь пятистиший. Но это не умаляет значения проделанного труда.
Данный перевод всё равно сохраняет геометрически правильную форму газели,
но в структуре русского читательского ожидания, тем не менее, выступает
излишне схематизированной, упрощенной. По всей видимости, поэт не остался
удовлетворённым воссозданными им в переводе романтическими образами как
таковыми. Поэтому он произвольно с самого начала задал тенденциозный тон в
виде чувственной конкретики. А проделано это было Ознобишиным с
помощью анакреонтической эпики: образ красавицы воспроизведён в форме
эпитета «младая», стакан или чаша в переводе прозвучали как «кипящие
сосуды». Традиционный для восточной поэтики образ розы неизменно
осложнён здесь цветовой гаммой (она «огневая») [7, с. 154].
Увеличение количества строк дает весьма условное приближение к
одической строфике, что входило в эстетическую установку переводчика.
Именуя вторичный текст «одой», Ознобишин целенаправленно подключал его
к группе сочинений, которые в русской романтической ориентальной традиции
характеризуются особой стилистикой и образностью, ассоциируясь, с одной
стороны, с именами Пиндара, Анакреонта и Горация, с другой стороны, с
именами Ломоносова и Радищева.
По Л.С. Выготскому, название произведения – это ключ к основной теме,
поскольку оно «намечает ту доминанту, которая определяет собой все
построение». Выход на этот доминирующий, организующий момент текста в
настоящем случае невозможен без соотнесения «Оды Гафица» с традициями
построения мирообраза в русском одописании. Соотнесение оды и газели
необходимо еще в плане жанровой специфики, поскольку в жанрах, как
«стабилизировавшихся точках зрения на ту или иную сферу заданы тема,
сопровождающая тему эмоция, авторская оценка, отношение между темой и
стилистическими средствами её выражения» [2, с. 198].
В традиции русской культуры ода являлась не только торжественной
песнью, но и неким ритуалом, посвящением, в котором тема любви тоже
играла немаловажную роль. Так, К.Ф. Рылеев говорил о её проблематике в
романтическом ориентализме, как вызывающим восторженное любовное
умиление и подобающее тому умонастроение, так как ода рисовала «идеалы
чувств высоких, прекрасных мыслей и вечных истин» [8, с. 64]. В соответствии
с этим широко употреблялась торжественная (философская) лексика и, что
более всего важно для нашего исследования, аллегории, способствующие
формированию скрытых текстов.
В этих скрытых смыслах поэтика газели и оды смыкалась. Это, в
частности, зафиксировала И.В. Бородина. В одной из своих работ она писала:
«Общим для поэтики газелей и од является единый риторический дискурс.
Здесь стиль, композиция и идиоматика благодаря зашифрованным строкам
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одинаково и равноправно обусловлены оптимальной установкой на публичные
чтения убеждающего (то есть суггестивного) характера» [1, с. 49-57]. В
свою очередь О.Б. Лебедева, подтверждая эту мысль, добавляла, что
«композиция оды из-за скрытых внутренних структур подчинены особому
зеркально-кумулятивному принципу» [4, с. 112].
Любопытно проследить за ходом мыслей современного русского учёного.
Она небезосновательно утверждает, что в своих внешних проявлениях
анакреонтический стих сближается с суфийской поэтикой. Мы же можем
продолжить эту гипотезу: в анакреонтических стихах, как в эпикурейской
поэзии, отдаётся особое предпочтение чувственному началу, деяниям
исторических деятелей или литературных героев. А в суфизме эта тема
дополняется любовью, становясь порою центральной.
Это мы и наблюдаем в «Оде Гафица». В центре внимания – облик
возлюбленной. Но необходимо отметить, что в суфизме поэты вообще почти
всегда воспевали любовь, а вместе с ней и соответствующую атрибутику. У
Ознобишина это ясно прослеживается с хронотопическими образами вина,
страсти, любовных связей юношей и девушек, в преобладании эпизодов со
свиданиями и т.д.).
Однако для анакреонтики хронотоп любви была темой, а для суфийской
поэзии – лишь своеобразным процессом «игры в тему». В этом смысле нам
будет интересен следующий аспект: что происходит со структурами
поэтических образов возлюбленной и вина, перенесенных в инородное для них
поле русской культуры и, конкретнее, в структуру художественного текста, не
имеющего в русской культуре аналогичной мистической цели? В соответствии
с сущностью механизма любого инородного подключения, описанного Ю.М.
Лотманом, скрытая суфийская структура «не выпадает из структуры общего
контекста, а, напротив, вступает с ним в некие игровые отношения. При
этом контекстуальный смысл возникает в «поле семиотического напряжения
между «органической» и «чужой» структурами, и в этой связи все
композиционные
элементы
могут
быть
подвергнуты
двойной
интерпретации» [5, с. 68].
Это правило можно, на наш взгляд, применить и при анализе любовной
темы в данной оде. Архитектонику «Оды Гафица» в нашем случае вполне
можно представить в традициях построения структур как суфийских текстов,
так и тех, что построены на их идейно-образной основе вне суфийского мира.
Включенный в одическую традицию, перевод Ознобишина сразу же
становился особняком, потому что был перегружен мистическим образом
мысли, который проявился и на уровне формы, и на уровне семантических
связей текста. Но в том и другом случаях главной продолжает оставаться тема
любви. Она не просто намечена поэтом, а в процессе перевода доминирует в
буквальном смысле слова.
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Проследим разворачивание интересующих нас образов от начала до
конца текста. Смысловое единство текста порождается здесь в результате
взаимодействия нескольких символических образов. Они закреплены прямо
или косвенно посредством любовных атрибутов. Красавица (она же милая,
идеальная, дева и т.д.). Проходит сравнение с пальмой, кипарисом, тюльпаном.
У неё сахарные уста, горящие ланиты (вновь используются Ознобишиным
прилагательные с цветовым обозначением).
Далее, роза, с одной стороны, употребляется как символ любви при
сравнении девицы с цветком, а, с другой, - с розовыми кустами. Вода – это
живительная сила, без которой, как известно (и в тексте тоже это есть), нет
жизни на земле. Но вода – это ещё и самый обычный бытовой атрибут, правда,
чаще всего употребляющийся именно в восточной поэзии. У Ознобишина он
дан как источник жизни в фонтане или ручье. Кроме того, любовная тема
постоянно сопровождается такими эпитетами, как сердце, огонь, судьба,
монета, жребий и т.д.
Без центрального образа возлюбленной даже на онтологическом уровне
нельзя себе представить анализируемую нами оду. Его умозрительное или
реальное (только в отдельных небольших местах) отсутствие формирует
традиционный для восточных сочинений хронотоп тоски, разлуки. Ознобишин
даёт ясно понять, что эта весьма значимая ситуация для оды в целом. В пик
наивысшего напряжения эмоции столь сильно захлёстывают, что появляется
реальная основа для выхода этого образа за границы конкретной
чувственности. Тогда облик возлюбленной приобретает знаковые свойства:
реальное смешивается с абстрактным.
Здесь влюбленный видит не реального человека, а его запечатлённый в
подсознании знак, который в свою очередь перегружен за счёт максимально
усложненных характеристик. Красота облика возлюбленной в романтической
поэзии – это вовсе не та красота, которую опишет Пушкин в «Евгении
Онегине» в лице Татьяны или Ф.М. Достоевский в «Идиоте», применяя
общеизвестную формулу «Красота спасёт мир». Другими словами, красота в
реалистическом произведении значительно отдалена от традиций русского
романтического ориентализма. У реалистов – это единичный, исключительный
случай. А в переводе и представлении Ознобишина – вполне обыденная
допустимая красота во всей вселенной. Вне социального бытия возлюбленной
уже вообще более ничего не существует. В этом смысле любовь для романтика
становится в один ряд с такими высшими категориями, как универсум,
познание, первооснова, субстанциональные силы бытия, вечность,
вневременность, раздвижение границ пространства.
Интересно, что содержательная форма газели в восточной поэтике прочно
связана с перечисленными выше свойствами бытия. Как утверждает теоретик
персидской поэзии XV века Хусайн Ваиз Кашифи, «газель происходит от
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слова «мугазалат», которое означает «ухаживание за женщинами и рассказы
о них»: это стихи, «содержащие описание внешности, нрава возлюбленной,
повествование о невзгодах и рассказ о превратностях судьбы любящих,
украшение восхвалением красоты и воспеванием локона и родинки, описанием
разлуки и свидания» [3, с. 265].
Генезис одической структуры, раскрытый О. Гончаровой в статье
«Эстетические модели женского идеала в русской культуре ХVIII века»,
показывает, что существовало внутреннее жанровое противоречие: вынесение
женского образа в сферу сакральной и национальной рефлексии послужило
причиной смены тендерных стереотипов культуры. Именно в русской оде
впервые стала формироваться модель «женщина и власть». О. Гончарова
пишет о том, что эта модель, «по закону одического жанра, помещается в
сферу высокого, героического, и прекрасного. Тогда автор од словно вынужден
отыскивать средства для сакрализации и одновременно с тем идеализации
своей главной героини» [9].
Формирование образа «прекрасной жены» происходит посредством
словесного материала (в христианском сознании, жены, облеченной
сакральной властью). Это корреспондирует с сакральным образом женщины в
суфийской поэзии, где возлюбленная обладает могуществом и неописуемой
властью над лирическим субъектом и его соперниками: она даже может
называться «убийцей» в том смысле, что именно ее божественной волей
умирают люди (верующие, ищущие ее любви). Ознобишин перенимает эти
приёмы, и, как отмечает О. Гончарова, в «Оде Гафиза», закономерно
проходят вереницей эталонные эпитеты рая, садов, образы цветения и т.п.»
[9].
Кроме того, в традиции западного христианства со времен Средневековья
красная роза выступает символом крови, пролитой Христом, и в связи с этим
небесной любви, упоминаемой как «rosa Candida» в «Божественной комедии»
Данте. Символика розы была важна и для масонов: при погребении собрата в
его могилу клали три «розы Иоанна», истолковывая этот похоронный обряд,
как «свет, любовь и жизнь». В настоящей оде Ознобишина вкратце есть намёк
на разворачивание масонских смыслов структуры этого образа. А в
стихотворении «Три розы» данные приёмы вообще выступают в качестве
главных.
Вернемся к содержательной форме газели. В восточной поэтике она
имеет ряд особенностей. По словам X. Исмайлова, газель как «сугубо
лирическое творение, с её бессюжетной формой, сопровождающейся, прежде
всего, внутренним состоянием, а не внешним действием, характеризуется
функционированием разных семантических полей: это «я» лирического
субъекта и «он» или «она» его возлюбленной, т.е. исполненных
психологического и символического значения непроницаемых полей.
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Возникающее между ними напряжение – это и есть мотив разлуки, разрыва
родственных или дружеских связей, недостижимости взаимопонимания в
любви и т.п.)» [10].
В художественном мире суфийской газели можно вычленить
универсальную структуру, которая, по мнению Х. Исмайлова, может быть
соотнесена с морфологией текстов и со структурой речевой коммуникации:
«Я» - субъект мысли и «Он» («Она») - объект мысли [10].
Напряжение между полюсами «я» - «он» (или «она») в окружении
положительных и отрицательных начал мироздания реализовывалось в
гетерогенных по поэтической интонации ситуациях, но гомогенных по
внутренней структуре текстах, отражающих наиболее важные формы духовной
деятельности человека. Кроме того, универсальная структура газели позволяла
частично реализовать ту созревавшую в эпоху 1830-х годов тенденцию
прозаического изображения «взаимодействия «личностей» друг с другом», о
которой писала А.И. Журавлева.
Выясняется, что этим правилам подчинена и содержательная структура
«Оды Гафица», потому что, по мнению Ознобишина, она возникла на
пересечении тематики од и газелей. На это обратили внимание указанные
исследователи А.И. Журавлёва, О.Б. Лебедева, Х. Исмайлов и некоторые
другие. Основание к сближению од и газелей, в которых любовная тематика на
равноправных началах присутствовала как важная сюжетная линия, изначально
соответствовала эстетико-философским требованиям как суфизма, так
масонства и анакреонтики.
Попробуем самостоятельно редуцировать строфы стихотворения до
вполне элементарных утверждений:
Без возлюбленной и вина не надо розы.
Без соловья и его пения не надо розы (возлюбленной).
Без огня желания (со стороны возлюбленной) не надо пальмы и кипариса.
Без поцелуя не надо возлюбленной и ее атрибутов: стана, уст.
Вдалеке от сердца возлюбленной не нужно вино.
Без жизни не нужны творения поэта.
Судьба поэта Хафиза несчастна (вдали от своей возлюбленной) и не
имеет цены (перед божественной красотой возлюбленной).
В заключение хотим указать на тот факт, что «Ода Гафица» была
переведена не только Ознобишиным. Известен также ещё и перевод Г.
Плисецкого. Однако он выполнен в системе иных координат, далёких от
романтического ориентализма. Отметим, что в переводе Г. Плисецкого, в
отличие от Ознобишина, в системе высказываний нет лексических повторений,
затемняющих движение мысли. Текст Ознобишина, как нетрудно
предположить, создаёт весьма существенные проблемы для подлинного
понимания оды.
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В самом деле, решение вопроса об избыточных повторах и границ
контекстуального смысла лежит в плоскости противопоставления слова и его
контекста. Большая роль в интерпретации этого комплекса принадлежит также
его положению в тексте. Покажем это хотя бы на одном примере. Так,
употребление в тексте «Оды Гафица» «розы» в первой, второй, и пятой
строфах неправомерно считать плеоназмом. Дело в том, что роза – это атрибут
облика возлюбленной и одновременно ее имя, данное в оригинале и
переведённое в качестве отражения скрытого смысла. О последнем мы уже
говорили в нашей диссертационной работе. В подтексте символику розы, на
наш взгляд, надлежит рассматривать как скрытую характеристику
царственности, непревзойденной красоты, величия и недоступности. Недаром
ведь «роза» в этом стихотворении употребляется со словами «кипарис»,
«пальма», а это есть материализация божественной сущности образа
возлюбленной с символическим значением «прекрасного, чудесного,
неподражаемого» и т.п. Достаточно вспомнить, как в газелях Низами тонкий
стан возлюбленной – чаще суровой и недоступной для юноши, ассоциировался
с каким-либо растением или деревом. Далее у поэта-романтика значение розы
позиционировано с такими высказываниями, как воспоминания о
возлюбленной в связи ожиданием новых любовных свиданий. По нашему
мнению,
это
вполне
соответствует
понятию
«последовательного
разворачивания» скрытых смысловых структур.
В этой связи любопытно проследить за тем, как все «прелести огневой
розы» от строфы к строфе переходят на смежные понятия (по принципу
метонимии). Ознобишин показывает, что сила тяжести постепенно начинает
падать не столько на саму «розу», сколько на лексему «прелесть». В рамках
суфийского контекста это немаловажно, так как усложненная связь и взаимная
обусловленность основных и второстепенных его компонентов ведёт к
порождению модели той самой скрытности смыслов, о которой мы говорим на
протяжении всего данного раздела работы. А вывод такой: реальное и
символическое в силу своего внутреннего единства создаёт онтологическую
связь между видимым и невидимым; в нашем случае – между словом, объектом
и мыслью.
Заключение. Всё это в анализируемом стихотворении Ознобишина
приводит к образованию единого и сложного целого. В нём нет и быть не
может взаимонепроницаемых пространств. Благодаря сквозной символики
любви, одна строфа так тесно сцеплена с другой, что они как бы пронизывают
друг друга. У Ознобишина один тематический пласт плавно переходит в
другой. И генетическая связь между ними не теряется. Любовь к женщине в
соответствии
с переносом на русскую романтическую почву главных
атрибутов восточной поэзии ассоциируется с любовью к Богу. И некоторые
божественные черты уже приписываются земной красоте. Так, обычные
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эпитеты (нежная, красивая, женственная, изящная, прекрасная) осложнены
божественными чертами, типа: таинственный, непознаваемый,). А определения
«стройный стан», румянец от «огней желания» в одном синтаксическом
периоде соотнесены с идеей удалённости от всяческих мирских забот и сует.
Надо чётко осознавать, что символика любви выдержана в подлиннике в
рамках торжества мистической мысли. Однако в переложении Ознобишина
получаются своеобразные «фор-посты», формируются такие «опорные места»
в тексте, которые сигнализируют о потенциальном символическом его
прочтении. Так в усложнённой логике текста возникает причудливый симбиоз
возлюбленной и вина, земной (обычной человеческой) и небесной
(божественной) красоты при акцентуации на расшифровку восточных кодов.
В вольном переложении «Оды Гафица» Ознобишиным внимание, прежде
всего, привлекает символика любви, с которой связаны любовная тема в
целом, образ возлюбленной – в частности. Реальное, то есть «явленное»,
видное невооружённым глазом, и символическое, то есть зашифрованные,
отображение Ознобишиным любви сделали эту оду одним из лучших образцов
любовной лирики девятнадцатого столетия.
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Наргиз Адиль гызы Джабраилова
ОРИЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ
Д.П.ОЗНОБИШИНА
Произведение Д. П. Ознобишина представляет собой вольный перевод
газели Хафиза, и этот поэтический образец представляет большой интерес для
исследователей русского романтического востоковедения. Для газели
характерно единство интонации, что, в свою очередь, создает единую мелодию,
как бы по цепочке, «в ряд» - традиционное для восточной литературы
поэтическое измерение. Перевод Ознобишина содержит некоторое количество
ненужной общей информации. В результате появилось семь стихов из пяти
стихов. В этом переводе сохранена правильная геометрическая форма газели.
Архитектуру поэмы Хафиза можно представить как в рамках традиции
построения суфийских текстов, так и на основе их идей и образов, основанных
на внесуфийском мире.
«Ода Гафица» возникла на стыке поэмы и темы газели. С самого начала
основа сближения газелей со стихами, в которых тема любви является важной
сюжетной линией на равной основе, соответствовала эстетическим и
философским требованиям как суфизма, так и масонства и анакреонтики.
Ознобишин был не единственным, кто перевел стихотворение Хафиза.
Известен также его перевод Г. Плисецкого. В отличие от Ознобишина, перевод
Г. Плисецкого не содержит лексических повторов, затмевающих ход мысли в
системе предложений.
В вольном переводе «Оды Гафица» Ознобишина внимание обращено,
прежде всего, на символику любви, с которой связан как предмет любви в
целом, так и образ влюбленного. Отражение Ознобишиным любви, как
настоящей, то есть просто «событийной», так и символической, то есть
зашифрованной, сделало это стихотворение одним из прекраснейших образцов
любовной лирики XIX века.
Ключевые слова: Д.П.Ознобишин, Хафиз, газель, восточная литература,
любовная лирика.
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Nərgiz Adil qızı Cəbrayılova
D.P.OZNOBİŞİN MƏHƏBBƏT LİRİKASINDA ŞƏRQ MOTİVLƏRİ
D.P.Oznobişinin əsəri Hafizin qəzəlinin sərbəst tərcüməsidir və bu poetik
örnək rus romantik oriyentalizminin araşdırıcılarında böyük maraq doğurur. Qəzəl
intonasiya vəhdəti ilə səciyyələnir ki, bu da, öz növbəsində, sanki zəncirvari olaraq,
«rədiflə» - Şərq ədəbiyyatı üçün ənənəvi poetik ölçü ilə vahid melodika bərqərar
edir. Oznobişinin tərcüməsində ümumi informasiyanın müəyyən lüzumsuz çoxluğu
var. Nəticədə, yeddi beyt əvəzinə, beş misradan ibarət yeddi bənd meydana
çıxmışdır. Bu tərcümə qəzəlin düzgün həndəsi formasını qoruyub saxlayır. «Hafiz
qəsidəsi»nin arxitektonikasını həm sufi mətnlərinin qurulması ənənəsi çərçivəsində,
həm də onların ideya-obraz təməli üzərində sufi aləmindən kənar qurulanlar əsasında
təsəvvür etmək mümkündür.
«Hafiz qəsidəsi» qəsidə ilə qəzəl tematikasının kəsişməsində meydana
çıxmışdır. Məhəbbət tematikasının bərabər əsaslarla mühüm süjet xətti kimi yer
aldığı qəsidələrlə qəzəllərin yaxınlaşmasının təməli əzəl məqamdan həm sufiliyin,
həm də masonluğun və anakreontikanın estetik-fəlsəfi tələblərinə uyğun idi.
«Hafiz qəsidəsi»ni yalnız Oznobişin tərcümə etməyib. Onun Q.Plisetskiyə
məxsus tərcüməsi də məlumdur. Oznobişindən fərqli olaraq, Q.Plisetskinin
tərcüməsində söyləmlər sistemində fikrin axarına kölgə salan leksik təkrarlar yoxdur.
«Hafiz qəsidəsi»nin Oznobişinə məxsus sərbəst tərcüməsində diqqəti, ilk
növbədə, məhəbbət simvolikası cəlb edir ki, həm bütövlükdə məhəbbət mövzusu,
həm də sevgili obrazı onunla bağlıdır. Məhəbbətin Oznobişin tərəfindən həm real,
yəni, sadəcə, gözlə müşahidə olunan «hadisəvi», həm də rəmzi, yəni şifrələnmiş əksi
bu qəsidəni XIX əsr məhəbbət lirikasının ən gözəl örnəklərindən biri etmişdir.
Açar sözlər: D.P.Oznobiş, Hafiz, qəzəl, Şərq ədəbiyyatı, məhəbbət lirikası
Nargiz Adil gizi Jabrailova
EASTERN MOTIVATIONS IN D.P.OZNOBISHIN'S LOVE LYRICS
The work of D.P.Oznobishin is a free translation of Hafiz's ghazal, and this
poetic example is of great interest to researchers of Russian romantic orientalism.
The ghazal is characterized by a unity of intonation, which, in turn, creates a unified
melody, as if in a chain, "in a row" - a traditional poetic dimension for Eastern
literature. Oznobishin's translation contains a certain amount of unnecessary general
information. As a result, instead of seven verses, seven verses of five verses
appeared. This translation preserves the correct geometric shape of the ghazal. The
architecture of the Hafiz Poem can be imagined both within the tradition of
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constructing Sufi texts and on the basis of their ideas and images based on those
outside the Sufi world.
"Hafiz's poem" appeared at the intersection of the poem and the theme of
ghazal. From the very beginning, the basis of the rapprochement of ghazals with
poems, in which the theme of love is an important plot line on an equal basis, was in
accordance with the aesthetic and philosophical requirements of both Sufism and
Freemasonry and Anacreontics.
Oznobishin was not the only one to translate Hafiz's poem. His translation by
G. Plisetsky is also known. Unlike Oznobishin, G. Plisetsky's translation does not
contain lexical repetitions that overshadow the flow of thought in the system of
sentences.
In the free translation of "Hafiz's poem" by Oznobishin, attention is drawn, first
of all, to the symbolism of love, with which both the subject of love as a whole and
the image of the lover are connected. Oznobishin's reflection of love, both real, that
is, simply "eventual" and symbolic, that is, encrypted, made this poem one of the
most beautiful examples of nineteenth-century love lyrics.
Keywords: D.P.Oznobishin, Hafiz, ghazal, Oriental literature, love lyrics
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23 Akademik Zahid Xəlilov küçəsi
UİLYAM QOLDINQIN "ŞPİL" ROMANINDA
SİMVOLİK STRUKTUR
Xülasə
Məqalə XX əsr ingilis ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Uilyam
Qoldinqin “Şpil” romanının simvolik strukturunun əsas xüsusiyyətlərinin
müəyyənləşdirilməsinə həsr edilmişdir. Roman-pritçalarında bəşəriyyət haqqında
universallaşmış həqiqətləri axtaran yazıçının romanlarının simvolikası həddindən
artıq zəngindir. Tədqiqat obyekti olaraq seçilmiş “Şpil” romanı da bu cəhətdən
istisna deyildir və əsərin mətni simvolik obrazlar və elementlər, Bibliya alluziyaları
ilə zəngindir. Məqalə müəllifi tərəfindən Qoldinq simvolikasının strukturunun
müəyyənləşdirilməsi, mətn daxilində simvolların funksiyalarının təyin edilməsi üçün
ciddi tədqiqat işi aparılmışdır. Məqalədə Uilyam Qoldinqin bəşəriyyətin dünyadakı
vəziyyəti və insanın təbiəti haqqındakı fikrini bu romanda ifadə edən ən vacib
simvolik elementlərin diqqətli və dərin təhlilinə xüsusi diqqət edilmişdir.
“Yuxarı” və “aşağının” məkan kateqoriyaları, məkan obrazları əsərin mərkəzi
ixtilafını yaradır. Məhz bu səbəbdən yuxarı və aşağı obrazlarına, romanda topoqrafik
olaraq bu anlayışları ifadə edən qüllə və quyu obrazlarına məqalədə ayrıca nəzər
salınır. Müəllif bu obrazların təkcə sözügedən romanda deyil, eyni zamanda arxaik
təfəkkürdə formalaşmış olan mənalarına aydınlıq gətirərək, mifologiyada bu
obrazların necə özünü göstərməsinə də misallar çəkir. Müəllif göstərir ki, Qoldinqin
romanında məkan kateqoriyaları həm kosmik, həm də cismi aspektdə ifadə
olunmuşdur.
Məqalədə “Şpil” romanında simvolik strukturun insanın şəxsiyyətinin
qaranlıq tərəflərini aşkar etməsi və özünüdərki prosesini ifadə etməsi nəticəsinə
gəlinmişdir.
Açar sözlər: Uilyam Qoldinq, Şpil, simvol, metafora, pritça, alluziya
Uilyam Qoldinqin beşinci romanı olan “Şpil” 1964-cü ildə işıq üzü
görmüşdür. Bu romanı “Sərbəstdüşmə”dən ayıran beş il ərzində Qoldinq Britaniya
və Amerikanın bir sıra elmi jurnalları üçün bir neçə məqalə və resenziyanı,
həmçinin “Mis kəpənək” pyesini (1958) yazmışdır. Dörd romanın müəllifi olan,
lakin geniş oxucu kütləsinin “Milçəklər kralı” əsərinin yaradıcısı kimi tanıdığı
yazıçının şöhrəti artıq İngiltərənin hüdudlarını aşmışdı. Qoldinqin yeni əsərini
Atlantik okeanının hər iki sahilində səbirsizliklə gözləyirdilər. Müəllifin son üç
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romanı tənqidçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilsə də, yenə də, tədqiqatçıların
fikrinə görə müəllifin ilk romanı olan "Milçəklər kralı" onun ən yaxşı əsəri idi.
Formasına görə “Milçəklər kralının” nəql modelindən əhəmiyyətli dərəcədə
fərqlənən iki eksperimental kitabdan sonra, Qoldinqdən ya eksperimentlərin
davamını, ya da “Milçəklər kralı”nın və “Varislər”in Qoldinqə xas olan ənənəvi
strukturuna qayıdışını gözləyirdilər. Təhkiyəçinin özü isə, belə görünür ki, öz
şəxsiyyətinin ətrafında olan səs-küydən bezərək, tənhalığa can atırdı, tez-tez
müsahibə verməkdən imtina edirdi. Baxmayaraq ki, Qoldinq heç vaxt tərkidünyalığı ilə seçilən (8, 480), mətbuatla əlaqədən qaçan yazarlardan deyildi, lakin o
“ədəbiyyatşünaslara” da çox meyilli deyildi, hesab edirdi ki, onun romanları,
xüsusilə də “Oğru Martin” əsəri yanlış təfsir edilmiş və başa düşülməmişdir. “Şpil”
əsərinə ilk rəylərin meydana çıxması ilə onun hər romanının unikallığının və
özünəməxsusluğunun açılmasına maneçilik törədən, nasirin yaradıcılığının dərkində
və qəbulunda müəyyən tendensiyanın olduğunun aşkarlanması mümkün olmuşdur.
Məsələ bundan ibarətdir ki, əksər tədqiqatçılar Qoldinqin yaradıcılığına
münasibətdə müəyyən edilmiş klişe ilə işləməklə onun əsərlərini təhlil etməyə
üstünlük verirlər, yəni forma və məzmun cəhətindən müxtəlif olan romanları bir
hazır sxem altında birləşdirməyə cəhd göstərirlər (1, 69). Yazıçının hər yeni
əsərində onlar dəyişməz olaraq polemika obyekti kimi müəyyən ədəbi sələfin
mövcudluğu və ya yekunda nöqteyi-nəzərin kəskin dəyişməsi kimi cəhətləri axtarıb
tapmağa cəhd edirlər.
"Şpil" romanının təhlilinə keçməzdən əvvəl əsərin qısa məzmununa nəzər
salaq. Romanda təsvir olunan hadisələr XIV əsr İngiltərəsində cərəyan edir. Bakirə
Məryəm kilsəsinin rahibi Coslin kilsənin layihəsində olan, ancaq hansısa səbəbdən
inşa edilməmiş, elə kağız üzərində də qalmış şpilin tikilməsi ideyasına tutulur.
Kilsənin bünövrəsi yoxdur, ancaq Coslin möcüzəyə inanır, o kilsəni öz bədəni kimi
hiss edir.
Şpilin inşası başlayır və onu sadə və inamı çox da möhkəm olmayan insanlar
tikirlər. Onlar sərxoşluq və kobudluq edir, kilsənin bütün adət edilmiş həyat tempini
pozan şpilin inşasında heç bir məna görməyən kilsənin keşikçisi Penqollu təhqir
edirlər. Coslin onu səbr etməyə çağırır və usta ilə danışacağına söz verir.
Coslin şpilin inşası üçün maliyyəni keçmişdə kralın sevgilisi, indi isə qoca
qadın olan xalasından alır. Xalası ümid edir ki, kilsədə dəfn edilməsinə Coslin icazə
verəcək. Lakin Coslin onun günahkar ruhunun müqəddəs yeri ləkələməsinə izin
vermək istəmir.
Şpilin inşası üçün Coslin çox qurbanlar verir. Onun şpilin tikilməsinin
əleyhinə olan ruhani Anselm ata ilə münasibəti korlanır. Baş usta Rocer Meyson
dəfələrlə bünövrənin 400 fut hündürlükdə şpilə davam gətirə bilməyəcəyini bildirib
bu işdən boyun qaçırmaq istəsə də, Coslin onu möcüzəyə inanmağa çağırır. Coslin
əmindir ki, Tanrı şpili ucaltmaq və beləliklə də, şəhər əhalisini Tanrıya
yaxınlaşdırmaq, səmaya yüksəltmək üçün onu seçmişdir. Yepiskopun kilsəyə
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müqəddəs əşya olaraq göndərdiyi İsanın xaçından çıxan mismarı növbəti möcüzəvi
işarət kimi qiymətləndirir.
Payızda davamlı yağışlardan kilsə bünövrəsində qazılmış quyuya yığılan
sudan dəhşətli üfunət qoxusu qalxır. Bu xoşagəlməz vəziyyəti fəhlələrdən birinin
yüksəklikdən yıxılıb həlak olması daha da artırır. Lakin tikinti davam edir. Yazda
Coslin təsadüfən kilsədə Penqollun arvadı Qudi ilə Rocer Meysonun arasında
yaxınlıq əlaqələri olduğunu öyrənsə də, Qudinin Roceri kilsədə saxlayıb tikintidən
uzaqlaşmağa əngəl olacağını fikirləşir və buna göz yumur. Bir müddət sonra su
quyudakı qruntu yuyub aparır və o çökür. Quyunu təcili daşlarla doldururlar, Rocer
yenə getmək istəyir. Bu dəfə Coslin onu şantaj edir.
Coslinin öz ideyasına maniakal dərəcədə hədsiz aludəçiliyi, onun Qudi ilə
bağlı şəhvani fantaziyaları və günahkarlıq hissi onu real dünyadan qoparıb
hallusinasiyalar aləminə aparır. Coslin dəli olduğunu başa düşür. Bu müddət
ərzində Penqoll harasa yoxa çıxır, Qudi ölür. Kilsə idarəçiliyi onu öhdəliklərindən
azad edir və Coslin xəstəliyinə təslim olur.
Xəstə yatdığı vaxt Coslinin yanına gələn və yenə də kilsədə dəfn olunmasına
icazə istəyən xalası ilə mübahisə əsnasında öyrənir ki, Coslinin karyera uğuru
əslində xalasının vaxtilə kralla olan sevgi əlaqəsi sayəsindədir və Anselm də hər
zaman sadəcə öz mənafeyi naminə yalandan özünü Coslinə dost kimi göstərib.
Bunlar Coslini tamamilə çökdürür və o, Rocerdən əfv diləməyə gedir, çünki Qudi
onun ucbatından ölüb. Coslinin ucbatından Qudidən, işindən, briqadasından
məhrum olan Rocer onu bağışlamır və qovur. Üstəlik məlum olur ki, Penqollu da
Rocer öldürüb.
Roman Coslinin dünyəvi qayğılardan uzaqlaşıb yatağında məzar daşı sifariş
etməsi və Tanrının yerini Tanrıdan başqa heç kəsin bilməyəcəyi dərkinə gəlməsi ilə
tamamlanır. Onun inşa etməyə bu qədər cəhd etdiyi, amma tamamlaya bilmədiyi
şpil isə uçmağa hazır vəziyyətdə qalır.
Romanın süjetindən də göründüyü kimi, əsərdə orta əsrlər İngiltərəsinin real
mənzərəsi və atmosferi yaradılmışdır və onu da nəzərə alsaq ki, “Şpil" romanında
çoxsaylı tarixi və coğrafi gerçəkliklər əks olunmuşdur, bir çox tədqiqatçılar
romanın tarixi mənbələrinin axtarışına çox diqqət ayırırlar. Əsərin ədəbi sələfləri
arasında tənqidi işlərdə ən çox E. Trollopun “Bersetişir xronikaları” əsərlər silsiləsi
göstərilir. Baxmayaraq ki, C. Baylza müsahibəsində Qoldinq həmin müəllifin adını
çəkir, yenə də bildirir ki, Trollopu qəbirdən diriltmək fikri olmamışdır (6, 218).
“... Tam olmasa da, müəyyən mənada “Şpil” əsəri belə bir fərqli fikirdən
meydana gəlmişdir ki, müxtəlif insanlar Barçester barədə yazırdılar və mən
Barçester barədə kitab yazmaq üçün ideal vəziyyətdə idim, nəticədə isə Barçesterə
heç bir aidiyyəti olmayan roman meydana çıxdı” sözləri ilə Qoldinq romanın ədəbi
paralelləri barədə söhbəti yekunlaşdırmışdır (6,218).
Tarixi paralellərə gəldikdə isə, baxmayaraq ki, yazıçı orta əsrlər atmosferini
inamlı şəkildə yarada, orta əsrlər insanının əhval-ruhiyyəsini ötürə bilsə də, bununla
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belə o, dəfələrlə vurğulamışdır ki, orta əsrlər barədə kitab yazmağı qarşısına
məqsəd qoymamışdır. Romanın hadisələri real prototip əsasa malikdir –
Solsberidəki Müqəddəs Bakirə Məryəm kafedralındakı şpil həqiqətən də, öz
növbəsində bünövrəyə malik olmayan kafedralın inşasından sonra demək olar ki,
yüz il sonra tikilmişdir. Lakin bu “memarlıq möcüzəsini” yaradan inşaatçılar
briqadası və şpilin inşasının həqiqi səbəbləri barədə heç bir məlumat yoxdur.
Yazıçının etiraflarına görə, romanı yazmazdan öncə o, ümumiyyətlə heç bir xüsusi
ədəbiyyatı mütaliə etməmişdir (5, 174). Buna baxmayaraq, yazıçının əvəzinə
tənqidçilər arxivlərdə axtarış apararaq aşkar etmişlər ki, romanın iki əsas
personajlarının adları – Coslin və Rocer – Solsberidə kafedralın inşası ilə dolayısı
əlaqələri olan XII əsrin iki yepiskopunun adlarıdır (4, 23), professor Baylsla
müsahibədən belə görünür ki, bu barədə Qoldinqin özü heç nə eşitməmişdir.
İngiltərədə qotik kilsələr çoxsaylı sirr və əfsanələrlə əhatə olunub və bu
ölkədə yaşayan hər bir insan onlardan heç olmasa bir hissəsini canına hopdurmaya
bilməzdi (12, 34). Həyatının demək olar ki, əksər hissəsini Solsberidə keçirən və bir
müddət Vordsvort yepiskop məktəbində kilsə tarixi kursunu tədris edən yazıçı bu
əfsanələrlə yaxından tanış idi. Qədim kilsələrə marağı barədə Qoldinq “An
affection for Cathedrals” məqaləsində yazırdı: “Biz primitiv olaraq hesab edirik ki,
antropoloqların mana adlandıra biləcəkləri ləyaqət, güc və qüvvət yalnız qədim
daşlarda həkk olunub və başqa heç bir yerdə. Bizim qədim kilsələrimiz bu güclə
doludurlar. Din tarixçiləri anlaşılmaz surətdə bu daşlar barədə “təbərrük, rabitə
izləri” kimi fikir yürüdə bilərlər. Bəs nə ilə rabitə? Bu mana idi, vəsfəgəlməz,
sonsuz, mümkünsüz mana (2,27).
Orta əsrlər kilsələri, öz mümkünsüz manası ilə “Şpil” əsərinin əsas toposuna
çevrilir (2, 27). Qoldinq özünün növbəti kitabının hadisə yeri kimi əvvəlki
romanlarda olduğu kimi (“Sərbəstdüşmə” istisna olmaqla) ideal eksperimental
meydançanı təmin edən müəyyən lokal bir mühiti deyil, romanın fəlsəfi planının,
əsərin hadisələr planı arxasında gizlənən mənəvi ibrətin açılması üçün zəruri olan
öz-özlüyündə konkret simvolikaya malik olan məkanı seçmişdir.
Romanın xarici zaman sərhədləri təxminən iki il yarımlıq müddəti əhatə edir.
Buna baxmayaraq, ilk iki fəsil bir gündə baş verən hadisələri təsvir edir.
Protaqonistin özü bu günü “ən böyük gün” adlandırır, belə ki, həmin gündə onun
xəyalı nəhayət ki, “daşda təcəssüm olmağa başladı” (9, 24). Orta əsrlər məbədində
tezliklə baş verəcək faciə, dağılma, ölüm, həyatın məhv olması – bütün bunlar hələ
irəlidədir. Amma hələ ki, Coslin çətinliklər barədə düşünmür, şpilin inşasında onun
üçün əsas məsələ onda olan möhkəm inamdır, buna görə də, sevinc dolu həyacan
onun qəlbində olan digər hissləri üstələyir. Keşişin ürəyi sevgi ilə, fikirlər isə ali
ideya ilə doludur, o hələ barışmaz ziddiyyətlər vasitəsilə parçalanan qəhrəmana
bənzəmir.
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İşıq şüalarında xırda toz zərrəciklərinin qəribə oyununa tamaşa edən Coslinin
şüurunda gələcəkdə dörd yüz fut hündürlüyündə şpilin inşa ediləcəyi yerdə işıq və
tozdan ibarət sütun obrazı canlanır.
“Bir anda o gözlərini qırpdı. Belə parlaq işığı o hələki, burada görməmişdir
(...) Ən çox sezilən işıq idi. O pəncərələrdən rəngli qığılcımların kaskadlarını
oyaraq cənub pəncərələrinə soxulur və şüalarını nefin digər tərəfində dayaqların
əsasına doğru düz sıra ilə sağdan sola yönəltmişdir. Və hər yerdə toz qollara və
gövdələrə xalis həcmlilik verirdi. O yenə kirpik çaldı və gördü ki, yaxınlığında toz
zərrəcikləri bir-birlərinin ətrafında fırlanırlar, küləyin təsiri ilə pərvanələr kimi
birdən yuxarı millənirlər. O onların uzaqda bulud kimi axdığını, spiral kimi
burulduğunu və ya bir anlıq hərəkətsiz olduqlarını görürdü və bu zaman ən uzun
qollar və gövdələr işıq olurdular, yalnız işıq – kilsənin gövdəsini zolaq-zolaq edən
sarımtıl işıq. Cənub transeptinin pəncərələri yüz əlli fut hündürlüyündən ətrafı
işıqlandırdığı yerdə mis sütunun formasında qalınlaşırdı və o, daş döşəmənin
plitələrini sındıran və üzüaşağı çevirən insanların üzərindən Habil sütunu kimi düz
formada ucalırdı.
O gördüyü günəş işığının önündə qəmli təəccüb içində başını silkələyirdi.
Əgər bu Habil sütunu olmasaydı – o fikirləşdi – mən işığın köndələn divarını əsl
divar sanacaqdım və elə düşünəcəkdim ki, mənim daşdan olan gəmim saya oturub
və yana yatmışdır (9, 10-11)”.
“Görmək” mənasını verən anafora felinə bu fraqmentdə üç dəfə rast gəlinir.
Əvvəlcə həddindən artıq parlaq günəş işığı Coslinin gözlərini qamaşdırdı. “Bir an
ərzində o gözlərini qırpdı” (“He blinked for a moment”). Günəş işığı, göy
cisimlərinə malik olan hər bir şey kimi, “transsendent, ali dərəcədə dini mənşəyin”
simvoludur (12, 111). Lakin günəş işığı ilə birlikdə məbədə tamamilə qeyri-mənəvi,
əksinə tamamilə dünyəvi, aşağı və hətta çirkli olan bir şey – toz daxil olur. Lakin
məhz tozun sayəsində işıq Coslinin şüurunda maddiləşir, hiss olunur. İlkin olaraq
keşiş hələ də bunu dəqiq görə bilmir – “o yenə gözlərini qırpdı və gördü” (“He
blinked at them again, seeing”), lakin daha sonra o hər şeyi tam olaraq aydın gördü
– “O gördü ....” (“He saw”)(3,6).
Coslinin bu konkret hissədə göstərilən tədricən zülmətdən kifayət qədər
konkret, sezilən obrazlara doğru aydınlanması prosesi mahiyyəti etibarı ilə bütün
romanın əsas motivlərindəndir.
Bəs yolun lap əvvəlində keşişin gözləri önündə hansı obrazlar canlanırdı?
Habil sütunu kimi düz olan mis dirək. Mis ilahi mənşəyi simvolizə edir və buna
görə də şpilin inşası üçün xeyir-dua kimi başa düşülə bilər. Habil haqqında sözün
açılması (romanın ilk səhifəsində İbrahim və İshaqın adlarının göstərilməsi kimi)
xəbərdarlıq kimi, Tanrıya itaət yolunda nifrətin, qanlı qurbankəsmə ayinlərinin,
qardaş qətlinin və qan tökülməsinin olması mümkünlüyü kimi şərh edilə bilər.
Digər tərəfdən, Coslinin yanlışlığı, illüziyası, özünü aldatması: toz sütununu o
yersiz olaraq, Habilin öldürülməsi ilə müqayisə edir. Öz arzusu ilə gözləri
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qamaşmış Coslin yalnız görmək istədiyini görür və onun baxışı İbrahim və İshaqın
nurlu simalardan onu “şöhrət işığı ilə nurlandıran” Tanrıya doğru sürətlə keçid alır
(9, 7).
Tərəfimizdən təhlil edilən fraqmentin sonunda qəhrəman qəmli təəccüb içində
özünə bir sual verir – insan ağlına, hisslərinə, şüuruna nə dərəcədə inanmaq olar?
Simvolik obrazlar, Bibliya alluziyaları, mətnin söz ünsürləri vasitəsilə bu
epizodda mühüm problemlər baş verir ki, onlar da romanın sonrakı gedişatında
inkişaf edəcəkdir. “Şpil” günəş işığı və toz – ilahi və dünyəvi, mənəvi və gündəlik
məsələlərə həsr olunacaq. Roman məqsədə çatmaq üçün hansı qurbanlardan keçməyə
lazım olmaq barədə olacaq (İbrahim və İshaqın tarixi, Habilin sütunu). Nəhayət, öz
xoşbəxtliyi və sevinci, həmçinin məsumluğu və təcrübəsizliyi vasitəsilə kor olmağın,
buna görə də, nəyi görmək istədiyini görməyin, anlamadan, mahiyyətə varmadan
görməyin nə olduğu barədə olacaq. Roman dərketmə və aydınlanma prosesi
haqqında olacaq.
Yazıçının yaradıcılığının əsas leytmotivlərindən biri özünüdərkdən, öz
“məninin” qaranlıq tərəfinin aşkarlanmasından ibarətdir. Qoldinq romanlarının əksər
personajları – Ralf, Tuami, Sem Mauntcoy məsumluqdan günahkar olmalarının dərk
edilməsi yolunu keçmişlər.
Keşiş Coslinin nəinki düşüncələri, həmdə baxışı da daima yüksəkliyə
istiqamətlənmişdir. Gah günəş, gah da “toz zərrəciklərinin rəqsi” (9, 29) daimi olaraq
“onun nəzərini yuxarıya doğru cəlb edirlər” (9, 23-29). Bundan başqa, onun
təkəbbürlə çənəsini yuxarı dartmaq (9, 7; 43) və hamıya yuxarıdan aşağı baxmaq
adəti var (9, 15). Əgər o düz baxırsa da, günəş şüalarının və tozun təsiri altında o
kirpik vurmaq və gözlərini qıymaq məcburiyyətində qalır (9, 7; 10; 23). Keşişin
baxışı sadəcə olaraq şpilin yerləşəcəyi göy qübbəsinə (9, 29) və daha yuxarı səmaya
tuşlanmamışdır. Onun baxışı həmçinin “çirkinlik və boşboğazlıqdan”, dünya
təlaşından, dünya həyatından və problemlərindən qaçaraq yuxarıya doğru
istiqamətlənmişdir. Artıq romanın ekspozisiyasında aydın olur ki, protaqonistin
yuxarıya doğru istiqamətlənməsi onda məyusluq, qəzəb və ya sadəcə anlaşılmazlıq
yaradan hər şeydən qaçmaq, unutmaq, etina etməməklə düz mütənasibdir. Beləliklə,
Coslin birinci fəsildə inşaatçıların ələsalmalarından şikayətlənən axsaq kilsə keşikçisi
Penqolldan uğursuz olaraq yaxa qurtarmağa çalışır və nəhayət ki, gizlədə bilmədiyi
qıcıqlanma hissi ilə onu dinləyir:
- Müqəddəs ata....
- Mənim indi vaxtım yoxdur Penqoll
- Lütf edin!
Coslin başını buladı və onun yanından keçmək istədi, lakin Penqoll ona öz
kobud əlini uzatdı (...). Coslin dayandı və gözlərini yerə tikib dedi:
- Nə istəyirsən? Yenə də eyni şeylər? (9, 15-16)
Coslinin həyatı anlamamaq və bilməmək, daxili korluq ideyası
gözqamaşdırıcı günəş işığının təkrarlanan obrazı vasitəsilə ifadə olunub. Romanda
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nur obrazının özü ikili simvolikaya malikdir – bir tərəfdən istilik, sevinc, məhəbbət
və ilahi iradə. Digər tərəfdən isə keşişin gözlərini kor edən həddindən artıq parlaq
işıq. Digər detal – lal gənc tərəfindən hazırlanmış Coslinin daşdan olan başı da
simvolik məna ilə doludur, o keşişin özünü “geniş açılmış kor gözləri ilə”
heyrətləndirir (9, 28).
Tikintinin başlanması ilə kilsəyə daxil olan toz günəş işığı ilə qarışır və
Coslinin baxışını bir qədər də dumanlandırır. Bundan başqa, toza ilk fəsillərdə
kifayət qədər tez-tez, hər dəfə sevincli günün olmasına baxmayaraq yüngül məyusluq
hissi Coslinə qalib gələndə işarə olunur. (Toz zərrəcikləri Coslin və Penqoll arasında
günəş işığında rəqs edirdilər, qatı tozun arasından keçməklə keşiş eyvana Anslem
atanın yanına keçir, toz zərrəciklərinin oyununu izləyərək, Coslinin nifrət etdiyi
xalasından gələn məktubun Adam ata tərəfindən oxumasını dinləyir). Lakin toz
sadəcə birinci maneədir, cüzi məyusluq, gözlə bir xəyalın həyata keçməsinin
qarşısını alan yüngül bir səddir.
Romanın simvolik strukturunda əhəmiyyətli rola malik olan günəş işığından
və tozdan başqa, üçüncü fəsildə yeni bir element olan su tətbiq edilir. Bir neçə gün
ərzində yağış yağır, su axınlara tökülür və özü ilə birlikdə köhnəlmiş sidik iyini
gətirməklə qanova axır. Su inşaatçılar tərəfindən kilsənin altında qazılmış quyunun
dibində parıldayır və məbədi büxur və yanmış mumun iyi ilə qarışmış üfunət iyi ilə
doldurur. Keşiş yuxarı baxmaqda çətinlik çəkir, sel kimi yağan yağış nəticəsində
“Coslin yuxarı pəncərələri belə görə bilmirdi” (9, 60). Su təkidlə keşişin baxışlarını
aşağı doğru çəkir, bununla da məbədin bu vaxta qədər görünmədiyi sahələrini və
insan ruhunun qaranlıq guşələrini göstərir. Coslin nə qədər səmalara doğru can atsa
da, indi o bütün diqqətini çuxura yönəltməlidir, əks təqdirdə şpilin inşası mümkünsüz
olacaq.
“Yuxarının” və “aşağının” məkan kateqoriyaları (və ya məkan obrazları)
əsərin mərkəzi ixtilafını yaradır. Topoqrafik olaraq “yuxarı” anlayışı tikilən qüllə,
şpil və səma obrazları ilə ifadə olunur. “Aşağı” – yer, məbədin bünövrəsi, quyu.
Arxaik dövrlərdə “yuxarı” və “aşağı” – dünyanın iki müxtəlif qütbləridir, birbirlərinə qarşı olmasalar da, yerlərini dəyişirlər, qarşılıqlı nüfuz edirlər və vahid
morfoloji kompleksdə birləşirlər. Həyat və ölüm, kainat münaqişəsinin mahiyyəti
barədə təsəvvürləri qədim insanlar günəşin həyatı – günəşin çıxması və qürubu ilə
əlaqələndirmişdir: “Yuxarı” (günəşin çıxması) – həyatın qələbəsi, “aşağı” (qürub) –
ölüm, zülmətə qərq olma. Qədim insanların şüurunda “günəşin doğması və batması –
bütün insanların, təbiətin həyatı və ölümüdür”(11, 70) – deyə görkəmli rus alimi
O.M. Freydenberq yazır. Amma ölüm tam olaraq yoxolma demək deyil. Əksinə,
insanı udan dünyanın bətni, ana bətni kimi yeni həyata başlayır. Bizim üç
anlayışımız – “ölüm”, “həyat”, “yenidən ölüm” – ibtidai insan üçün vahid, qarşılıqlı
olaraq qəbul olunmuş obrazdır. Buna görə də, arxaik metaforaların dilində ölmək
“doğmaq” və “dirilmək” anlamına gəlir (7, 46). “Ölən adamı torpağa dəfn edirlər ki,
o bitkilər kimi oradan çıxa bilsin” (11,64). Qeyd etmək lazımdır ki, “yuxarı - aşağı”
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ixtilafının yumşaldılması həmçinin xristian dünya görüşü üçün də səciyyəvidir, bu da
İsa Məsihin obrazında olan günahların bağışlanması, tövbə və nəhayət dirilmə ilə
nəticələnən ölüm ideyasında ifadə olunur.
Yuxarı və aşağı sintezinə olan tendensiya tam olaraq orta əsrlər üçün də
səciyyəvidir, lakin bir qədər başqa formada. İlk növbədə, cənnət və cəhənnəm
konsepsiyasını irəli sürən, lakin bununla yanaşı əsas diqqəti dünya üfüqünün, insan
həyatının estetik məzmununun təsvirinə yönəldən İncildən fərqli olaraq, orta əsrlərdə
obrazlı konkretləşməni dünyanın üçhissəli modeli ifadə edir – cənnət, cəhənnəm və
dünya həyatı. Bir tərəfdən axirət dünyasının bu qədər parlaq görünməsi – möminləri
cənnətdə necə nemətlərə sahib olmaları və günahkarlar üçün cəhənnəmdə necə
əzabların olması – yuxarı və aşağının obrazlarını bir-biri ilə tamamilə zidd olan,
prinsipial olaraq fərqli olan məfhumlar kimi ayırır. Bundan əlavə, orta əsrlər
təfəkküründə dirilmə ilə nəticələnməyən əbədi ölümlə bağlı təsəvvürlər yaranır.
Lakin məhz axirət aləminin bu qədər parlaq obrazlı konkretləşdirilməsi hesabına
yuxarının və aşağının yaxınlaşması, qarşılıqlı nüfuz etməsi baş verir. Orta əsrlər
təfəkkürünün ayrılmaz hissəsi – dünya ilə axirətin paradoksal müqayisəsi və
qarışdırılması. Erkən və klassik orta əsrlərə aid olan latın dilli əsərlər (10, 225)
prizmasından orta əsrləri təhlil edənrus alimi A. Qureviç, çoxsaylı təcrübələr
əsasında orta əsrlərdə yaşayan insanların şüurunda səma cisimləri aləminin dünya
aləminə necə nüfuz etməsini göstərir: “Müqəddəslik eyni anda hər iki aləmə
məxsusdur, çünki yaşadığı müddət ərzində səmanın sakinidir. Məsih qəfildən
mehrabdan enir (...), o, anası və həvariləri kimi istədiyi anda diri insanları ziyarət
edə, onlara təskinlik verə, axirət səadəti vədini verə və ya tənbeh və məzəmmət edə,
həmçinin öldürə bilər. Cəhənnəm sakinləri olan şeytanlar, əcinnələr, İblisin özü
insanların arasında aktiv fəaliyyətə malikdirlər, hər addımbaşı onları təhrik edirlər,
bəzən ayaqlarına dolaşırlar – həmişə azmış ruhları cəhənnəmə aparmağa hazırdırlar”
(10, 248). Lakin səmavi ünsürlərin yerə nazil olduğu kimi, əks tendensiya da
müşahidə olunur. Axirət aləmində “canlı bədənlərə olduqca bənzəyən” (10, 246)
ruhlar sakin olmuşlar, o aləm “dünya zamanının axarına” (10, 246) tabedir. Dünyəvi
və ilahi ünsürlərin bu kəsişməsində axirət mahiyyətinə malik olanların təhrifi –
sonuncunun dünyəvi səviyyə qədər tənəzzül etməsi baş verir.
"Yuxarı" və "aşağı" obrazları “Şpil” romanının bədii dünyasında mühüm rola
malikdirlər. Bu obrazlar eyni anda iki qütbləşmiş mühit, əsərin mərkəzi ixtilafı kimi
irəli sürülürlər və eyni zamanda bu ixtilaf aradan qaldırılır, yuxarı və aşağı daimi
olaraq yerdəyişməyə məruz qalır. Orta əsrlər təfəkkürünün ambivalentliyi və
paradoksallığı romanın qəhrəmanına xasdır. Coslinin aləmində cənnət və cəhənnəm,
onların sakinləri ilə birlikdə, dünya müstəvisinə enirlər. Mələk səmadan yerə enir və
ona öz məlahəti ilə təsəlli verir, sonra isə keşişi ciddi şəkildə cəzalandırır, ölüm
haqqında nəzakətsiz xatırlatma olan qəbir üfunəti büxurun qoxusuna qarışır,
şeytanlar pəncərəni döyürlər, İblisin özü isə şpili ələ keçirməyə çalışır.
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M.M. Baxtin “yuxarı” və “aşağının” topoqrafik mənası barədə kosmik və
cismi aspektlərdə yazır: “Yuxarı və aşağı burada mütləq və tamamilə topoqrafik
mənalara malikdir: yuxarı – səma, aşağı isə yer anlamına gəlir; yer udma,
mənimsəmə (qəbir, bətn) və doğan, canlandıran (ana qucağı) deməkdir. Yuxarı və
aşağının kosmik aspektdə topoqrafik mənası məhz budur. Heç bir yerdə kosmik
aspektdən ayrılmayan cismi aspektdə yuxarı – sifət (baş), aşağı isə - qarın, arxa
anlamına gəlir” (7, 26).
Qoldinqin romanında aşağı həm kosmik, həm də cismi aspektdə ifadə olunub.
Aşağı – əsasən torpaqdır, lakin torpaq “yenidən daha yaxşı və çox doğmaq üçün
udan torpaq” deyil (7, 26). Torpaq – məbədin altında olan üfunət iyi verən mayedir,
qurdlarla dolu olan qaranlıq quyudur, ölümdən xəbər verən çürümə iyidir. Quyu
vahimə və qorxunu, cəhənnəm, günahkarlar üçün hazırlanmış əzabları ifadə edir.
Eyni anda quyu canlı orqanizm kimi çıxış edir – insanı udmağa hazır olan “açıq
cəhəng” (9, 80). “Orada nəsə canlı, göz üçün qadağan olmuş, toxunulmaz bir şey var
idi, yeraltı zülmətin özü fırlanırdı, coşurdu, qaynayırdı. Qiyamət günü dərinlikdə baş
verəcək, bəlkə də, orada aşağıda cəhənnəmin qapağıdır. Bəlkə də bu əbədi əzaba
məhkum olmuş günahkarların qıvrılmasıdır və ya skeletlər qəbirlərində fırlanırlar və
durmaq istəyirlər”(9, 92-93).
Beləliklə şpil və kilsə tədricən pritçaya xas çoxmənalılıq qazanaraq insan
bədəni ilə müqayisə olunur, canlı orqanizmə xas cizgilər əldə edərək Coslinin əkizinə
çevrilir. Burada səma və yer müvafiq olaraq işıq və zülmət, mənəvi və maddinin,
mövcudluğun irrasional və rasional başlanğıcının simvolu olduğu üçün onları
əlaqələndirə, heç bir möhkəm fundamenti olmayan və hər an uçmağa hazır olan şpil
də bəşəriyyətin müasir vəziyyətinin metaforası kimi qəbul olunur. Aşağıda və
quyuda olanları görmədən, “mən”in qaranlıqlarını anlamadan kor-koranə yuxarılara,
səmaya istiqamətlənmiş şpil Coslinin ruhunun və qəlbinin aynasıdır və onun faciəvi
taleyini təkrarlamağa məhkumdur.
Gunay Bakshiyeva
The symbolic structure in the novel
“The Spire” by William Golding
Summary
The article considers the main peculiarities of the symbolic structure of the
novel “The Spire”, whose author is the outstanding representative of English
literature of XX century. The symbolism of the Golding’s novels, who was
constantly in search of universal truth about humanity, is quite extensive. “The
Spire” novel, chosen as the target of research, also constitutes no exception, and it is
possible to find symbolic images and elements as well as the Biblical allusions in the
text of the novel. The author of this article has undertaken serious study in order to
determine the structure of Golding’s symbols and to establish the functions of the
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symbols inside the text. It was given the special consideration to the precise and
thorough analysis of the most important symbolic elements, which express the state
of humanity and Golding’s thoughts about the nature of a person.
The spatial categories of the “Top” and the “Bottom”, as well as the spatial
images create the main conflict of the novel. It is for this reason that the special
attention is given to these images in the article, the images of the tower and the well,
expressing these concepts in the novel from a topographical point of view. The
author shed light upon these images not only in the above mentioned novel but also
upon their meaning, which was formed in archaic thinking, and he gives examples of
the ways these images manifest themselves in mythology. The author shows that the
novel by Golding the spatial categories are expressed both in the cosmic and physical
aspect.
In this article the author reaches the conclusion that the symbolic structure in
“The Spire” novel reveals the dark sides of a human personality and expresses the
protest of self-understanding.
Key words: William Golding, Spire, symbol, metaphor, parable, allusion.
Бахшиева Г.Ш
Символическая структура в романе Уильяма Голдинга «Шпиль»
Резюме
Статья посвящена определению основных особенностей символической
структуры романа «Шпиль», автором которого является выдающийся
представитель английской литературы ХХ века. Символика романов писателя,
который в своих романах-притчах находился в поиске универсальных истин о
человечестве, достаточно богата. Роман «Шпиль», выбранный в качестве
объекта исследования, также не является исключением, и в тексте
произведения можно встретить символические образы и элементы, библейские
аллюзии. Автором статьи были проведены серьезные исследования для
определения структуры символик Голдинга, установления функций символов
внутри текста. В статье уделено особое внимание точному и глубокому анализу
наиглавнейших символических элементов, выражающих в этом романе
состояние человечества и мыслей Голдинга о природе человека.
Пространственные категории «Верха» и «низа», пространственные
образы, создают главный конфликт произведения. Именно по этой причине, в
статье уделяется особое внимание этим образам, образам башни и колодца,
выражающим в романе данные понятия с топографической точки зрения.
Автор, проливая свет на эти образе не только в указанном романе, но и на их
смысл, сформированный в архаическом мышлении, приводит примеры тому,
как эти образы проявляют себя в мифологии. Автор показывает, что в романе
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Голдинга пространственные категории выражаются как в космическом, так и
телесном аспекте.
В статье автор пришел к заключению, что символическая структура в
романе «Шпиль» выявляет темные стороны личности человека и выражает
протест самопознания.
Ключевые слова: Уильям Голдинг, Шпиль, символ, метафора, притча,
аллюзия.
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XXVI – XVII ƏSRLƏRDƏ YAŞAMIŞ MƏŞHUR BRİTANİYALILAR
XÜLASƏ
Məqalə Britaniya ədəbiyyatının 16-17-ci əsrlərdə keçdiyi inkişaf yoluna həsr
olunmuşdur.İntibah dövrü yazıçı və şairlərinin yaradıcılığı barədə ətraflı məlumat
verilmişdir. İntibah dövrünün nümayəndələri ingilis ədəbiyyatında bir sıra yeniliklərə
imza atmışlar. Bu dövrdə klassik sonetlərə yeni forma verilmişdir və dahi
dramaturq Vilyam Şekspir fərqli quruluşa malik sonet janrını daha da inkişaf
etdirmişdir.
Məqalədə qeyd olunmuşdur ki, Şekspirin yaradıcılığı üç dövrə- nikbin, bədbin
və romantik dövrə ayrılır. Nikbin dövr kimi səciyyələndirilən 1590-1600-cu illərdə
Vilyam Şekspir sonetlərini, əksər komediyalarını qələmə almışdır. Ədəbi
fəaliyyətinin ən yüksək zirvəsini təşkil edən ikinci dövrdə (1601-1608) Şekspir ona
dünya şöhrəti qazandırmış faciələri yazmışdır: “Hamlet”, “Otello”, “Kral Lir”,
“Maqbet” və s. Dramaturqun faciəvi komediyaları 1608-1612- ci illəri əhatə edən
üçüncü dövrdə ərsəyə gəlmişdir. Vilyam Şekspirin əsərləri nəinki ingilis ədəbiyatını,
o cümlədən dünya ədəbi irsini də zənginləşdirmişdir. Ədib ingilis dilinin lüğət
tərkibinə yeni sözlər, frazeoloji birləşmələr də daxil etmişdir ki, onlar müasir dövrdə
də istifadə olunur. Tədqiqat işində Şekspirdən başqa, Britaniya teatrının inkişafında
əhəmiyyətli rol oynamış digər dramaturqlar- Robert Qrin, Ben Conson, Elizabet
Kerinin yaradıcılığı haqqında məlumatlar yer almışdır. Məqalədə sosial
məhdudiyyətlərin mövcud olduğu bir dövrdə ədəbiyyatda gender ayrıseçkiliyinə son
qoyulmasına nail olmuş, ədəbi əsərlərin yazılmasında ənənəvi standartlardan kənara
çıxaraq bir sıra yeniliklərə imza atmış istedadlı qadın yazarlar haqqında məlumat
verilmişdir. İngilis ədədbiyyatında “kantri” poesiyasının banisi sayılan Emiliya
Lanyer öz yaradıcılığında qadın hüquqlarının pozulmaslna qarşı etiraz səsini
ucaltmışdır. Məqalədə dövrün daha bir tanınmış qadın yazarı Meri Sindi-Pembrukun
ingilis ədəbiyyatının inkişafındakı rolundan da bəhs edilir.
Açar sözlər: sonet, pyes, poema, janr, yenilik, tərcümə, tənqid, komediya,
faciə, teatr
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16-cı əsrin birinci yarısı ingilis ədəbiyyatında Erkən İntibah dövrü kimi
xarakterizə edilir. İntibah poeziyasının tanınmış nümayəndələri kimi sonet janrını
ingilis ədəbiyyatına ilk olaraq gətirmiş Tomas Vayeti, Henri Hovardı, sonet janrıının
ingilis formasını yaratmış Qraf Surrini nümumə göstərmək olar. İntibah dövrü ingilis
poeziyasının banilərindən sayılan Surri ingilis ədəbiyyatında
qafiyəsiz şeir
formasının da yaradıcısı sayılır. Vilyam Şekspir Surrinin yeniliklərindən öz
yaradıcılığında geniş istifadə etmişdir.
Henri Hovard -qraf Surri (1517-1547) erkən ingilis humanistlərindən biri
sayılır. Tam fərqli quruluşa malik – 7 qafiyəli sonet forması onun adı ilə
əlaqələndirilir. Surrinin ingilis ədəbiyyatına gətirdiyi digər yenilik isə ağ şer
(qafiyəsiz şer) forması idi. Onun şerləri asanlığı, sadə üslubu iləs fərqlənir.
Sağlığında Surrinin şerləri əlyazma halında mövcud idi. Şairin əsərləri vəfatından 10
il sonra “Totqelem şerlər məcmusu” adlı kitabda nəşr olundu. (1,78)
İngiltərə teatrının inkişafında Şekspir yaradıcılığı əhəmiyyətli rola malikdir.
Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, Şekspirdən savayı, teatrın məşhurlaşmasına
Tomas Kid, Kristofer Marlo, Robert Qrin, Ben Conson, Con Ford, Byumont, Fletçer
kimi dramaturqlar da öz töhfələrini vermişlər.
Robert Qrin (1558-1592) ingilis ədəbiyyatının görkəmli dramaturqlarından
biridir. O, I Elizavet dövründə yaşayıb yaratmış, Oksford və Kembricdə təhsil almış,
magistr dərəcəsi almışdır. Robert Qrin romanlar, novellalar, pamfletlər və dramlar
yazmışdır. Robert Qrin ingilis ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq, kəndli obrazını
qəhrəman kimi təsvir etmişdir. Qrin öz pyeslərinin mövzusunu real ingilis
həyatından- xronika, əfsanə və nəğmələrdən götürmüşdür. Bu əsərlərdən “Kral IV
Yakovun Şotland tarixi”, “Veklifd keşikçisi Corc Qrin haqqında komediya”,
“Pandosto” novellasını nümunə göstərmək olar. Vilyam Şekspir öz “Qış nağılı”
əsərinin mövzusunu “Pandosto” novellasından götürmüşdür. “Veklifd keşikçisi Corc
Qrin haqqında komediya”-nın süjeti ingilis xalqının Robin Hud kimi daha bir sevimli
qəhrəmanı olmuş Corc Qrin haqqında əfsanə və nəğmələrə əsaslanır. Müəllifin ən
məşhur əsəri 1589-cu ildə tamamlanmış “Monax Bekon və monax Bonqey” pyesidir.
Monax Bekonun prototipi 13-cü əsrlərdə yaşamış ingilis filosofu və təbiətşünası
Rojer Bekon olmuşdur. Azad düşüncələrinə görə, Bekon kilsə tərəfindən təqiblərə
məruz qalırdı. O dövrdə Avropada sehrə, sirli biliklərə maraq artmışdı və monax
Bekonun sirli qüvvələrlə əlaqəsi var idi. Sonda Bekon günahlarını anlayıb, tövbə edir
və hamıdan uzaqlaşır. Lakin əsərin əsas mövzusunu gözəl Marqarita, qraf Linkoln
və Vels şahzadəsı arasında olan məhəbbət təşkil edir.
Intibah dövrü ədəbiyyatının tacı, şübhəsiz ki, dünya şöhrətli dramaturq
Vilyam Şekspirə məxsusdur. Təxminən 22 illik ədəbi fəaliyyəti dövründə Vilyam
Şekspir 37 pyes, 5 poema və 154 sonet yazmışdır. Pyesləri faciə, komediya və tarixixronoloji janrda yazılmışdır. Böyük faciə ustası, məşhur şair Şekspir ingilis
ədəbiyyatını yeni zirvəyə qaldırmışdır. Şekspirşünasların fikrincə, ədib yalnız
sonetlər yazmış olsaydı belə, dünya ədəbiyyatının görkəmli söz ustası kimi tanınmış
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olardı. Lakin teatra olan maraq dünyaya Şekspir dühasını bəxş etdi. Şekspirşünaslar
ədibin əsərlərinin müqayisəli təhlilini apararaq, onun yaradıcılığnda üç mərhələni
ayırd etmişlər: 1590-1600-cı illəri əhatə edən nikbin dövr; 1601-1608-ci illərə
təsadüf edən bədbin dövr və 1609-12-ci illərə aid olan romantik dövr.
Şekspir poemalarını, komediyalarının çox hissəsini, sonetləri, əksər tarixixronoloji əsərləri birinci dövrdə yazmışdır: “III Riçard” , “Kral I Henri” , “Kral IV
Henri”, “VI Henri”, “Tit Andronik”, “Venera və Adonis” , “Yay gecəsində yuxu”
“Venesiyalı tacir”, “Heçnədən hay-küy”, “Vindzorlu şən qadınlar” ,“Şıltaq qızın
yumşalması” ,“On ikinci gecə ” və eyni zamanda “Romeo və Cülyetta”, “Yuli Sezar”
faciələri.
Dahi mütəfəkkirin yaradıcılığının ikinci dövrü tədqiqatçılar tərəfindən bədbin
dövr kimi səciyyələndirilir. Bu dövrdə Şekspir öz faciələrini - “Kral Lir”, “Hamlet”,
“Otello”, “Maqbet”, “Afinalı Timon”, “Antoni və Kleopatra”, “Karolian” və eləcə
də, “Troil və Kressida”, “Tədbirə qarşı tədbir”, “Xeyirlə bitən iş yaxşı olar.”,
“Perikl” komediyalarını ərsəyə gətirmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, nikbin əhval-ruhiyyəli birinci dövrdə yazılmış
komediyalar və faciələr ikinci dövrdə yazılmış əsərlərdən fərqlənir. Belə ki, “Romeo
və Cülyetta” əsəri nikbin faciə kimi qəbul edilir. İkinci dövrdə yazılmış
komediyalarda isə bədbin əhval-ruhiyyə nümayiş olunur. Bununla belə, humanizm
ideyalarını əsas tutan dramaturqun faciələrində tam ümidsizlik nəzərə çarpmır,
insana məhəbbət, inam üstünlük təşkil edir. Dahi ədibin rəyincə, insan cəmiyyəti
məhəbbətə əsaslanmalıdır.
Vilyam Şekspir ədəbi fəaliyyətinin son dövründə “Simbelin”, “Qış Nağılı”,
“Fırtına” faciəvi komediyalarını yazmışdır. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, “Qış
nağılı”-nın süjeti Robert Qrinin 1588-ci ildə nəşr olunmuş “Pandosto” romanından
götürülmüşdür. Şekspir qəhrəmanların və hadisələrin baş verdiyi yerlərin adını, eləcə
də süjeti bir qədər dəyişdirmişdir. Romandan fərqli olaraq, pyesin sonunda əsas
qəhrəmanlar olan Hermiona və Leontes sağ qalır və barışırlar.
İngilis dilinin lüğət təkibinin zənginləşməsində Vilyam Şekspirin rolu
təkzibolunmazdır. Ədib 1700-2000-ə yaxın yeni söz yaratmışdır. Oksfordun
“Qanadlı sözlər” lüğətinə görə, ingilis dilində ən çox təkrarlanan sitatların onda biri
Şekspirin payına düşür. Vilyam Şekspirin yaratdığı bir çox ifadələr, idiomlar halhazırda da ingilis dilində işlənir:
1. Love is blind. (“Venesiyalı tacir”)- sevərkən eyibləri görməmək
2. A heart of gold (“Henry V”)- çox mehriban, təmiz qəlbli insan
3. Break the ice. (“Şıltaq qızın yumşalması”) – söhbətə başlamaq, ünsiyyət
yaratmaq
4. Catch a cold (“Simbelin”)- xəstələnmək, soyuqlamaq
5. Apple of my eye (“Yay gecəsində yuxu”)- çox istədiyin bir kəs və s.
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Dahi şair xalq qarşısında öz sənətkar missiyasını şərəflə yerinə yetirmiş,
dünya mədəniyyətinə, teatrına, ədəbiyyatına çox böyük irs, qiymətli sərvət qoyub
getmişdir.
Bir çoxları üçün Ceyn Ostindən əvvəl ingilis qadın yazarların adlarını
sadalamaq çətin ola bilər. Halbuki, hətta Cefri Çoserin dövründə də qadınlar ədəbi
yaradıcılıqla məşğul olurdular. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, yalnız 17-ci
əsrdə qadın yazıçı və şairlərin fəaliyyəti cəmiyyətdə adi bir hal kimi qarşılanmağa
başladı. 1670-80-ci illərdə Afra Benin pyeslərinin London səhnəsində uğurlu
nümayışındən sonra qadın yazarlar ədəbi cəmiyyətin tamhüquqlu üzvlərinə
çevrildilər. Beləliklə, qeyd etmək olar ki, 17-ci əsrdə ədəbİyyatda gender bərabərliyi
bərqərar oldu. “Ingiltərənin 17-ci əsr qadın yazarları” adlı topluda Afra Ben, Elizabet
Keri, Marqaret Kavendiş, Ann Finç, Emiliya Lanyer, Katrin Filips, Ester Souernem,
Reyçel Spet, Meri Rot və digərlərinin əsərləri cəmlənmişdir. (5,118)
İntibah dövründə ingilis ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri
olmuş Filip Sidni qısa ömrü ərzində çoxlu əsərlər yaratmışdır.Onun bacısı Meri
Sidni qraf Pembrukla ailə quraraq, Vilton malikanəsinə köçür və öz malikanəsində
ədəbi – bədii məclislər təşkil edir. Dövrün, demək olar ki, bütün yazarları Vilton
məclislərində iştirak etmişdilər. Bura İngiltərənin ədəbi mərkəzi kimi tanınırdı. Filip
Sidninin faciəli ölümündən sonra Meri Sidni-Pembruk qardaşının əsərlərinin
redaktəsi və nəşri ilə məşğul olur. 1592-93-cü illərdə o, fransız dilindən bir sıra
əsərləri ingiliscəyə tərcümə etmişdir: De Morne: “Həyat və ölüm haqda düşüncələr”,
Qarnye: “Mark Antoni”, Petrarka: “Ölüm Zəfəri”. Meri Sidni-Pembruk “İncil”-dən
psalmlar da tərcümə etmişdir. O, tərcümələri kraliça Elizabetə və qardaşına ithaf
etmişdir.(2; s. 13-15)
Folklənd vikontessası Elizabet Keri (1595-1639) ingilis şairəsi, dramaturqu,
tərcüməçisi və tarixçisidir. Keri ingilis dilində orijinal pyes yazmış ilk qadln idi.
Elizabet Kerinin ilk əsəri 1598-ci ildə tərcümə etdiyi Avraam Ortelinin “Dünyanın
güzgüsü” adlı fransız atlasıdır, ilk pyesi olan “Mariam faciəsi”-ni isə 1602-1609- cu
illər arasında yazmış və 1613-cü ildə nəşr etdirmişdir. Bu əsər ingilis dilində qadın
müəllif tərəfindən yazılmış ilk orijinal pyesdir. 1626 (27)-ci ildə Keri real hadisələrə
əsaslanmış tarixi təmsil olan “II Edvardın həyatı, hökmdarlığl və ölümü” əsərini
qələmə almışdır. Əsərin nəşri yalnız 1680-ci ildə mümkün olmuşdur, çünki əsərdə
favoritizmın tənqidinə geniş yer verilmişdir. Tədqiqatçıların bəziləri bu əsəri ingilis
dilində qadın tərəfindən yazılmış ilk müasir tarix kimi qəbul edirdilər. Əsərlərin hər
ikisi günümüzədək gəlib çatmışdır.Elizabet Kerinin bir sıra tərcümələri nəşr
edilmədiyindən itmişdir. O, həmçinin, müqəddəs Mariya Maqdalina, müqəddəs
Aqnessa və Portuqaliyalı İzabella haqqında şeirlər yazmışdır. XX əsrdə
ədəbiyyatşünaslar və feminizm tarixinin tədqiqatçıları E. Kerinin yaradıcılığını
öyrənməyə başlamışlar. (4,338)
Bu dövrdə qadın yazarlar nəinki sosial qadağalarla, həmçinin, ədəbiyyatda
qəbul olunmuş formalardan kənara çıxmağın, ədəbiyyata yeniliklər gətirməyin
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mümkünsüzlüyü kimi problemlərlə üzləşirdilər. Lakin bunlara rəğmən, yazıçı və şair
xanımlar ədəbiyyatda yeniliklərə imza atmağa nail olmuşdular. 17-ci əsr ədiblərindən
biri olan Emiliya Lanyer ingilis ədəbiyyatına yeni bir janrın- “kantri” poeziyasının
banisi kimi daxil olmuşdur. Emiliya Lanyerin yaradıcıılığı sosial, dini, siyasi və
iqtisadi sahələrdə kişilərin və qadınların hüquqlarının bərabərsizliyini üzə
çıxarmışdır.1611-ci ildə Lanyer «Salve Deus rex Judaeorum» (“Yəhudi şahını, rəbbi
salamlayıram”) şeirlər kitabını yazmışdır. İngilis tarixçisi və şekspirşünası Lesli
Rouz Emiliya Lanyeri Meri Sindi-Pembrukdan sonra Şekspir dövrünün ikinci ən
yaxşı şairəsi sayır. Kitab krallığın ən yüksək təbəqələrindən olan qadınlara-kraliça
Annaya, şahzadə Elizabetə ithafla başlayır. Müəllif Pembruk, Kent, Seffolk,
Bedford, Dorset, Klifford qrafinyalarına və mədəniyyətin inkişafına öz töhfəsini
vermiş bir çox digər xanımlara şerlər ithaf etmişdir. Emilya Layner ən böyük
poeması olan “Müəllifin Meriyə- qrafinya Pembruka arzusu” əsərini Meri Sidni
Pembruka həsr etmişdir.
For to this Lady now I will repaire,
Presenting her the fruits of idle houres:
Though many Books she writes that are more rare,
Yet there is honey in the meanest flowers…
Meri Sidni-Pembruk yazıçı, şair və tərcüməçi idi. Lakin o, qardaşı Filip
Sidninın yaradıcılığının tanınmasına çalışaraq, özü kölgədə qalmışdır. Şairə Filip
Sidniyə olan rəğbətini də ifadə etmişdir:
...valiant Sidney, whoose cleere light
Gives light to all that tread true path of Fame
Who in the globe of heav‘n doth shine so bright:
That beeing dead, his fame doth him survive,
Still living in the hearts of worthy men...
Müəllif sadə oxuculara “Fəzilətli oxucuya” adlı ithafı da kitaba daxil
etmişdir.
Emiliya Lanyer şerlərində cəmiyyətdə qadınların vəziyyətinin ədalətsizliyini
qeyd etmiş və feminizm hərəkatının başlangıcını qoymuşdur. Lanyer Adəm və
Həvvanın cənnətdən qovulmasında günahın Adəmdə olmasını sübut edir. Belə ki,
güclü şəxs olan Adəmi heç kim qadağan olunmuş meyvəni dadmağa məcbur edə
bilməzdi və günahı zərif qadının boynuna yıxmaq düzgün deyildir. (2; s.20)
Yet Men will boast of knowledge, which he took
From Eve‘s fair hand, as from a learned booke.
(Kişilər öz bilikləri ilə lovğalanırlar,ancaq bu bilikləri onlar Həvvanın gözəl
əllərindən- elm kitabından alırlar.)
Emiliya Layner qadınların alçaldılmasını, haqsızlığı qeyd etməklə
kifayətlənmir, qadınları öz itirilmiş hüquqlarını qazanmağa, kişiləri isə onlara mane
olmamağa cağırır.
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Then let us have our Libertie againe,
And challendge to your selves no sov‘raigntie;
You came not in the world without our paine,
Make that a barre against your crueltie;
Your fault being greater,why should you disdaine
Our beeing your equals, free from tyranny?
(İstərik qayıtsın azadlığımız,
Sizlərədir bizim çağırışımız.
Dünyaya gəlirsiz əzabımızla,
Ancaq unudursuz amansızlıqla.
Günah bizdə də var, daha çox sizdə,
Nədən hiddətiniz yönəlmiş bizə?)
Lanyerin poeziyasının unikallığı ondadır ki, qadınların əsər yazmaq, nəşr
etdirmək hüququ olmayan bir zamanda ədəbiyyata yeni poetik forma və janr gətirdi.
Poemalar fəzilətli qadınların tərifi formasında yazılmışdır.
Eyni zamanda
alleqoriyalardan da istifadə olunmuşdur.
Bencamin (Ben) Conson (1572/73-1637) ingilis şairi, dramaturqu, aktyoru,
dram nəzəriyyəçisi olmuşdur. Ben Conson Vestminster məktəbində təhsil almışdır.
O, dövrünün ən savadlı insanlarından biri idi. Onun dramaturq kimi fəaliyyətinin ən
məhsuldar dövrü kral I Yakobun hakimiyyətinin ilk onilliyinə təsadüf edir. Ben
Conson 1609-1616-cı illər ərzində ona şöhrət qazandırmış bir çox pyeslərini qələmə
almışdır. "Vəziyyət dəyişmişdir" (1597), "Volpone" (1605), "Episin, yaxud
Qaradinməz qadın" (1609), "Kimyagər" (1610), "Varfolomey yarmarkası" (1614)
komediyalarında cəmiyyətin mənfilikləri tənqid olunur . “Seyanın süqutu”(1603)
“Katillanın qəsdi”(1611) faciələri saray səhnəsi üçün yazılmış alleqorik pyeslərdir.
Kral Yakobun maskalar teatrı üçün “Satir” və “Zülmət maskası” pyeslərini
yazmışdır. 1616-cı ildə ona 60 funt sterlinq təqaüd təyin olunmuşdu ki, bu da kral
tərəfindən onun ədəbi fəaliyyətinə verilən dəyərin göstəricisi idi. Bundan sonra Ben
Conson bir sıra əsərlərini nəşr etdirdi. 1640-41 və 1692-ci illərdə isə digər əsərləri
işıq üzü gördü. O, Oksford universitetinin incəsənət magistri fəxri adına layiq
görülmüşdü. 1605-1620-ci illəri Consonun yaradıcılığının ən parlaq dövrü hesab
etmək olar. 1620-ci idən sonrakı illər ədibin yaradıcılığının tənəzzül dövrü sayılır,
belə ki, bu dövrdə yazılmış əsərlər oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmır. (3,17)
Ədəbi tənqidçi kimi, Ben Consonun ədəbiyyat haqqında düşüncələri
“Kəşflər” kitabında yer almışdır. Consona görə, asan yazmaq yaxşı yazmağın
nəticəsidir. Əvvəlcə yaxşı yazmağı öyrənmək gərəkdir. Şair və yazıcılar klassik
əsərləri diqqətlə oxuyub araşdırmalı, bu yolla əsər yazmağı öyrənməlidirlər. Ədib
təkcə istedada arxalanmamalı, yazı qaydalarını bilməli, bu bilikləri özündə vərdiş
halına gətirməlidir. (6,253)
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ARZU HUSEYNLI
THE FAMOUS BRITONS OF THE 16-17TH CENTURIES
SUMMARY
The article is devoted to the development of British literature in the 16th17th centuries. It provides detailed information about the creation of writers and
poets of the Renaissance. Representatives of the Renaissance brought a number of
innovations to English literature. During this period, the classical sonnets received a
new form. The great playwright William Shakespeare contributed to the development
of this genre. The article analyzes three periods of Shakespeare's literary activity,
characterized as optimistic, pessimistic and romantic periods. William Shakespeare
wrote most of his sonnets and comedies between 1590 and 1600- in the optimistic
period. In the second - pessimistic period (1601-1608), which is considered the peak
of his literary activity, Shakespeare wrote tragedies that brought him world fame:
“Hamlet”, “Othello”, “King Lear”, “Macbeth” and others. The tragicomedies of the
playwright were written in the third period, covering the years 1608-1612. The works
of William Shakespeare enriched not only English literature, but also the world's
literary heritage. The writer replenished the English dictionary with new words and
phraseological combinations that are still in use today.
The article includes information about the work of other playwrights who
played an important role in the development of British theater - Robert Greene, Ben
Jonson, Elizabeth Carey. The article provides information about talented women
writers who managed to end gender discrimination in literature in times of social
restrictions, who signed a number of innovations in writing literary works that go
beyond traditional standards. Emilia Lanier, who is considered the founder of
“country” poetry in the English literature, protested against the violation of women's
rights in her works. The article also examines the role of another famous writer of
that time -Mary Cindy-Pembroke in the development of the English literature.
Key words: sonnet, play, poem, genre, innovation, translation, criticism,
comedy, tragedy, theatre
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АРЗУ ГУСЕЙНЛИ
ИЗВЕСТНЫЕ БРИТАНЦЫ 16-17-Х ВЕКОВ
РЕЗЮМЭ
Статья посвящена развитию британской литературы в XVI-XVII вв. В
ней дана подробная информация о творчестве писателей и поэтов эпохи
Возрождения. Представители эпохи Возрождения внесли ряд новшеств в
английскую литературу. В этот период классические сонеты получили новую
форму. Великий драматург Уильям Шекспир внес свой вклад в развитие этого
жанра. В статье дан анализ трех периодов таорчества Шеспира,
характеризуемые как оптимистичный, пессимистический и романтический
периоды. Уильям Шекспир написал большую часть своих сонетов и комедий в
1590-1600 годах- в оптимистичный период. Во втором - пессимистическом
периоде (1601-1608), пришедшийся на пик его литературной деятельности,
Шекспир написал трагедии, принесшие ему мировую известность: «Гамлет»,
«Отелло», «Король Лир», «Макбет» и другие. Трагикомедии драматурга
написаны в третий период, охватывающий 1608-1612 годы. Произведения
Уильяма Шекспира обогатили не только английскую литературу, но и мировое
литературное наследие. Писатель пополнил словарь английского языка новыми
словами и фразеологическими сочетаниями, которые употребляются и в
настоящее время. Помимо Шекспира, в исследование включены сведения о
творчестве других драматургов, сыгравших важную роль в развитии
британского театра— Роберта Грина, Бена Джонсона, Элизабет Кэри. В статье
приводятся сведения о талантливых писательницах, сумевших положить конец
гендерной дискриминации в литературе во времена социальных ограничений,
подписавших ряд нововведений в написании литературных произведений,
выходящих за рамки традиционных стандартов. Эмилия Ланье, считающаяся
родона-чальницей поэзии «кантри» в английской литературе, в своем
творчестве выразила протест против нарушения прав женщин. В статье также
рассматривается роль еще одной известной писательницы того времени - Мэри
Синди-Пембрук в развитии английской литературы.
Ключевые слова: сонет, пьеса, поэма, жанр, новшество, перевод,
критика, комедия, трагедия, театр
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MİLAN KUNDERANIN YUMOR ANLAYIŞINI İTİRMİŞ
BİR YÜZİLƏ BAXIŞI
XÜLASƏ
Milan Kundera “Mənasızlığın təntənəsi” deyərək ən ciddi problemləri
işıqlandırmaq müasir dünyanın reallığına heyran qalmaq bununla belə bir kəlmə
ciddi söz söyləməyərək hər cür realizmdən uzaq durduğunu göstərmişdir.
Kunderanın digər əsərləri ilə tanış olan oxucu qətiyyən yazıçının romanlarına «qeyriciddilik» qatmaq istəyinə təəccüblənməz. Amma Kundera diqqətli olmur, köhnə
estetik arzusunu yaradıcılığının xülasəsi hesab olunan bu romanında şövqlə həyata
keçirir. Yumor hissini itirdiyinə görə gülünc vəziyyətə düşən dövrümüzdən
ilhamlanaraq gülmək də insanı əyləndirir. Çoxları düşünür ki, bu əsər Kundera
yaradıcılığının yekunudur. "Zarafat"la başlayıb zarafatla bitirmək... Amma hələ ki,
Kundera yaşayan dahilər sırasındadır. Bu tipli əsərlər yazan yazıçının gözlənilməz
zarafatlarına hər an hazır olmaq lazımdır. "Mənasızlığının təntənə”sində Kundera
yazır ki, həyat amansızdır, enerjimizi əlimizdən alır, qətiyyətimizi sındırır. Biz
həyatın amansızlığını görüb özümüz də amansız olmaq istəyirik, öz amansızlığımıza
"həyat amansızdır” deyərək haqq qazandırırıq. Qərb insanı üçün zarafatın da limiti
bitir, zarafatlar özünün qürub çağını yaşayır. Doğrudanmı mənasızlıq Avropanın
yeganə xilas yoludur?!
AÇAR SÖZLƏR; Mənasızlıq, Yumor, Roman, Həyat, Müasirlik, Yalan,
İnsanlığın çöküşü, Varlıq, Rahatlıq, Qeyri - ciddilik
Mənasızlığın təntənəsi - Milan Kunderanın onuncu romanı, dördüncü birbaşa
fransızca yazılmış, ilk dəfə 2013-cü ildə italyan dilində nəşr edilmiş və Gallimard
tərəfindən 3 aprel 2014-cü ildə nəşr edilmişdir. Mənasızlığın təntənəsi 7 hissəyə
bölünür. Birinci hissə: Qəhrəmanların təqdimatı adlanır. Kitabın beş əsas
personajından biri olan Alain, göbəyi “çılpaq” olan qadını gördükdən sonra qadın
bədəninin erotizmi üzərində düşünür və bu erotizmdə göbəyin rolu ilə maraqlanır.
Eyni zamanda, başqa bir əsas personaj olan Ramon Lüksemburq bağında gəzir və
yoldan keçənləri, heykəlləri və heykəlləri müşahidə edir. Romanı düşündürən əsas
məsələ izahı mümkün olmayan yalan, izahı mümkün olmayan gülüşdür. Bu məsəıə
onu daim düşündürür və dostlarıyla söhbətlərində də öz əksini tapır. Ramon Çarlzın
yanına gedir və “Nikita Xruşşovun xatirələri” kitabına baxır. Sonra Ramon Çarlzdan
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dostlarını xidmət üçün işə götürməsini xahiş edəcək. Bu görüşdən sonra Ramon
Çarlzın yanına gedir. D'Ardelo's-da keçiriləcək kokteyl haqqında ona məlumat verir
və onu xidmət üçün Caliban ilə işə götürür. Nəhayət, Ramon nümunə olaraq
D'Ardelo və Quaquelique-dən istifadə edərək parlaq və əhəmiyyətsiz bir dərs verir.
Köhnə dostları olan D'Ardelo və Quaquelique'i bizə xarakterlərini açıqlayaraq
Charles'a təsvir edir. Romanın bu hissəsində Kundera yumor anlayışını itirmiş yeni
əsrə öz münasibətini göstərir. ( 2 səh 3)
İkinci hissə kukla teatrı adlanır. Çarlz və Kaliban danışır: Çarlz Calibana Stalin
haqqında hekayə danışır. Danışdığı əhvalat belədir: uzun ov günlərinin birindən
sonra bir gün Stalin yoldaşlarına bir güllə ilə 24 kəkliyi öldürdüyü ilə öyünür.
Sonuncular yumor göstərəndə onun yalan danışdığını düşünürlər. Beləliklə Kundra
əslində yumoru yalandan ayıran çox incə bi çizginin olduğunu göstərmiş olur. Çarlz
kukla teatrı üçün tamaşa arzulayır. Çarlz dostları ilə söhbət edir: Kaliban, Alain və
Ramon. Onlara kukla teatrı adlandırdığı şeydən danışır. Onun sözlərinə görə, məşhur
insanlar “adlarını yaddaşlarda qoyurlar, lakin hər hansı bir həqiqi şahiddən, hər hansı
bir real yaddaşdan məhrum olaraq, kuklaya çevrilirlər”. Tualetlərdə üsyan. Çarlz
dostlarına Stalin haqqında hekayəsini danışmağa davam edir. Stalinin yoldaşları
iyirmi dörd kəklik hekayəsini eşidəndən sonra tualetə girirlər. Onlar Stalinin
“yalanına” qəzəblənirlər. Bu arada Stalin onlara casusluq edir və yoldaşlarının
qəzəbinə sevinir. Çarlz yoldaşlarına izah edir ki, Stalin mütəmadi olaraq Kalinini
utandırmaq üçün kəkliklərin bu hekayəsini yoldaşlarına danışırdı. Kundera Stalinin
timsalında yeni yüzilin özüylə gətirdiyi yalanlarla dolu yumora öz münasibətini
bildirir. Növbəti dəfə Çarlz dostlarına Kalinin və Prussiyanın paytaxtı haqqında
mühazirə oxuyur. Çarlz dostlarına Prussiya şəhərinin müxtəlif adlarının
dəyişdirilməsindən danışır və nəticədə "Kalininqrad" (Kalibanın qeyd etdiyi kimi,
Kantın xüsusilə yaşadığı şəhər) olaraq qalır. Bu ad, sidik qaçırma xəstəliyindən
əziyyət çəkən və hətta Stalinlə rəsmi nahar zamanı və ya geniş auditoriya qarşısında
çıxışlar zamanı hər iki dəqiqədən bir tualetə getməli olan köhnə əmək fəalı
Kalinindən gəlir. Alain Stalinin naməlum incəliyini kəşf edir. Bir həftə keçdi; Alain
və dostları görüşür. Sonra Alain Stalinin bu məşhur Kant şəhərinə Kalinin adını
verməsinin səbəbini açıqlayır. O iddia edir ki, Stalinin Kalininə qarşı müstəsna
həssaslığı var idi. Dostlarının heyrətlənmiş üzlərini görərək, öz fərziyyəsini inkişaf
etdirir: o deyir ki, Stalin “xəstə yoldaşına baxdı və yumşaq bir təəccüblə zəif,
təvazökar, demək olar ki, naməlum, hər halda unudulmuş, onda oyanış hiss etdi:
sevgi əziyyət çəkən insan üçündür hərşeydən azad olan ekzistensial insanın sevgiyə
belə ehtiyacı yoxdur sevgi insanı azadlıqdan məhrum edən ruhunu zincirləyən bir
anlayışdır deyərək onu uzaqlaşdırmaqdan danışır. (1 səh 137)
Üçüncü Hissə: Alen və Çarlz tez-tez analarını düşünürlər. Üçüncü hissənin
birinci abzası romanın birinci hissəsinin birinci abzasına çox bənzəyir: müəllif
Alenin qadın göbəyinə həvəsli olduğunu və bunun onu çox düşündürən mövzu
olduğunu xatırladır. Göbək ona 10 yaşında anası ilə son görüşünü xatırladır. Alain
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atası ilə bağı və hovuzu olan kirayəlik villada yaşayırdı ki, bir gün anası bir neçə
ildən sonra gəlib onları görməyə qərar verdi. Anası onunla vidalaşmağa gəlmişdi.
Dediklərini xatırlaya bilmirdi, əksinə, anasının xeyli müddət onun göbəyinə
baxdığını xatırlayır. Ona gülümsəyir, şəhadət barmağı ilə göbəyinə toxunur, öpür və
ayrılır: bu, onların son görüşü idi. Növbəti hissə məkanı və vaxtı tamamilə dəyişir:
soyuq səhərdir və burada əsas personaj gənc, gözəl qadındır. Bu qadın maşınından
düşüb çayın üzərindəki körpüyə tərəf gedir. O, körpüyə çatanda fikrini cəmləyir,
nifrətini səsləyir və körpüdən tullanır. O, özünü boğmağa çalışır, amma bacarmır.
Birdən o, bir səs eşidir və özünü öldürmək üçün artıq fikrini cəmləyə bilmir. Qışqıran
kişi daha sonra suya tullanır və onu xilas etməyə çalışır, lakin qadın onun əlindən
tutur və üstünə enməzdən əvvəl onu suya batırır ki, hava nəfəs ala bilmir. Bir az
sonra kişi ölür və qadın maşına tərəf üzür. Onun hamilə olduğunu və gələcəyi ilə
bağlı stress keçirdiyini öyrənirik. Romanda yer alan digər məsələlərdən biri
mütəmadi ardı arası kəsilməyən bağışlanmaq istəyidir. Alain özünə qəzəblənir, çünki
özünü günahkar hiss edən və heç bir səbəb olmadan davamlı olaraq üzr istəyən
insanlardan biri hesab edir: Onun fikrinə görə belə insanlar "bəhanəçilər" adlanır və
o da onlardan biri hesab olunur. Söhbət etmək istədikdə, bəhanə edənlərdən biri olan
dostu Çarlzı çağırır. Yenə də hər ikisi özünü günahkar hiss etməyən insanlara aid
olmaq istəyir. Alain anası haqqında düşünür və dostu mələklər mövzusunu işə salır,
lakin onların heç birinin teoloji bilikləri olmadığı üçün yalnız fərziyyələr irəli
sürürlər. Sonda Alain göbəyin nə rolu olduğunu düşünür. (5 səh 2)
Dördüncü hissə: Onların hamısı yaxşı əhval-ruhiyyə axtarırlar öz yalançı
yumorlarından geri qalmırlar. Bu hissənin əsas obrazı Kaliban hesab olunur.
Kalibanın ilk peşəsi həvəsli aktyor olmaq idi . Amma o, səhnə sənətində çalışan digər
insanlar kimi uzun müddət işsiz qaldı. Kokteyl məclisləri təşkil edən Çarlz onu
onunla ofisiant işləməyə inandırdı. Həvəs etdiyi peşə ilə məşğul olmağa davam
etmək istəyən Kaliban, yeni peşəsində oynayacağı bir rol olaraq saxta şəxsiyyət
yaratdı. Daha sonra o, pakistanlı rolunu oynadı və hətta fonetika və qrammatik
quruluşa diqqət yetirərək öz dilini yaratdı. Hətta Çarlz da onun xəyali dilinin bir neçə
kəlməsini bilməlidir ki, daha inandırıcı olsun. Bu oyun iki dosta gülməli anlar
yaşatmışdı. Lakin zaman keçdikcə Kaliban heç kimin ona əhəmiyyət vermədiyini
anladı və o, “tamaşaçısı olmayan aktyora” çevrildi. İki dost kokteyl hazırlamaq üçün
D'Ardelonun mənzilinə gəlir. Çarlz Calibanı pakistanlı kimi təqdim edir, bu fakt hələ
də nəzərə alınmır. Lakin D'Ardelo qulluqçusu onu cəlb edir. O, əcnəbidir və buna
görə də başqa bir əcnəbi insan tapdığına görə sevinir. O, nəhayət, ana dili olan
portuqal dilində danışa bilir. Onların ünsiyyəti çətin idi, lakin sonunda bu
anlaşılmazlıq onları bir-birinə daha da yaxınlaşdırdı. Yemək gələndə kokteyl
hazırlanır və Çarlz və Kaliban dəyişməyə gedirlər. Gənc qız daha sonra xidmətçinin
olduğu mətbəxə girir və onu tənqid etməyə başlayır. O, kədərli, ağlamağa hazır
olaraq Kalibana bildirir ki, xanım D'Ardelonun qızı anasından fərqli olaraq pisdir.
Ona təsəlli verdi və dostluq yarandı. Bütün personajlar üçün kədərli bir axşamdır.
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Çarlz və Alain telefonla danışırlar, lakin stressdən əziyyət çəkən Çarlz telefonu tez
qoyub. Alain Madlenlə sözlə danışmaq məcburiyyətində qaldı, lakin cavab ala
bilmədi. Sonra diqqətini anasının divardakı şəklinə cəmlədi və atası ilə bir səhnəni
xatırladı. Onu tərk edən anası ilə bağlı şeyləri üzə çıxaran söhbət oldu. Bu, Alenin
beynində gedən bir səhnədir, o, anasından izahat istəyir. Onun təsəvvüründə atası
anasını hamilə qalmağa məcbur etmişdi. O, bunu özünü “bəhanəçi” hesab etməsi ilə
əlaqələndirib. Ramon kokteyl məclisinə çox pis əhval-ruhiyyədə gəlir. Ramon o
kokteyldə olmaq istəmirdi. Dostları Çarlz və Kaliban onu görməkdən məmnun idilər
və qalmasını istədilər. İçkilərlə birlikdə uzun masanı gəzdikdən sonra o, La Frank
adlı əlli yaşlarında gözəl bir qadın görür. D'Ardelonun qızı ərinin ölümünə görə ona
təsəlli vermək istədiyini görəndə yanına qaçır, lakin o, biganədir və söhbətə davam
etmir. Alain şkafın üstünə bir şüşə armanyak qoyur. Madlen Alenin evinə gəlir və
onlar çox danışırlar. Quaquelique durmadan yalançı yumorlardan bəhs edərək ona
münasibət bildirir. Ramonun heç bir işi yoxdur və qonaqları və onların jestlərini
müşahidə edir. Birdən Quaquelique adlı bir dostu tapır, onunla bir az söhbət edir. Üzr
istəyir və onu maraqlandıran Julie adlı başqa bir qadınla danışmağa gedir. Julie bir
neçə dəqiqədən sonra ayrılır və Ramonun baxışları "harasa" baxan dostu Çarlzın
üzərinə dikilir. (4 səh 1)
Beşinci hissə: Tavanın altında lələk uçur. Çarlzın gördüyü lələk ona əvvəlki
fəsillərdə düşündüyü mələyi xatırladır. Bu, onu narahat edir, çünki xəstə anası və
yaxınlaşan son haqqında düşünməyə vadar edir. Bu vaxt La Frank şəhadət barmağını
qaldırır və lələyin oraya enməsini gözləyir. Zarafatların sonunda Ramon lələk
tərəfindən yaradılan diqqəti yayındırmaqdan istifadə edərək Julie ilə uzaqlaşmaq
istəyir, lakin onu tapa bilmir. Daha sonra təkbaşına çıxışa doğru gedir, lakin ona
birgə təklif edən Caliban tərəfindən dayandırılır. Ramon, Çarlz və Kaliban daha
sonra öz performanslarını müzakirə edirlər. Frank gedir. Qələm nəhayət La Frankın
şəhadət barmağına düşəcək, tamaşaçılar canlanacaq və La Frank çıxış edəcək. Bunun
ardınca insanlar alqışlayacaq və La Frank çıxışa doğru yollanacaq. Ramon ayrılır.
Ramon nəhayət öz yaxşı əhval-ruhiyyəsini tapacaq, baxışları D'Ardelo ilə görüşəcək
və bu yaxşı əhval-ruhiyyəni saxlamaq üçün mümkün qədər tez ayrılacaq. Alen öz
studiyasında mürgüləyərkən Ramon taksi axtarır. Beləliklə, o, göbək qarınlı qadın
modeli haqqında ona danışan qadın səsi ilə oyanır. (6 səh 3)
Altıncı Hissə: Mələklərin Düşüşü. Kaliban və portuqal xidmətçi vidalaşır və
Çarlz "Pakistanlı" və Fransız dilini tərcümə edir. Biz Kaliban ondan əl çəkməzdən az
əvvəl qulluqçunun hisslərini öyrənirik. Qısa müddət sonra iki dost Armagnac ilə tost
edərkən onlara içki təklif edən Alainə qoşulur. Romanda Şopenhauerin dünya
haqqında fikirlərinə də rast gəlirik. Eyni zamanda, böyük stolun sonunda
yoldaşlarının ətrafında, Stalin dünyanın Şopenhauerə görə yozumunu izah edir, bu da
yoldaşlarının ona daha inanmaması səbəbindən onun qıcıqlanmasına səbəb olur. O,
əsəbiliyini və "insanlığın çöküşü" adlandırdığı şeyi masaya güclü bir yumruqla təsvir
edir. Bu yumruq Stalin yoldaşları tərəfindən bir işarə kimi qəbul edilən "mələklərin
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düşməsi"nə səbəb olacaq. Mələklərin bu düşməsi nəhayət, Kaliban ona çatmağa
çalışarkən Armagnac şüşəsinin düşməsini simvollaşdırır. Çarlzın anasının səhhətinin
ağır olduğunu bildirən pis əlamətdir. Eyni vaxtda Julie oyanır və Ramonun köhnə
rəfiqəsi Quaquelique ilə vidalaşır. Nəhayət, Stalinə qayıdırıq. Sonuncu özünü Kəklik
ovçusu kimi gizlədir və qalan protestant yoldaşlarının ona yetişməyə vaxt tapmadan
qaçır. Eyni zamanda, Kalinin də pissotiere axtarışında özünü binadan kənarda tapır.
(8 səh 2)
Yeddi hissə: Mənqasızlığın təntənəsi. Kitabın yeddinci hissəsi tam əsərin adını
götürür. Bu əsərdə Ramon, Kaliban, Alain və D'Ardelo da daxil olmaqla hekayə
boyu təqdim olunan personajların əksəriyyəti Lüksemburq bağlarında görüşür.
Motosikletini sürən Alain anasının səsini eşidir. Çoxdan evdən çıxdığı üçün ondan
üzr istəməyə çalışan bu səslə mübahisə edir. Ramon Alain ilə qadın göbəklərinin
həssaslığını üzakirə edir. Alain və Ramon Chagall'ı görmək üçün görüşürlər, lakin
Alain uzun növbədə gözləmək əvəzinə, tez-tez göbək haqqında düşündüyünü etiraf
edir və bu, bu barədə uzun söhbətə səbəb olur. Ardelodan gəlir və D'Ardelo
Lüksemburq bağlarına gəlir və kokteyl partisi zamanı Ramonu xoş tərzdə
qarşılamadığına görə müəyyən qədər günahkarlıq hissi keçirərək, onu həvəslə
qarşılayır. Ramon da bunu edir və ona Alain və ona qoşulmağı təklif edir. Üstəlik,
D'Ardelo xatırladır ki, burada ölümcül xəstəlik yalanı başlamışdı. Bir ovçu və bir
pissor gəlir. Bir ovçu qaçaraq parka gəlir. O, tüfəngi ilə Mari de Medici heykəlinin
burnuna atəş açır. İnsanlar xəcalətlə doludur və necə reaksiya verəcəklərini bilmirlər.
Ovçu qışqırır: "Fransızların ən məşhur parkında əsəbləşmək, qadağandır!" və onun
yüngül gülüşü camaatın gülüşünü daşıyır. Uşaq şənliyində D'Ardelo, Alain və
Ramon bir-biri ilə danışırlar. Müşahidə etdikləri bayramdan danışır və söhbətləri
əhəmiyyətsiz mövzuya keçir. Xor kimi yerləşmiş uşaq izdihamı La Marseillaise
mahnısını oxumağa başlayır. (3 səh 3)
Fransua Rikar “Mənasızlığın təntənəsi” kitabının son sözündə izah edir ki, Milan
Kundera öz romanını çex və fransız romanlarını yazmaq üslubunu birləşdirərək
yazıb. Onun fransız romanlarının xüsusiyyətləri bunlardır: hekayə sürəti, soyunma və
"fuqa" formasını verəcək həddindən artıq konsentrasiya. Onun çex romanlarının
xüsusiyyətləri romanın "sonata" formasını verəcək yeddi hissəyə bölünməsidir. Bu
romanda qarışan bu iki üslub bu iki formanı uzlaşdıraraq sintez və kulminasiya hissi
verir. Romanda zarafat və yalan haqqında müxtəlif mülahizələr söylənilir onlar bir
birinə bənzədilir və aralarında çox incə bir xəttin olduğu qeyd edilir. Francois
Ricard-ın Mənasızlığın təntənəsi romanına yazdığı son sözə görə, kişilər arasında
dəyişdirilən sözlərin doğru olub-olmadığını və ya ciddi şəkildə söyləndiyini heç vaxt
bilmirsinizsə, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Göstəricilər, deyilən sözlər artıq
işarələrə, onların mənasına bağlı deyillər. Portuqalca danışan Mariana, fransızca
danışan Çarlz və Pakistan dilinə bənzər yeni bir dil icad edən Kaliban arasında dialoq
nümunəsi var. Burada işarələyənlə işarələnən arasında sədd danışıq dilidir. Başqa bir
halda, Stalinin hekayəsinin Xruşşovun yanlış şərhi var, çünki Stalin zarafat edir və
– 274 –

Filologiya məsələləri, № 4, 2022

Xruşşov onun zarafat etdiyini başa düşməyərək onu yalan danışmaqda ittiham edir.
Bununla belə, bunun həm də “göstəricilər və onların işarələri” ilə əlaqəsi var, çünki
burada işarələyənlə işarələnən arasında sədd sözlərin anlaşılmasıdır. Fransua
Rikardın dediyi kimi, “Əgər heç kim onların doğruluğuna və ya ciddiliyinə əmin ola
bilmirsə”, mənasızlıq göstərənləri və onların işarələrini ayırır. Kunderanın əvvəlki
əsərlərində eyni dəyərlərin təkrarlananması müşahidə olunur. Oxucu Kunderanın
insan şeylərinin amansızlığını, komikliyini və mənasızlığını gizlədən bir neçə
pərdədən keçməyə çalışdığını aşkar etməlidir. Eyni zamanda o varlığın mahiyyəti
haqqında da fikirlərini qeyd etməyi unutmur. Önəmsizlik hər yerdə mövcuddur; o,
hər yerdə və biz istəsək də, istəməsək də həmişə bizimlədir. Onu tanımaq və varlığını
qəbul etmək cəsarətinə sahib olmaq çətindir. O, varlığı müəyyən edir:
“Əhəmiyyətsizlik, dostum, varlığın mahiyyətidir”. Milan Kunderanın “Mənasızlığın
təntənəsi” əsərində dostlar arasında söhbətlərə və insanların düşüncələrinə çox yer
ayrılır və buna görə də rəvayətdən az istifadə olunur. Bu, personajlara hər cür
nəzəriyyələr söyləməyə imkan verir, hər biri digərindən daha təəccüblüdür. Bunlarda
yalanı həqiqətdən, gülməlini ciddidən ayırmaq çətindir. Buna misal olaraq, Alenin
göbək üzərində qadın erotizminin mərkəzi kimi fikirlərini və ya hətta “bəhanəçilər”
nəzəriyyəsini göstərmək olar. Kitabın son sözündə Fransua Rikard əhəmiyyətsizliyə
dair fikirlərini bölüşür. Onu pessimist kimi xarakterizə edir. Bununla belə, o, bunun
əksini sübut etmək üçün Ramondan bir sitata əsaslanır: "Amma söhbət təkcə onu
tanımaqdan getmir, həm də onu, əhəmiyyətsizliyi sevmək lazımdır, onu sevməyi
öyrənmək lazımdır. Burada, bunda, qarşımızda, bax, dostum, bütün dəlilləri ilə,
bütün məsumluğu ilə, bütün gözəlliyi ilə var. Hə, gözəlliyi ilə". Rikar
əhəmiyyətsizliyin bizim evimiz olduğunu söyləyərkən, mənasızlığın hər yerdə
mövcud olan rahatlıq məkanı olduğunu nəzərdə tutur. Əhəmiyyətsizlik daha sonra
sadə yaşama faktından irəli gələn xoşbəxtlik sayəsində bir azadlıq təklif edir, bu,
fərddə ən insani şeydir, onu mənfi bir nüansla əlaqələndirmək olmaz. Nathalie Cromun "Télérama" qəzetindəki müsbət rəyində o, bu kitabı "qısa, diqqətli, aldadıcı
dərəcədə yüngül fantaziya kimi xarakterizə edir ki, burada onun tətbiq etdiyi bu
"roman sənətinə" özünəməxsus şəkildə sadiq qalır (...) Bu "oyunun bir hissəsi" ilə
həmişəkindən daha çox silahlanmış insan təcrübəsinin auskultasiyası, "ciddilik
ruhundan" imtina" "söhbətlər və düşüncələr". Süjetə gəlincə, Cromun sözlərinə görə,
"əslində bir yoxdur. Hər halda, yekunlaşdırıla və ya izah edilə bilən heç bir şey
yoxdur." Kundera "bizə qarşı çıxmaq istədiyimiz əhəmiyyətsizliklə ciddilik arasında
nəyin daha faciəli olduğunu həqiqətən bilmədən bizi ciddilik təhlükəsi barədə
xəbərdar edir. "çox şey baş vermir", bu, müsbət bir şeydir, çünki bu çatışmazlıq
vasitəsilə "Kundera yavaş hərəkətdə insan komediyasını layihələndirir". ( 1 səh 24)
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Умудова Шамс Афган кызы
Взгляд Милана Кундеры на лице, потерявшем чувство юмора
Резюме
«Торжество бессмыслицы» Милана Кундеры, высвечивающее самые
серьезные проблемы и восхищающееся реальностью современного мира,
однако, показало, что он не сказал ни единого слова и держался в стороне от
всякого реализма. Читателя других произведений Кундеры не удивит желание
автора добавить в свои романы «несерьезности».
Но Кундера не осторожна, она с энтузиазмом осуществляет свою давнюю
эстетическую мечту в этом романе, который считается кратким изложением ее
творчества. Смех, вдохновленный временами, когда мы оказываемся в
нелепой ситуации, потому что потеряли чувство юмора, тоже развлекает.
Многие считают, что эта работа является кульминацией творчества Кундеры.
Начни с "шутки" и кончи шуткой...
Но Кундера все-таки один из гениев. Нужно быть всегда готовым к
неожиданным шуткам писателя, пишущего такие произведения. В «Торжестве
его бессмысленности» Кундера пишет, что жизнь жестока, она отнимает у нас
энергию, ломает нашу решимость.
Для жителей Запада лимит шуток
заканчивается, шутки живут в своих сумерках.
Неужели ерунда единственный выход Европы?!

UMUDOVA SHEMS EFQAN
Milan Kundera's look on a face that has lost its sense of humor
SUMMARY
Milan Kundera's "triumph of nonsense" to highlight the most serious problems
and admire the reality of the modern world, however, showed that he did not say a
single word and stayed away from all realism.
A reader of Kundera's other works will not be surprised by the author's desire to
add "frivolity" to his novels. But Kundera is not careful, she enthusiastically realizes
her old aesthetic dream in this novel, which is considered a summary of her work.
Laughing, inspired by the times in which we find ourselves in a ridiculous situation
because we have lost our sense of humor, is also entertaining. Many think that this
work is the culmination of Kundera's work. Start with "joke" and end with a joke ...
But Kundera is still one of the geniuses.
It is necessary to be always ready for the unexpected jokes of a writer who
writes such works. In The Triumph of His Meaninglessness, Kundera writes that life
is cruel, it takes away our energy, it breaks our resolve. For Westerners, the limit of
jokes ends, jokes live in their twilight. Is nonsense really Europe's only way out ?
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ÇİKANO İNGİLİSCƏSİNİN TARİXİ FORMALAŞMA PROSESİ
Xülasə
Hər bir amerikalının klassik “assimilyasiya hekayəsi” vardır. Biz burada
“assimilyasiya deyərkən” əsrlər qabaq ABŞ-a köç edən avropalı mühacirlərdən
yaranan hər hansısa bir amerikalının tarixi formalaşma prosesin nəzərdə tuturuq.
Vətənlərini Yeni Dünya üçün tərk edən xalqlardan biri də meksikalılar olmuşdur. Bu
məqalədə biz meksika – amerikalıların dialekti olan Çikano ingiliscəsinin tarixi
fomalaşma prosesindən bəhs açacıq.
Bu dialekt Amerikada afro-amerikan ingiliscəsi qədər əhəmiyyətə malik
olmasına baxmayaraq az tədqiq olunmuşdur. 1990-cı illərəcən bu termin linqvistik
ədəbiyyatda mövcud olmamışdır. Ehtimalımıza əsasən, “Chicano” sözü o dövr üçün
ingilis sözü yox, ispan mənşəlli söz hesab olunduğundan lüğətə daxil edilməmişdir.
1990-ci illərdən öncədə nəşr olunan lüğətlərdə sözügedən termininə rast
gəlinmir.“Chicano” sözünün “meksikalılardan törəyən ABŞ vətəndaşı olan
insanlar”a verilən ad mənasını ehtiva edir və ABŞ-dakı Latın Amerikası mənşəlli
insanlar, onların mədəniyyəti və danışdıqları ingilis dilini təsvir edən “termin”dir.
“Hispanik” və “Latino” kimi digər adlar hər nə qədər ümumi ifadələr olsalar da
Amerika cəmiyyətində, xüsusən, ölkənin qərbində və cənub-qərbində hansı termindən
istifadə ediləcəyi ilə əlaqədar mübahisələrin sayı çoxdur.
Açar sözlər: İngilis dilinin Amerikan Variantı, Çikano İngiliscəsi, Frito Bandito,
Kaliforniya İngiliscəsi, dil, ləhcə
ABŞ-da “Hispanic” dedikdə Kuba, Meksika, Puerto Rikan, Cənubi ya da
Mərkəzi Amerikadan gəlmə və irqindən asılı olmayaraq ispan mənşəli insanlar başa
düşülür. “Latınlar” dedikdə isə Latın Amerikasından olan xalqlar başa düşülür.
ABŞ-ın şərqində “Hispanik” və qərbindəki “Latino” termininin istifadə
edilmə meylinə baxmayaraq və hər nə qədər “Hispanic” və “Latino” terminləri oxşar
səslənsə də onların ethiva etdikləri mənalar fərqlidir. “Latino” termini demək olar ki,
son illərdə daha çox istifadə olunmağa başlanılmışdır. Beləliklə, belə bir nəticəyə
gələ bilərik ki, “Chicano” anlayışı və ona olan münasibət son onilliklərdə
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir.
Müxtəlif etnik qruplar onlara vurulan siyasi və sosial damğalardan tarix boyu
əziyyət çəkmişdir, məsələn, qaralar ləhçəylə danışır; yəhudilər çox varlıdırlar;
italyanlar mafiya üzvləridir və s. Çikano termini özündə ABŞ-da meksikalılara
yönəlmiş irqi ayrıseçkilik və bu ayrıseçkiliyə yönəlmiş vətəndaş hərəkatı dövrünün
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tarixi mirasını ehtiva edir və meksikalı amerikalılar da Amerikada üzərlərinə qoyulan
belə bir damğadan əziyyət çəkirlər: Frito Bandito. Bu, qida məhsulunun reklamında
qatı Çikano dialektiylə danışan qondarma bir personajın adıdır və Amerikada
yaşayan meksikalı amerikalılar dedikdə ağıla gələn ilk ad budur. Bu damğaların necə
əbədiləşdirildiyini görmək üçün kütləvi informasiya vasitələrinə baxmaq kifayət edir.
Hazırda isə Çikano ingiliscəsi ABŞ-ın cənub qərbində Texsasdan Kaliforniyaya
qədər olan ərazilərdə danışılsa da, Çikano ingiliscəsi deyildikdə assosasiya olunacaq
ilk şəhər Çikaqodur.
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Amerika tarixi mühacirət tarixidir və Amerika
tarixinin gedişatı ərzində, ingilis dili heç vaxt təhlükə altında olmamışdır. Mühacirlər
ilk zamanlar Amerika torpaqlarında öz dillərində danışsalar da, onlar və onların
nəsilləri çox sürətlə ingilis dilini öyrənməyə və istifadə etməyə başlamışlar. Müəyyən
bir ölkədən insanlar yeni bir ölkəyə köç etdikdə,“yeni dil”in hakim olduğu yerdə,
“dil dəyişməsi” adlandırdığımız “üç nəsil nümunəsi” adlı dəyişmə mərhələlərindən
keçir.
Əksər hallarda, mühacir ailələrin ilk nəsli öz dillərində ünsiyyət qurur. Onların
uşaqları - ikinci nəsil ikidilli olamalarına baxmayaraq Amerikada dominant dil olan
ingilis dilində danışırdılar. İrsən keçən əcdad dillərini də məhdud dərəcədə (musiqi
və ya dini mərasimlərdə) başa düşsələr də üçüncü nəsil artıq monolinqual olaraq
əsasən ingilis dilində ünsiyyət qururdu. Belə ki, Çikano ingilis dili və ya MeksikanAmerikan ingiliscəsi Meksikanın son 500 illik tarixində baş verən iki əsas
rileksifikasiya hadisəsinin məhsuludur (rileksifikasiya dilçilikdə bir dilin leksikonunu
digər bir dilin leksikonuyla əvəz etməsi hadisəsini izah edən bir termindir). Çikano
ingilis dilinin mənşəyini düzgün qavramaq üçün Meksika və onun koloniyalaşdırılma
tarixinə nəzər salmaqda fayda vardır. İlk böyük rileksifikasiya “İspaniyanın fəthi”
zamanı meydana gəldi. Bu zaman Meksikanın özündə yerli xalq Uto-Aztek dillərində
danışırdı. Bu Uto-Aztek dillərindən Mərkəzi Meksikanın əsas dili Nahuatl idi. “NaWatl” yerli dil idi və Aztek İmperiyası boyu inzibati bir dil olaraq istifadə edilmişdir.
İmperiya ispanlar tərəfindən süquta uğradıldıqdan sonra meksikalılar ispan dilini öz
dillərinin linqvistik qanunları çərçivəsində öyrənməyə və mənsiməyə başladılar.
Meksika ispancası İspaniyada danışılan ispancaya bənzəsə də Uto-Aztek dillərindən
Nahuatl dilinin prosediyasını və sait sistemini (sait reduksiyası hadisəsini xüsusilə)
eləcə də lüğət tərkibini mənimsəməklə fərqli xüsusiyyətlərə sahib olmuşdur. Bütün
bu xüsusiyyətlər Çikano ingiliscəsinin formalaşmasında önəmli amillər hesab olunur.
Nəticə etibarilə, immiqrantlar müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif qruplar şəklində köç
edir, kiçik qulluqlarda işləyir və gəldikləri ölkənin dilini nə qədər yaxşı bilirlərsə, bir
o qədər həmin ölkədə daha mütəşəkkil və tez yerləşə bilirlər. Buna görə də, onlar
tamamilə assimlyasiyaya uğrayırlar və əhalinin əsas hissəsinə çevrilə bilirlər, amma
onların dili praktik olaraq bu ölkənin dilinə heç bir təsir göstərmir [1, s. 165].
İkinci böyük rileksifikasiya Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müharibə
nəticəsində baş verir. Meksika-Amerika müharibəsi başa çatdıqdan sonra 1848-ci
– 279 –

Filologiya məsələləri, № 4, 2022

ildə Meksika ərazisinin təxminən 1/2 hissəsini ABŞ-a vermək məcburiyyətində qaldı.
Bu dialektin “Kaliforniya ingiliscəsi” olaraq tanınmasına da səbəb Amerikaya verilən
ərazinin Kaliforniya torpaqlarının olması idi.Amerikaya ilhaq edilmiş Kaliforniya
ərazisinə daha sonra köç edən Anqlo-amerikalılar ingilis dilinin amerikan variantı ilə
Meksika ispancası arasında əlaqə yaradaraq getdikcə inkişaf etdi.
Artıq yeni nəsil ingilis dilini ikinci dil olaraq öyrənməyə başladı və yeni
nəslin nitqində meksikalıların fonologiyasına, sintaksis və semantikasına xas olan
müxtəlif elementlərin mövcud olduğu Meksikan-Amerikan və ya son 70 ildə
formalaşmış adı ilə desək Çikano ingiliscəsi yarandı. Eyni zamanda Meksika
Amerika üçün ən böyük turist və miqrant mənbəyi hesab olunur. Bu dialektin
daşıyıcıları keçmişlərindən dolayı onlar haqqında yaranmış qərəzli düşüncələrin
yaratdığı mənfi nəticələrindən əziyyət çəkirlər. Bu dialekt ABŞ-ın Kaliforniya,
Texas, Arizona, Nyu Meksiko, Nevada və Kolorado və Los-Anceles ştatlarında
əhalinin böyük bir hissəsinin ünsiyyət ehtiyacını təmin edir. Los-Anceles ştatının adı
elə özü Latın mənşəllidir və Çikano dialekti xüsusilə burada canlılıq və aktivliyini
qoruyub saxlamaqdadır. Bu ştatın özü elə Çikano və Afro-Amerikan kimi digər
sosial dialektlərin daşıyıcılarına məskən olmuşdur.Bu müxtəlif dialekt daşıyıcıların
əksəriyyətini meksikalı ispanlar təşkil edir. 1848-ci iləcən Kaliforniya ştatı elə
Meksikanın torpaqları olduğundan dolayı hələ o dövrdən Meksika və Amerika
arasında miqrasiya dalğası mövcud olmuşdur. Bu məsələni nümunələrlə daha aydın
izah etmək üçün deyə bilərik ki, Avropa mənşəlli amerikalılar hər zaman meksikalı
amerikalıları “qeyri-qanuni əcnəbilər, kasıb, tənbəl və təhsilsiz” olaraq görmüşlər və
onların qərəzli düşüncələri bu zamanacan ümumiyyətlə dəyişməyib. Elə buna görə də
meksikalı amerikalılar ABŞ-da heç də sevilən millət deyillər. Bu xurafat bu insanlara
təkcə sosial deyil, həm də iqtisadi cəhətdən təsir göstərir. Çikano dialektinin
daşıyıcıları liseylərdə, universitetlərdə və iş yerlərində qeyd olunan problemlərlə
yalnız xarici görünüşlərinə və ya mənşələrinə görə deyil, həm də dialektlərinə görə
qarşılaşmalı olurlar. Bu baxımdan biz bu dialekti Afro-Amerikan dialekti ilə
müqayisə edərək hər ikisi haqqında ümumi və ortaq nəticələrə gələ bilərik. Bu
baxımdan deyə bilərik ki, Afro-Amerikan və Meksikan-Amerikan ingiliscəsi sosial
baxımdan eyni qədəri bölüşürlər. Hər iki dialektin tədrisinə məktəblərdə icazə
verilmir. C.Fout yazır ki, Çikano ingiliscəsi Los-Anceles, Kaliforniya və Amerikanın
Cənub-Qərb bölgələrində yetəri qədər istifadə olunan və tanınan, digər dialektlərdən
(Afro-Amerikan, Kaliforniya Anglo-Amerikan) eləcə də ispancadan fərqlənən
özünəməxsus xüsusiyyətləri olan müstəqil dialektdir [2, s.76].
Meksikan-Amerikan ingiliscəsi haqqında səhv bilinən faktlar mövcuddur.
Çikano ingiliscəsi ispanca və ingiliscənin qarışığı olmayıb, Meksikadan gələn ispan
mənşəlli miqrantların dialektidir. Çikano ingiliscəsinin daşıyıcıları də AfroAmerikan ingiliscəsinin daşıyıcıları kimi onlar haqqında olan bəzi qərəzli fikirlərlə
tarix boyu mübarizə aparmışdır. Elə Çikano ingiliscəsi barədə elmi linqvistik
tədqiqatların aparılmasına da səbəb Amerikada Vətəndaş Hüquqları Hərəkatı
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nəticəsində diqqətləri üzərinə çəkməyi bacarmış Afro-Amerikan ingiliscəsinin yenicə
başlamış tədqiqat məsələləri olmuşdur. 1960-70-ci illərdə Afro-Amerikan
ingiliscəsinin qrammatikasının tədqiqatları nəticəsində linqvistiklər sözügedən
dialektin Çikano ingiliscəsinin qrammatikası ilə ortaq xüsusiyyətlərinin olduğunun
fərqinə varmışlar. Məlum məsələdir ki, hər iki dialekt Çikano ingiliscəsi daxil
olmaqla “səhv qrammatika” ya malikdir deyə bu dialektdə danışanları aşağı sinif
Latın və ya Afrika sosial qruplarına mənsub edirlər. Linqvistiklərə də bu aydın
məsələdir ki, Standart Amerikan ingiliscəsində səhv sayılan “qoşa inkarlıq” və “qoşa
modallıq” sadaladığımız bu dialektlərdə doğru hesab olunur və öncəki fəsillərdə
qeyd etdiyimiz kimi, dili dialektdən ayıran cəhət də elə ədəbi dildən fərqli qəlib
almış və müəyyən cəmiyyətdə qəbul olunmuş dil normalarıdır. Düşünürük ki,
cəmiyyət üzvləri birmənalı fərqində olmalıdırlar ki, dialekt də dil kimi özünəməxsus
linqvistik xüsusiyyətləri olan ünsiyyət formasıdır və dil ilə dialekt arasındakı fərq bu
mənada linqvistik deyil, sosial və siyasi ayrıseçkilikdir. Təəssüf ki, Amerika
cəmiyyətində bugün “dialekt xurafatı” mövcuddur. Əgər, biri Standard Amerika
ingiliscəsində danışmırsa bir çox insan onu öncədən qərəzli şəkildə savadsız və ya
aşağı təbəqənin üzvü kimi mühakimə edə bilər. Amerikada heç bir dialekt digərindən
daha üstün deyil. Bu ən azından Amerikan ideologiyasına zidd görünsə də təəssüf ki,
Standard Amerika ingiliscəsinin “əsl” ingilis olduğunu düşünən bir çox insan var.
Bununla yanaşı, dillərin və dialektlərin necə meydana gəldiyi və necə mövcud
olduğuna dair populyar görüşlərin doğruluğu haqqında şübhələr yaranır. Düşünürük
ki, bu məsələyə baxış həmişə fərdi olmuşdur. Dil həmişə müəyyən olunmuş
qaydalarla, yəni, bizim üçün dilin düzgün istifadə edilməsi məqsədilə kimlərsə
tərəfindən yazılmış və kodlaşdırılmış qrammatika kitabları ilə nizamlanmışdır. Tarix
boyu alternativ yanaşmalar da mövcud olmuşdur: təsviri yanaşma. Bu yanaşmadan
istifadə edərək insanların əslində kodlaşdırılmış qaydalara rəğmən dillə necə əlaqə
yarada biləcəkləri barədə fikir irəli sürüb onları reallaşdırırlar. Elə bu reallaşma
dialektlərin özüdür.
Birincisi, əksəriyyət Çikano ingiliscəsinin “Spanglish” olduğunu düşünür. Bu
iki dil forması tamamilə fərqli ünsiyyət formasıdır. “Spanglish” özündə həm
ispan,həm də ingiliscədə olan söz və söz birləşmələrini ehtiva edən hibrid danışıq
formasıdır. Çikano ingiliscəsi isə ingilis dili üzərində formalaşan və ispan dilinin
xüsusiyyətlərini qismən daşıyan ingilis dilinin amerikan variantının alimlər
tərəfindən tanınan və qəbul edilən sosial dialektidir və Amerikanın yerli əhalisi
tərəfindən istifadə olunur. Bu dialekt haqqqında digər yalnış təsəvvür isə ondan
ibarətdir ki, insanlar adətən bu dialekti gənc mafiya üzvlərinin dili hesab edirlər. Bu
qərəzli düşüncələr Afro-Amerikan dialekti ilə də əlaqələndirilsə də qətiyyətlə
bildirməliyik ki, bu cür fikirlər heç bir dialekt haqqında doğru deyildir. Digər
dialektlərlə birgə Çikano ingiliscəsi hər yaşdan və hər təbəqədən olan insanlar
tərəfindən istifadə olunan sosial dialektdir. Çikano ingilis dili ingilis dilinin amerikan
variantının ABŞ-ın Kaliforniya ştatında geniş yayılmış bir dialektidir.
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Gəldiyimiz qənaətə əasən deyə bilərik ki, Çikano ingiliscəsi haqqında bir
neçə doğru bilinən qərəzli düşüncələr mövcuddur. Onlar aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq mümkündür:
● Çikano ingiliscəsi bir çoxunun fikrincə ispan və ingilis dilinin qarışığından ibarət
bir dil variasiyasıdır. Həqiqət isə ondan ibarətdir ki, Çikano ingiliscəsinin daşıyıcıları
həm ingiliscə, hə ispanca bilsələr belə, danışdıqları ingilis dilini yalnız ingilis dilində
mövcud olan sözlərdən ibarətdir və hətta, ispan mənşəlli olub ispanca bilməyən
lakin, Çikano ingiliscəsində ünsiyyət quran kifayət sayda insanlar vardır. Çikano
ingiliscəsinin özünəməxsus sabit linqvistik və fonoloji xüsusiyyətləri mövcuddur və
bu xüsusiyyətlərin ispan dilindən keçməsinə dair heç bir fakt mövcud deyildir.
● Çikano ingiliscəsinin daşıyıcıları bilinqual yox, monoliqualdırlar. Onlar da digər
Amerika vətəndaşları kimi doğulduqları andan etibarən ana dili olaraq (doğru bilinən
səhv fakta əsasən Çikano ingiliscəsinin daşıyıcılarının ana dili ispan dilidir) ingilis
dilini öyrənir və həyatları boyu da bu dildə ünsiyyət qururlar.
● Çikano ingiliscəsi çox zaman “Spanglish”lə qarışdırılır. Hamıya məlum məsələdir
ki, “Spanglish” “code switching” prosesi zamanı yaranmış variasiyadır. Bu termin ilk
dəfə Puerto Rikalı jurnalist Salvador Tiao tərəfindən 1952-ci ildə bir qəzet
məqaləsində işlədilmişdir. “Spanglish” Latın Amerikasında danışılan ingilis dilinin
bir neçə söz və söz birləşmələrinin istifadə olunduğu ispan dilidir. Deməli,
“Spanglish” daşıyıcısının nitqinin böyük əksəriyyətini ispan sözləri təşkil edir. Lakin,
bir kaliforniyalı bir saat nitqində bir ispan sözü belə işlətmədən Çikano ingiliscəsində
danışması müşahidə olunan hallardan biridir. İstisna halları hər qaydada olduğu kimi,
bu halda mövcuddur. Çikano ingiliscəsində danışan biri məqsədli şəkildə öz etnik
mənsubiyyətini qabartmaq niyyəti ilə nitqində nadirən ispanca söz işlədə bilər.
Çikano ədəbiyyatının nümayəndəsi olan Rudolfo Anayanın “Bless me, Ultima”
əsərində buna dair misalla qarşılaşmaq mümkündür: “Que lastima” – my mother
answered and I knew her nimble fingers worked the patterns on the doily she
crocheted for the big chair on the sala”. Verilən misalda “que lastima” və “sala”
ispan sözləridir və müəllifin bu sözləri məqsədli şəkildə istifadə etdiyi aydın
məsələdir [3, s. 2].
Nəticə etibarilə belə bir qənaətə gəldik ki, dialekt və ya dil variasiyaları
arasındakı fərqlər linqvistik olmayıb, daha çox siyası və sosial səbəblərlə bağlıdır.
Çikano ingiliscəsinin timsalında tədqiqat zamanı bizə aydın oldu ki, bu gün ABŞ-da
dil və milli kimlik arasında çox güclü əlaqə vardır. Amerikada insanlar bir-birini
dinləyərkən nitqlərindəki linqvistik xüsusiyyətləri yaşadıqları regiona görə yox, milli
kimliklərinə görə ayırd edirlər. Maraqlı və təccüblən¬dirici fakt ondan ibarətdir ki,
hətta, amerikalılar həmkarlarını “hello” sözünə əsasən belə hansı millətə aid
olduqlarını ayırd edə bilirlər. Amerikada danışdığın andan etibarən fərdin tələffüzü
onun milli kimliyi barədə ən böyük ipucu hesab olunur.
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Mammadova G.
HISTORICAL FORMATION OF CHICANO ENGLISH
Summary
Every American has a classic “assimilation story”. When we say
“assimilation”, we mean the process of the historical formation of any American who
came from European immigrants to the United States centuries ago. One of the
peoples who left their homeland for the New World was the Mexicans. In this article,
we will discuss the process of historical formation of Chicano English, a MexicanAmerican dialect.
Although this dialect is as important in Africa as African-American English,
it has been little studied. Until the 1990s, the term did not exist in the linguistic
literature. Presumably, the word “Chicano” was not included in the dictionary
because it was not an English word at that time, but a word of Spanish origin.
The term is not found in dictionaries published before 1990s. The word
“Chicano” refers to “Mexican-American citizens” and is a “term”" that describes
people of Latin American descent in the United States, their culture, and the English
language they speak.
Although other names, such as Hispanic and Latino, are common terms, there
is much debate in American society, especially in the west and southwest, about
which term to use.
Key words: American English, Chicano English, Frito Bandito, Californian English,
language, dialect
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Мамедова Г.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЧИКАНО АНГЛИЙСКИЙ
Резюме
У каждого американца есть классическая “история ассимиляции”. Когда
мы говорим “ассимиляция”, мы имеем в виду процесс исторического
формирования любого американца, который прибыл из европейских
иммигрантов в Соединенные Штаты столетия назад. Одним из народов,
покинувших свою родину ради Нового Света, были мексиканцы. В этой статье
мы обсудим процесс исторического формирования английского языка чикано,
мексиканско-американского диалекта.
Хотя этот диалект так же важен в Африке, как и афроамериканский
английский, он мало изучен. До 1990-х годов этот термин не существовал в
лингвистической литературе. Предположительно, слово “Чикано” не было
включено в словарь, потому что в то время это было не английское слово, а
слово испанского происхождения.
Этот термин не встречается в словарях, опубликованных до 1990-х
годов. Слово “чикано” относится к “мексиканско-американским гражданам” и
является “термином”, который описывает людей латиноамериканского
происхождения в Соединенных Штатах, их культуру и английский язык, на
котором они говорят.
Хотя другие названия, такие как испаноязычный и латиноамериканский,
являются общими терминами, в американском обществе, особенно на западе и
юго-западе, много споров о том, какой термин использовать.
Ключевые слова: Американский английский, Английский Чикано, Фрито
Бандито, Калифорнийский английский, язык, диалект
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 19.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: filologiya elmlər doktoru, professor Məsməxanım Qazıyeva
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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QƏZƏL JANRININ ÖZÜNƏMƏXSUS FORMA
VƏ XÜSUSIYYƏTLƏRININ ÖYRƏDILMƏSI
Xülasə
Məqalədə lirik növdə yazılmış əsərlərin, xüsusən də lirik növün bir janrı olan
qəzəlin tədrisinin aktuallığı vurğulanır. Şagirdlər lirik əsərlər vasitəsilə həyat
hadisələri, o cümlədən insanların hiss və həyəcanları ilə yaxından tanış olurlar. Orta
ümumtəhsil məktəblərində tədrisinə hər zaman ehtiyac duyulan lirik əsərlərə tədris
proqramlarında kifayət qədər yer ayrılır. Bu da ədəbiyyat müəllimlərinin öz
üzərlərində metodik cəhətdən yüksək səylə işləməyi tələb edir. V - XI siniflərdə
lirik əsərləri elmi-metodik əsaslarla öyrətməyi bilmək müəllimlərin qarşısında duran
ən əsas vəzifələrdəndir. Dərsdə lirik şeirin öyrədilməsi şagirdlərin dünyagörüşünün
inkişafında mühüm rol oynayır. Lirik növün bir janrı olan qəzəl də orta məktəb
proqramında müəyyən qədər yer almışdır. Qəzəl janrı ilk dəfə ərəb ədəbiyyatında
yaranmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə Qətran Təbrizi fars dilində
yazmışdır. Ana dilli qəzəlin banisi İzzəddin Həsənoğlu olmuşdur. Orta ümumtəhsil
məktəblərində tədris
prosesi zamanı dərsin mərhələləri düzgün və əlaqəli
qurulmalıdır. Bu zaman şagirdlər əsərin məzmun və formasını rahat şəkildə
qavrayarlar. Məqalədə həmçinin müəyyən bir dərsin icmalı da verilmişdir. VIII
sinifdə tədris olunan
“M. Füzulinin “Söz” qəzəli” mövzusunda dərsin gedişatı,
mərhələləri təsvir edilmişdir. Qəzəl janrına klassik ədəbiyyatdan müasir
dövrümüzədək olan sənətkarların yaradıcılığında müşahidə etmək mümkündür. Ona
görə də qəzəl janrının orta ümumtəhsil məktəblərində tədrisi aktualdır.
Açar sözlər: ədəbiyyat, lirik növ, qəzəl, janr, metod, təlim.
XXI əsr yeni ədəbiyyatın yaranması, təzə təsvir və ifadə vasitələri axtarışları ilə
irəliləyir. Şagirdlərin həyata baxışlarının formalaşmasında lirik şeirlərin çox böyük
rolu vardır. Onlar bu əsərləri maraq və həvəslə mənimsədikcə, ətraf mühitdə və öz
həyatlarında olan gözəllikləri dərk edir, mənəvi cəhətdən zənginləşir və kamil bir
şəxsiyyətə çevrilirlər. Şagirdlər lirik əsərlər vasitəsi ilə həyat hadisələri və insanların
hiss və həyəcanları ilə yaxından tanış olurlar. Orta ümumtəhsil məktəblərində
tədrisinə hər zaman ehtiyac duyulan lirik əsərlərə tədris proqramlarında imkan
daxilində yer ayrılır. Bu da ədəbiyyat müəllimlərinin öz üzərilərində metodik
cəhətdən yüksək səylə işləməyi tələb edir. IX-XI siniflərdə lirik əsərləri elmimetodik əsaslarla öyrətməyi bilmək müəllimlərin qarşısında duran ən əsas vəzifədir.
Dərsdə lirik şeirin məzmunu janrından asılı olaraq misra-misra, beyt-beyt, bənd-bənd
şərh edilir. Hər bir əsərin sinifdə öyrədilməsi onun oxunması ilə başlanır. Müəllim
tərəfindən şeirin ifadəli oxunması təcrübəyə əsasən demək olar ki, şagirdlərə daha
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yaxşı təsir edir. İfadəli oxu zamanı çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər şeirin məzmununu,
ideyasını və sənətkarlıq xüsusiyyətlərini daha dərindən və şüurlu şəkildə anlasınlar.
Qeyd etməliyik ki, birinci növbədə ifadəli oxunun texniki şərtlərinə əməl etmək
lazımdır. Belə şərtlərdən biri oxucunun səsinin tonudur. İfadəli oxu zamanı sözlərin
düzgün tələffüz edilməsi şeirin təbiiliyini və rəvanlığını artırır və bu da mətnin
dərindən qavranılmasına səbəb olur. O cümlədən, mətndə anlaşılmayan sözlər də
izahlı lüğətlər vasitəsilə araşdırılır, mənaları müəyyənləşdirilir. Lirik şeirlərin
tədrisinin rolu şagirdlərin həyata münasibətlərinin fəallaşmasında da özünü göstərir.
Lirik əsərləri əzbərləməyə şagirdlərin meyli hər zaman çox olur. Onlar bu əsərləri
mənimsədikcə, ətraf mühitdə özünün və başqasının həyatında olan həqiqi gözəllikləri
dərk edir, özünü mənəvi cəhətdən, eləcə də nitqini zənginləşdirir və özünü bir
şəxsiyyət kimi kamilləşdirir. Lirik növdə yazılmış əsərlərin qavranılması üçün
şagirddən xüsusi həssaslıq, incəlik, müəllif niyyətini dərindən duymaq qabiliyyəti
tələb olunur. Lirik əsərlər üzərində iş zamanı şagirdlərin emosional təəssüratı
dərinləşdirilir, tanış olmayan sözlərin mənası aydınlaşdırırlar. Qeyd etdiyim kimi,
sözlərin düzgün yazılışı və deyilişi ilə bərabər məna çalarlarını da öyrənirlər.
Bunlarla yanaşı həmçinin şagirdin lüğət ehtiyatı zənginləşir, nitqində canlılıq yaranır.
Təhlil şagirdlərin əsəri ilkin qavraması nəzərə alınaraq aparılır. Qeyd etmək lazımdır
ki, lirik şeirləri şagirdlərə hələ ibtidai siniflərdən öyrətməyə başlayırlar. Əgər ibtidai
siniflərdə tədris edilən şeirlər düzgün metodik nəzəri əsaslarla öyrədilərsə, bu bir növ
yuxarı siniflərdə lirik şeirlərin öyrədilməsi üçün əsaslı zəmin olar. Belə bir zəmin
əsasında öyrədilən lirik şeirlər isə daha da güclü və təsirli emosional hisslər yaradır.
Lirik növün ən çox müraciət olunan janrlarından biri də qəzəldir.
Azərbaycan klassik ədəbiyyatında qəzəl janrına müraciət edən və bu janr üzrə
mötəşəm ədəbi nümunələr yaradn sənətkalarımız kifayət qədərdir. Mənbələr
yekdilliklə qəzəli qədim ərəb poeziyası ilə bağlayır və bu ədəbiyyatda məhəbbət
mövzusunda lirik nümunələr olduğunu göstərir. Elə qəzəl sözünün lüğəti mənası da
ərəbcə “gözəl”, “ceyran sürüsü” mənalarına uyğun gəlir. “...Orta əsrlərin ədəbiyyat
nəzəriyyəsinə dair kitablar içərisində ilk dəfə qəzəlin tərifinə IX-X yüzilliklərdə
yaşayıb-yaratmış Qüdamə ibn Cəfərin «Nəqd-əşşeir» əsərində təsadüf edilir:
“Qəzəl… bu məhz məhəbbət deməkdir, qadınlara olan çılğın sevgi haqqında
hekayətdir”. Qüdamə qəzəli məna baxımından səciyyələndirir və onun qəzələ verdiyi
bu şərhi az fərqlərlə çox əsrlər Yaxın Şərqdə poetikaya aid kitablarda təkrar
edilir”.[6;3-4] Qəzəlin lirik şeir janrı olaraq uzun bir təşəkkül və inkişaf tarixi vardır.
Qəzəl muğamla bağlı şeir janrıdır. Ona görə də qəzəl kütləvilik xarakteri daşıyır.
Qəzəl X əsrdən etibarən farsdilli poeziyada təşəkkül tapmışdır. XI əsrdən etibarən
Azərbaycanda yayılmış və bütün ədəbi dövrlərdə istifadə olunmuşdur. Qədim dövdə
Azərbaycanda poeziya dili fars-dəri dili olduğu üçün Azərbaycan şairləri öz
əsərlərini bu dildə yazırdılar. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk fars dilli qəzəl Qətran
Təbriziyə məxsusdur. “... Lakin son elmi axtarışlar qəzəlin təşəkkülü haqqındakı
fikirlərimüəyyən qədər təkzib edir...” [3;288]Ədəbiyyatımızda ana dilində ilk qəzəli
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XIII əsrdə İzzəddin Həsənoğlu yazmışdır. Onun “Apardı könlümü bir xoş qəmərüz
dilbər, canfəza dilbər...” qəzəli anadilli şeirimizin ilk nümunəsidir. Lakin “Klassik
Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəl” əsərinin müəllifi Azadə Rüstəmova öz əsərində
qeyd edir ki, ərəb ədəbiyyatında ilk qəzəl janrında şair Ömər İbn Əbu Rəbiə (655712) hesab olunur. Qəzəl janrının ən yaxşı nümunələrini ədəbiyyatımızda İmadəddin
Nəsimi, Əliağa Vahid, Fələki Şirvani, Mücirəddin Beyləqani, Seyid Əzim Şirvani,
Xaqani, Nizaminin yaradıcılığında görürük. Azərbaycanda XII əsr qəzəlin inkişaf
dövrüdür. Lakin XIV əsrdə Azərbaycan dilində qəzəl öz yüksək inkişaf mərhələsini
İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında tapdı. Yalnız öz dövrünün deyil, bütün dövrlərin
görkəmli sənətkarı, mütəfəkkir-şair Nəsimi Azərbaycan dilində qəzələ yeni ruh, yeni
məna, yeni siqlət verdi. Nəsimi istedadı ilə Azərbaycan dilində qəzəl daha da
cilalandı”[2;119].
Demək olar ki, XII əsrdə Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqəsi getdikcə
qüvvətləndiyinə görə, Azərbaycan ziyalıları, alimləri, şairləri Yaxın Şərqin elm və
mədəniyyət xadimləri ilə yaradıcılıq mübadilələri aparırdılar. Ədəbiyyat geniş oxucu
və dinləyici auditoriyasına daxil olmağa can atırdı. Qəzələ olan sürəkli maraq da bu
meylin əks-sədalarından biri idi. Sonrakı dövrlərdə Q. Bürhanəddin, İ.Nəsimi, Ş.İ.
Xətai, Həbibi, Kişvəri, M.Füzuli anadilli qəzəli inkişaf etdirərək yeni poetik zirvəyə
qaldırmışlar. Bu dövrdə yazılan qəzəllərin məzmununda ictimai-siyasi, fəlsəfi ruh
hakim olmuşdur. Nəsiminin sufi-hürufi məzmunlu qəzəlləri fəlsəfi şeirimiz tarixində
əsas yer tutur. Məhəbbət və gözəllik qəzəl şeirinin əsas mövzusudur. Azərbaycan
ədəbiyyatında qəzəl şeirinin ən böyük ustadı Məhəmməd Füzulidir. Qəzəl xalq
kütlələrinin müxtəlif təbəqələrini özünə cəlb edir, asan qavranılıb əzbərlənir, avazla
oxunur, musiqi məclislərində ud, tənur, kanon və digər çalğı alətlərinin müşayətilə
səslənirdi.
Orta ümumtəhsil məktəblərinin ədəbiyyat dərsliklərində də qəzəl janrına geniş yer
verilmişdir. Bu janrda olan əsərlərin tədrisi nəticəsində şagirdlərdə klassik şeirin ən
gözəl nümunələrindən olan qəzəl janrını öyrənmə istəyi formalaşır. Nümunə olaraq
göstərmək olar ki, VIII sinif Ədəbiyyat dərsliyində M. Füzulinin “Söz” qəzəli tədris
olunur. “Burada şair sözün ölməzliyini, yaxşı əsərin dünya durduqca yaşayacağını və
sənətkarını yaşadacağını aydın deyir. Qiymətli söz sahibinin qədrini artırdığı kimi,
uzun və mənasız söz sahibini hörmətdən salar”.[5,28]
Bu mövzunun tədrisi zamanı ilk növbədə dərsin məzmununa uyğun motivasiya
mərhələsi həyata keçirilməlidir. Bu zaman şagirdlər arasında sözün qüdrəti, dəyəri
barəsində kiçikmüsahibə aparmaq olar. Yaxud da söz haqqında müdrik fikirlərdən,
atalar sözlərindən istifadə etmək mümkündür. Bu zaman şagirdlərdə tədris olunacaq
mövzuya dair ilkin fikir formalaşacaqdır. Şagirdlərin bu barədə müsahibəsi
dinlənildikdən sonra tədqiqat sualı formalaşacaqdır:” Sizcə, sözə niyə bu qədər
əhəmiyyət verilməlidir?” Şagirdlər tədqiqat işinə sövq edilir. Araşdırmalar aparılır.
Lakin bunu da qeyd etmək lazımdır ki, əsərin həm məzmununun daha yaxşı
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qavranılması üçün, həm də qəzəlin forma və xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılması
üçün qəzəlin oxusunu müəllim səsli şəkildə həyata keçirir:
Bir nigari-ənbərinxətdir könüllər almağa,
Göstərər hərdəm niqabi-ğeybdən rüxsar söz.
Xazini-gəncineyi-əsrardır, hərdəm çəkər,
Rişteyi-izharə min-min gövhəri-əsrar söz.
Olmayan ğəvvasi-bəhri-mərifət arif degil.
Kim, sədəf tərkibi-təndir, lölöi-şəhvar söz.
Gər çox istərsən, Füzüli, izzətin az et sözü
Kim, çox olmaqdan qılıbdır çox əzizi xar söz. [5;28]
Göründüyü kimi, şeirdə izaha ehtiyac duyulan misra və beytlər mövcuddur. Bu
izahın aparılması zamanı şagirdlərin fəal iştirakına şərait yaradılmalıdır. Tədqiqatın
aparılması mərhələsində şagirdlər dərslikdəki tapşırıqlar üzərində iş apara bilərlər.
Qruplar halında bölünərək tapşırıqlar verilir və tədqiqata cəlb olunur. Bu zaman
şagirdlər əsərin məzmunu ilə yanaşı qəzəl janrının xüsusiyyətləri ilə də tanış olurlar.
Qruplarla iş zamanı şagirdlərin müstəqil fikirlərini söyləmələrinə, tapşırıqların həlli
zamanıonları digər şagird yoldaçları ilə birlikdə həll eə bilmələrinəmüəllim
tərəfindən şərait yaradılmalıdır. Belə ki, bu metod doğru formada tətbiq edildikdə
şagirdlərin biliklərinin genişlənməsi ilə yanaşı, onlarda əməkdaşlıq, birgə fəaliyyət
göstərmək, düzgün ünsiyyət qaydalarına sahib olmaq, müxtəlif problemləri birlikdə
həll etmək kimi xüsusiyyətlər formalaşır. Bu metod şagirdlərə, həmçinin birbirlərinin fikirlərinə hörmətlə yanaşmağı öyrədir. Şagirdlər tapşırıqları icra etdikdən
sonra dərsin məlumat mübadiləsivə müzakirəsi mərhələsi həyata keçiilir. Bu zaman
şagirdlər bi-birlərinin qrup işləri ilə yaxından tanış olurlar. Bu mərhlədə onların
suallar verməsinə, tanış olmayan sözlərin mənasının aydınlaşdırılmasına müəllim
tərəfindən diqqət yetirilməlidir., həmçinin əsərdəki bədii təsvir və ifadə vasitələrinin
də rolu göstərilməli, bu barədə qaranlıq qalan məsələlər şagirdlərə izah olunmalıdır.
Nəticələrin çıxarılması, ümumiləşdirmələr aparılması mərhələsində isə mövzu
barəsində şagirdlərin gəldiyi qənaətlər ümumiləşdirilir. Onlar bu qəzəlin tədrisi ilə
sözün qüdrətini, əhəmiyyətini daha dərindən qavrayırlar. Həmçinin şagirdlərə şair
sənətkarlığı da bələd olur ki, bununla da onlar bu cür gözəl əsərlərin yaranmasında
dahi şairlərin rolunu da dərk etmiş olurlar. Qiymətləndirmə mərhələsi isə əvvəlcədən
müəyyən edilmiş qiymətləndirmə meyarlarına uyğun olaraq aparılır.
Bir sözlə, qəzəl janrının tədrisinə orta məktəblərdə yer verilməsi olduqca vacib bir
məsələdir. Ona görə ki bu janrın tarixi qədimdir və bu janrı araşdırdıqca bir çox
bilgilər əldə etmək və bu janra daha yaxından bələd olmaqq mümkündür. Qəzəl öz
quruluşuna görə, əsasən, 5, 7, 9, 11 beytdən ibarət olur. Qəzəlin birinci beytindəki
misralar həmqafiyə olur. Qalan beytlərdə isə birinci misra sərbəst buraxılır, ikinci
misra isə qəzəlin birinci beyti ilə həmqafiyə olur. Məsələn, aa, ba, va, qa, da...
Qəzəlin ilk beyti mətlə, son beytiməqtə adlanır. Şairlər qəzəlin son beytində özlərinin
təxəllüsünü verirlər. Qəzəl həmişə əruz vəznində və əruzun müxtəlif bəhrlərində
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yazılır. Qəzəllər daha çox məhəbbət mövzusunda olsa da, digər mövzularda da
qəzəllər yazılır[4;83].
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, qəzəl janrının tədris edilməsi və
öyrənilməsi məsələsi olduqca aktual və vacib məsələlərdən biridir. Belə ki, qəzəlin
xarakterik xüsusiyyətlərinin orta məktəblərdə şagirdlərə mənimsədilməsi Azərbaycan
klassik ədəbiyyatının ən gözəl, mükəmməl örnəkləri ilə tanış olmaq və bu janrı
dərindən bilmək deməkdir.
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Teaching the unique forms and features of the ghazal genre
Summary
The article emphasizes the relevance of lyrical works, especially the teaching of
ghazal, a genre of lyrical type. Through lyrical works, students become acquainted
with life events, including people's feelings and emotions. Lyrical works, which are
always needed in secondary schools, are given enough space in the curriculum. This
requires teachers of literature to work hard on themselves methodologically. One of
the main tasks facing teachers is to be able to teach lyrical works on a scientific and
methodological basis in grades V-XI. Teaching lyric poetry in the classroom plays an
important role in the development of students' worldview. Ghazal, a genre of lyric
poetry, is also included in the high school curriculum. The ghazal genre first
appeared in Arabic literature. For the first time in Azerbaijani literature, Qatran
Tabrizi wrote in Persian. The founder of the native language ghazal was Izzeddin
Hasanoglu. During the teaching process in secondary schools, the stages of the
lesson must be correct and coherent. In this case, students easily understand the
content and form of the work. The article also provides an overview of a particular
lesson. “M. The course and stages of the lesson on "Fuzuli's" Word "ghazal" are
described. It is possible to observe the ghazal genre in the works of artists from
classical literature to modern times. Therefore, the teaching of the ghazal genre in
secondary schools is relevant.
Keywords: literature, lyric type, ghazal, genre, method, training.
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САМИРА АДАМ КЫЗЫ
ОБУЧЕНИЕ УНИКАЛЬНЫМ ФОРМАМ
И ОСОБЕННОСТЯМ ЖАНРА ГАЗЕЛЕЙ
РЕЗЮМЕ
В статье подчеркивается актуальность лирических произведений, особенно
учения газели, жанра лирического типа. Через лирические произведения
учащиеся знакомятся с событиями жизни, в том числе с чувствами и эмоциями
людей.
Лирическим
произведениям,
которые
всегда
нужны
в
общеобразовательных школах, в учебных планах отведено достаточно места.
Это требует от учителей литературы серьезной методической работы над
собой. Одна из основных задач, стоящих перед учителями, - уметь преподавать
лирические произведения на научно-методической основе в V-XI классах.
Преподавание лирики на уроках играет важную роль в развитии мировоззрения
учащихся. Газель, жанр лирической поэзии, также включен в учебную
программу средней школы. Жанр газели впервые появился в арабской
литературе. Катран Тебризи впервые в азербайджанской литературе писал на
персидском языке. Основоположником газели на родном языке был Иззеддин
Гасаноглу. В процессе обучения в общеобразовательных школах этапы урока
должны быть правильными и последовательными. В этом случае учащиеся
легко усваивают содержание и форму работы. В статье также дается обзор
конкретного урока. «М. Описаны ход и этапы занятия по «Физулинскому»
слову «газель». Жанр газели можно наблюдать в произведениях художников от
классической литературы до современности. Поэтому преподавание жанра
газели в общеобразовательных школах является актуальным.
Ключевые слова: литература, лирический тип, газель, жанр, метод,
обучение.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 18.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: filologiya elmləri namizədi, dosent Kamran Kazımov
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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ŞUŞA – TARİXİMİZİN MƏDƏNİYYƏT BEŞİYİ
Açar sözləri: Qarabağ, qədim, mədəniyyət, yaradıcılıq, məhəbbət, Vətən, poeziya,
sənətkar, qəhrəman
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поэзия, художник, герой
Key words: Karabakh, ancient, culture, creativity, love, homeland, poetry, artist,
hero
Azərbaycanımızın qədim mədəniyyət məkanlarından biri kimi tanınan
Qarabağda xanlıqlar dövründən sonra ədəbiyyat və sənət daha da çiçəklənib inkişaf
etdi. Molla Pənah Vaqifin Qarabağ sarayında yaşayıb fəaliyyət göstərməsi xanlığın
söz, sənət adamlarına verdiyi dəyərin göstəricisidir. Hakim dairələrin sözü, sənəti
yüksək qiymətləndirməsi ilə bərabər Qarabağın möcüzəvi təbiətinin insana aşıladığı
yaradıcı ruh Şuşada qeyri-adi yaradıcılıq mühiti formalaşdırmışdı. Təsadüfi deyil ki,
Qasım bəy Zakir, Baba bəy Şakir, Məhəmməd bəy Aşiq, Natəvan, Nəvvab, Fatma
xanım Kəminə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif Vəzir
Çəmənzəminli, Üzeyir Hacıbəyli, Əhməd Ağaoğlu kimi yazıçı və mütəfəkkirlərimiz
Şuşada yetişib yaradıcılığa başlayıblar.
Şuşanın necə bir mədəniyyət mərkəzi olmasını, mədəniyyətimizin inkişafına
verdiyi töhfələri elə Qarabağ ədəbi məclislərinin fəaliyyəti nümunəsində görə bilərik.
Acınacaqlı haldır ki, Şuşanın ərazisini yox, həm də mədəniyyətini
mənimsəmək iddiasında olan mənfur qonşularımız heç bir əsas və fakt olmadan XIX
əsrdə Şuşada mədəniyyətin inkişafının belə onlara aid olması təsəvvürünü
formalaşdırmağa çalışırlar. Xarici dövlətlərdən yardım istəyib yalvaran erməni
liderləri XIX sərdə Şuşanın mədəniyyət mərkəzi olduğunu qeyd edərkən dünya
ictimaiyyətində yanlış rəy formalaşdırmağa çalışırlar. Şuşanın onlara heç bir dəxli
olmamasına tutarlı cavablardan biri də orada yaranan ədəbiyyat, sənət inciləri, XIX
əsrin ədəbi məclisləridir.
XIX əsr Şuşa ədəbi məclisləri özünün çoxyönlü funksiyası, ədəbiyyata,
mədəniyyətə, maarifə verdiyi töhfələri ilə fərqlənir. Mənbələrdə ən çox adı çəkilən
Şuşa məclisləri "Məclisi-üns" və "Məclisi-fəramuşan"dır. Bunlardan başqa,
Cəfərqulu xan Nəvanın sarayında fəaliyyət göstərən, azsaylı şair və sənət adamlarını
bir araya gətirən üçüncü bir ədəbi məclisin də varlığı qeyd olunur. Bir şəhərdə öz
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ətrafına yaradıcı şəxsləri yığan üç ədəbi məclisin mövcudluğu həmin məkanın
mədəniyyət tarixində tutduğu möhtəşəm mövqedən xəbər verir.
"Məclisi-üns" və "Məclisi-fəramuşan" ədəbi məclislərini mədəni təsisat kimi
nəzərdən keçirdikdə Qarabağ ədəbi-mədəni mühiti haqda müəyyən təsəvvür
formalaşır.
Ədəbi məclislər ilk növbədə şeir-sənət məktəbi idi. Burada şeirlər, məsnəvilər
yazılır, ədəbi müzakirələr aparılır, şeir normaları öyrədilir, nəzirələrlə ənənələr
möhkəmlədilir və gələcək nəsillərə ötürülürdü.
Hər iki ədəbi məclisdə təzkirələr yazılıb. "Məclisi-üns"də Müctəhidzadənin
"Riyazül-aşiqin", "Məclisi-fərmuşan"da Nəvvabın "Təzkireyi-Nəvvab" və Həsən xan
Qaradağinin təzkirələri. Bundan əlavə, Qarabağ şairlərinin tərtib etdiyi cünglər də
var. Təzkirə və cünglər ədəbiyyat tarixi elmimizin mühüm qaynaqları və sənədləri
olduğu üçün Şuşa ədəbi məclislərinin elmimizə mühüm töhfələri kimi dəyərləndirilə
bilər.
Məclis yığıncaqlarında yazılan şeirlərin müzakirəsi, forma-məzmun
xüsusiyyətlərinin dəyərləndirilməsi ədəbi tənqid və ədəbi prosesin inkişafına öz
təsirini göstərməkdə idi.
Şeir, sənət məktəbi kimi şeirşünaslıq elminin qayda və normalarının
öyrədilməsi, qorunması ədəbi məclislərin bəlağət və poetika məktəbi kimi də
əhəmiyyətini müəyyənləşdirir.
Ədəbi məclislər həm də musiqi məclisi idi. Tarzən Sadıq (Mirzə Əsəd oğlu
Sadıq - Sadıqcan), Hacı Hüsü, Məşədi kişi, Kaştazlı Haşım, Molla Abbasqulu, Molla
Vəli, Məmməd Qaryağdı, Məşədi Dadaş və başqa xanəndələr ədəbi məclislərdə fəal
iştirak edirdilər. Musiqi məclisləri bəzən şeir məclisləri ilə birlikdə olsa da, onlara
xüsusi günlər də ayrılırdı. Həmin vaxtlar "Məclisi-üns"də musiqi məclislərinə Növrəs
başçılıq edirdi. Nəvvab özü həm də musiqişünas olduğundan "Məclisi-fəramuşan"ın
musiqi yığıncaqlarını həm özü, həm də Hacı Hüsü aparırdı. Hacı Hüsü "Məclisifəramuşan"ın içərisində "Xanəndələr məclisi" də qurmuşdu. Nəsrəddin Qarayev yazır
ki, Məşədi İsi, Kaştazlı Haşım, Hacı Hüsü, İslam Abdullayev, Mirzə Muxtar,
Malıbəyli Həmid və qeyri xanəndələr həmin məclisin üzvü olmuşlar. Qarabağda
muğam, ifaçılıq o qədər inlişaf etmişdi ki, o dövrdə Şuşada Bülbül təxəllüsü daşıyan
üç müğənni vardı. Müğənnilərin birinə yox, bir neçəsinə ifasına və səsinə görə
Bülbül təxəllüsü verilməsi artıq bülbüllüyü təxəllüsdən çıxarıb sənətdə dərəcə
mövqeyinə gətirir. Daha sonra Azərbaycanı dünya səviyyəsində tanıdan və əslən
Şuşadan olan opera müğənnimiz, vokalist Murtuza Məmmədovun da Bülbül adını
qazanması Qarabağda mövcud olan həmin ənənənin davamıdır.
İncəsənətin fərqli növlərini əlaqədə təqdim edən Şuşa ədəbi məclisləri həm də
rəssamlıq, xəttatlıq fəaliyyətini də mərkəzləşdirən mədəniyyət ocaqları idi.
Qərb nəzəriyyələrində XIX əsrdən ədəbiyyat incəsənətin bir növü kimi
dəyərləndirilməyə başladı. XX əsrin ilk onilliklərində bu baxış bizdə yazılan
nəzəriyyəyə aid məqalə və dərsliklərdə öz əksini tapdı. Şuşa ədəbi məclislərində isə
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bu problem praktiki şəkildə öz həllini tapmışdı; incəsənət və ədəbiyyat vəhdətdə
təqdim olunur, söz və musiqinin əlaqəsi haqda nəzəri müddəalar irəli sürülürdü.
"Məclisi-fəramuşan" üzvü Mirzə Məhəmməd Katib xəttatlığı ilə seçilir, Həsən
xan Qaradaği yaxşı xətti olduğu üçün sifarişlə mühüm əsərlərin üzünü köçürürdü.
Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədən Şuşada ədəbi məclislər dövrün
ziyalılarını bir araya gətirən, mühüm hadisələrin müzakirə olunmasına xidmət edən
mərkəz funksiyasını da yerinə yetirirdi.
Şuşa ədəbi məclislərində elmin inkişafına yüksək dəyər verilir, şəhərin elm
xadimləri ədəbi məclislərlə sıx əlaqə saxlayırdı. "Məclisi-ünsün" təməlləri Şuşanın
elm və təhsil mərkəzi kimi tanınan Əbülqasım mədrəsəsində atılmışdı. Şairliyi ilə
bərabər alim kimi də tanınan Nəvvab "Təzkireyi-Nəvvab"da Şuşada yaşayan alimlərə
və müəllimlərə də yer ayırmışdı (Molla Abbas Cavanşir, Mirzə Heydərqulu Təbib,
Mirzə Əli Təbib, Mirzə Əli Aşiq və s.)
Yeni tipli, üsuli-cədid məktəblərinin əməli fəaliyyəti, dərsliklərin yazılması
həm Şuşada, həm də bütövlükdə Azərbaycanın bütün bölgələrində ədəbi məclislərin
qabaqcıl təmsilçilərinin iştirakı ilə gerçəkləşirdi. Qarabağda Nəvvab, Qaradaği
dərsliklərin tərtibi və yazılmasında fəallıq göstərirdilər. Qaradaği Çerniyayevskiyə
"Vətən dili" dərsliyinin yazılmasında yaxından kömək etmişdir.
Milli bayramlarımızın, xüsusən Novruzun təşkili və keçirilməsi işlərinə də
mədəni mərkəz kimi ədəbi məclislər başçılıq edib. "Məclisi-üns" üzvü Mirzə Ələsgər
Növrəs Novruz bayramlarında "padşah" seçilirdi. Bu mənada, ədəbi məclislər həm də
xalqın adət-ənənəsini, etnoqrafiyasını yaşadan bir təsisat idi.
Ədəbi məclis üzvlərinin Azərbaycan tarixinin yazılıb yaşamasında da
xidmətləri var. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan tarixinə aid ilk sistemli elmi əsər
("Gülüstani-İrəm") müəllifi "Gülüstan" ədəbi məclisinin rəhbəri Abbasqulu ağa
Bakıxanovdur. Şuşa ədəbi məclisləri də tariximizə qiymətli məxəzlər bəxş etmişdir.
Nəvvabın uzun illər elmi ictimaiyyətdən gizli saxlanan "1905-1906-cı illərdə ermənimüsəlman davası" əsəri xalqımızın keşməkeşli tarixini faktlar əsasında
dəyərləndirmək baxımından qiymətli tarixi qaynaqdır. "Məclisi-ün"s üzvü Mirzə
Həsənin "Rəsmi-vilayəti-Qarabağ və şəhri-Şişə" ("Qarabağ vilayəti və Şuşa şəhərinin
adətləri") məsnəvisi də bədii olmaqla bərabər, tarix, etnoqrafiya baxımından da
araşdırılası qiymətli məxəzdir. Bundan əlavə, məclis üzvlərinin ictimai-real motivli
şeirlərində çarizmin o dövrdə Qarabağda apardığı işğalçı siyasətə, erməniləşdirmə
probleminə aid bədii nümunələr var. Məmo bəy Məmainin aşağıdakı şeir parçasında
olduğu kimi:
Ey fələk, nə fəsad bərpa eylədün,
Aləmi fitnəvü-qovğa eylədün.
Bu cənnət Şuşanı xərabə qoydun,
Onu atəşə mübtəla eylədün.
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Şairlərimiz təkcə Qarabağda, Azərbaycnda şahidi olduqları hadisələrə yox,
qlobal proseslərə də şeirlər həsr edirdilər; Məmo bəy Məmainin ingilislərin Şərqdə
müstəmləkəçilik siyasətinin əleyhinə yazdığı şeir kimi.
Bölgələrdəki məclis üzvlərinin məktublaşmaları, görüşüb fikir bölüşmələri
Azərbaycan ziyalıları arasında mövqe yaxınlığının inkişafına yardım edirdi. Qarabağ
ədəbi məclisləri Şamaxı, Naxçıvan ədəbi məclisləri, Qaradağ, Ərdəbil şairləri ilə sıx
əlaqə saxlayırdılar. Klassik şeir ənənəsinin aparıcı yer tutması ilə bərabər Şuşa
şairləri heca vəznində də şeirlər yazırdılar. Qarabağda Vaqif ənənələri ədəbi
məclislərdən kənarda olduğu kimi, məclislərdə də davam etdirilirdi. Ədəbi məclis
təmsilçilərinin xalq şeiri tərzində yazmasına əhəmiyyət verən Həsən bəy Zərdabi
onlara bu tip şeirləri aşıqlara verməyi, xalq şənliklərində oxutmağı, xalqı
maarifləndirməyi tövsiyyə etmişdi. Bu isə xalq və ziyalı ünsiyyətini artırır,
cəmiyyətdə maariflənmənin təşkilinə yol açırdı. [2,78]
Ədəbi məclislərin özünəxas ədəb-ərkan, nizam-intizam, davranış normaları var
idi, burada nalayiq hərəkətə, sözə yol vermək olmazdı. Belə hərəkət edənlər məclis
üzvləri tərəfindən tənqidə məruz qalır, qınanır, onlar haqda tənqidi şeirlər yazılırdı.
Ədəb-ərkan gözlənilməsi ilə onlar sufi məclislərini də xatırladır. Şairlərin bir-birinə
yazdıqları məktub və şeirlərdə son dərəcə yüksək, kübar müraciət formalarından
istifadə olunur. Ədəbi məclislərdə sayılıb-seçilən şairlərə təxəllüslər verilirdi.
Təxəllüsü məclis üzvləri və ya mühitin məşhur söz sahibləri verirdi. Fənanın
Natəvana, Mehdiquluya təxəllüs verməsi, Nəvvabın Həsən Qarabağiyə təxəllüs
seçməsi kimi.
Digər məclislərdə olduğu kimi Şuşa məclislərində də qəzəl ən çox müraciət
edilən janr olmaqla şairlər məsnəvi, təmsil, satira da yazırdılar. Satirik ruhlu şeir
yazanlar içərisində Mirzə Həsən, Məmo bəy, Nəvvab fərqlənirdi. Dini mövzulu
əsərlər - məqtəl, mərsiyyə, növhə də Şuşa məclislərində az yazılmamışdı. Qarabağda
şəbih tamaşalarının xüsusi yeri olması, insanların dini inancı, işğalçı güclərin
törətdiyi qətl və qırğınlar dini məzmunlu ədəbiyyatın yaranmasını aktuallaşdırmışdı.
Şuşa ədəbi məclislərində ənənəvi didaktik janr olan nəsihətnamə ənənəsi də
davam etdirilirdi. "Məclisi-üns"də Növrəs, Mirzə Həsən, "Məclisi-fərmuşan"da
Nəvvab nəsihətnamə yazmışdı. Qadınların kişilərlə bir məclisdə fəaliyyət göstərməsi
Qarabağ ədəbi məclislərinin əsas özünəməxsusluqlarından biri idi. Qeyd etmək
lazımdır ki, o vaxt Qarabağ qadınları öz fəallıqları ilə seçilirdilər - həm yaradıcılıqda,
həm də xeyriyyəçilikdə. Şairlər Natəvan, Fatma xanım Kəminə, aşıq Pəri ədəbiyyat
tarixində fərqli yerə sahibdirlər. Natəvan, Gövhər ağa, Qara Pirimli Nigar, Fatma
xanım Kəminə xeriyyəçi kimi də tanınmışdılar. Qadınların xeyriyyəçilik fəaliyyəti
özü də müəyyən ənənəyə bağlıdır. Qədim türklərdə qadına yüksək dəyər verilir, orta
əsrlərin dünyagörüşü kimi yayılan əxilik hərəkatında qadının bir çox sosial
fəaliyyətdə, eləcə də hakimiyyətdə iştirakını təmin edən statusu var idi. Xeyriyyəçilik
qadınların əsas fəaliyyət sahələrindən biri sayılırdı. Qarabağ xanımları həm birgə
fəaliyyət, həm idarəçilik işləri ilə həmin ənənəyə bağlı idilər. Xurşidbanu bəyim kimi
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tanınan Natəvana həsr olunmuş şeirlərdən bir neçəsində (Həsən Qarabaği və
Nəvvabın şeirində) ona hətta ağa deyilməsi ilə də rastlaşırıq. [1,35]
Şuşa ədəbi məclisləri XIX əsrdə Azərbaycanda mədəni ideologiyaların
inkişafında da mühüm rol oynamışdır. İslamçılıq, türkçülük, azərbaycançılıq,
müasirləşmə
ideologiyalarının
mədəni
təzahürlərinə
aid
sənətkarların
yaradıcılığından çoxsaylı misallar gətirmək olar. Bəzən belə fikirlərə rast gəlirik ki,
ədəbi məclis üzvlərinin çoxusu zəif şairlər olub. Bu, onların yaradıcılığının
bütövlükdə üzə çıxarılıb, çap olunub araşdırılmaması ilə bağlıdır. Məclislərdə
aparılan müzakirələr, şeir, sənət tələbləri orada zəif nümunələrin yazılma ehtimalını
azaldır. Burada yaşanan ciddi yarışma və rəqabət, şeir, sənət dəyərləndirməsi,
ustadların məclisə rəhbərlik etməsi zəiflərin və dözümsüzlərin sona qədər getməsinə
imkan verməzdi.
Qarabağ ədəbi mühiti onun təbiəti qədər zəngin və rəngarəngdir. Öyrənilib
araşdırılması, təbliği humanitar fikrimizin inkişafına xidmət etməklə bərabər, həm də
onu sahiblənmək istəyən yadları, düşmənləri susdurar.
Pənahabad şəhərinin - Şuşanın XVIII əsrdə əsası qoyulduqdan sonra Şuşa
ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitinin ən qaynar mərkəzinə çevrildi. Şuşa
ədəbi mühiti dedikdə xəyalımızda ilk növbədə Vaqifin, Zakirin, Natəvanın şeirləri
canlanır. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Üzeyir
Hacıbəyli, Fərhad Ağazadə, Zülfüqar Hacıbəyli, Firudin bəy Köçərli və s.
şəxsiyyətlər bu torpağın onlara verdiyi güc sayəsində xalqı, milləti üçün zülmətdə
yanan işıq olmuşlar. Adlarını sadaladığımız Şuşa torpağının yetirmələri olan, milli
duyğularla yaşayan fədakar şəxsiyyətlər istər bədii, istər publisistik əsərləri, istərsə
də pedaqoji fəaliyyətləri ilə könlü əbədi olaraq vətənlə çırpınmış, əsərlərində
cəhaləti, avamlığı tənqid edərək insanları maarifə, mədəni tərəqqiyə, azad fikrə
səsləmiş, bütün yaradıcılıqları ilə ədəbi prosesin inkişafına xidmət etmişlər. [3]
Qarabağda XVIII əsrdən Azərbaycan ədəbiyyatında realist şeirin əsası Molla
Pənah Vaqif tərəfindən qoyuldu və Qasım bəy Zakir tərəfindən inkişaf etdirildi.
Bununla da, bu dövürdə yaranan bədii əsərlərin dili canlı həyata, xalq danışıq dilinə
yaxınlaşaraq, özündən sonrakı ədəbiyyatın inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirdi və
XIX əsrdə realizm ədəbi metodunun yaranmasına və inkişaf etməsinə səbəb oldu.
Azərbaycan folklorunun mühüm janrlarından olan bayatı janrının vətəni də Qarabağ
elləri olmuşdur. Türk dünyasında ilk bayatı məhz burada yaranmışdır.
Azərbaycanda ilk ədəbi məclislərin beşiyi də Şuşadır. XIX əsr Şuşa ədəbi
məclisləri özünün çoxyönlü funksiyası, ədəbiyyata, mədəniyyətə, maarifə verdiyi
töhfələrlə fərqlənir. Mənbələrdə ən çox adı çəkilən Şuşa məclisləri “Məclisi-üns”
(“Dostluq məclisi”) və “Məclisi-fəramuşan”dır (“Unudulmuşlar məclisi”).
1872-ci ildə Mirzə Möhsün Nəvvabın başçılıq etdiyi "Məclisi-fəramuşan"ın
ətrafında toplaşan Şuşa şairləri - Abdulla bəy Asi, Fatma xanım Kəminə, Mirzə
Əbdül Şahin, Molla Saleh Bülbül, Bəhram bəy Fədai və başqaları o dövrün tanınmış
simaları idi. Öz dövrünün çox mühüm ədəbi birliyi olan “Məclisi-üns” və “Məclisi– 295 –
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fəramuşan” həm də bir məktəb missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirdi. Bu ədəbi
məclislər ilk növbədə şeir-sənət məktəbi idi. Burada şeirlər, məsnəvilər yazılır, ədəbi
müzakirələr aparılır, şeir normaları öyrədilir, nəzirələrlə ənənələr möhkəmləndirilir
və gələcək nəsillərə ötürülürdü. Ədəbi məclis təmsilçilərinin xalq şeiri tərzində
yazmasına əhəmiyyət verən Həsən bəy Zərdabi onlara bu tip şeirləri aşıqlara
verməyi, xalq şənliklərində oxutmağı, xalqı maarifləndirməyi tövsiyə etmişdi. Bu isə
xalq ilə ziyalı ünsiyyətini artırır, cəmiyyətdə maariflənmənin təşkilinə yol açırdı.
Məclis
yığıncaqlarında
yazılan
şeirlərin
müzakirəsi,
forma-məzmun
xüsusiyyətlərinin dəyərləndirilməsi ədəbi tənqid və ədəbi prosesin inkişafına öz
təsirini göstərməkdə idi. Şeir, sənət məktəbi kimi şeirşünaslıq elminin qayda və
normalarının öyrədilməsi, qorunması ədəbi məclislərin bəlağət və poetika məktəbi
kimi də əhəmiyyətini müəyyənləşdirirdi.
Şuşada ədəbi məclislər dövrün ziyalılarını bir araya gətirən, mühüm hadisələrin
müzakirə olunmasına xidmət edən mərkəz funksiyasını da yerinə yetirirdi. Ədəbi
məclislər həm də musiqi məclisi idi. Tarzən Sadıq (Mirzə Əsəd oğlu Sadıq Sadıqcan), Hacı Hüsü, Məşədi kişi, Kaştazlı Haşım, Molla Abbasqulu, Molla Vəli,
Məmməd Qaryağdı, Məşədi Dadaş və başqa xanəndələr ədəbi məclislərdə fəal iştirak
edirdilər. İncəsənətin fərqli növlərini əlaqəli formada təqdim edən Şuşa ədəbi
məclisləri həm də rəssamlıq, xəttatlıq fəaliyyətini də mərkəzləşdirən mədəniyyət
ocaqları idi. Bütövlükdə Şuşanın necə bir mədəniyyət mərkəzi olmasını,
mədəniyyətimizin inkişafına verdiyi töhfələri elə Şuşa ədəbi məclislərinin fəaliyyəti
nümunəsində görə bilirik. [4,155]
Qeyd edək ki, Qarabağ mövzusu ilə bağlı şeirlərdə beləcə müxtəlif poetik
intonasiya ilə qarşılaşırıq. Bu da müharibənin xarakteri ilə bağlı idi. Bir tərəfdə
ümidsizlik, şəhid verən bir xalqın kədəri, digər tərəfdən, qələbəyə inam…Elə şeirlər
də vardı ki, İsa İsmayılzadənin poemasında olduğu kimi, kədərlə başlayıb ümidlə,
inam hissi ilə başa çatır. 44 günlük müharibədə Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı
işğaldan azad etdi qələbəyə inam ümidini həqiqətə çevirdi.
Ədəbiyyat:
1. Arif Abdullazadə. Şairlər və yollar (monoqrafiya). Bakı, “Elm”, 1984
2. Anar Vəziroğlu. Ayağa dur, Azərbaycan! (monoqrafiya). Bakı, “ULU”
nəşriyyatı, 2002
3. Mürşüd Məmmədli. Poeziya-yeni təfəkkür işığında (monoqrafiya). Bakı,
“Yazıçı”, 1990.
4.
Nəzmiyə Axundova. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı (1960-2010), Bakı,
“Elm”, 2013
5.
Vaqif Yusifli. Poeziyanın yolları və illəri (monoqrafiya), Bakı, “Mütərcim”,
2009
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Xülasə
ŞUŞA – TARİXİMİZİN MƏDƏNİYYƏT BEŞİYİ
Azərbaycanımızın qədim mədəniyyət məkanlarından biri kimi tanınan
Qarabağda xanlıqlar dövründən sonra ədəbiyyat və sənət daha da çiçəklənib inkişaf
etdi. Molla Pənah Vaqifin Qarabağ sarayında yaşayıb fəaliyyət göstərməsi xanlığın
söz, sənət adamlarına verdiyi dəyərin göstəricisidir. Hakim dairələrin sözü, sənəti
yüksək qiymətləndirməsi ilə bərabər Qarabağın möcüzəvi təbiətinin insana aşıladığı
yaradıcı ruh Şuşada qeyri-adi yaradıcılıq mühiti formalaşdırmışdı. Təsadüfi deyil ki,
Qasım bəy Zakir, Baba bəy Şakir, Məhəmməd bəy Aşiq, Natəvan, Nəvvab, Fatma
xanım Kəminə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif Vəzir
Çəmənzəminli, Üzeyir Hacıbəyli, Əhməd Ağaoğlu kimi yazıçı və mütəfəkkirlərimiz
Şuşada yetişib yaradıcılığa başlayıblar.
Adlarını sadaladığımız Şuşa torpağının yetirmələri olan, milli duyğularla
yaşayan fədakar şəxsiyyətlər istər bədii, istər publisistik əsərləri, istərsə də pedaqoji
fəaliyyətləri ilə könlü əbədi olaraq vətənlə çırpınmış, əsərlərində cəhaləti, avamlığı
tənqid edərək insanları maarifə, mədəni tərəqqiyə, azad fikrə səsləmiş, bütün
yaradıcılıqları ilə ədəbi prosesin inkişafına xidmət etmişlər. Qarabağda XVIII əsrdən
Azərbaycan ədəbiyyatında realist şeirin əsası Molla Pənah Vaqif tərəfindən qoyuldu
və Qasım bəy Zakir tərəfindən inkişaf etdirildi. Bununla da, bu dövürdə yaranan
bədii əsərlərin dili canlı həyata, xalq danışıq dilinə yaxınlaşaraq, özündən sonrakı
ədəbiyyatın inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirdi və XIX əsrdə realizm ədəbi
metodunun yaranmasına və inkişaf etməsinə səbəb oldu.
SHUSHA - THE CRADLE OF CULTURE OF OUR HISTORY
Summary
Hd.tch.P.E.Quliyeva
In Karabakh, known as one of the ancient cultural places of Azerbaijan,
literature and art flourished and developed after the khanate period. The fact that
Mullah Panah Vagif lived and worked in the Karabakh palace is an indication of the
value that the khanate gave to the people of words and art. The words of the ruling
circles, along with the appreciation of art, the creative spirit instilled in man by the
miraculous nature of Karabakh, formed an unusual creative environment in Shusha.
It is not accidental that our writers and thinkers such as Gasim bey Zakir, Baba bey
Shakir, Mahammad bey Ashig, Natavan, Navvab, Fatma khanum Kamina,
Abdurrahim bey Hagverdiyev, Najaf bey Vazirov, Yusif Vazir Chamanzaminli,
Uzeyir Hajibeyli, Ahmad Agaoglu started their creative work in Shusha.
The selfless personalities of Shusha, who live with national feelings, have
always been proud of their artistic, journalistic and pedagogical activities.
Contributed to the development of the process. The foundation of realist poetry in
Azerbaijani literature in Karabakh from the 18th century was laid by Molla Panah
Vagif and developed by Gasim bey Zakir. Thus, the language of the works of art
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created during this period approached the living language, the vernacular, determined
the direction of development of subsequent literature, and in the XIX century led to
the emergence and development of the literary method of realism.
ШУША - КОЛЫБЕЛЬ КУЛЬТУРЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Резюме
Ст.пр.П.Е.Кулиева
В Карабахе, известном как одно из древних культурных мест
Азербайджана, литература и искусство процветали и развивались после
периода ханства. Тот факт, что Моллa Панах Вагиф жил и работал во дворце
Карабаха, свидетельствует о той ценности, которую ханство придавало народу
слова и искусства. Слова правящих кругов, наряду с высокой оценкой
искусства, творческим духом, привитым человеку чудесной природой
Карабаха, сформировали в Шуше необыкновенную творческую среду. Не
случайно наши писатели и мыслители, такие как Гасым бек Закир, Баба бек
Шакир, Мухаммед бек Ашиг, Натаван, Навваб, Фатма ханум Камина,
Абдуррахим бек Хагвердиев, Наджаф бек Везиров, Юсиф Вазир
Чаманзаминли, Узеир Гаджибейли, Ахмед Агаоглу, начали свою творческую
работу в Шуше.
Самоотверженные личности Шуши, живущие национальными чувствами,
всегда гордились своей художественной, публицистической и педагогической
деятельностью, способствовали развитию процесса. Основы реалистической
поэзии в азербайджанской литературе Карабаха XVIII века были заложены
Моллa Панахом Вагифом и развиты Гасым беком Закиром. Таким образом,
язык художественных произведений, созданных в этот период, сблизился с
живым языком, народным языком, определил направление развития
последующей литературы, а в XIX веке привел к возникновению и развитию
литературного метода реализма.
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MÜƏLLİMİN PEDAQOJİ PEŞƏ MƏDƏNİYYƏTİNİN
MAHİYYƏTİ VƏ MƏZMUNU
Açar sözlər: müəllimlik peşəsi, pedaqoq, pedaqoji peşə mədəniyyəti, pedaqoji
fəaliyyət, müəllim əməyi
Key words: teaching profession, pedagogue, pedagogical professional culture,
pedagogical activity, teacher job
Ключевые слова: педагогическая профессия, педагог, педагогическая
профессиональная культура, педагогическая деятельность, работа учителя.
Çox sayda və rəngarəng peşələr içərisində bütün zaman kəsimlərində mövcud
olan və gələcəkdə də olacaq, eyni zamanda müxtəlif vaxtlarda təşəkkül tapan və
dövrün tələbi ilə müəyyən vaxtlarda yeniləri ilə əvəzlənənlər də vardır. Bu peşələrin
içərisində az sayda elə peşələr var ki, burada peşəkarın şəxsiyyəti onun peşəkarlığı,
peşə bilikləri və bacarıqları ilə eyni dərəcədə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada,
birinci yerdə müəllimlik peşəsi dayanır desək yəqin ki, yanılmarıq.
Peşə mədəniyyətinə yiyələnmək müəllimin peşə səriştəliliyinə və
peşəkarlığına malik olmasının əsas rəmzlərindən biridir. Pedaqoji peşə mədəniyyəti
dedikdə, müəllimin ümumi mədəniyyətinin tərkib hissəsini təşkil edən, onun şəxsi
keyfiyyətləri, nüfuzu, peşəkarlığı və pedaqoji ustalığı kimi keyfiyyətləri özündə
ehtiva edən göstəricilər məcmusu nəzərdə tutulur. Peşə mədəniyyəti ümumi
mədəniyyət ilə şərtləndiyi kimi, peşə mədəniyyəti də çatışmadığı təqdirdə, ümumi
mədəniyyətdə müəyyən boşluqlarla nəticələnməyə gətirib çıxarır. (1,s.45)
Hər bir peşəni özündə ehtiva edən peşə qrupları, əmək obyekti və əmək
predmeti, onların özünəməxsus spesifik xüsusiyyətlərinə malik olduqları üçün peşə
mədəniyyəti bu peşələrin reallaşması şəraitində təzahür edə bilir. Peşənin yerinə
yetirməli olduğu vəzifələr, həm də həmin peşənin mədəniyyətini özündə birləşdirir.
Ayrı cür desək, peşə mədəniyyəti, bir qayda olaraq, müəyyən bir peşənin və ya peşə
qrupunun yerinə yetirməli olduğu əsas vəzifələrin yüksək səviyyədə reallaşdırılması
kimi özünü əks etdirir. Peşə sahibi, ixtisasçı öz üzərinə düşən peşə vəzifələrini
peşəkarlıqla, ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirdiyi təqdirdə, həyata keçirdiyi işin
məsuliyyətinin və bu işdə həm də özünü təcəssüm etdirdiyinin fərqinə vararaq işinə
önəm verirsə, bu, peşə mədəniyyətinin yüksək səviyyədə olduğuna işarə edir.
Müəllimin peşəkar keyfiyyətləri sırasında onun pedaqoji peşə mədəniyyəti
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müəllimin didaktik, təşkilatçılıq, kommunikativ,
konstruktiv, perseptiv, suqqestiv və digər bacarıq və qabiliyyətləri nə qədər mühüm
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və önəmlidirsə, onun pedaqoji peşə mədəniyyəti də peşəkarlıq, səriştəlilik və
pedaqoji ustalıq sahəsində xüsusi rol oynayır.
Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti humanizm əsasında, humanist
münasibətlərlə şərtlənən bir mədəniyyət hesab edilir.
Müəllimin şagirdlərə sərgilədiyi humanist münasibəti, onların gələcəyinə
nikbinlik və ümidlə baxması, gələcək cəmiyyətin məhz yetişdirdiyi şagirdlər
tərəfindən qurulacağını dərindən dərk etməsi pedaqoji peşə mədəniyyətini
yönləndirən faktorlar kimi əhəmiyyətli və təsirlidir. Bu nöqteyi-nəzərdən, müəllimin
pedaqoji peşə mədəniyyəti həm də onun bir vətəndaş kimi, Vətən, xalq və millət
qarşısında öz borcunu və vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirməli olduğuna inanması və
onu yerinə yetirməsidir. (4,s.60)
Pedaqoji peşə mədəniyyəti müəllim peşəkarlığının əsas tərkib hissələrindən
biri kimi müəllimin yeniliklərə can atması, onları əxz etməsi, öz işinə və fəaliyyətinə
yaradıcı təfəkkürlə yanaşması ilə sıx şəkildə bağlı olan bir keyfiyyət kimi xarakterizə
edilir. Bu keyfiyyətdən məhrum olan pedaqoq və tərbiyəçinin pedaqoji prosesdə uğur
qazana bilməsi və müvəffəq olması çətindir. Belə ki, son zamanlar təhsilimizdə baş
verən yeniliklər, sürətli inkişaf tendensiyaları, dünyanın aparıcı ölkələrinin
təqdirəlayiq təcrübəsinin pedaqoji prosesə tətbiq edilməsi müəllimin bu yeniliklərlə
ayaqlaşa bilməsinə təkan verərək sürətləndirir. Bu gün, müəllimə olan tələblər
sırasında ondan yalnız öz fənnini yaxşı bilib – yaxşı tədris etmək deyil, həmçinin
pedaqoji fəaliyyətə yaradıcılıqla yanaşmaq, yenilikçi olmaq, yeniliklərlə işləmək
bacarığı, şagird və tələbələrin təfəkkürünü inkişaf etdirmək, onları bir şəxsiyyət kimi
formalaşdıra bilmək və s. yer alır. Müəllim şagirdləri nəinki biliklərlə
silahlandırmalı, eyni zamanda onların bacarıqlara yiyələnməsinə və onların inkişaf
etməsinə öz töhvəsini verməyi bacarmalıdır.
Kütləvi informasiya vasitələrinin sürətli artımı, informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarının həyat və məişətimizdə geniş vüsət alması,
məktəblilərin maraq dairəsinin qlobal səciyyə daşıması və s. kimi məsələlər bu
prosesi müəyyən müsbət çalarlarla boyasa da, eyni zamanda şagirdlərin təlim
marağının digər maraqlar səbəbilə zəifləməsinə də təsirini yox saymaq olmaz. Bu isə,
öz növbəsində, müəllimdən tələb edir ki, o, öz işinə daha səriştəli yanaşsın,
şagirdlərin artan tələbat və maraqlarını qarşılayacaq səviyyədə peşəkar vərdiş və
bacarıqlara malik olsun. Müəllim bu prosesdə o zaman müvəffəqiyyət qazana bilər
ki, o, pedaqoji peşəkarlığın texnoloji tərəflərinə yiyələnsin, öz fəaliyyətinə yeniliklər
gətirsin, yeni pedaqoji texnologiyalardan bəhrələnmək bacarığına malik olsun.
Sadaladığımız bu kimi tələblər mövqeyindən irəli gələrək müəllimin pedaqoji peşə
mədəniyyətini şərtləndirən faktorlar sırasında, əsasən, xüsusi olaraq vurğulamaq olar:
 ümumi mədəniyyətə, kulturoloji səriştəyə yiyələnmək;
 yaradıcı pedaqoji təfəkkürə malik olmaq;
 yeni pedaqoji texnologiyaları mənimsəmək və onlardan yararlanmaq
bacarıqlarına malik olmaq.
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Müəllimin peşə mədəniyyəti ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsini təşkil
etməklə müəllimin hərəkət və davranışının, sözünün və münasibətinin mənəvi
normalar daxilində tənzimlənməsi deməkdir. Harada, hansı şəraitdə - sinifdə,
məktəbdə, məktəbdən kənarda, cəmiyyət içərisində olub-olmamasından asılı
olmayaraq müəllim müəllim olduğunu, müəllim kimi yüksək ad daşıdığını daim
nəzərində saxlamalı və mədəni davranmalıdır. Bu, həm müəllim peşəsinin, həm də
bu adın daşıyıcısı kimi müəllimin özünün nüfuzunu yüksəldən faktorlar kimi də
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. (4,s.61)
Pedaqoji peşə mədəniyyəti müəllimin pedaqoji bacarıqları ilə bilavasitə bağlı
və onunla əlaqəli olan bir mədəniyyət kimi xarakterizə edilir. Müəllimdə özünü
göstərən müəyyən pedaqoji bacarıqlar onun özünüreallaşdırması, pedaqoji
özünütəsdiqi, habelə pedaqoji fəaliyyətdəki uğuru üçün zəruri olduğu kimi, onun
pedaqoji mədəniyyəti üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Pedaqoji peşə mədəniyyətini abstrakt məfhum kimi dəyərləndirmək düzgün
deyil. Pedaqoji peşə mədəniyyəti müəllimin pedaqoji fəaliyyəti zamanı təzahür edən,
ortaya çıxan və əks olunan mədəniyyət kimi səciyyələnir. Pedaqoji peşə mədəniyyəti,
müəllimin davranışında və nitqində, şagirdlərlə, valideynlərlə, öz həmkarları ilə
kommunikasiya qurduğu zaman sərgilənən mədəniyyətdir. Müəllimin pedaqoji peşə
mədəniyyətinin konkret ifadəsi kimi müəllimin şagirdlərlə necə rəftar etməsini, necə
danışmasını, onlara necə müraciət etməsini və şagirdlərə tələbləri necə verməsini,
məktəbdə və məktəbdənkənarda hərəkət və davranışın necəliyini və s. göstərmək
olar. (3,s.59)
Beləliklə, yazdıqlarımızdan bu qənaətə gəlirik ki, müəllimin pedaqoji peşə
mədəniyyətinin məzmunu konkret olaraq aşağıdakılardan ibarətdir:
1) pedaqoji fəaliyyət prosesində müəllimin özünü göstərən mədəniyyəti;
2) şagirdlər, həmkarlar və valideynlər ilə qurulan pedaqoji ünsiyyət
mədəniyyəti;
3) müəllimin şəxsi, özünəməxsus mədəniyyəti;
4) müəllimin dərsdənkənar vaxtlarda şagirdlərə sərgilədiyi münasibət;
5) müəllimin konkret milli və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan mədəniyyəti.
Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin sadalanan tərkib hissələri vahid bir
məcrada vəhdət təşkil etməklə müəllimin ümumi peşə mədəniyyətini formalaşdırır.
Bunlardan bir qismi çatışmadığı və ya zəif olduğu təqdirdə, müəllimin peşəkar
pedaqoji mədəniyyətində müəyyən çatışmazlıqlara səbəb olur. (5,s.57)
Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti onun peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəlməsində
əsas zəmin rolunu oynayır. Peşəkarlıq üçün zəruri olan keyfiyyətlərin yaranması və
getdikcə dolğunlaşması pedaqoji fəaliyyətin genişlənməsi və yeniliklərlə
zənginləşməsi sayəsində baş verir.
Müəllimin fəaliyyət sahəsinin genişlənməsi nəticəsində yeni-yeni keyfiyyətlər
formalaşır, dəyərlər iyerarxiyası bir pillədən digərinə, daha yüksək pilləyə keçid edir.
Peşəkar pedaqoji fəaliyyət sistemində müəllim özünü daha yaxşı hiss etməklə yeni– 301 –
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yeni keyfiyyətlər qazanmağa cəhd edir ki, bunlar da onun peşəkarlığının daha da
dərinləşməsi üçün stimul rolunu oynayır.
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XÜLASƏ
Bayramli Tükəzban
Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin mahiyyəti və məzmunu
Məqalədə, müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin mahiyyəti və məzmunu
açıqlanmış, pedaqoji peşə mədəniyyətinin müəllimin pedaqoji bacarıqları ilə
bilavasitə bağlı və onunla əlaqəli olan bir mədəniyyət kimi səciyyələndiyi
göstərilmişdir. Göstərilmişdir ki, müəllimin pedaqoji fəaliyyəti onun peşəkarlıq
səviyyəsinin yüksəlməsində əsas zəmin rolunu oynayır.
Məqalədə sadalanan müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin tərkib hissələri
vahid bir məcrada vəhdət təşkil etməklə müəllimin ümumi peşə mədəniyyətini
formalaşdırır. Bunlardan bir qismi çatışmadığı və ya zəif olduğu təqdirdə, müəllimin
peşəkar pedaqoji mədəniyyətində müəyyən çatışmazlıqlara səbəb olur.
Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti onun peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəlməsində
əsas zəmin rolunu oynayır. Peşəkarlıq üçün zəruri olan keyfiyyətlərin yaranması və
getdikcə dolğunlaşması pedaqoji fəaliyyətin genişlənməsi və yeniliklərlə
zənginləşməsi sayəsində baş verir.
Pedaqoji fəaliyyət prosesində müəllimin özünü göstərən mədəniyyəti;
şagirdlər, həmkarlar və valideynlər ilə qurulan pedaqoji ünsiyyət mədəniyyəti;
müəllimin şəxsi, özünəməxsus mədəniyyəti; müəllimin dərsdənkənar vaxtlarda
şagirdlərə sərgilədiyi münasibət; müəllimin konkret milli və ümumbəşəri dəyərlərə
əsaslanan mədəniyyəti müəllimin peşə mədəniyyətinin məzmununu təşkil edir.
Müəllimin fəaliyyət sahəsinin genişlənməsi nəticəsində yeni-yeni keyfiyyətlər
formalaşır, dəyərlər iyerarxiyası bir pillədən digərinə, daha yüksək pilləyə keçid edir.
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yeni keyfiyyətlər qazanmağa cəhd edir ki, bunlar da onun peşəkarlığının daha da
dərinləşməsi üçün stimul rolunu oynayır.

SUMMARY
Bayramli Tukezban
The essence and content of the pedagogical professional culture of the teacher
In the article, the essence and content of the teacher’s pedagogical professional
culture have been revealed, it has been shown that the pedagogical professional
culture is characterized as a culture that is directly related to the teacher’s
pedagogical skills. It was noted that the teacher’s pedagogical activity plays a key
role in raising his/her professional level.
The components of the teacher’s pedagogical professional culture listed in the
article form the general professional culture of the teacher by forming a unity in a
single direction. If some of them are lacking or weak, they lead to certain
shortcomings in the professional pedagogical culture of the teacher.
The pedagogical activity of a teacher plays a key role in raising his/her
professional level. The emergence and enrichment of the qualities necessary for
professionalism occurs due to the expansion of pedagogical activity and its
enrichment with innovations.
The culture of the teacher in the process of pedagogical activity; a culture of
pedagogical communication with students, colleagues and parents; teacher’s
personal, unique culture; teacher’s attitude to students outside of class time; the
teacher’s culture based on specific national and universal values constitutes the
content of the teacher’s professional culture.
As a result of the expansion of the teacher’s field of activity, new qualities are
formed, the hierarchy of values moves from one level to another, to a higher level. In
the system of professional pedagogical activity, the teacher tries to acquire new
qualities by feeling better, which also serve as an incentive to deepen his/her
professionalism.
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РЕЗЮМЕ
Байрамлы Тукезбан
Сущность и содержание педагогической профессиональной культуры
учителя
В статье раскрыты сущность и содержание педагогической
профессиональной культуры учителя, показано, что педагогическая
профессиональная культура характеризуется как культура, непосредственно
связанная с педагогическим мастерством учителя. Было отмечено, что
педагогическая деятельность учителя играет ключевую роль в повышении
его/ее профессионального уровня.
Перечисленные в статье компоненты педагогической профессиональной
культуры учителя формируют общую профессиональную культуру учителя,
образуя единство в едином направлении. Если некоторые из них отсутствуют
или слабы, они приводят к определенным недостаткам в профессиональной
педагогической культуре учителя.
Педагогическая деятельность учителя играет ключевую роль в
повышении его профессионального уровня. Возникновение и обогащение
качеств, необходимых для профессионализма, происходит за счет расширения
педагогической деятельности и ее обогащения нововведениями.
Культура учителя в процессе педагогической деятельности; культура
педагогического общения с учениками, коллегами и родителями; личная,
уникальная культура учителя; отношение учителя к ученикам вне уроков;
Культура учителя, основанная на конкретных национальных и
общечеловеческих ценностях, составляет содержание профессиональной
культуры учителя.
В результате расширения поля деятельности учителя формируются
новые качества, иерархия ценностей перемещается с одного уровня на другой,
на более высокий. В системе профессионально-педагогической деятельности
педагог старается приобретать новые качества, чувствуя себя лучше, что также
служит стимулом для повышения его профессионализма.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 24.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: Abdurəhmanova Səadət (F.f.d.dos.)
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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MÜASIR TƏHSIL SISTEMINDƏ MODERNLƏŞDIRILMƏ, FƏAL
TƏLIM METODLARI
Açar sözlər: Təlim texnologiyaları, modernləşmə, fəal təlim metodları, müasir
təhsil sistemi, təlimdə interaktivlik, tədqiqatçı şagird
Key words: learning technologies, modernization, active learning methods,
modern educational system, interactivity in teaching, research student.
Ключевые слова: технологии обучения, модернизация, активные методы
обучения, современная система образования, интерактивность в обучении,
студент исследователь
Dünya təhsil sisteminin sürətli inkişafı, təbii ki, Azərbaycanın təhsil sisteminə
öz təsirini göstərməmiş ötüşə bilməz. Odur ki, son 20 ildə təhsil sistemimizdə əsaslı
dəyişikliklər baş vermiş, dünyanın təhsildə öndə gedən ölkələrinin – Avropanın təhsil
sisteminə inteqrasiya, qabaqcıl təcrübələrdən yararlanma Azərbaycanda təhsil
sisteminin yenidən qurulmasına, təhsildə modernləşdirilmə işlərinin, fəal və
interaktiv metodların istifadəsinə keçilməsi təhsilimizdə əhəmiyyətli dəyişikliklər
yaratdı. Dünyada təhsil sistemi ən yaxşı olan ölkələrdən biri Sinqapur təhsil
sisteminə keçid Azərbaycanda təhsilin sürətlə inkişaf edəcəyi proqnozunu verir.
Əhalisinin oxuyub-yazma baxımından dünyanının öncül sıralarında olan
Azərbaycanın bu üstünlüyü əslində təhsilin səviyyəsinin yüksək olmasını
əsaslandırmır, keyfiyyətli təhsilalma, dünyagörüşünün tələblərə uyğun
formalaşdırılması, ali təhsilin yüksək səviyyədə verilməsi və bunu dərk etməyin
önəmliliyi vacib məsələdir.
Ölkəmizin gələcəkdə inkişafının dayanıqlılığında ən önəmli rolu məhz təhsil
oynayacaq. Əgər maddi resurslar tükənirsə, bu heç də gələcəyin təminatı olmaz.
Azərbaycanın dünyada önəmli yer tutmasını yalnız təhsilin inkişaf etdirilməsi
səviyyəsinin yüksəldilməsi və gələcəyimizin aparıcı qüvvələri olan gənclərimizin
elmə marağını dərinləşdirməklə, həvəsləndirməklə təmin etmək mümkündür. Yeni
öyrənmə prinsipləri ilə şagirdləri əsas bacarıq vasitələri ilə vacib kompetensiyalara
malik şəxsiyyət kimi mənəvi, əxlaqi, intellektual biliklərə malik, estetik və fiziki
baxımdan yetişdirərək həyata hazırlamaq olar. Şagirdlər özünü idarə eləməyi
bacarmalı, xarakterləri inkişaf etməli, sosial əməkdaşlıq etməyi bacarmalı, ünsiyyət
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bacarıqlarına yiyələnməli, məlumatlar toplamağı bacarmalı, düşünməyi və
yaradıcılıqla mışğul olmağı bacarmalı, eyni zamanda öyrəndiklərini tətbiq etməyi də
bacarmalıdır.
Kürəviləşmə,
internet
informasiyalarının
hakim
mövqe
tutması,
texnologiyaların yüksək həddə inkişaf etdiyi bir dövrdə ölkələrdə humanitar və
ictimai-siyasi baxımdan islahatların fəlsəfiləşməsi, bəşəriyyətdəki statususunu əsaslı
surətdə dəyişdirmiş və artıq həmin sahədəki potensial strateji resursa dönüşmüşdür.
Təhsildə modernləşdirmə ənənələr arenasında sərbəst düşüncə idisə, müasir
dövrümüzdə islahatların istiqamətləri müəyyən mənada Qərb təhsil sistemi
mövqeyindən müəyyən olunur.
Modernləşdirilmənin ali təhsil istiqamətinin ilk məqsədi dövlətin ali təhsilinin
Qərb təhsili ilə inteqrasiyası, eyni zamanda Sinqapur təhsil sisteminin də
Azərbaycanda tətbiqinə başlanması, təhsilin məzmununun dünya təhsil prinsiplərinə
bənzər qurulması, rəqabətliliyin və cəlbediciliyin təmin olunması, ölkənin iqtisadi
cəhətdən inkişafına uyğun yüksək təhsilli kadr tələbatının ödənilməsi, həmçinin
çağdaş dövrün, müasir informasiya cəmiyyətində tələb olunan bilik və bacarıqlara
əsaslanan potensiallı kadrların yaradılması, həm iqtisadi, həm sosial, həm də siyasi
cəhətdən səmərəli təhsil sisteminin yaradılmasıdır. Deməli, təhsilin
modernləşdirilməsi cari problemlərin ən vaciblərindən biridir.
Cəmiyyətimizin inkişafının əsasını təhsilin inkişafı təşkil edir və bunu hər
zaman hər işdə hiss edirik. Lakin cəmiyyətdə “maddiyyat” xəstəliyi mövcuddur və
bu xəstəliyin müalicəsi üçün ilk öncə məktəbdən başlamalı, şagirdlərin şüurunda
əsaslı dönüş yaradılmalıdır.
Modernləşdirmə cəmiyyət, iqtisadiyyat və ictimai şüur olmaqla üç təməl
məfhum üzərində qərarlaşır. Modernləşdirilməni bu sahələrdə aparmazsaq, onda
aparılan bütün işlər, çəkilən bütün zəhmətlər hədər gedər. Cəmiyyət, eyni zamanda
hökumət bu cür dəyişikliklərin vacibliyini anlayır və bu istiqamətdə işlər görür.
Modernləşdirmə ilk öncə orta məktəblərdən başlamalıdır ki, ali məktəblərdə varislik
prinsipi pozulmadan, aparılan islahatlar nəticəyə əsaslansın.
Günümüzdə şagirdlərin bir qismi orta məktəb təhsilinə lazımi qədər can
yandırmır. Şagirdlər 9-cu sinfə qədər məktəb dərslərinə çalışır, sonar hazırlıq
məşğələlərinə adaptasiya olunurlar və orta məktəb dərsləri tamamilə diqqətdən
kənarda qalır. Bu, çox nataraz bir haldır. Şagirdlər dərslərə davamiyyətdə çətinlik
çəkirlər, repetitor yanına gedirlər və məktəbdən uzaqlaşma yaranır. Bir qism
şagirdlər isə tamamilə orta məktəb dərslərinə meyil və maraq göstərmirlər, təhsildən
uzaqlaşırlar və nəticədə yüzlərlə məzun ümumi orta təhsil haqqında və tam orta təhsil
haqqında attestat ala bilmir. Bunun səbəbləri araşdırılmalı, həyəcan təbili
çalınmalıdır. Təhsilin məzmununun müasir tələblərə cavab verə bilməməsinin
kökləri araşdırılmalı, sistem dəyişdirilməlidir. Əgər orta məktəbdə keçilən fənlər
həyatda həmin şagirdə lazım olmayacaqsa, əgər I qrupa hazırlaşan 11-ci sinif
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şagirdinin hədəfi 600 balı keçməkdirsə, lakin o evlərində sıradan çıxmış elektrik
lampasını dəyişə bilmirsə, onda, həqiqətən, təhsilimizi kökündən yeniləməliyik.
Modernləşmə mərhələsində qabaqcıl təcrübənin və Avropa ölkələrinin təhsil
sahəsindəki yeniliklərinin, innovasiyaların mənimsənilib tətbiq edilməsi məqsədilə
ardıcıl və sistemli pedaqoji tədqiqatların aparılması məqsədyönlüdür. Qabaqcıl
təcrübənin
nəticəyə
əsaslanmasını,
keyfiyyətliliyini
və
səmərəliliyini
müəyyənləşdirib, yeni mühitdə onların məzmun və forma baxımdan yeniləşdirilərək
tətbiqinə üstünlük verilir.
Təhsildə modernləşdirilmənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təlim öyrənənlərin
yalnız yeni elmi bilgilərlə yüklənməsində deyil, eyni zamanda təfəkkürün daimi
olaraq inkişafı əsasında bilik və bacarıqların müstəqil surətdə qazanılması və
mənimsənilməsi, lazımi bacarıqların və vərdişlərin, öyrənənə xas şəxsi
qabiliyyətlərin və keyfiyyətlərin qazanılmasına istiqamətlənib. Müəllimin bələdçiliyi
ilə şagirdlər bu zaman xüsusi nəzərdə tutulmuş, asan anlaşılan, yaddaqalan, tez
öyrənilən, ən mühüm öyrənmə materialının mənimsənilməsi prosesində hadisələrin
və faktların səbəb-nəticə əlaqəsini, qanunauyğunluqlarını üzə çıxarır və nəticə əldə
edir, vacib ümumiləşdirmələri aparmağı bacarır.
Şagird tədqiqatçıdır, öyrənəndir və kəşv edəndir. O, müstəqil tədqiqat
prosesində öhtəsindən gələ biləcəyi problemlərlə üzləşir və həmin məsələləri həll
etməyi bacarır. Şagird müstəqil tədqiqatçı kimi axtarıb kəşv etmə prosesində təlimin
tam hüquqlu iştirakçısıdır və tədqiqatçı olaraq təlim prosesində çıxış etməklə bilikləri
mənimsəyir.
Müasir təlim prosesində müəllim bələdçidir. O, problemli məsələləri
istiqamətləndirilmiş surətdə planlı təşkil etməklə tədqiqat məsələlərinin tədqiqatçı
qarşısında ortalığa çıxmasına meydan verir, problemlərin həll edilməsi üçün
metodiki dəstək göstərərək fasilitatorluq edir.
Müəllim demokratikləşmə, inteqrasiya, humanistləşmə, şəxsiyyətin
formalaşması, fərdiləşdirmə və şəxsiyyətin inkişafı kimi müasir pedaqoji təfəkkürün
əsas prinsiplərini həyata keçirir.
İnteraktiv təlim prosesi zamanı şagirdlər və müəllimlər arasında mövzuya və
dərsin gedişatına müvafiq olaraq təzahür edən yanaşma tərzindən, yəni müxtəlif
metodlardan – dialoqdan, şərhdən, rollu oyunlardan, izahdan və s. istifadə olunur.
Belə yanaşma tərzi əvvəlcədən planlaşdırılmadan təlim prosesi zamanı işin
gedişatına uyğun olaraq ortaya çıxır. Metodlar əksər hallarda tədqiqatçıların sərbəst
işi, müstəqil fəaliyyəti və prosesə müdaxiləsi ilə meydana çıxır. Bir tərəfdən də
interaktivlik şagirdlərin özləri arasında da təzahür edə bilər. Bu prosesdə şagirdşagird və müəllim-şagird münasibətlərinin eynihüquqlu mövqedə olması əsasdır.
Müəllimin öyrədən mövqeyində qalaraq məsləhətçi, fasilitator və ya bələdçi
funksiyasını yerinə yetirməsi təbiidir. O, öyrənənlərin araşdırmasına müdaxilə
etmədən tədqiqat sualını qoyur, problem yaradır və şagirdləri düzgün
istiqamətləndirir, onlara nəzarət edir, araşdırma fəaliyyətini yerinə yetirməyə kömək
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edir, lakin nəticəni hazır şəkildə onlara əsla vermir. Tapşırıqlar üzərində şagirdlər
özləri birgə və ya fərdi şəkildə tədqiqatlar aparırlar, müzakirələr edərək işləyirlər.
Təlimdə interaktivlik təlim prosesində yaranan şagirg-şagird münasibətində
təzahür edən öyrənmə əməkdaşlığı, məlumatın mübadiləsi zamanı ünsiyyəti və
şagird-müəllim birliyinə əsaslanır. Təlimdə interaktiv metodlar bu proses zamanı
bilik və bacarıqların öyrənilməsi, anlaşılma, şagirdlərin keyfiyyətlərə, qabiliyyətlərə
yiyələnməsini ehtiva edən vasitələr və ya yanaşmalardır.
Prosesin mərkəzində şagird – tədqiqatçı dayanan Konstruktivizm nəzəriyyəsinə
əsaslanan öyrənən – şagird cism və hadisələrlə münasibətdə olur, əlaqə yaradır və
nəticədə onların mahiyyətini anlayır, əlamətlərini qavrayır, ortalığa çıxan problemin
həllinə nail olur. Şagirddə müstəqil şəkildə işə və təşəbbüslər göstərməyə həvəs
yaranır, o, əqli təhlil məhsulu olan tədqiqat prosesində qazandığı bilikləri onda
öncədən mövcud olan billiklərlə əlaqələndirir və ən məqsədəuyğun nəticəni əldə edə
bilir. Konstruktivizm nəzəriyyəsinin nümayəndələri bildirirlər ki, tədqiqat prosesinə
mühit və tədqiqatçının fikir və düşüncələri təsir edə bilir. Bu təlim insanın beynində
axır zamanlar göstərilən araşdırma və təlim prosesinin nə tərzdə baş verməsi
barəsində olan bilgilər üzrə qurulub.
Hazırkı dövrümüzdə təlim prosesi zamanı şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü
inkişaf etdirmək və idrakın müstəqilliyinə xidmət edən situativ suallara, problemli
məsələlərə, düşündürücülüyə geniş yer verilməsi vacibdir.
Təlim prosesində bu cür dərslərə xüsusi yer verilməsi şagirdlərdə bilik,
baacarıq və vərdişlərə yiyələnməni formalaşdırır. İnteraktiv təlim metodları
müəllimin təlim prosesinə hazırlıq səviyyəsinin yüksək olmasını tələb edir. Bu
səbəbdən öyrədən hansı üsullardan nə vaxt və necə istifadə etməyi öncədən bilir,
dərsin mövzusuna aid köməkçi vasitələri – fakt və hadisələri problemin həllinə
istiqamətləndirməyi bacarır, dövrün tələblərinə uyğun elmi yenilikləri, texnikanı,
vacib ictimai-siyasi hadisələrə düzgün mövqedən yanaşır, mütəmadi olaraq
biliklərini artırıb özünü inkişaf etdirir.
Çağdaş zamanda dərs şagirdlərin dünyagörüşünü və intellektual səviyyəsini
inkişaf etdirməli, uşaqlarda əqidənin möhkəmlənməsinə münbit şərait yaratmalı,
əyani vasitələrlə və fərqli mənbələrdən alınan yeni məlumatlarla təchiz olunmuş
müasir dərs şagirdlərin dərketmə qabiliyyətini inkişaf etdirməlidir.
Müasir tədris prosesinin qarşısındakı əsas məqsədlərdən biri təlim və
tərbiyənin bərabər müstəvidə vəhdət təşkil etməsidir. Dərs onu öyrənənin əxlaqca
kamilləşməsinə, mənəvi cəhətdən inkişafına, vətənpərvər, insansevər, əməyə
münasibətdə mütərəqqi ruhlu yetişməsinə təkan verməlidir. Hazırkı dövrümüzdə dərs
prosesi milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasına istiqamətlənməlidir.
Öyrənilib tətbiq olunan yeni metod, tərz, yanaşma və vasitələr müstəqilliyi,
yaradıcılığı təkmilləşdirməklə yanaşı, şəxsiyyəti, onun ətrafındakılara – insanlara,
cəmiyyətə, təbiətə münasibətinə, mənəvi-əxlaqi dünyasına əhəmiyyətli təsir etməklə
zənginləşdirməlidir.
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Yeni anlayış olaraq aktiv işlənməyə başlayan “interaktiv pedaqogika” ifadəsi
ilk dəfə 1975-ci il alman tədqiqatçı Hans Frits tərəfindən işlədilmişdir. Alimin
tədqiqatlarına görə interaktiv işin məqsədi prosesdə iştirak edənlərin davranış
formasını dəyişib yaxşılaşdırmaqdır. Alim interaktiv metodları interaktiv tərbiyəyə
bənzədir. Onun fikrinə diqqət yetirsək, görərik ki, təlimdə interaktivliyi şagirdlər və
müəllimin qarşılıqlı təsiri - əməkdaşlığı kimi izah edilir.
Təlim prosesi zamanı şagirdlər arasında əlaqə, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təsir
əsasdır. Təlim prosesində əməkdaşların qarşılıqlı qüvvəsi ilə təlimin nəticəsi əldə
edilir. İştirakçılar öz üsərlərinə götürdükləri qarşılıqlı məsuliyyəti təlimin nəticələrinə
görə müəyyənləşdirirlər. Bu da şagirdlərə imkan verir ki, şagirdlərdə:
- Biliyin mənimsənilmə prosesi daha anlaşıqlı olsun;
- Öz fikrini formalaşdırıb düzgün ifadə etmək, mövqeyini əsaslandırmaq, müzakirə
etmək və sübuta yetirməyi öyrənsin;
- Başqalarını dinləyib eşitməyi, fərqli fikirlərə hörmətlə yanaşsın;
- Fərqli sosial situasiyaları modelləşdirmək, müxtəlif həyati əhəmiyyətli vəziyyətlərə
qoşulmaq və həyatı dərk etməklə öz şəxsi təcrübələrini zənginləşdirmək;
- Konstruktiv münasibətlər yaratmaq, özünün qrupdakı yerini müəyyənləşdirmək,
konfliktləri həll etmək, dialoqlara səy etmək;
- Təlim materiallarını təhlil etmək, onlara yaradıcı yanaşmaq;
- Ümumən problemin həllini tapmaq;
- İş fəaliyyətində layihələr tətbiq etmək, sərbəst işləmək, yaradıcı çalışmağa
öyrəşmək və s.
Çevik düşündürücü iştirak aktivliyi yaratmayan metodlar şagirdlərin marağını
təmin etməməklə qalmır, onlarda canlılıq yaratmır və fəaliyyətə təhrik etmir. Hər
şagirdin öz maraq və meyli, idealı, həyati istəkləri var ki, təlim məzmunca və
formaca bu istəkləri təmin etməlidir. Bu kimi şərtlər məzmunca metod və
texnologiyalar baxımından müasir təlimin yenilənməsinə tələbat yaradır.
Pedaqoji prosesdə baş verən yeniliklərdən biri də təlimdə tərbiyəedicilik
xüsusiyyətinin artmasıdır. Fəal təlim bilik vermə prosesində şagirdləri əxlaqi, iradi,
əqli, mədəni, estetik, hüquqi, iqtisadi, ekoloji və başqa istiqamətlərdən inkişaf
elətdirir.
Müasir dövrün tələblərinə cavab verən pedaqoji kadrlar lazımdır ki, təhsil
yenilənsin. Hər şey təhsilin idarəedicisindən, müəllimdən, təhsil sahəsində
çalışanların vətəndaşlıq amalından, mənəviyyatından, müasir düşünə bilmək
səviyyəsindən, ləyaqətindən, vətəndaşlıq borcundan və şəxsiyyətliliyindən asılıdır.
Fəal təlim şagirdlərə bilik verməklə yanaşı, həm də onları əqli, əxlaqi, iradi,
mədəni, estetik, hüquqi dəyərlər istiqamətində formalaşdırır. İnteraktiv təlim
metodlarından istifadəni aktuallaşdıran tələblərdən aşağıdakıları göstərmək olar:
1. Bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilə insanların cəmiyyətdə yaşaya bilməsi üçün
hazırğılının zəruriliyi;
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2. Uşaqlarda daha əvvəlki zamana görə dünyagörüşü, texniki, sosial
məlumatlılığının artması;
3. Çevik düşündürücü idrak fəallığını doğuran metodlara marağın artması.
Təlim prosesində müəllimin istifadə etdiyi metod, forma, üsullar təlim
strategiyalarını ehtiva edir. Son zamanlar pedaqoji prosesdə müxtəlif təlim
texnologiyaları tətbiq ollunmaqla, rəngarəng metodlardan istifadə olunur: əqli hücum
(beyin həmləsi), BİBÖ, söz assosiasiyaları, anlayışın çıxarılması, akvarium, venn
diaqramı, esse, rollu oyunlar, layihələrin hazırlanması, ziqzaq, auksion, təqdimat,
kublaşdırma, muhazirə, karusel, klaster, müzakirə, problemli vəziyyət və s.
“Tədris prosesində fəal təlim metodlarının daxil edilməsi şagirdlərin
passivliyinin aradan qaldırılmasına, təfəkkürün inkişafına, təlim keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə şərait yaradır. “Təhsil sahəsində İslahat proqramı”nın təlim-tərbiyə
prosesinin demokratikləşdirilməsi, humanistləşdirilməsi, humanitarlaşdırılması,
diferensiallaşdırılması, fərdiləşdirmə, inteqrasiya prinsiplərini geniş tətbiq etməklə
həyata keçirmək olar” [İstinad 7, səh. 282]
Zaman keçdikcə, cəmiyyət inkişafda irəlilədikcə köhnə təhsil sisteminin
dəyişməsi, artan ehtiyac və tələblərə cavab verəcək yeni təhsil sisteminin qurulması
və inkişaf etdirilməsiı aktuallaşır. Bu da yen-yeni təlim texnologiyalarının
yaradılmasını və tətbiq olunmasını zəruriləşdirir.
TALIŞINSKI NƏRGIZ NAZIM
MÜASIR TƏHSIL SISTEMINDƏ MODERNLƏŞDIRILMƏ, FƏAL
TƏLIM METODLARI
XÜLASƏ
Təhsilin modernləşdirilməsi cari problemlərin ən vaciblərindən biridir.
Kürəviləşmə, internet informasiyalarının hakim mövqe tutması, texnologiyaların
yüksək həddə inkişaf etdiyi bir dövrdə ölkələrdə humanitar və ictimai-siyasi
baxımdan islahatların fəlsəfiləşməsi, bəşəriyyətdəki statusunu əsaslı surətdə
dəyişdirmiş və artıq həmin sahədəki potensial strateji resursa dönüşmüşdür.
Təhsildə modernləşdirmə ənənələr arenasında sərbəst düşüncə idisə, müasir
dövrümüzdə islahatların istiqamətləri müəyyən mənada Qərb təhsil sistemi
mövqeyindən müəyyən olunur. Müasir təlim prosesində müəllim bələdçidir. Hər
şagirdin öz maraq və meyli, idealı, həyati istəkləri var ki, təlim məzmunca və
formaca bu istəkləri təmin etməlidir. Bu kimi şərtlər məzmunca metod və
texnologiyalar baxımından müasir təlimin yenilənməsinə tələbat yaradır. Müasir
dövrün tələblərinə cavab verən pedaqoji kadrlar lazımdır ki, təhsil yenilənsin. Təlim
prosesində müəllimin istifadə etdiyi metod, forma, üsullar təlim strategiyalarını
ehtiva edir. Çağdaş zamanda dərs şagirdlərin dünyagörüşünü və intellektual
səviyyəsini inkişaf etdirməli, uşaqlarda əqidənin möhkəmlənməsinə münbit şərait
yaratmalıdır.
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Müasir tədris prosesinin qarşısındakı əsas məqsədlərdən biri təlim və
tərbiyənin bərabər müstəvidə vəhdət təşkil etməsidir. Dərs onu öyrənənin əxlaqca
kamilləşməsinə, mənəvi cəhətdən inkişafına, vətənpərvər, insansevər, əməyə
münasibətdə mütərəqqi ruhlu yetişməsinə təkan verməlidir. Hazırkı dövrümüzdə dərs
prosesi milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasına istiqamətlənməlidir. Fəal
təlim şagirdlərə bilik verməklə yanaşı, həm də onları əqli, əxlaqi, iradi, mədəni,
estetik, hüquqi dəyərlər istiqamətində formalaşdırır
Zaman keçdikcə, cəmiyyət inkişafda irəlilədikcə köhnə təhsil sisteminin
dəyişməsi, artan ehtiyac və tələblərə cavab verəcək yeni təhsil sisteminin qurulması
və inkişaf etdirilməsiı aktuallaşır. Bu da yen-yeni təlim texnologiyalarının
yaradılmasını və tətbiq olunmasını zəruriləşdirir.

TALISHINSKI NARGIZ NAZIM
MODERNIZATION AND ACTIVE LEARNING METHODS IN THE
MODERN EDUCATION SYSTEM
SUMMARY
Modernization of education is one of the most important current issues.
Globalization, the dominance of internet information, the philisophicalization of
humanitarian and socio-political reforms in countries at a time of high technological
development has fundamentally changed its status in mankind and has already
become a potential strategic resource in this area.
If modernization in education was a free thought in the arena of traditions, in
our modern time the directions of reforms are in that sense determined by the
Western education system. The teacher is a guide in the modern learning process.
Every student has their own interests, and inclinations, ideals and vital desires that
must be provided by the content and form of learning. Such conditions create a need
to update modern teaching in terms of content, methods and technologies. Teachers
who meet the requirements of modern times are needed to renew education. The
methods, forms, and techniques used by the teacher in the learning and teaching
process include learning strategies. In modern times, the lesson should develop
students’ worldview and intellectual levels, create favorable conditions for the
strengthening of children’s beliefs.
One of the main goals of the modern educational process is to unite education
and upbringing on an equal footing. The lesson should stimulate the leaner’s moral
perfection, spiritual development, humanism, progressive attitude to work. At
present, the teaching process should be aimed at preserving national and moral
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values. Active learning not only imparts knowledge to students, but also shapes them
in the direction of mental, moral, volitional, cultural, aesthetic, legal values.
Over time, as society progresses, it is important to change the education
system, to build and develop a new education system that will meet the growing
needs and requirements. This necessitates the creation and application of new
learning technologies.
ТАЛЫШИНСКАЯ НАРГИЗ НАЗИМ
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.
РЕЗЮМЕ
Модернизация образования одна из важнейших задач современности.
Глобализация, засилье интернет информации, философизация гуманитарных и
общественно политических реформ в странах в эпоху высокотехнологичного
развития коренным образом изменили статус человечества и уже стали
потенциальным стратегическим ресурсом в этой сфере.
Если модернизация в образовании была свободной мыслью на арене
традиций, то направления реформ в наше время в известном смысле
определяются позицией западной системы образования. Учитель проводник в
современном учебном процессе. У каждого ученика есть свои интересы и
склонности, идеалы. Есть насущные желания, что обучение должно
удовлетворять эти желания по содержанию и форме. Такие условия создают
потребность в обновлении современного обучения по содержание, методам и
технологиям. Нам нужны педагогические кадры, отвечающие требованиям
современности, для обновления образования методы, формы и приемы,
используемые учителем в процессе обучения, включают стратегии обучения. В
современное время урок должен развивать мировоззрение и интеллектуальный
уровень учащихся, создавать благоприятные условия для укрепления детских
убеждений.
Одной из главных целей современного образовательного процесса
является обьединение обучения и воспитания на паритетных началах. Урок
должен побуждать обучающегося к совершенствованию своей нравственности,
духовному развитию, быть патриотичным, гуманным и прогрессивным в своем
отношении к работе. В настоящее время учебный процесс должен быть
направлен на сохранение национальных и нравственных ценностей. Активное
обучение не только сообщает учащимся знания, но и формирует их в
направлении
мыслительных,
нравственных,
волевых,
культурных,
эстетических, правовых ценностей.
Со временем, по мере развития общества, важно менять старую систему
образования, развивать новую систему образования, отвечающую растущим
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потребностям и требованиям. Это требует создания
обучения.
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GÜNEY AZƏRBAYCAN MƏTBUATINA QISA BİR BAXIŞ
(1978-2004-cü illər)

XÜLASƏ
XIX əsrin əvvəllərində Rusiya ilə İran arasındakı savaş nəticəsində Azərbaycan
iki yerə parçalanmış, Azərbaycanın Quzeyi və Güneyi o zamandan bir-birindən fərqli
inkişaf xəttinə malik olmuşdur. İki yüz ilə yaxın vahid bir xalqın mənəvi ünsiyyətinə
qoyulan qadağalar, şovinist çar və şahlıq rejimləri qədim və zəngin ədəbiyyata və
tarixə malik bir xalqın mənəviyyatına ağır zərbə olsa da, onun öz varlığını yaşatmaq,
gələcək nəsillərə ötürmək iradəsini, millilik qürurunu sındıra bilməmişdir. Bu
baxımdan o illərdə yaranmış ədəbiyyat, mətbuat xalqa əvəzsiz xidmət göstərmişdir.
Təqdim olunan bu məqalədə İslam İnqilabından sonra müasir dövrümüzədək
İranda yaşayan azərbaycanlı ziyalıların ədəbi-ictimai fəaliyyətindən, onların nəşr
etdikləri müxtəlif mətbu orqanlardan ətraflı bəhs olunur. Milli hökumətin
devrilməsindən 1978-ci il inqılabına qədər Güney Azərbaycanda ana dilinin
mətbuatda işlədilməsi qadağan olunmuşdur. Belə kı, müxtəlif illərdə Azərbaycanda
fars, ingilis və fransız dillərində 20-dən artıq qəzet və junal çap olunsa da türk dilində
heç bir mətbuat orqanı mövcud olmamışdır. 1978-cı il inqılabından sonra İranda qısa
müddətli demokratik dəyışikliklərin yaranması ilə bərabər, türkcə mətbuatın nəşrinə
imkan yarandı.
Məqalə Güney Azərbaycanda mətbuat tarixi haqqında sistemli məlumat məqsədi
ilə yazılmışdır. Məqalədə Cənubi Azərbaycna dövri mətbuatı haqqında xülasə
şəklində ətraflı məlumat verilir.
Araşdırmadan jurnalistika, filologiya, tarix və şərqşünaslıq fakültələrində təhsil
alan tələbələr, eləcə də oxucu kütləsi faydalana bilər.
Açar sözlər: Cənubi Azərbaycan, mətbuat, matbuat tarixi, dövri mətbuat,
ədəbiyyat
Bir millətin tarixini və mədəniyyətini, ictimai siyasi proseslərin öyrənilməsində,
ədəbi dilin formalaşmasında, fikrin, düşüncənin ən anlaşıqlı şəkildə kütlələrə
çatdırılmasında mətbuatın rolu böyükdür.
Milli hökumətin devrilməsindən 1978-ci il inqılabına qədər Güney Azərbaycanda
ana dilinin mətbuatda işlədilməsi qadağan olunmuşdur. Belə kı, müxtəlif illərdə
Azərbaycanda fars, ingilis və fransız dillərində 20-dən artıq qəzet və junal çap olunsa
da türk dilində heç bir mətbuat orqanı mövcud olmamışdır. 1978-cı il inqılabından
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sonra İranda qısa müddətli demokratik dəyışikliklərin yaranması ilə bərabər, türkcə
mətbuatın nəşrinə imkan yarandı.
Tədqiqatçı Pərvanə Məmmədli 151 illik Güney Azərbaycan mətbuatı haqda
araşdırmasında deyir: "İki əsrə yaxın vahid bir xalqın mənəvi ünsiyyətinə qoyulan
qadağalar, şovinist çar və şahlıq rejimləri, sonralarsa bolşevik rejimlər qədim, zəngin
ədəbiyyata, tarixə malik bir millətin mənəviyyatına ağır zərbə olsa da, onun öz
varlığını yaşatmaq əzmini sındıra bilməyib. Bu baxımdan o illərdə yaranmış
ədəbiyyat, mətbuat xalqa əvəzsiz xidmət göstərib. Güney Azərbaycanın mətbuat
tarixi ilə milli azadlıq hərəkatı paralel olub. Hər inqilabdan sonra mədəni həyatda da
irəliləyiş olub, ancaq hakim dövlət siyasəti milli tərəqqinin qarşısına sədd
çəkib"[1.,s.230]
1978- ci il oktyabr ayının 14-də mətbuata qoyulmuş senzura ləğv edildi. Şahın
İranı tərk etməsindən (1979-cu il yanvarın 16-da) sonra 1979-cu il yanvar ayının 17də Təbrizdə Azərbaycan və fars dillərində “Ulduz” adlı qəzetin ilk sayı dərc olundu.
Qəzetin 1-ci sayının başında belə bir yazı görünürdü:
“1979-cu ilin əvvəlində fiziki və mənəvi cəhətdən sındırılmış şah Məhəmməd
Pəhləvi İranı tərk etdi, Ayətulla Xomeyni Tehrana qayıtdı”.[2]Həmçinin Xomeyni
ingilis jurnalistinə verdiyi qısa müsahibəsində Şaha olan münasibətini bildirib, eyni
zamanda ölkənin gələcəyi ilə fkirlərini bölüşüb.
Qəzetin səhifələrində Xomeyninin “Marksistlər öz baxışlarını ifadə etməkdə
tamamilə azaddırlar” müraciətindən sonra Azərbaycan dilinin inkişaf mərhələləri ilə
bağlı yazılara geniş yer verildi.
Qəzetin ilk nömrəsində doktor Məhəmmədəli Fərzanə öz xeyir duasını verərək
yazır:” Ağır boğuntu və dözülməz istibdad illərindən sonra sizin hümmət və
bacarığınız sayəsində ana dilində parlayan “Ulduz” nə qədər xırda və yığcam olsa da
bir ilk addım kimi təqdirə layiqdir. Bütün azərbaycanlılar və xüsusilə zəhmətkeş
camaat tərəfindən çox sevinc ilə qaşılanır. Bu o deməkdir ki, yarım əsrdən çox
davam edən istila siyasəti azərbaycanlıların öz ana dilindən, milli varlığından, adət
və ənənələrindən ayrı salmışdı. Mən sizin bu işdə nə kimi çətinliklərlə üzbəüz
olduğunuzu başa düşürəm və sizə öz vəzifələrinizi bacarıqla yerinə yetirməkdə
müvəffəqiyyətlər arzu edirəm”.[2]
“Ulduz” qəzetinin 10 nömrəsi buraxıldıqdan sonra yayımı dayandırılmışdır.
İnqilabdan keçən sonrakı illərdə Tehranda, eləcə də Güney Azərbaycanın Təbriz,
Urmiya, Ərdəbil, Astara, Miyana, Zəncan, Əhər, Xoy, Maku, Şəbüstər, Muğan, və bu
kimi şəhərlərində "Odlar yurdu", "Çənlibel", "Araz", "Molla Nəsrəddin",
"Azərbaycan", "Vətən uğrunda", "Oxtay", "Səttar xan bayrağı", "İrəli", "Muştuluq",
"Bahari-Azərbaycan", "Ayəndeyi-Azərbaycan" kimi qəzetlər və "Koroğlu", "Birlik",
"Azadlıq", "Qardaşlıq", "Varlıq", "Dədə Qorqud", "İnqilab yolunda", "Azərbaycan
səsi", "Günəş", "Ülkər", "Yeni yol" kimi jurnallar çap edilərək yayıldı.
Bu mətbuat orqanlarında İran, o cümlədən Azərbaycan cəmiyyəti ictimai-iqtısadı
problemlərinə, onların çətinlik və ehtyaclarını əks etdirən yazılara çox yer verilirdi.
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Bununla yanaşı, türkcə mətbuat səhifələrində Azərbaycan xalqının tarixi, onun
mədəniyyəti, dili və ədəbiyyatının işıqlandırılması və xalq tərəfindən sevilməsi də
önəmli yer tuturdu.
Bəhs olunan dövrdə qəzet və jurnallar, əsasən, siyasi təşkilatların ideya - təbliğat
vasitəsi kimi yaradılır və nəşr olunurdu.
Həbib Sahirin başçılıq etdiyi Azərbaycan mədəniyyəti cəmiyyəti fəaliyyətinə ilk
olaraq «Yoldaş» dərgisi ilə başladı . Hüseyn Düzgünün təşəbbüsü və əməyi
nəticəsində çıxan «Yoldaş»ın ilk nömrəsi 1978 (1357)- ci ilın 12-ci ayında Tehranda
çapdan çıxdı. Həftəlik olan bu dərgi səhifələrində şeirə, həkayəyə, xəbərlərə,
görkəmli şəxslərin ədəbi fəaliyyəti haqqında yazılara, klassik ədəbiyyata yer verirdi.
Hətta uşaqlar uçün də xüsüsi səhifə vardı.
Jurnal yazır: ”Azərbaycan Azadxavahlar firqəsinin orqanı olan “Yoldaş” həftəlik
dərgisinin birinci nömrəsi əlimizdədir. Bu dərgi fəqir füqərann qərarı ilə firqəmizin
ətrafında yaranan Azərbaycan Yazıçılar heyəti tərəfindən nəşr olunur. Jurnalda sadə
Azərbaycan dilində kütləvi xəbər və mətləblər nəşr edib firqəmizin müxtəlif ictimaisiyasi məsələlərinə də aid nöqteyi nəzərlərini xalqa çatdıracayıq”.[3]
Professor Şövkət Tağıyeva «Yoldaş»ın fəaliyyəti barədə yazır: «İranın mövcud
şəraitində Azərbaycanın yalnız fəhlə və zəhmətkəş kəndlilərini müdafiə edirdisə, 18ci nömrəsindən sonra başlayan üçüncü döründə «Yoldaş» jurnalının Azərbaycan
mədəniyyəti, cənubda Azərbaycan milli hüquqları uğrunda mübarzəsində daha geniş
sosial qüvvələrə əsaslanmağa çalışması hiss olunur».[4.,s.153]
«Yoldaş» dərgisi daha çox siyasi bir dərgi
kimi tanınaraq 21 nömrə
buraxıldıqdan sonra 1980(1359)- cu ildə yayımı dayandırılmışdır. «Yoldaş»
bağlandıqdan sonra, Hüseyn Düzgün «İnqlab yolunda», daha sonra «Yeni yol»
dərgilərini nəşr etdirdi. Bu dərgilərin ömrü az olsa da, onların hər biri və burada
yazılan yazılar təkcə Güney Azərbaycanda yox, bütün İran məkanında oyanış və
dirçəlişdə önəmli rol oynamışdı.
«İnqilab yolunda»
dərgisi 1980(1359)-cu ildə Tehranda nəşr olundu.
Yurnal birinci nömrəsində öz məqsəd və məramını belə izah edirdi: “ “İnqilab
yolunda” adlı məqsədimiz İslam cümhuri qanun əsası çərçivəsində, həqiqi inqilabi
qüvvələrin birlik təbliği, İran millətinin şanlı inqilabından müdafiə, İranın ərazi
bütövlüyü və İslam Çümhuri nizamının uğrunda Amerika başda olmaqla dünya
imperialistləri ilə amansız mübarizə və qəhrəman Azərbaycan xalqının insansevər və
vətənəprvər amal və arzularını bəyan və təbliğ etməkdir. Məqsədimiz Azərbaycan
mədəniyyət və incəsənəti sahəsində millətimizə uyğun və mütərəqqi bir şəkildə
canlanma hərəkətinə kömək etməkdir. Yəni nəslimizi zəngin ədəbiyyatımızın
nümunələri ilə tanış etmək uğrunda çalışmaq, bizim böyük haqq və
vəzifələrimizdəndir”[5]
Ədəbi-siyası məcmuə olan «İnqilab yolunda» dərgisində Şımalı Azərbaycan
ədəbiyyatına və digər türk xalqlarının ədəbiyyatına yer verilirdi. 13 nömrə çixdıqdan
sonra, bu dərginin də fəaliyyəti dayandırıldı.
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Azərbaycan mədəniyyəti cəmiyyətinin orqanı olan və 1982(1361)- ci ildə çıxan
«Yeni yol» dərgisi, özünü ədəbi- bədii məcmuə kimi tanıdaraq 3 aydan bir nəşr
olunurdu. Hər nömrəsində şeir, hekayə, nəsr, tənqidi məqalələrə yer verirdi.
Jurnal, elə ilk nömrəsindən başlayaraq, Azərbaycan ədəbi dilini təbliğ edərək,
«ölmüş osmanlı dili və ya vilayəti ləhcələrdə yazmaq xəstəliyindən çəkinmək üçün,
ədəbi azərbaycan dilini öyrənməliyik”[6] şüarı ilə çıxış edirdi.
Şımalı Azərbaycanda da bu dərginin nəşrini alqışlayırdılar. Xalq şairi Söhrab
Tahirin «Qəhrəman xalqın qəhrəman ədəbiyyatı olar» adlı məktubu buna misaldır.
“Yeni yol” jurnalı öz səhifələrində Şımali Azərbaycanda yaşayan elm,
ədəbiyyat xadimlərının yazılarına geniş yer verir və burada baş verən hadisələrə də
biganə deyildi. Məsələn yurnalın 4- ci nömərəsində məşhur bəstəkarımız Qara
Qarayevin ölümü münasibəti ilə Cabır Alişanın yazdığı «İldırımlı yollar» adlı şeiri
çap edilmişdir.[7.,s.27]
Təbrizdə ”Koroğlu” aylıq dərgisi 1979(1358)-cı ildə Hüseyn Feyzullahi Vəhidin
təşəbbüsü ilə nəşr olundu. Yurnalın ilk nömrəsinə yazdığı proqram mahiyyətli
məqaləsi xüsusi ilə maraqlıdır. Məqalədə "Koroğlu”nun xalqa bağlı olacağını
bildirir, qarşıya qoyduqları vəzifələri sadalayır və ana dilinə üstünlük verəcəklərini
yazırdı: ”Koroğlu” dərgisinin yazıçı heyəti çalışacaq ki, Azərbaycan dilini və onun
ədəbiyyatını və gözəl sənətlərini, (hansı ki, keşmiş rejimlər aradan qaldırmaq
istəyirdilər,) Azərbaycan xalqına tanıtdırıb və bu sahədə hər nə qədər kiçik olsa bir
qulluq eləsin.”[8]
Lakin “Koroğlu" aylıq dərgisinin ömrü uzun olmadı və uç nömrə yayıldıqdan
sonra nəşrinin qarşısı alındı.
«Koroğlu» dərgisındən sonra 1980 (1359)-cu ildə Hüseyn Feyzullahi Vəhid
Təbrizdə Azərbaycan dilində “Dədə Qorqud” jurnalının nəşrinə başladı. Eloğlu, M.
Nəqabi, Firudin Hasari, H. M. Savalan, Bəhram Elçin, Əsgər Fərdi, Həbib Sahir,
Haşım Tərlan, H.Sədiq, Həbib Fərşbaf, H. İldırım, Səməd Sərdarniya, Aşıq Bəşir və
başqa yazıçıların əsərləri bu dərgidə çap olurdu.
Satira, yumor, aşıqların şeirləri və dastanları “Dədə Qorqud” dərgisinin əsas
mövzularından sayılırdı. Dərginin üst
və arxa qapaqlarında Azərbaycan
qəhrəmanları və böyük şəxsiyyətlərin o cəmlədən Babək, Koroğlu, İmaddədin
Nəsimi, Füzüli və Dədə Qorqud dastanlarının qəhrəmanlarının şəkilləri əks olunurdu.
"Dədə Qorqud" jurnalı öz səhifələrində Məsihinin, Həbibinin, Füzulinin və
başqa klassik Azərbaycan şairlərinin həyat və yaradıcılığını böyük cəsarət və
prinsipiallıqla təbliğ edirdi. Bu cür nümunələrin çox qismi jurnalda “Klassik
irsimizdən” rubrikası altında verilirdi.
Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov “Azərbaycan” jurnalında “Dədə Qorqud” dərgisi
haqqında “Cənub sovqatı” adlı məqaləsində yazır: “Şahlıq süqutundan sonra İran
Azərbaycanında meydana gələn müxtəlif mətbuat cəmiyyətlər, birliklər və qruplar
tərəfindən buraxılsa da bir məqsəd onların hamısı üçün səciyyəvidir. “Çənlibel”,
“Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Varlıq”, “Azərbaycan”, “Birlik” və s. bu kimi nəşrlərin
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hamısında çalışan Azərbaycan yazıçı və ziyalıların başlıca məqsədi Azərbaycan
dilini azərbaycanlılara qaytarmaqdır.”(9)
Cənubi Azərbaycanın və İranın müxtəlif bölgələrinin görkəmli ziyalıları, şeirsənət adamları jurnalın səhifələrində şeirlərlə çıxış edir, jurnalın milli məramla nəşrə
başlamasını böyük sevinclə təqdir edirdilər.Bu münasibətlə böyük şairimiz
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Haşım Tərlan, Muradəli Qureyşi (Qaflantı) “Dədə
Qorqud”un redaksiyasına xüsusi şeir göndərmiş, jurnalın nəşrini alqışlamışlar.
Professor Abbas Zamanov jurnala göndərdiyi təbrik məktubunda yazır: «Nəşr
etdiyiniz “Dədə Qorqud” jurnalının ancaq birinci nömrəsi əlimə keçmişdir. Əgər lütf
edib o biri sayları da mənə göndərsəniz sizə minnətdar olaram...» .[10.,s.9] Habelə
Həbib Sahir və Səlamullah Cavid də Tehrandan jurnala təbrik məktubları
göndərmişlər.
Yurnal ilk növbədə fars şovinizmini ifşa edən yazılar dərc etdi və milli dil
məsələlərin təhlilinə daha çox yer verirdi. Yurnal 4-5-ci sayında yazırdı: “İllər boyu
şovinistlər hakimiyyətinin altında yaşayan, günəşdən pay aparmayan xəlqimiz iki ilə
yaxındır ki, əsarət zəncirlərinin çoxun qırıb və gözaçıqlıqla günəşə sarı yol gedir.
Lakin hələ də var ki, rejimi-şahənşahı yaradan əsarət zəncirlərindən neçəsi qalır...
Azərbaycanda xəlqimizin ana dilində mətbuat və nəşriyyələrin yeri boş qalıb.
Mətbuat və nəşriyyat hər ölkənin çırpınan ürəyidir. Mətbuatsız xəlq ölü bir
xəlqdir...[10.,s.2]
Şahlıq rejiminə zəfər çalandan sonra Azərbaycanda da yerli ruznamə və
məcəllələr yayındı. Lakin necə ki, bilirsiz, qara qüvvələr tərəfindən, ya yoxsulluq
tərəfindən tətilə çəkildi. O cümlədən “Ulduz”, “Odlar yurdu”, “Çənlibel”, “Araz”,
“Molla Nəsrəddin” ruznamələrin və “Koroğlu”, “Yolda”, “Birlik”, “Azərbaycan
səsi” məcəllələrin ad aparmaq olar. İndi Azərbaycan ölkəsində azəri türkcəsində
çıxan yalnız “Dədə Qorqud” məcəlləsidir. Biz də indi maliyyə imkanatımız qurtulub,
gedirik ki, o birilərə tay olaq. Qan qardaşlar, gəlin əl-ələ verək, qoymayaq bu açılan
gül ədəbiyyat bağımızda solsun... Aya, bu insafdı 18 milyonluq xəlqimizin dili və
ədəbiyyatı belə yasaq olub, xarlığa düçar olsun? Aya, bu “fərhəngi-istemar degil?
Niyə gərək türki mətbuatı belə xar olsun?”[10.,s.1-2]
” Dədə qurqud” dərgisi ikı il və 20 nümrə yayıldıqdan sonra 1982(1361)-cı il
aprel ayında nəşri dayandırıldı.
1990- cu il «Keyhan» qəzetinin əlavəsi olaraq Abbas Səliminin rəhbərliyi ilə
«Ürəkdən-ürəyə yol» (sonra “Yol” dərgisi kimi nəşr olundu ) həftəliyi Azərbaycan
dilində, professor Həmid Məhəmmədzadə və İsmail Hadinin təşəbbüsü ilə yayılmağa
başladı.
«Ürəkdən- ürəyə yol» həftəliyi 1990(1370)- cı ildə Eyvaz Taha Abadpurun
başçılığı ilə təkmilləşdi.
Eyvaz Tahanın ön sözü ilə Azərbaycan dilində buraxılan «Yol» jurnalı Güney
Azərbaycan mətbuat tarıxındə hadisə sayılırdı. «Yol» dərgisi dövlət imkanlarından
faydalanaraq yarım rəngli çap olaraq yüksək tirajlı bır dərgiyə çevrildi.
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“Yol”un əməkdaşları bunlar idı: professor Həmid Məhəmmədzadə,Əmin
Sədiqi,İsmail Hadı, Əli Urmulu, Abdulla Bəhrallumi, Atilla Maralanlı, Qəhrəman
Nuranı, Əkbər Azad, Elşən Seyidzadə, Əlyar Kərımxanlı.
Görkəmli alim doktor Cavad Heyət başda olmaqla Azərbaycanın tanınmış
alimləri, şair və yazıçlarının əksəriyyəti öz əsərləri ilə “Yol” dərgisində çıxış
etmişlər.
Harvard Universitetinin professoru Brenda Şifer "Yol" dərgisi barədə yazır: 90ـcı
illərdə Azərbaycan dilində «Yol» adlı bir rəsmi qəzetin buraxılışına izn verildi.
Yolun hər nömrəsi azərbaycanca istılahların fars dilinə tərcüməsi gedən «sözlük»
səhifəsini ehtiva edirdi. Oxucu dairəsini genişəlndirmək məqsədi güdən belə bır
girişim, bu gerçəkliyi göstərirdi ki, “Yol”un yazıçıları sovet azərbaycanında çıxan
kitablar və məqalələri oxumuşlar, və akademik dairələrdə işlədilən terminlərlə
tanışdırlar. Azərbaycan dilini oxumağa, yeniyetmə nəsli ruhlandırmaq üçun, Yol”a
uşaqlar özəl sayısı da əlavə edilirdi, bu özəl sayılarda, oyunlar və nağıllara yer
verilirdi.” [11]
Bu jurnal kütlə içındə sevildiyinə və geniş miqyasda yayıldığına görə
Azərbaycanın müxtəlif kənd və şəhərlərindən və hətta İranın ucqar yerlərindən bu
dərgiyə çoxlu məktublar gəlirdi. Jurnala olan məhəbbət redaksiyaya göndərilən
məktublardan hiss etmək olardı.
Güney Azərbaycanımızın görkəmli ədəbi simalarından olan Həmid Nitqi “Yol”
jurnalının redaksiyasına məktub yazmaqla öz ürək özlərini belə ifadə edib:
“Məcmuənizi oxurkən kədərimi,qəm qüssəmi unutdum. Əliniz, qolunuz var olsun.
Şübhəsiz ki, “Yol” məcəlləsinin buraxılması Azərbaycan ədəbiyyatı aləmində gözəl
bir hadisədir. Ümid edirəm ki, onun Azərbaycan dili və ədəbiyyatında geniş təsiri
olsun. Dilimizin pozulub düzəlməsində biz özümüz də təsirliyik. Gənc yaşında
olduğunuza baxmayaraq gözəl qələminiz bizi çox sevindirir”. [12.,s.18]
Dərginin baş yazarı Eyvaz Taha « Əbütə» imzası ilə «Yol», yola düşdü adını
daşıyıan Ön söz məqaləsində yazır: ”1989(1368)-ci il bəhmən ayının 4-də xaricdə
yaşayan vətəndaşlar üçün buraxılan “Keyhan həvayi” dərgisinin səhifəsində “Yol”
anadan oldu. Neçə həftə keçmədən bu ölümcül uşaq canlanaraq əvvəlcə iki, sonra
ötən xordad ayında dörd səhifə də nəşr olundu. Yenə də boya başa çatıb ölməz
Şəhriyarın vəfatı il dönümündə səkkiz səhifəyə artdı. Get-gedə “Yolu” məcəllə
şəklində buraxıb İranda, şurəvi Azərbaycanında, Avropada və başqa ölkələrdə
yaymağa məqsədə uyğun gördük. Çox keçmədən “Yol” yola düşdü”.[12.,s.3]
Bu dərgidə
görkəmli şəxsiyyətlərlə müsahibələr aparlır, tarixi, ədəbi
mövzular araşdırılır, şeir, hekayə, şifahi xalq ədəbiyyatı, ədəbi və elmi məqalələr
dərc edilirdi. Dərgidə azərbaycanlılar öz qohumlarını axtarır və bu barədə elanlar
verirdilər.
“Yol” dərgisi İran azərbaycanlıları arasında çox geniş yayılmışdı və
hökumət bu meylin özü üçün təhlükə olduğunu görüb iki ildən sonra 43-cü nömrəsi
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yayınlandıqdan sonra onun nəşrini qadağan etdi. “Yol dərgisi, qısa ömrünə
baxmayaraq, Güney Azərbaycanın çağdaş ədəbiyyatında bir dönüm nöqtəsi oldu.
Sonralar “Yol” dərgisi xüsusi olaraq uşaqlar üçün "Kəpənək" dərgisi nəşr
etməyə başladı. Son sayılarda səhifəlrinin sayı 64ـdə qədər artmışdı. Dərgi
uşaqların zövqünə uyğun şəkildə bütünlüklə rəngli çap olunub. Dərgidə şəkil, şeir,
hekayə, tapmaca kimi yazılar yer alıb.
1990(1369)- cu ilin önəmli mətbuat hadisələrindən biri də türkcə-farsca buraxılan
«Cuvalduz» satirik dərgisi olmuşdur. «Cuvalduz» dərgisi 1990(1369)- cu ildən
1994(1373)- cü ilədək 36 nömrəsi yayıldı. Bu dərginin yaradıcısı tanınmış yazıçı
Zəhra Vəfai xanım idı.
«Cuvalduz» jurnalı daha doğrusu XX əsrin əvvəllərində buraxılan «Molla
Nəsrəddin» jurnalının davamçısı kimi xalqımız içındə özünə geniş yer açmışdı.
«Cuvalduz» dərgisi türkcə-farsca yazıları ilə azərbaycanımızın acı-ağrılarını satirik
üslubda oxucularına çatdırırdı.
1991- cı ildən sonra türkcə- farsca buraxılan nəşrlərdən «Omid-e Zəncan»
həfətəliyi mətbuat tarıxımızdə özünə önəmli yer qazanmışdır. «Omid-e Zəncan»
mətbu orqanı Zəncan şəhərində Əhməd Həkimpurun rəhbərliyi ilə buraxılırdı. Bu
mətbu orqanı mılli məsələlər və İran İslam Respublikasının əsas qanunu 15- cı və 19
-cu maddələrinin icrası barədə məqalələr yazırdı.Tanınmış yazıçı Məhəmmədrza
Kərimi dərginin türkcə bölümünün rəhbəri idı.12 səhifəlik farsca-türkcə bölümü
“Yaşıl yarpaq” adlanırdı. “Omid-e Zəncan həftəliyi 2000(1379)- cu ildə bağlandı.
Zəncanda Məhəmməd Nagi Salihinin rəhbərliyi ilə nəşr olunan “Peyke
Azer” adlı türkcə-farsca aylıq dərgisi 2000-ci ildən buraxılmağa başlamışdı. 64
səhifəlik dərginin farsca bölümünün redaktoru Bəhram Məhəmmədi, türkcə
bölümünün redaktoru Məhəmməd Bağban Kərimi idi. “Peyk-e Azer” jurnalı öz
səhifələrində Güneyli və Quzeyli alimlərin araşdırmalarından, ədəbi dilimizin
təbliğinə kimi yer ayırırdı.
2000-ci ildən indiyə kimi “Araz”, “Əxtər”, “Bəhar Zəncan”,
“Savalan”,”Pəyame Ərdəbil”, “Saray”,”Mehre Ərdəbil” “Sədaye Urmiya”,
“Ulduz”, “Asan”, 2001-ci ildən “Sina”, “Ərməğane Azərbaycan”, ”Xudafərin” və
s. azərbaycandilli dövri nəşrlər də işıq üzü gördü.
Bu illər ərzində Təbriz, Ərdəbil, Urümiyə, Zəncan, Həmədan, Qəzvin,
Mərənd, Xoy, Kərc, İsfəhan, və başqa şəhərlərdə doğma dilimizin məkətəblərdə
tədris olunması məsələsi və mıllı varlığımızla əlaqədar tələbə dərgiləri (türkcə və
farsca) nəşr olunurdu.
1999-2006 (1378-1385)-ci illərə qədər müxtəlif şəhərlərdə Tehranda: “Öyrənçi”,
“Çağrı”, ”Birlik”, ”El səsi”, “Yaşmaq”, ”Dalğa”, “Şəhriyar”, Təbrizdə: “Araz”,
“Yarpaq” “Günəş”, “Barış”, “Ayna”, “Xəzər”, “Səhənd”, Ərdəbidə: “Savalan”,
“Yurd”, “Dan ulduzu”, “Sabah”, Urmiyada: “Ulduz”, Bulud”, Oyanış”, Varlıq”,
“Yol bir”, Zənganda: “Səs”, Araz səsi”, “Yaşar” və s. adları çəkilmiş tələbə dərgisi
yayınlanmış və yayınlanmaqdadır.
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1999(1378)-cı ildən çalışqan türk tələbələrinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və
İranın başqa şəhərlərinin tədris müssisələrində buraxılan türkcə – farsca tələbə
dərgilərin, gənc nəslin mədəni irs ilə yaxından tanış olmasına, gənclər arasında
xalqımızın tarixi keçmişinin öyrənilməsinə geniş və dərin təsiri olmuşdur.
2004 (1383)- cu ildə üç önəmli «Dilmac», «Yarpaq» və «Xudafərin» jurnalları
nəşr olundu.
«Dılmac» dərgisi türkcə- farsca ayda bır dəfə Əlirza Sərrafinin redaktorluğu ilə
Təbrizdə nəşr olundu. 2007-ci ildə 33 sayı çıxdıqdan sonra nəşri dayandı.
Tehranda Azərbaycan dilində çıxan “Yarpaq” qəzeti 2004-cu ilın ortalarından
ardıcıl olaraq çıxmağa başladı. «Yarpaq» həftəlik qəzetinin redaktoru Əzim Abadpur
(Eyvaz Taha) idi. Bu, azərbaycan dılındə, 12 səhifəlik, gözəl tərtıbatla çıxan
müstəqil qəzet idı. Qəzet Azərbaycanlılar, Qaşqaylar, Xorasan və Xəlc türkləri
yaşayan bölgələrdə yayılırdı. Qəzetdə ümümiyyətlə, Azərbaycan mədəniyyəti,
Azərbaycan diıinin tədrisi və təbliği 4 səhifədə işıqlandırılırdı. Bir səhifə şeirə, bir
səhifə isə bədii nəsrə ayrılırdı. Bir səhifəlik satıra, yumor və karıkatura, bır səhifə də
isə türk dünyasına aid mövzular işıqlandırırlırdı.Tam 4 səhifə də isə humanıtar
elmlər, fəlsəfə və tənqidə yer verilirdi.
Qəzetin nəşri 2011-cı ilın başlanğıcında dayandırıldı.
«Xudafərin» dərgisi isə ayda bir dəfə türkcə- farsca Hüseyn Şərqi Soytürkün
redaktorluğu ilə Tehranda buraxılır. «Xudafərin» jurnalı artıq öz davamlılığı, və
oxunaqlığı ilə alimlərimizin, ədiblərimizin rəğbətini qazanmışdır.
«Xudafərin» jurnalının baş redktoru Hüseyn Şərqi Soytürk "Baş redaktordan"
adlı yazısında belə yazır: “Xudafərin qəzetçilik tariximizdə yürəmizə aid ilk və
yurdumuza aid birinci məktub və yazılı əsərimiz olaraq həyatımıza ayaq basır. Bu
dərgi elimizin və onun varlığının gərəkçəsidir. Azərbaycanın gərçek həyatına həqiqi
pəncərə olan “Xudafərin” aylıq dərgisi ümid edirəm sorunlarımızın çözülməsində öz
sözünü deyə biləcək”.[13.,s.3]
Hüseyn Məhəmmədzadə Sədiq, Eloğlu, Behad Behzadi, və s. ilk gündən
“Xudafərin” jurnalının səmimi və fədakar həmkarlarından olmuşlar.
Dərgidə əsasən vətən, yurd təəssübü, milli qeyrət, kimlik,birlik mövzuları təşkil
edir.
Professor Nizami Xudyevin ana dilinin inkişafı uğrunda yazdığı silsilə məqalələri
elə ilk saylarından jurnalın nüfuzunun artmasına, oxucu auditoriyası qazanmasına
səbəb oldu. Dərgidə akademiklər İsa Həbibbəyli,Nizami Cəfərov, professorlar
Qəzənfər Paşayev,Teymur Əhmədov, Marifə Hacıyeva, Vüqar Əhməd, İslam
Qəribli, Abbasqulu Nətəfzadə, tədqiqatçılar:fəlsəfə doktorları,elmi işçilər F.
Süleymanoğlu, M. Mehdibəyova,
E. Şükürova, D. Rzayeva və s. silsilə
məqalələrinin verilməsi ədəbi salnamənin əhatə etdiyi nüfuz dairəsi barədə də
müəyyən təsəvvür yaradır. Dərgi hər sayında Azərbaycan ziyalılarının həyat və
yaradıcılığına, elmi nailiyyətlərinə, geniş yer ayırır. Dərgidə Azərbaycan Yazıçısı
– 321 –

Filologiya məsələləri, № 4, 2022

və alimi Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığına geniş yer verilmişdir. Ədibin “Füzuli
şeiri haqqında” elmi araşdırması olduğu kimi oxuculara təqdim edilmişdir.
2019-cu ilin "Nəsimi ili" elan edilməsi ilə bağlı olaraq dərginin xüsusi buraxılışı
dahi şair və mütəfəkkirə həsr olunmuşdur. Dərgidə professor Vüqar Əhmədin “İ.
Nəsiminin dini-fəlsəfi görşləri” elmi məqaləsi yer alıb.
“Xudafərin" jurnalı İran İslam Respublikasında Azərbaycan dilində nəşr olunan
ən uzun ömürlü va davamlı elmi-ədəbi dərgidir.
Cənubi Azərbaycanın mətbuat tarixi ilə milli azadlıq hərəkatı paralel olmuşdur.
Fəqət hakim dövlət siyasəti İranda baş verən hər inqilabdan sonra mədəni həyatda
müşahidə olunan irəliləyişin və tərəqqinin qarşısına sədd çəkmişdir. Bu səbəbdən
həmin dövrdə çıxan hər bir mətbuat nümunəsinin, adicə bir sayın da böyük siyasi və
mədəni əhəmiyyəti var.
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Mamedova Nigar Asif
A look at the media of Southern Azerbaijan
(1978-2004s)
Summary
Azerbaijan was separated into two parts at the beginning of the 19th century as a
consequence of a conflict between Russia and Iran, and the North and South of the
country have had divergent growth paths since then. Despite the fact that the
restrictions, chauvinistic tsarist and monarchical regimes enforced on a nation for
over two centuries were a tremendous blow to the nation’s morale with with ancient
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and rich literature and history, it failed to break its will to preserve its existence and
pass it on to future generations. From this perspective, the literature and media
developed during those years were of great value to the public.
The literary and social activities of Azerbaijani intellectuals living in Iran
following the Islamic Revolution, as well as the numerous media outlets in which
they publish, are extensively discussed in this article. South Azerbaijan restricted the
use of the native language in the media from the collapse of the national government
until the revolution of 1978. Thus, despite the fact that more than 20 newspapers and
magazines were published in Azerbaijan in Persian, English, and French in various
years, there was no media outlet in Turkish. With the emergence of short-term
democratic changes in Iran after the 1978 revolution, there was a possibilty to
publish the Turkish media.
The article has been written for the purpose of systematic information on the
history of the media in South Azerbaijan. In the form of a summary, the article gives
thorough information about South Azerbaijani periodicals.
The students studying journalism, philology, history, and oriental studies, as well
as the readers can make use the research article.
Keywords: South Azerbaijan, media, history of media, periodicals, literature
Мамедова Нигяр Асиф
Обзор Южно-азербайджанской прессы
(1978-2004 гг.)
Резюме
Азербайджан был разделен на две части в начале 19 века в результате
конфликта между Россией и Ираном, и с тех пор пути роста севера и юга
страны разошлись. Несмотря на то, что ограничения, шовинистические царские
и монархические режимы, навязываемые нации более двух столетий, наносили
сильнейший удар по моральному духу нации древней и богатой литературой и
историей, сломить ее волю к сохранению своего существования и передать ее
не удалось. на будущие поколения. С этой точки зрения литература и средства
массовой информации, созданные в те годы, представляли большую ценность
для общества.
В этой статье подробно обсуждается литературная и общественная
деятельность азербайджанской интеллигенции, проживающей в Иране после
Исламской революции, а также многочисленные средства массовой
информации, в которых они публикуются. Южный Азербайджан ограничивал
использование родного языка в печати с момента распада национального
правительства до революции 1978 года. Таким образом, несмотря на то, что в
Азербайджане в разные годы выходило более 20 газет и журналов на
персидском, английском и французском языках , на турецком языке прессы не
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было. С появлением краткосрочных демократических изменений в Иране после
революции 1978 года появилась возможность издавать турецкую прессу.
Статья написана с целью систематизации информации об истории печати в
Южном Азербайджане. В краткой форме статья дает исчерпывающую
информацию о южно-азербайджанских периодических изданиях.
Исследовательской статьей могут воспользоваться студенты, изучающие
журналистику, филологию, историю и востоковедение, а также читатели.
Ключевые слова: Южный Азербайджан, пресс, история прессы,
периодические издания, литература.
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 03.04.2022
Çapa qəbul olunma tarixi: 28.04.2022
Rəyçi: filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Əhməd
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.
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“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” BOYLARINDA ŞAGİRDLƏRƏ VƏTƏN
SEVGİSİ, ANA YURDA MƏHƏBBƏT VƏ S. İDEYALARIN AŞILANMASI
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XÜSLASƏ
Orta məktəbdə şagirdlərin vətənpərvər, doğma yurda bağlı yetişdirilməsində
bütün tədris fənləri rol oynaya bilər. Ancaq bu məsələdə Ədəbiyyat fənni xüsusi yer
tutur. Şagirdlərə müxtəlif siniflərdə tədris olunan ədəbi-bədii materiallar onların
sağlam ruhlu, vətənə, millətə bağlı formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Xüsusilədə tədris proqramlarında özünə yer alan vətənpərvər ruhlu bədii əsərlər bu
prosesdə xüsusi yer tutur.
Bu gün orta məktəblərimizdə Ədəbiyyat fənninin tədrisi zamanı gənc nəslə
vətən sevgisi, ana yurda məhəbbət ideyaları aşılayan vətənpərvər ruhlu əsərələrin
başında, sözsüz ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları dayanır. Bu dastanda özünə yer
alan milli-mənəvi ideyaların dərindən mənimsədilməsi və mənimsənilməsi müəllim
və şagirdlərin vətəndaşlıq borcu hesab olunmalıdır.
Məqaləmizdə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının şagirdlərə vətən sevgisi, ana
yurda məhəbbət və başqa milli-mənəvi xüsusiyyətlərin təlqin edilməsi məsaləsinə
toxunulmuş, bununla bağlı bir neçə tədqiqatçının fikirlərinə istinad edilmişdir.
Dastanın vətənpərvlik hisslər aşılayan məqamları nəzərə çatdırılmaqla, sonda
bu qənaətə gəlinmişdir ki, Oğuz türklərinin milli-mənəvi abidəsi olan “Kitabi-Dədə
Qorqud” boylarının orta məktəbdə düzgün metod və priyomların istifadəsi yolu ilə
mənimsədilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Açar sözlər: vətən sevgisi, doğma yurda məhəbbət, valideyn sevgisi, ana
məhəbbəti, el-obaya bağlılıq, mərdlik, sədaqət, milli-mənəvi heysiyyət.
İnsanların mənəvi tərbiyəsi məsələsi ulu əcdadlarımızın daim diqqət
mərkəzində durmuşdur. Xalqımıza məxsus şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrinin,
epos və dastanların mərkəzində, əsasən, mənəvi tərbiyə məsələlərinin olması təsadüfi
deyil. Fikrimizcə, bu, xalqımızın genetik xüsusiyyətlərindən irəli gələn bir özəllikdir.
Xalqımız tərbiyəli, əxlaqlı, mərifətli insana həmişə hörmətlə yanaşmış, belə
insanlardan nümunə götürmüş, onlara rəğbət bəsləmişdir.
Xalqımızın ulu kitabı «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı böyük mənəviyyat abidəsi
olmaqla, əcdadlarımızın zəngin mənəvi dünyası haqqında geniş məlumat verir.
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Dastanda vətənpərvərlik, doğma yurda bağlılıq məsələləri aparıcı xətt təşkil etməklə,
müxtəlif aspektlərdən diqqəti cəlb edir. Ümumilikdə isə bir məqsədə - milli-mənəvi
tərbiyənin inkişafına xidmət göstərir. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının bütün
boylarında qarşıya qoyulan əsas məqsəd vətəni qorumaq, onun bütövlüyünü,
istiqlaliyyətini xarici və daxili sarsıntılardan müdafiə etməkdən ibarətdir. “Oğuz
elinin igidləri məmləkətin talan olmaması, qız-gəlinin, oğul-uşağın əsir getməməsi
üçün daim onun keşiyində durmuş, ölkənin bol sərvətinin talan edilməməsi üçün
xarici müdaxilələrə qarşı daim hazır vəziyyətdə dayanmışlar. Vətən torpaqlarının
bütövlüyü oğuz igidlərinin qanları, canları bahasına başa gəlmişdir. Onlar öz
canlarını şüurlu surətdə vətən yolunda qurban verməyə hazırdırlar. Oğuz tərbiyəsi,
oğuz analarının mətanət və iradəsi, saf, halal südü sayəsində ləyaqətli, vətənsevgili
oğullar böyüyür, vətənin müdafiəsində dayanırdılar. Ağlı kəsən, əli silah tutan hər bir
vətən övladı torpağını yağı düşməndən qorumağa borcludur. «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanı da gənclərə məhz bu mənəvi keyfiyyətləri təlqin edir. Vətənpərvərlik
keyfiyyətlərinin təzahürünü yalnız Oğuz oğullannm deyil, qızlarının da şəxsində
görürük. Bu da deməyə əsas verir ki, Oğuz qadınları da kişilərlə bərabər döyüşə
girməyə, vətənin müdafiəsində dayanmağa hazır idilər” (1, 127)
Əcdadlarımızdan miras qalan bu xüsusiyyətlər zaman-zaman Azərbaycan
qadınlarının, qızlarının xarakterində təzahür etmişdir. Uzağa getməyək. Ötən əsrin
90-cı illərində və 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-dən noyabrın 20-dək davam edən
44 günlük Vətən müharibəsində erməni təcavüzkarlarının torpaqlarımıza hücumu
zamanı neçə-neçə igid qız-gəlinlərimiz də silaha sarıldı, kişilərlə bərabər döyüş
meydanında misilsiz şücaətlər göstərdi, düşmənə ağır zərbələr endirdilər. Neçə-neçə
igid qız-gəlinlərimiz tərəfindən qəhrəmanlıq dastanları yazıldı.
Oğuz igidləri Vətən, Ana qarşısında borclarını ödəmək üçün çəkinmədən ölümə
gedirlər. Bu hissin özünü də onlara vətənləri qədər sevdikləri anaları, anaları qədər
sevdikləri vətən aşılamışdır. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında döyüşə hazırlıq, ana
vətəni müdafiə ilə bağlı tədbirlər əhatəli şəkildə təsvir edilir və özünəməxsusluğu ilə
seçilir. Vətənin ağır günündə uca dağ başında tonqal qalanır. Həyəcan siqnalı
məqsədi daşıyan bu tonqallar bütün Oğuz elini ayağa qaldırır. Ölkənin hər yerindən
adlı-sanlı, seçmə ərənlər, gənclər, döyüşçü dəstələri, alaylar dəstə-dəstə qoşun
başçısının yanına axışır. Müdafiə və hücum planları hazırlanır, silah-sursat yerbəyer
edilir, nağaralar gümbür-gümbür döyülür, burması qızıl tunc borular çalınır.
Dəmirdonlu, ağatlı süvari dəstəsi öndə gedərək oğuzların bayrağını aparır. Döyüşlər
hərbi qayda üzrə planlı şəkildə təşkil edilir. Hər bir döyüşçü vuruşmaq üçün düşmən
tərəfindən özünə bərabər səviyyəli döyüşçü tələb edir. İgidlərin nərəsindən, qılıncqalxan sə-sindən yer titrəyir.
Azərbaycan xalqı qədim zamanlardan başlayaraq doğma torpağı özünün vətəni
sanmış, ona sonsuz məhəbbət hissi bəsləmiş, vətən sevgisi onun əxlaqi-mənəvi
həyatının tərkib hissəsini təşkil etmişdir. Sözsüz ki, vətən sevgisi xalqımızın
yaratdığı ədəbiyyat nümunələrində də öz əksini tapmışdır. “Bu baxımdan «Kitabi– 326 –
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Dədə Qorqud» dastanı da ən parlaq nümunədir. Xalqın milli qürurunun, etnik
xarakter və xüsusiyyətlərinin, vətən məhəbbəti duyğularının geniş əks olunduğu bu
abidə vətənpərvərlik hisslərinin təlqin olunması üçün böyük təlim-tərbiyə məktəbidir. Dastan qəhrəmanlarının həyatı sübut edir ki, Azərbaycan xalqı öz doğma
yurdunu, insanlarını, çölünü, çəmənini, əzəmətli dağlarını, gur sulu çaylarını, mavi
gözlü dəryasını həmişə göz bəbəyi kimi qorumuş, özünün hünərpərvər xarakterini
nəsillərdən-nəsillərə ötürərək min illər boyunca yaşatmışdır. Xalqımızın genetik
kodunda yaşayan vətənpərvərlik hissi zaman-zaman qəhrəmanların, fədakar
insanların yetişməsinə zəmin yaratmışdır. Xalqımızın əsrlər boyunca yadellilərə qarşı
apardığı mübarizələrdə məhz bu insanlar qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik ənənələrini
yaşatmışlar. Həmin ənənələr xalqın mənəvi ləyaqət və iftixar hissinin mənbələrindən
olmaqla, onu həmişə azadlıq, istiqlaliyyət, tərəqqi uğrunda mübarizəyə
ruhlandırmışdır” (2, 187). Ümumiyyətlə, qəhrəmanlıqla vətənpərvərlik məfhumları
eyniyyət təşkil etməklə bir-birlərini tamamlayan, bir-birlərini inkişaf etdirən
anlayışlardır. Əgər öz elini, obasını yurdunu, bir sözlə, vətənini nəhayətsiz bir
məhəbbətlə sevən insanın ən vacib və yüksək hisslərinin ifadəsini vətənpərvərlik
adlandırmaq mümkündürsə, məhz bu hiss qəhrəmanların yetişməsinə meydan açır.
Tarix sübut edir ki, qanında, canında vətənpərvərlik hissləri daşımayan insan-lar
vətənin layiqli övladı ola bilmirlər.
«Kitabi-Dədə Qorqud»da diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də odur ki, vətən
sevgisi, vətənpərvərlik duyğusu Oğuz igidlərinin alın yazısıdır, taleyi, qismətidir.
Oğuzsuz vətən, vətənsiz isə Oğuz igidinin mövcudluğu qeyri-mümkün-dür. Bu
cəmiyyətdə vətənpərvər olmamaq mümkün deyil. El başçısı Qazan, məmləkətin
bütövlüyü naminə gözünün işığına belə güzəştə getmir. Onun bu sifəti öz yeganə
oğlu Uruzun haqqındakı bir səhv mülahizəsi zamanı yerinə yetirmək istədiyi cəza
tədbirində təzahür edir. Qazan döyüşlərin birində huşsuz düşüb qalmış oğlu Uruzu
döyüşdən qorxub qaçmış zənn edərək belə deyir: «Bəylər, Tanrı bizə bir kor oğul
vermiş, varayın onu anası yanından alayın, qılıncla paralayın, altı bölük edəyin, altı
yolun ayrıcına buraxayın (3, 175).
Vətənpərvərlik hissi, vətənə məhəbbət duyğusu Oğuz igidlərinin mənəvi
tərbiyəsinin tərkib hissəsini təşkil edir. Oğuz igidlərinin vətənpərvərlik duyğuları
sadəcə Vətənə məhəbbətlə ölçülmür. Onlar öz qəhrəmanlıqlan ilə vətənpərvər
olduqlannı sübut edirlər. Onlar bütün maddi və mənəvi dəyərli torpağı, onun yetirdiyi
nemətləri, yeraltı və yerüstü sərvətləri, ananı, bacını, qardaşı, soy-kökü, dostu,
silahdaşı öz canı qədər əziz bilir, onu qorumağı mənəvi borc hesab edir. Onlar üçün
Vətəndə nə varsa, hamısı əzizdir. Ancaq fikrimizcə, oğuzlar sərhədləri bəlli bir
məmləkət daxilində yaşayır, özlərini bu məmləkətin sahibi hesab edir, ona göz
dikənlərə qarşı amansızlıqla mübarizə aparırdılar və bu mübarizəni müqəddəs hesab
edirdilər. Deməli, Oğuzların konkret yurdu, vətəni olmuşdur. Oğuz mühitindəki
mənəvi tərbiyə, vətənpərvərlik hissləri müasir dövrümüzdə də gənc nəslin mənəvi
tərbiyəsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
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«Kitabi-Dədə Qorqud» boylarının hər birində mərdlik və qəhrəmanlığa, vətəni
qorumağa, böyüyə, ağsaqqala hörmət və ehtiram çağırışları eşidilməkdədir. Bu
misilsiz sənət nümunəsi xalqımızın zəngin mənəvi mədəniyyətinin, qəhrəman-lıq
tarixinin, əxlaqi dəyərlərinin, pedaqoji fikrinin, milli adət və ənənələrinin mən-bəyi
olduğu kimi, vətənpərvərlik hissləri aşılayan, dəyəri heç nə ilə müqayisə edilə
bilməyən mənəvi abidə, milli sərvətdir. Amma bu dəyər, bu qiymətli xəzinə o zaman
öz qiymətini tapmış, öz mənəvi zirvəsinə yüksəlmiş olur ki, o xalqın mənəvi
tərbiyəsində təcəssüm etmiş olsun. «Kitabi-Dədə Qorqud»un əbədiyaşarlığına nail
olmaq məhz orada qoyulan mənəvi tərbiyə məsələlərinin xalqın qanında, iliyində
saxlanmasında mümkündür. İnsanın yüksək əxlaqi, mənəvi keyfiyyətləri onun
məqsəd, niyyət və əməllərinin ülviliyində, hünərliliyində, igidliyində, cəsarətliliyində,
səxavətliliyində, saflığında, əqidə bütövlüyündə, xeyirxahlığında, el üçün yaşamaq
yanğısında, səbr, təmkin və dözümlülüyündə, etibarlılığında, nikbin-liyində, gözəlliyi
görüb qiymətləndirmək bacarığında, ailəsinə, ata-anasına ehtiramında və s.
təcəssümünü tapır. Məhz «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanına istinad etməklə gənc
nəslin mənəvi tərbiyəsində qeyd olunan mənəvi-əxlaqi dəyərləri formalaşdırmaq,
şəxsiyyət tərbiyəsində istənilən nəticəyə nail olmaq mümkündür. Çünki «KitabiDədə Qorqud» dastanında əks olunmuş mənəvi dəyərlər həyat hadisələrini əks etdirir.
Orada əks olunan dəyərlər xalqımızın mənəviyyat dünyasında bu gün də
yaşamaqdadır. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı mənəvi kamillik, qəhrəmanlıq
kitabıdır. O, birliyimizin təməl qaynağıdır. Dastan xalqımızın əxlaq və mənəviyyatını,
davranış mədəniyyətini, humanizmini, yurdsevər-liyini, qəhrəmanlığını, ata-anaya,
böyüyə, müdrik adamlara ehtiram göstərmək hisslərini, o cümlədən, təlim-tərbiyə
məsələlərini bədii-pedaqoji lövhələrlə əks etdirən zəngin mənəviyyat xəzinəsidir.
Dastanda anaya olan hörmət və ehtiram, sonsuz məhəbbət aparıcı xətlərdən
birini təşkil edir, ana məhəbbəti, anaya ehtiram duyğuları Oğuz gənclərinin mənəvi
zənginliyindən, dəyərlərə bağlılığından və ehtiramından xəbər verir. Anaya olan
sonsuz məhəbbəti öncə Qazan xanın timsalında təhlil etmək istərdik. Qazan xanın
Oğuz igidlərinə nümunə olan şəxsi keyfiyyətləri anasına olan münasibətdə də özünü
büruzə verir. «Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy»dan məlum olduğu kimi
Şöklü Məlik Qazan xanın evini, obasını yağmalayır, ailəsini, anasını əsir alıb aparır.
El-obasını xilas etməyə gedən Qazan xan Şöklü Məliyə deyir:
Ay Şöklü Məlik!
Qızıl tağlı uca evlərimi götürüb gəlmisən,
Sənə kölgəlik olsun!
Qiymətli xəzinəmi, bol gümüşümü götürmüsən,
Sənə xərclik olsun!
Qırx incə belli qızla Burla xatunu gətirmisən,
Sənə əsir olsun!
Qırx igidlə oğlum Uruzu gətirib gəlmisən,
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Sənə qulun olsun!
Tövlə-tövlə şahanə atlarımı gətirib gəlmisən
Sənin miniyin olsun!
Qatar-qatar dəvələrimi gətirib gəlmisən,
Sənin yükünü daşısın!
Qoca anamı gətirmisən, ay kafir,
Anamı ver mənə!
Savaşmadan, vuruşmadan qayıdım geri,
dönüm gedim! (3, 147).
Göründüyü kimi, Oğuz elinin sərkərdəsi, qəhrəmanı Qazan xan anasına
göstərdiyi hörmət və ehtiramla, əslində Oğuz cəmiyyətində ana mövqeyini, ana
nüfuzunu səciyyələndirir. O, öz anasına olan sonsuz məhəbbətini nümayiş etdirməklə
həm də Oğuz igidlərinə anaya məhəbbət və hörmət hisslərini təlqin edir. Oğuz
igidlərinin anaya hörmət və ehtiramın kökündə həm də namus, qeyrət məsələsi
dayanırdı. Onlar oğuz qızının, oğuz qadının kafir əsirliyində qalmasını el-obanın
adma ləkə hesab edirdilər. Onlar namus, qeyrət yolunda öz canlarını çəkinmədən
qurban verirdi-lər. Təki oğuz elinin adma ləkə gəlməsin. Oğuz igidlərinin qadına,
anaya bəslədikləri hörmət və məhəbbət kimi, oğuz qadınları da həyat yoldaşlarına
böyük ehtiramla yanaşırdılar.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının məzmunundan doğan mənəvi tərbiyə, o
cümlədən, böyüyə hörmət məsələləri bu günümüz üçün də çox aktual səslənir.
Müasir dövrün sosial münasibətləri şəraitində Oğuz igidlərinin ata-anaya, bacıqardaşa, eləcə də ətrafdakı digər insanlara münasibəti mühüm örnək, öyrətmə, təlimtərbiyə vasitəsidir.
Orta məktəbdə Ədəbiyyat təlimi zamanı bu möhtəşəm abidənin tədrisi
şagirdlərin milli-mənəvi zəmində inkişaf etməsində xeyli dərəcədə əhəmiyyətlidir.
Dastandakı doğma yurda bağlılıq, vətən sevgisi və s. ideyaların gənc nəslə aşılanması
onların vətənsevər, yurda bağlı, əxlaqi və etik dəyərlərin daşıyıcısı kimi inkişaflarına
xüsusi töhfə verəcəkdir.
"CHARACTERISTICS OF PATRIOTISM, LOVE AND OTHER IDEAS
INCREASED IN" KITABI-DADA KORGUD ""
SUMMARY
All subjects can play a role in the patriotic upbringing of students in high
school. However, the subject of literature has a special place in this issue. Literary
and artistic materials taught to students in different classes are important in the
formation of their healthy spirit, attachment to the homeland and nation. In
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particular, patriotic works of art, which are included in the curriculum, have a special
place in this process.
Today, in the teaching of literature in our secondary schools, the epics "KitabiDada Gorgud" are undoubtedly at the forefront of patriotic works that instill in the
young generation the ideas of patriotism and love for the motherland. The deep
assimilation and mastery of the national-spiritual ideas contained in this saga should
be considered a civic duty of teachers and students.
In our article, the issue of instilling in students the love of the motherland, love
for the motherland and other national-spiritual features of the epics "Kitabi-Dada
Gorgud" was touched upon, and the opinions of several researchers were referred to
in this regard.
Taking into account the patriotic moments of the saga, it was concluded that
the acquisition of the national-spiritual monument of the Oghuz Turks "Kitabi-Dada
Gorgud" in high school through the use of correct methods and techniques is of
particular importance.
Keywords: love of country, love of homeland, parental love, motherly love,
devotion to the people, courage, loyalty, national-moral dignity
Новрузов Акбар Мейбулла оглы
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРИОТИЗМА, ЛЮБВИ
ИДЕЕЙ ПОВЫШАЮТСЯ В "КИТАБИ-ДАДА КОРГУД""

И

ДРУГИХ

РЕЗЮМЕ
Все предметы могут играть роль в патриотическом воспитании учащихся
старших классов. Однако тема литературы занимает в этом вопросе особое
место. Литературно-художественные материалы, преподаваемые учащимся в
разных классах, имеют важное значение в формировании у них здорового духа,
привязанности к Родине и народу. В частности, особое место в этом процессе
занимают патриотические произведения искусства, которые входят в учебную
программу.
Сегодня в преподавании литературы в наших общеобразовательных
школах эпосы «Китаби-Деде Горгуд», несомненно, стоят в авангарде
патриотических произведений, прививающих молодому поколению идеи
патриотизма и любви к Родине. Глубокое усвоение и овладение национальнодуховными идеями, содержащимися в этой саге, следует считать гражданским
долгом учителей и учащихся.
В нашей статье затронут вопрос привития учащимся любви к Родине,
любви к Отечеству и другим национально-духовным особенностям эпоса
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«Китаби-Деда Горгуд», а также приведены мнения ряда исследователей в этом
внимание.
С учетом патриотических моментов саги сделан вывод, что особое
значение имеет приобретение в старшей школе национально-духовного
памятника тюрков-огузов «Китаби-Деда Горгуд» путем применения
правильных методов и приемов.
Ключевые слова: любовь к Родине, любовь к Родине, родительская
любовь, материнская любовь, преданность народу, мужество, верность,
национально-нравственное достоинство.
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