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BAŞ REDAKTORDAN 
 

 

Jurnalımızın istəkli oxucuları! 

 
Salam jurnalımızın dəyərli oxucuları! Gözlə görünməyən düşmən və ol-

duqca hiyləgər və həyasız qonşularımız bizə həddən artıq maneçilik törətdilər. 

Koronavirusun hədələrində qurtulmamış müharibəyə sövq edildik. Ancaq şə-

rəfli ordumuz, bütün xalqımız yumruq kimi birləşərək azğınlaşmış düşmənə 

qarşı səfərbər oldu və 30 ilə yaxın düşmən ayaqları altında tapdalanan torpağı-

mızı mənfur düşmənlərdən təmizlədi, gözəllər gözəli Şuşamızı azad etdi. Biz 

xalq olaraq düşmənin öhdəsindən gəldik, onları anamız qədər istədiyimiz tor-

paqlarımızdan qovub çıxardıq. Düşmən külli miqdarda silah-sursat və canlı 

qüvvə itirərək geri oturduldu. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! 

Ancaq gözə görünməyən düşmən bizdən əl çəkmir. Günü- gündən viru-

sa yoluxanların sayı artır. Gəlin cəbhədə olduğu kimi, virusa qarşı mübarizədə 

də birləşək, virusa aman verməyək ki, canımızı alsın! Allah bizimlə olsun!  

Bu vəziyyətdə biz xeyirxah əməlimizdən geri çəkilməyərək bir-birimizi 

qorumaqla bu imtahandan da şərəflə çıxmaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi 

edək – bir-birimizə arxa olaq, profilaktik tədbirlərə əməl edək, xalqımızı bu 

gözəgörünməz bəladan xilas edək! Dünyanın ən ağıllı və ən intizamlı xalqı 

kimi bu sınaqdan da üzü ağ çıxaq. Amin! 

Sizin hamınıza könül xoşluğu, ən azı bu epidemiyadan uğurla çıxmağı 

arzulayan Fəxrəddin müəllim.  

 

 

 

Jurnalın baĢ redaktoru və təsisçisi              f.e.d., prof. F.Y. Veysəlli  

 e-mail: fveysalov@gmail.com 
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DİLÇİLİK 
 

 QARADAĞLI V. 
 (Bakı Dövlət Universiteti) 

 

HƏFS ĠLƏ VƏRġ RƏVAYƏTLƏRĠNDƏKĠ FƏRQLƏRDƏ /R/, /L/ VƏ /S/ 

FONEMLƏRĠNĠN MODĠFĠKASĠYASININ MÜQAYĠSƏLĠ TƏHLĠLĠ 
 

Açar sözlər: irəli uyğunlaşma, geri uyğunlaşma, irəli uyuşma, geri uyuşma, 

Qurani-Kərim, Asim qiraəti, Həfs rəvayəti, Nafe qiraəti, Vərş rəvayəti 

Ключевые слова: прогрессивная аккомодация, регрессивная аккомодация, 

прогрессивная ассимиляция, регрессивная ассимиляция, Коран, чтение Асима, 

передача Хафса, чтение Нафи, передача Варша, элизия, лениция, аккомодация 

Key words: progressive accomodation, regressive accomodation, progressive as-

similation, regressive assimilation, Qur’an, Coran, Koran, Quran, Asim, Nafi, reading, 

Hafs, Warsh, transmission 

 

Annotasiya 

Məqalədə Qurani-Kərimin dünyada ən geniş yayılmış Asim qiraətindən 

edilən Həfs və Nafe qiraətindən edilən Vərş rəvayətləri arasında müşahidə edi-

lən r və l samitlərinin akkomodasiyası (uyğunlaşması), s samitinin assimilyasi-

yası (uyuşması) ilə bağlı fərq hallarının müqayisəli təhlili aparılır, hər rəvayət-

də baş verən hadisələr ayrı-ayrılıqda izlənilir. Problemə dair söylənilmiş fikirlə-

rə münasibət bildirilir, fonetik hadisələri yenidən təhlil edərək uyğun qiymət 

verməyə cəhd göstərilir. Tədqiqatın elmi yeniliyi rəvayətlərdə baş verən fonetik 

hadisələrə müsəlman-ərəb tədqiqatçılarının tərtib etdikləri ümumiləşmə prin-

siplərindən deyil, hadisələri kombinator dəyişikliklər sırasına daxil edərək təhlil 

və təsnifatını aparmaqdır. Rəvayətlərdə, xüsusilə geniş elmi auditoriyaya az ta-

nış olan Vərş rəvayətində ərəb dili səslərində baş verən hadisələrin müəllifin 

müqayisəli-qarşılaşdırma metodu əsasında apardığı təhlili həm elmi, həm də 

təcrübi baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hasil olunmuş qənaət ondan iba-

rətdir ki, rəvayətlərdə baş verən fonetik hadisələrin müsəlman-ərəb tədqiqatçı-

larının tərtib etdikləri ümumi prinsiplərindən kənara çıxa bilib, onları kombina-

tor dəyişikliklərin müvafiq növlərinə ayırmaq mümkün olmuşdur.  

Abstrakt 

Məqalədə Asim qiraətindən edilən Həfs rəvayəti ilə Nafe qiraətindən edi-

lən Vərş rəvayəti arasında müşahidə edilən r və l samitlərinin uyğunlaşması, s 

samitinin uyuşması ilə bağlı fərqlər öyrənilir, fonetik təbiəti izlənir, aparılmış 

tədqiqatlarla hadisələrə yanaşmanın uyğunluğunu yoxlayır, müəllif elmi icti-

maiyyətin müzakirəsinə çıxardığı hasil etdiyi qənaətlər təqdim edir. 

Sözügedən hallar ayrı-ayrılıqda təhlil olunduqdan sonra aşağıdakı qəna-

ətlər hasil edilib: 

1. AH-də r samiti qalın, NV-də isə həm qalın, həm də incə səs kimi qəbul edil-

məlidir.  

2. AH-də r, yaxud qoşa rr samiti özündən sonra dodaqlanmayan qapalı 

qısa və ya uzun [i]/[ī] sait gəldiyi halda və r samiti qapalı hecada özündən 
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əvvəl dodaqlanmayan qapalı qısa və ya uzun [i]/[ī] saiti gəldiyi halda, o, məxrəcə görə 

natamam irəli yanaşı uyğunlaşmaya, NV-də r, yaxud qoşa rr samiti özündən əvvəl do-

daqlanmayan qapalı qısa və ya uzun [i]/[ī] saiti gəldiyi halda o, məxrəcə görə natamam 

irəli yanaşı uyğunlaşmaya məruz qalaraq və özündən sonra dodaqlanmayan açıq qısa və 

ya uzun [a]/[ā], yaxud dodaqlanan qapalı qısa və ya uzun [u]/[ ] sait gəldiyi və özündən 

əvvəl yanaşı və ya aralı dodaqlanmayan qapalı qısa və ya uzun yanaşı [i]/[ī] saiti, yaxud 

özündən əvvəl yanaşı [y] yarımsaiti gəldiyi halda o, məxrəcə görə natamam irəli yanaşı 

və ya aralı uyğunlaşmaya, NV-də r, yaxud qoşa rr samiti özündən sonra dodaqlanmayan 

açıq qısa və ya uzun [a]/[ā], yaxud dodaqlanan qapalı qısa və ya uzun [u]/[ ] saiti 

gəldiyi və özündən əvvəl dodaqlanmayan qapalı qısa və ya uzun [i]/[ī] saiti, yaxud [y] 

yarımsaitindən başqa hər hansı səsin gəldiyi halda və r samiti qapalı hecada özündən 

əvvəl dodaqlanmayan açıq qısa və ya uzun [ä]/[a]/[â]/[ǟ]/[ā]/[â ], yaxud dodaqlanan qa-

palı qısa və ya uzun [u]/[ ] sait gəldiyi halda, o, məxrəcə görə natamam irəli yanaşı 

uyğunlaşmaya məruz qalır; 

3. l, yaxud qoşa l samiti özündən əvvəl yanaşı və ya qısa [â] səsi ilə aralı emfatik 

[ṣ], [ṭ] və ya [ẓ] səsi, özündən sonra dodaqlanmayan, açıq qısa və ya uzun sait gəldiyi 

halda, o, emfatiklik üzrə natamam irəli yanaşı və ya aralı uyğunlaşmaya məruz qalır;  

ظُُۜ .4 ُۜ طَحُ  feili və [yə b suṭu] َٚۡثق   ,ismində emfatik [ṭ] səsinin feildə aralı [bə sṭatəñ] تَق ۡ

isimdə yanaşı təsiri nəticəsində [s] II kök samiti natamam geri yanaşı uyuşmaya uğra-

yaraq emfatiklik əxz edir, ٌَُ ٔ ِطشُۜ ۡٛ َ ًُۜق   ismində emfatik [ṭ] səsinin aralı təsiri nəticəsində ٱۡن

[s] I kök samiti natamam geri uyuşmaya uğrayaraq emfatiklik əxz edir. 

Tədqiqat üzərində çalışarkən bir çox mövcud transkripsiya sistemlərinə (GAL 

Supplement, Revue des Etudes Islamiques (Paris), Arabica (Paris), İslam Ansiklopedisi, 

The Encyclopedia of Islam, Encyclopedie l’Islam, Şarkiyat Mecmuası (İstanbul), Türk 

İlmi Transkripsiyon Sistemi, İlahiyat Fakültesi Dergisi (Ankara), DİA [2, 41, 308]) mü-

raciət etdiyimizə baxmayaraq onlardan heç birinin Quran səslərinin ifadəsi yetərincə tə-

ləblərinə cavab vermədiyi problemi ilə üzləşdik. Qurani-Kərimin əhatə etdiyi səsləri la-

tın əlifbası ilə tam və dolğun şəkildə ifadəsinin qeyri-mümkün olduğunu qəbul etsək də, 

ən azı latın qrafikasının imkanı daxilində Quran səslərinin daha dolğun ifadəsi üçün ye-

ni fonetik transkripsiya sisteminin tərtibinə ehtiyac duyduq. Tədqiqatda tətbiq edilən xü-

susi transkripsiya sisteminin – TT-HAFS/ASIM (Təcvid Transkripsiyası, Həfs/Asim, 

Bakı) tərəfimizdən işlənib hazırlanmışdır.  
 

TT-HAFS/ASIM  
(Təcvid Transkripsiyası, Həfs/Asim, Bakı) 

 

’ – həmzə ẓẓ – qoşa za 

ʾ – zəifləmiş həmzə 

ẓ-ẓ – sözlərin kəsişməsində zəl-dən sonrakı möv-

qedə qoşa səslənən za; [’əl-] artiklindəki ləm-dən 

sonrakı mövqedə qoşa səslənən za 

b – saitöncə mövqedə bə ʻ – ayn 

bb – saitöncə mövqedə qoşa bə ʻʻ – qoşa ayn 

b-b – sözlərin kəsişməsində qoşa bə; söz-

lərin kəsişməsində bə-dən sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən saitöncə bə 

ʻ-ʻ – sözlərin kəsişməsində ayn-dan sonrakı möv-

qedə qoşa ayn 

b  – bə və ya mim-in bildirdiyi səsdən baş-

qa istənilən samitdən öncəki mövqedə bə 
ğ – ğayn 

b  – üzərində vəqf icra olunduğu halda bə f – fə 

bb  – vəqf icra olunduğu halda qoşa bə ff – qoşa fə 

t – tə; vəqf icra olunmadığı halda tə-

mərbutə 

f-f – sözlərin kəsişməsində fə-dən sonrakı mövqe-

də qoşa fə 
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tt – qoşa tə; dəl-dən sonrakı mövqedə qoşa 

səslənən tə 
q   – saitöncə mövqedə qaf 

t-t – sözlərin kəsişməsində qoşa tə; söz-

lərin kəsişməsində dəl-dən sonrakı möv-

qedə qoşa səslənən tə; [’əl-] artiklindəki 

ləm-dən sonrakı mövqedə qoşa səslənən tə 

q  q   – saitöncə mövqedə qoşa qaf 

s  – sə 
q    – qaf və ya kəf-in bildirdiyi səsdən başqa istə-

nilən samitdən öncəki mövqedə qaf 

s s  – qoşa sə q   
  – vəqf icra olunduğu halda qaf 

s -s  – [’əl-] artiklindəki ləm-dən sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən sə 
q  q   
  – vəqf  icra olunduğu halda qoşa qaf 

c – saitöncə mövqedə cim k – kəf 

cc – saitöncə mövqedə qoşa cim 
kk – qoşa kəf; qaf-dan sonrakı mövqedə qoşa səs-

lənən kəf 

č – cim-in bildirdiyi səsdən başqa istənilən 

samitdən öncəki mövqedə cim 
l – incə ləm 

č  – vəqf icra olunduğu halda cim ll – qoşa incə ləm 

cč  – vəqf icra olunduğu halda qoşa cim 

l-l – sözlərin kəsişməsində ləm-dən sonrakı möv-

qedə qoşa incə ləm; sözlərin kəsişməsində nun və 

ya tənvin-dən sonrakı mövqedə qoşa səslənən incə 

ləm; Allah kəlməsində kəsrə-dən sonrakı mövqedə 

qoşa incə ləm; [’əl-] artiklindəki ləm-dən sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən incə ləm 

ḥ – ha ḷ-ḷ – Allah kəlməsində dəmmə və ya fəthə-dən son-

rakı mövqedə qoşa orta (qalın) ləm 

ḥḥ – qoşa ha m – saitöncə mövqedə mim 

x – xa 

m  – mim və ya bə-nin bildirdiyi səsdən başqa is-

tənilən samitdən öncəki mövqedə mim; vəqf icra 

olunduğu halda mim 

xx – qoşa xa 

m   – bə-dən öncəki mövqedə mim; bə-dən öncəki 

mövqedə nazal mim-ə çevrilmiş nazal nun və ya 

tənvin 

d – saitöncə mövqedə dəl m m  – qoşa nazal mim 

dd – saitöncə mövqedə qoşa dəl 

m -m  – sözlərin kəsişməsində mim-dən sonrakı möv-

qedə qoşa nazal mim; sözlərin kəsişməsində nun və 

ya tənvin-dən sonrakı mövqedə qoşa nazal mim 

d-d – sözlərin kəsişməsində qoşa dəl; söz-

lərin kəsişməsində tə-dən sonrakı mövqe-

də qoşa səslənən dəl; sözlərin kəsişməsin-

də dəl-dən sonrakı mövqedə qoşa səslənən 

saitöncə dəl; [’əl-] artiklindəki ləm-dən 

sonrakı mövqedə qoşa səslənən dəl 

n – saitöncə mövqedə nun və ya tənvin 

d  – dəl və ya tə-nin bildirdiyi səsdən başqa 

istənilən samitdən öncəki mövqedə dəl 

ñ – həmzə, ha, xa, ayn, ğayn və ya hə-dən öncəki 

mövqedə nun və ya tənvin; vəqf icra olunduğu 

halda nun: tənha; ُ ٌ ا َٕ ُۡ ٌ ُ ,لِ ا َٕ ُۡ ٌُ  ,ِف ا َٕ ُۡ ,ِف ١ٌُُِٚٓظُ ٱۡنمُۜۡشَءا َٔ , 

ٱۡنمَهَىُِ َٔ ُ ُۚ ٌٓ ََٛا , َُُُّۜ ,ٱنذُّ ََٰٛ ُۡ ُۜىُۡ ,تُۜ ُُۜٓ ََٰٛ ُۡ َُُٓۜىُۡ ,تُۜ ََٰٛ ُۡ ا ,تُۜ  ُ ََٰٛ ُۡ ٍ ُ ,تُۜ ََٰٛ ُۡ  sözlərindəki تُۜ

nun; vəqf icra olunduğu halda nun 

 

d   – vəqf icra olunduğu halda dəl 

n   – tə, sə, cim, dəl, zəl, zəy, sin, şin, fə və ya kəf-

dən öncəki mövqedə nun və ya tənvinin bildirdiyi 

incə nazal səs 
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dd   – vəqf icra olunduğu halda qoşa dəl 
n    – sad, dad, ta, za və ya qaf-dan öncəki mövqedə 

nun və ya tənvinin bildirdiyi qalın səs 

ẕ – zəl ññ – qoşa nazal nun 

ẕẕ – qoşa zəl 

ñ-ñ – sözlərin kəsişməsində nun və ya tənvin-dən 

sonrakı mövqedə qoşa nazal nun; [’əl-] artik-

lindəki ləm-dən sonrakı mövqedə qoşa səslənən 

nazal nun 

ẕ-ẕ – sözlərin kəsişməsində zəl-dən son-

rakı mövqedə qoşa səslənən zəl; sözlərin 

kəsişməsində sə-dən sonrakı mövqedə 

qoşa səslənən zəl; [’əl-] artiklindəki ləm-

dən sonrakı mövqedə qoşa səslənən zəl 

h – hə; vəqf icra olunduğu halda tə-mərbutə 

r – incə ra hh – qoşa hə 

rr – qoşa incə ra 
h-h – sözlərin kəsişməsində hə-dən sonrakı möv-

qedə qoşa hə 

r-r – sözlərin kəsişməsində ra-dan sonrakı 

mövqedə qoşa incə ra; sözlərin kəsişmə-

sində nun və ya tənvin-dən sonrakı möv-

qedə qoşa səslənən incə ra; [’əl-] 

artiklindəki ləm-dən qoşa səslənən incə ra 

ṿ – saitöncə mövqedə vav 

ṛ – qalın (orta) ra ṿṿ – qoşa vav 

ṛṛ – qoşa (qalın) ra 
ṿ-ṿ – sözlərin kəsişməsində vav-dan sonrakı möv-

qedə qoşa vav 

ṛ-ṛ – sözlərin kəsişməsində ra-dan sonrakı 

mövqedə qoşa orta (qalın) ra; sözlərin kə-

sişməsində ləm-dən sonrakı mövqedə qoşa 

səslənən orta (qalın) ra; sözlərin kəsişmə-

sində nun və ya tənvin-dən sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən orta (qalın) ra; 

[’əl-] artiklindəki ləm-dən sonrakı möv-

qedə qoşa səslənən orta (qalın) ra 

ṿ -ṿ  – sözlərin kəsişməsində nun və ya tənvin-dən 

sonrakı mövqedə qoşa nazal vav 

z – zəy y – saitöncə mövqedə yə 

zz – qoşa zəy yy – qoşa yə 

z-z – [’əl-] artiklindəki ləm-dən sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən zəy 

ỹ-ỹ – sözlərin kəsişməsində nun və ya tənvin-dən 

sonrakı mövqedə qoşa nazal yə 

s – sin 
â – sad, dad, ta, za, xa, ğayn və qaf-dan sonrakı 

mövqedə fəthə 

ss – qoşa sin 
a – ha, ra (ṛ), ayn, ləm (ḷ), vav və qoşa nazal vav-

dan sonrakı mövqedə fəthə 

s-s – [’əl-] artiklindəki ləm-dən sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən sin 

ä – həmzə, bə, tə, s ə, cim, dəl, ẕəl, ra (r), zəy, sin, 

şin, fə, kəf, ləm (l), mim, nun, hə, yə-dən sonra və 

sad, dad, ta, za, xa, ğayn, qaf, ha, ra (ṛ), ayn, ləm 

(ḷ), vav və qoşa nazal vav-dan öncəki mövqedə 

fəthə 

ş – şin 

ə – həmzə, bə, tə, s ə, cim, dəl, ẕəl, ra (r), zəy, sin, 

şin, fə, kəf, ləm (l), mim, nun, hə, yə-dən sonra və 

həmzə, bə, tə, s ə, cim, dəl, ẕəl, ra (r), zəy, sin, şin, 

fə, kəf, ləm (l), mim, nun, hə-dən öncəki mövqedə 

fəthə 

şş – qoşa şin 

e – həmzə, bə, tə, s ə, cim, dəl, ẕəl, ra (r), zəy, sin, 

şin, fə, kəf, ləm (l), mim, nun, hə, yə-dən sonra və 

yə-dən əvvəl gələn fəthə 
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ş-ş – [’əl-] artiklindəki ləm-dən sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən şin 
i – kəsrə 

ṣ – sad u – dəmmə 

ṣṣ – qoşa sad â , ā, ǟ, ə ; ī;   – iki qısa sait ölçüsündə uzun sait 

ṣ-ṣ – [’əl-] artiklindəki ləm-dən sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən sad 

â â , āā, ǟǟ, ə ə ; īī;    – dörd qısa sait ölçüsündə 

uzun sait 

ḍ – dad 
â â â, āāa, ǟǟä, ə ə ə; īīu;   u – beş qısa sait ölçüsün-

də uzun sait 

ḍḍ – qoşa dad 
â â â , āāā, ǟǟǟ, ə ə ə ; īīī;     – altı qısa sait ölçüsün-

də uzun sait 

ḍ-ḍ – [’əl-] artiklindəki ləm-dən sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən dad 

ñ ñ – َُّا ـ۠  sözündəki [ññ] səs birləşməsinin (12:1) ذَۡؤَي

tələffüz edilən vaxt ərzində dodaqların (sanki [u] 

səsini tələffüz edərək) qabağa uzadılması (işmam) 

ṭ – saitöncə mövqedə ta 

ᵤ – [u] saitinin örtülü (ötəri) tələffüzü (َُّا ـ۠  (12:1) ذَۡؤَي

sözündə təşdid işarəli nun hərfinin bildirdiyi qoşa 

səsin arasına [u] qısa saiti daxil edib onun örtülü 

(ötəri) şəkildə tələffüzü; ixtilas) 

ṭṭ – saitöncə mövqedə qoşa ta 
âu, au, äu; ây, ay, əy, ey – iki qısa sait ölçüsündə 

diftonq 

ṭ-ṭ – sözlərin kəsişməsində tə-dən sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən ta, qoşa samit; 

sözlərin kəsişməsində ta-dan sonrakı 

mövqedə qoşa səslənən saitöncə ta; [’əl-] 

artiklindəki ləm-dən sonrakı mövqedə 

qoşa səslənən ta 

âu , au , äu ; âyȳ, ayȳ, əyȳ, eyȳ – dörd qısa sait 

ölçüsündə diftonq 

ṭt – tə-dən öncəki mövqedə ta-nın süzgün 

tə-yə keçməsi (qəlqələsiz) 

âu  , au  , äu  ; âyȳȳ, ayȳȳ, əyȳȳ, eyȳȳ – altı qı-

sa sait ölçüsündə diftonq 

ṭ  – ta və ya tə-nin bildirdiyi səsdən başqa 

istənilən samitdən öncəki mövqedə ta 
´ – vurğu işarəsi (ấ,  , ä , ə ,  ,  ,  , â  , ā , ǟ , ə  , ḗ) 

ṭ   – vəqf icra olunduğu ta ║ – vəqf 

ṭṭ   – vəqf icra olunduğu halda qoşa ta (1), (2), (3)... ...(286) – ayəsonu vəqf 

ẓ – za │– səktə 
 

Qurani-Kərimdən olan istinadlar iki nöqtə ilə aralanan sol tərəfdə surənin sıra sayı 

və sağ tərəfdə müvafiq surə daxilində ayənin sıra sayı verilir, məsələn, əl-Fatihə surəsi-

nin 4-cü ayəsi: 1:4, yaxud Yasin surəsinin 79-cu ayəsi: 36:79. 

GiriĢ. Məqalədə qarşımıza qoyduğumuz məqsəd Asim qiraətindən edilən Həfs rə-

vayəti (bundan sonra – AH) [2, 15, 118-119] ilə Nafe qiraətindən edilən Vərş rəvayəti 

(bundan sonra – NV) [2, 43, 63] arasında r, l və s samitlərinin tələffüzü ilə bağlı müşa-

hidə edilən fərqləri aşkarlamaq, onları növlərinə görə təsnif etmək, hər rəvayətdə baş 

verən fərqli hadisələri öyrənib fonetik təbiətini izləmək, aparılmış tədqiqatlarla tanış 

olub hadisələrin müasir elmin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq, hasil ediləcək mümkün 

yeni nəticələrin elmi ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılmasını təmin etməkdən ibarətdir. 

Müqəddimə. Qurani-Kərim ilahi Kitab olmaqla təkcə dini səciyyə kəsb etmir, o, 

müasir ərəb ədəbi dilinin qaynağı, ümumilikdə ərəb dilinin ən möhtəşəm abidəsidir. İl-

lər uzunu Azərbaycanda qadağa altında olan Qurani-Kərim bu aspektdən öyrənilməmiş 

tədqiqat obyekti kimi aktuallığını saxlayır. Qurani-Kərimin nəinki az işlənən, hətta dün-

yada geniş yayılmış rəvayətləri belə Azərbaycanda müqayisəli şəkildə tədqiqat obyekti 

olmamışdır. Odur ki, sözügedən iki rəvayətdə müşahidə edilən r, l və s samitlərinin tə-

ləffüz fərqlərinin təhlili müasir ərəb dilində baş verən oxşar hallara fərqli bucaqdan ya-

naşmaqla bu sahədə aparılacaq tədqiqatlara kömək edəcək. Material ərəb dili səsləri ilə 
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bağlı hadisələrə daha həssas yanaşmağa, təlim-tədris əsnasında baş verən fonetik hadi-

sələrin təbiətini daha dərindən izahına xidmət edəcək, doğru təsəvvürün formalaşmasına 

kömək edəcəkdir ki, bu da mövzunun aktuallığını üzə çıxaran amil kımi çıxış edir. Bu 

baxımdan, mövzu öz yeniliyi, müəllifin hasil etdiyi yeni qənaətlər isə özəlliyi ilə seçilir.  

1. r samitinin məxrəcə görə akkomodasiyası (uyğunlaĢması) 

r samitinin əsildə qalın, yaxud incə səs olduğu haqqında nə Orta Əsr müsəlman 

alimləri, nə də müasir ərəb tədqiqatçılarının yekdil fikri var. Belə ki, Orta Əsr müsəlman 

alimlərinin əksəri onda tələffüzü əsnasında dilin arxa hissəsinin sərt damağa doğru qalx-

ması kimi isti„la sifətinin [1, 88-90] təzahürünün olmasını əsas götürüb r samitinin 

əsildə qalın səsdir, incə tələffüzü isə əlavə, ikinci dərəcəlidir [43, 407] kimi qəbul edir. 

Bəziləri qeyd edir ki, r samiti incə, yaxud qalın səs kimi nəzərdən keçirilməməlidir, 

çünki qalınlığı bir, incələşməsi digər səbəbə görə baş verir [11, 2, 90]. Alimlərin bir his-

səsi də ikinci qənaətə yaxın fikir üzərində dayanır: r samiti müəyyən şəraitdə isti„la sifə-

tinin təzahürünü kəsb etdikdə qalın səslənir [21, 68], əsas sifətlərindən biri isə istifaldır 

[39, 106]. Xatırladaq ki, isti„la-istifal bir-birilə qalşılıq əmələ gətirən sifətlərdir. Birinci-

si səsin tələffüzü zamanı hava axınının yönləndiyi tərəfin yuxarı yönəldiyini və bunun 

sayəsində səsdə xüsusi qalınlıq əmələ gəlməsini bildirir, ikincisi isə, əksinə, hava axını-

nın aşağı tərəfə axdığını və bunun sayəsində səsin incə olduğunu diqqətə çaydırır [1, 

84]. Ədəbiyyatda r samitinin qalın səslənməsini lüğəvi mənası «böyütmə», «möhtəşəm-

ləndirmə», «hörmətləndirmə», «ucalaşdırma», «qalınlaşdırma», istilahi mənası «qalın 

(dolğun) səsləndirmə» anlamında (انرفخٛى) təfxim, incə səslənməsini isə lüğəvi mənası 

«nazikləşdirmə», «yumşaltma», istilahi mənası «incə səsləndirmə» anlamında (انرشلٛك) 

tərqiq hadisəsi kimi keçir. Orta Əsr alimlərinin tətbiq etdikləri qalınlaşdırma-nazikləş-

dirmə prinsipi baş verən hadisənin ―vizual‖ canlandırılmasına xidmət edir, məğzi diqqə-

tə kifayət qədər dolğun çatdırılmasına kömək edir. Bununla yanaşı, prinsip hadisənin 

baş verməsinin qonşu səslərin təsirindən asılı olduğunu da bildirir. Maraqlıdır ki, müasir 

ərəb dilçiləri də sözügedən hadisəyə həmin bucaqdan yanaşırlar. Müasir dövr ərəb dilçi-

liyinin əsasını qoyanlardan biri olan İbrahim Ənis 1000 söz arasında statistik təhlil apa-

rıb göstərir ki, ərəb dilində r samiti işlənməsinə görə 46 faizi fəthəli, 14,6 faizi dəmməli 

olub təfximlidir, 18,4 faizi isə kəsrəli olub يشلمح incə səslənərək tərqiqlidir. Alim ərəblə-

rin r samitini daha çox təfximli səs kimi işlətmələrini qeyd edir [16, 66]. 

r samitini daha çox qalın səs kimi qəbul edənlər, heç şübhəsiz, Qurani-Kərimin ən 

geniş yayılmış AH-yə və onun əsasında təşəkkül tapmış ərəb ədəbi dilinə aid edərək bu 

qənaətdədirlər, İbrahim Ənisin təhlili də Quran qiraətinin üslub fərqlərini nəzərə alma-

saq, səslənmə baxımından AH ilə fərq əmələ gətirməyən müasir ərəb ədəbi dili əsasında 

aparılıb. AH və NV-yə aid etməklə r samitinin əslini müəyyən etmək tədqiqatımızın 

məqsədi olmadığından biz yalnız onun rəvayətlərdə səsləndiyi halları öyrənir, rə-

vayətlərin təqdim etdiyi faktiki materiala müraciət edərək fikir söyləməliyik. Bu 

məqsədlə topladığımız faktiki material əsasında apardığımız təhlil onu göstərir ki, AH 

ilə NV arasında r samitinin səslənməsində kifayət qədər böyük fərq müşahidə edilir.  

AH-də r samitinin səslənməsi ilə bağlı fikirləri Orta Əsr müsəlman alimləri, ha-

belə onları bu və ya digər şəkildə təkrarlayan müasir ərəb dilçiləri tərəfindən olduqca la-

konik şəkildə ifadə etməyə müvəffəq olmuşlar: dəmməli, yaxud fəthəli ra, həmçinin 

özündən əvvəl dəmmə, yaxud fəthə gələn sakin ra təfxim ilə; kəsrəli ra, həmçinin özün-

dən əvvəl kəsrə gələn sakin ra tərqiq ilə tələffüz edilir [6, 27; 20, 70; 23, 155; 27, 222; 

34, 97-99; 37, 26], məsələn, ُفَئَِرآ ۡكثَاًَا ُ ,[ ṛukbə  nən  -fə’ ẕə] سُۜ ٌَُُْۜىُۜ ٔ ِغشُۜ ٱۡنَخَٰ  [h mul-xâ siṛu  nə], 

ُٱنرََّكاشُۜشُُۜأَُ ىُۜ كُۜ ۡنََٰٓ  [’əlhə  kumut-təkə  s uṛu],  ُتِۡكش [b kṛuñ], ََُستُّك [ṛ bbukə], أَۡغَشۡلَُا [’äğṛ q   nə ], ُ ٌَ نُّٕ َٕ ُۜٚ َٔ
تُۜشَُ فَّاًسا ,[ṿayuṿall  nəd-d buṛa] ٱنذُّ ۡصلًاسُِ ;[kuffǟ ṛañ] كُۜ  [r zq  âñ], ٌَُ ٕ تُُۜ ,[tuxricu  nə] ذُۜۡخِشجُۜ ٱنضُّ شَُِٔ  
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[ṿaz-z buri],  َُذس ٰـَ biq] تِمَ  â  diriñ]. Lakin, bu kifayət qədər effektli formada ifadə edilən tərif 

baş verən hadisənin səbəbini açmır, yalnız oxucunu fakt qarşısında qoyur, baş verən ha-

disənin təbiətini açmır.  

AH üzrə apardığımız statistik təhlil onu göstərdi ki, r samitinin işləndiyi 12668 

yerdə o, 76,65% qalın, 23,34% isə incə səsləndiyi hallar təşkil edir. Göründüyü kimi, r 

samitinin incə tələffüzü onun qalın səslənməsinə nisbəsi dördə bir, hətta ondan da aşağı-

dır. Bu səbəbdən, AH-də r samiti tərəfimizdən qalın səs kimi qəbul edir, onun bu rəva-

yətdə incə səsləndiyi hallarda isə uyğunlaşmaya uğraması kimi səciyyələndiririk. 

AH-də, o cümlədən ərəb ədəbi dilində r samitinin incə səslənməsini aşağıdakı 

amillər şərtləndirir:  

 r, yaxud qoşa rr samiti özündən sonra dodaqlanmayan qapalı qısa və ya uzun 

[i]/[ī] sait gəldiyi halda, o, məxrəcə görə qismən (natamam) reqressiv (geri) kontakt (ya-

naşı) uyğunlaşmaya məruz qalır. Burada dodaqlanmayan qapalı incə sait [i] (kəsrə) ol-

duğu üçün o, məxrəcinə görə r samitini qismən geri yanaşı uyğunlaşmaya məruz qo-

yaraq onun incə səslənməsini şərtləndirir, məsələn, ِسۡصلًا [r zq  âñ], ُ لَِشٚة [q  ârī buñ], ُِّفََُُُۜۜقش  

[nuṣấrrifu], ٍَُ ٚ  ;[biḍâ â â rrī nə] تَِضآسِّ

 r samiti qapalı hecada özündən əvvəl dodaqlanmayan qapalı qısa və ya uzun 

[i]/[ī] saiti gəldiyi halda, o, məxrəcə görə natamam irəli yanaşı uyğunlaşmaya məruz 

qalır. Burada dodaqlanmayan qapalı incə sait r samitini natamam irəli yanaşı uyğunlaş-

maya məruz qoyaraq onun incə səslənməsini şərtləndirir, məsələn, ُۡٱۡفثِش َٔ  [ṿ -ṣbir],  ُلَِذٚش 

[q  ấdīīr║]. 

Əgər AH və ərəb ədəbi dili üçün r samitinin əsildə qalın olduğunu qəbul etmək 

mümkündürsə, NV halında bunu qətiyyətlə demək olmur. 

NV üzrə apardığımız statistik təhlil onu göstərdi ki, r samitinin 57% qalın, 43% 

isə incə səsləndiyi hallar təşkil edir (bura NV-yə xas üslub xüsusiyyətlərinin, yəni inf-

leksiya (təqlil), [’] səsinin düşümü, vəqfin icra edilmədiyi halda r samitinin mövqeyinin 

dəyişilməsinin təsiri sayəsində incələşməsi də nəzərə alınır). Göründüyü kimi, r samiti-

nin qalın, yaxud incə səslənməsinə nisbəsi tam bərabər olmasa da, ona yaxındır. Bu sə-

bəbdən, NV-də r samitini həm qalın, həm də incə səs kimi qəbul edir, onun qalın, yaxud 

incə səslənməsini hər iki halda məruz qaldığı uyğunlaşma ilə izah edirik. 

NV-də r samitinin incə səslənməsini aşağıdakı amillər şərtləndirir:  

 r, yaxud qoşa rr samiti özündən əvvəl dodaqlanmayan qapalı qısa və ya uzun 

[i]/[ī] saiti gəldiyi halda, o, məxrəcə görə natamam irəli yanaşı uyğunlaşmaya məruz 

qalır. Burada dodaqlanmayan qapalı incə sait r samitini natamam irəli yanaşı uyğunlaş-

maya məruz qoyaraq onun incə səslənməsini şərtləndirir, məsələn, ُۡٱۡفثِش َٔ  [ṿ -ṣbir],  ُلَِذٚش 

[q  ấdīīr║]; 

 r, yaxud qoşa rr samiti özündən sonra dodaqlanmayan açıq qısa və ya uzun 

[a]/[ā], yaxud dodaqlanan qapalı qısa və ya uzun [u]/[ ] saiti gəldiyi və özündən əvvəl 

yanaşı və ya aralı dodaqlanmayan qapalı qısa və ya uzun [i]/[ī] saiti, yaxud özündən əv-

vəl yanaşı [y] yarımsaiti gəldiyi halda, o, məxrəcə görə natamam irəli yanaşı və ya aralı 

uyğunlaşmaya məruz qalaraq onun incə səslənməsini şərtləndirir, məsələn, َُُۜٚۡغفِش 

[yä ğfiru], ُُۜذُۜصِٛش [tus ī ru], ٍَُّ ُْۜٔ ِؾشُۜ ٰـَ ٔاُ  ,[bə şir  huññə] تَ nuq] َُۜمِشُُّ ,[ fəsī r] فَِغٛشُۜ   rru],  ُٔا  ,[ yäx rr] َِٚخشُّ

شُُۜ ۡٛ ىُۡ ,[ḥ ṣirət] َدِقَشۡخُ ;[əl-xấyru’] ٱۡنَخ خُِ ,[ mäṣī rəkum] َيِقَٛشكُۜ ِكَشَٰ
زُُۜ ,[əẕ-ẕə kirə  ti’] ٱنزََّٰ -  mīrə] ِيَٛشَٰ

s u], ُۡكُۜى َشَْا ,[ s rrəkum] ِعشَّ ۡٛ خُ  ,[ ğấyrəhə] َغ َشَٰ ۡٛ ۡذشَُ ;[xâyrə  tuñ] َخ ُٓۜىُۡ ,[əs-s ḥrə’] ٱنغِّ -ixrə  cu’] إِۡخَشاجُۜ

hum ],  ُتِۡكش [b kruñ]. 

NV-də r samitinin qalın səslənməsini aşağıdakı amillər şərtləndirir: 

 r, yaxud qoşa rr samiti özündən sonra dodaqlanmayan açıq qısa və ya uzun 

[a]/[ā], yaxud dodaqlanan qapalı qısa və ya uzun [u]/[ ] sait gəldiyi və özündən əvvəl 
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dodaqlanmayan qapalı qısa və ya uzun [i]/[ī] saiti, yaxud [y] yarımsaitindən başqa hər 

hansı səsin gəldiyi halda, o, məxrəcə görə natamam geri yanaşı uyğunlaşmaya məruz 

qalaraq onun qalın səslənməsini şərtləndirir, məsələn, ََُدَزس [ḥ ẕäṛa], تَاَسكَُا [bǟṛ knə ], َُأََساد 

[’äṛā də], َخَغاًسا [xâsǟ ṛañ], ًسا َذشَّ شُُۜ ,[ḥā ṛabə] َداَسبَُ ,[muḥ ṛṛaṛañ] يُۜ - nǟ] ََاسُُۜ ,[yətəẕə kkäṛu] َٚرََزكَّ

ṛu],  ُٔا ٔخَُ ,[ kə fäṛ] َكفَشُۜ َياسُۜ َٔ  [ṿamǟṛ  tə], ُ ٔا  ,[fə’ä xṛacə] فَؤَۡخَشضَُ ,[fə tṛatiñ] فَۡرَشجُ  ,[ sä ḥaṛ] َعَذشُۜ

ُْۜىُۡ  ;[ ə čṛuhum’] أَۡجشُۜ

 r samiti qapalı hecada özündən əvvəl dodaqlanmayan açıq qısa və ya uzun 

[ä]/[a]/[â]/[ǟ]/[ā]/[â ], yaxud dodaqlanan qapalı qısa və ya uzun [u]/[ ] saiti gəldiyi hal-

da, o, məxrəcə görə natamam irəli yanaşı uyğunlaşmaya məruz qalaraq onun qalın səs-

lənməsini şərtləndirir, məsələn, َِٕٗ ًُۜ ۡشذُۜ ىُۡ ,[əl-ʻ ṛşi’] ٱنَعۡشػُِ ,[bəşşäṛtum  nī] تَؾَّ َُكُۜ ٰـَ  تُۜۡشَْ

[buṛhə  nəkum ], َُۡٚۡكفُۜش [yə kfuṛ].  

Nəticə etibarilə, AH-də [iṛu], [īṛu], [iṛ ], [īṛ ], [iṛṛu], [iṛṛ ], [yṛu], [i#ṛu] səs birləş-

mələrindəki özündən sonra [u] gəldiyi üçün qalın tələffüz edilən r samiti; [iṛa], [īṛa], 

[iṛā], [īṛā], [iṛṛa], [yṛa], [yṛā], [i#ṛa], [i#ṛā] səs birləşmələrindəki özündən sonra [a] 

gəldiyi üçün qalın tələffüz edilən r samiti NV-də incə tələffüz edilir: [iru], [īru], [ir ], 

[īr ], [irru], [irr ], [yru], [i#ru]; [irə], [īrə], [irə ], [īrə ], [irrə], [yrə], [yrə ], [i#rə], [i#rə ].  

Deyilənlərlə yanaşı, NV-də 17 sözdə istisna olaraq tərkiblərndəki r samiti qalın tə-

ləffüz edilir: َُط َشَٰ طُِ) [äṣ-ṣiṛā ṭâ’] ٱنقِّ َشَٰ طُُۜ ,[äṣ-ṣiṛā ṭi’] ٱنقِّ طُِ ,[ṣiṛā ṭu] ِفَشَٰ طَُ ,[ṣiṛā ṭi] ِفَشَٰ  ِفَشَٰ

[ṣiṛā ṭâ], ُ ط طُ  ,[ṣiṛā ṭuñ] ِفَشَٰ ا ,[ṣiṛā ṭiñ] ِفَشَٰ ط  ِطٗ ,[ṣiṛā ṭâñ] ِفَشَٰ طَكَُ ,[ṣiṛā ṭī] ِفَشَٰ  ,([ṣiṛā ṭâkə] ِفَشَٰ

ا ) [fiṛā ṛañ] فَِشاس  fiṛā q] فَِشاقُُۜ ,([əl-fiṛā ṛu’] ٱۡنفَِشاسُُۜ  u] ( əl-fiṛā q’] ٱۡنفَِشاقُُۜ  u]), ا  إَِسوَُ ,[ḍiṛā ṛañ] ِضَشاس 

[’ ṛamə], َُِْٛى ) [ib ṛāhī mə’] إِۡتَشَٰ ِْٛىُُۜ ِْٛىُُۜ ,[ib ṛāhī mu’] إِۡتَشَٰ ٓئِۡتَشَٰ ٰـَ َٚ [yə ə ə  ’ib ṛāhī mu] (burada məddi-

münfəsilin kəmiyyət fərqi müşahidə edilir), َُِْٛى ِْٛىَُ ,[bi’ib ṛāhī mə] تِئِۡتَشَٰ ۡتَشَٰ  ,[li’ib ṛāhī mə] ِِلِ

ِْٛىَُ ۡتَشَٰ ِءٚمَُ ,)[lə’ib ṛāhī mə] َِلِ ٓ ) [isṛāāā’ī īlə’] إِۡعَشَٰ ِءٚمُُۜ ٓ  burada məddi-müttəsil və ;[isṛāāā’ī īlu’] إِۡعَشَٰ

məddi-bədəlin kəmiyyət fərqləri müşahidə edilir), ا ُٓۜىُۡ) [iʻṛā ḍâñ’] إِۡعَشاض  -iʻṛā ḍu’] إِۡعَشاضُۜ

hum ]), ٌَُ َشَٰ ًۡ ا ,[ʻim ṛā nə] ِع ə li-şṛā q’] ٱِِلۡؽَشاقُِ ,[mid ṛā ṛañ] ِيۡذَساس   i] (burada [’] səsinin düşümü 

müşahidə edilir), ُۡٱۡلَشأ [’ q   ṛa’] ( ٔاُ  q ’] ٱۡلَشءُۜ   ṛa’  ],  ُٔا fə║’ q] فَٱۡلَشءُۜ   ṛa’  ]) – təlim məqsədilə 

ibtida etdikdə, burada məddi-bədəlin kəmiyyət fərqi müşahidə edilir), ا  [m ṣṛañ] ِيۡقش 

ۡقشَُ) ًِ ا ,([m ṣṛa] ِيۡقشَُ ,[bim ṣṛa] تِ ُُِٕۜ ,([ ṣṛahum ’] إِۡفَشُْۜىُۡ) [ṣṛañ ’] إِۡفش   – [iṭ ṛaḥ  hu’] ٱۡطَشدُۜ

təlim məqsədilə ibtida etdikdə, ا q] لِۡطش    ṭ ṛañ], َُفِۡطَشخ [f ṭ ṛatə], ا ِٔۡلش   [ṿ q   ṛañ]. 

NV-də r samitinin incə və qalın tələffüzü ilə bağlı Qurani-Kərim boyu 18 yerdə 

işlənən 7 sözdə xüsusi hallar müşahidə edilir. Belə ki, AH-də ا  ;2:200) [ẕ kṛañ] ِرۡكش 

ا ,(77:5 ;65:10 ;168 ,37:3 ;33:41 ;21:48 ;113 ,20:99 ;83 ,18:70  ,(25:22, 53) [ḥ čṛañ] ِدۡجش 

ا ا ,(18:71) [m ṛañ ’] إِۡيش  ِٔۡصًسا ,(18:90) [s tṛañ] ِعۡرش   [ṿ zṛañ] (20:100), ا ش  ۡٓ  ,(25:54) [ṣ hṛañ] ِف

ٌَُ َشا ۡٛ  sözlərində qalın tələffüz edilən r samiti NV-də qalın, yaxud incə (6:71) [ḥayṛā nə] َد

tələffüz edilə bilər. Burada daha bir maraqlı hadisə baş verir. Sonuncu sözü çıxmaq şərti 

ilə digər sözlərin tərkibindəki r samitinin qalın, yaxud incə tələffüzünün qiraət əsnasın-

da uzadılan məddi-bədəlin kəmiyyətləri ilə əlaqəsi var. Məlumdur ki, NV-də məddi-

bədəl 3 fərqli kəmiyyətdə uzadıla bilər: 2, 4, yaxud 6 qısa sait. Əgər məddi-bədəlin kə-

miyyəti qiraət əsnasında 4 qısa sait müəyyən edilibsə, bu halda sözügedən 6 sözdəki r 

samiti yalnız qalın tələffüz edilməlidir. Digər kəmiyyətlər müəyyən edilibsə, r samiti 

qalın, yaxud incə tələffüz edilə bilər. Başqa sözlə, NV-də məddi-bədəlin kəmiyyəti 4 

qısa sait müəyyən edilibsə, r samiti incə tələffüz edilə bilməz.  

Daha bir xüsusi hal kimi 77:32-də  ُتَِؾَشس [bişä ṛariñ] ifadəsindəki r samitlərinin tə-

ləffüzlərini səciyyələndirmək olar. Belə ki, AH-də birinci r samiti qalın, ikincisi incə tə-

ləffüz olunduğu halda (vəqf etdikdə ikisi də qalın tələffüz edilir: [bişä ṛaṛ║]), NV-də iki-

si də incə tələffüz edilir: [bişə rəriñ] (vəqf halında: [bişə rər║]. 

r samitinin ardı ilə NV-də geniş işlənən infleksiya (təqlil) hallarında, r samitinin 

mövqeyinin dəyişməsinə gətirib çıxaran [’] səsinin düşümü, vəqf icra etmədikdə, yaxud 
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bəzən felin növ fərqi onun incələşməsinə gətirib çıxarır, məsələn, َُٰٖ َُٰٖ → [xṛā ’] أُۜۡخَش  أُۜۡخٜش

[’ xrǣ]; َُك ۡٛ -108:2-də son söz üzərində vəqf et ;[ä ñ  ẓuri-l ykə’] → [ä ñ  ẓuṛ ’il ykə’] أََظُۜۡشُإِنَ

dikdə r samiti qalın tələffüz edilir: َُۡذش َۡ ٱ َٔ  [ṿ -ñḥaṛ║], lakin əgər vəqf etmədən 3-cü ayə 

ilə qiraət davam edilsə, [’] səsinin düşümü sayəsində r samitinin mövqeyi dəyişir və o, 

incələşmə ilə tələffüz edilir: َُذۡش َۡ ٱ َٔ٢ٌَُُّ إِ  [ṿ -ñḥar -ññə], ََُّۡۡغفِش [nä ğfir] (2:58; 7:161) → ُُۡٚۜۡغفَش 

[y ğfäṛ] (2:57), ُۡذُۜۡغفَش [t ğfäṛ] (7:161). (r samitinin imalə/təqlil ilə qarşılıqlı əlaqəsinə hələ 

Sibəveyhi diqqət yetirmiş, onun izahını ətraflı vermişdir [4, 156-168]. 

2. l samitinin emfatiklik üzrə natamam irəli uyğunlaĢması 

Ümumiyyətlə, ərəb dilində l samiti incə səsdir. AH-də də l samiti əsasən dilimiz-

dəki lil, ilmə, məlhəm sözlərindəki l samiti kimi incə səslənir. Onun qalın səs kimi tələf-

füzü ərəb dilində və AH-də yalnız Allah kəliməsi ilə əhatələnir və l samitinin özündən 

əvvəl [u], yaxud [a] gəldiyi halda baş verir [1, 242-243; 7, 200; 18, 33; 23, 199; 33, 

226], məs.: ُُۜ ُٱّللَّ ُُۜ ,[fəzə  dəhumuḷ-ḷa  hu] فََضاَدُْۜىُۜ ٱّللَّ ُُّۜ ًَ ُُۜ ,[yukəll məhuḷ-ḷā hu] َُٚۜكهِّ إٌَُِؽآَءُ ,[äḷ-ḷa  hu] ٱّللَّ

ُُۜ ُِ ,[in  -şə  ə ’äḷ-ḷa  hu’] ٱّللَّ ُِ :lakin ,[ṿaḷ-ḷā hi] ٔٱّللَّ ُِ ,[b -smil-lə  hi] تِۡغِىُٱّللَّ ُِ ,[bil-lə  hi] تٱّللَّ  fī] فَُِٙعثِِٛمُٱّللَّ

səbı  lil-lə  hi].  

NV-də də l samiti əsasən incə səslənir, lakin onun qalın səs kimi tələffüz halları 

təkcə Allah kəliməsindəki l samitinin özündən əvvəl [u] və ya [a] gəldiyi qayda ilə kifa-

yətlənmir. AH ilə NV arasındakı l samitinin tələffüzü ilə bağlı müşahidə edilən bütün 

fərq hallarını təhlil etdikdən sonra bu qənaətə gəlmək mümkün olmuşdur ki, NV-də l sa-

miti uyğunlaşmaya məruz qalır. 

Qeyd olunmalıdır ki, sözügedən hadisə ərəb, ümumiyyətlə müsəlman alimləri tə-

rəfindən «qalınlaşdırma», «kobudlaşdırma», «qatılaşdırma», «gücləndirmə» anlamında 

 «ləm-in qalınlaşması»; bəzən, «qalınlaşdırma» ذغهٛعُانالو) «təğliz «qəlizləşdirmə (انرغهٛع)

anlamında (انرفخٛى) təfxim) hadisəsi kimi öyrənilir. Alimlər «qalınlaşma» definisiyası ilə 

baş verən hadisənin ―vizual‖ canlandırılmasına nail olub emfatik samitlərin təsirini gös-

tərsələr də, irəli gedə bilməyib, onu idğam hadisəsinin [1, 95] çətiri altına salmır, hadi-

sənin təbiətinə varmadan onu məhz ( ذغهٛع-ذشلٛك ) tərqiq-təğliz (incələşmə-qalınlaşma) 

qarşılaşdırılması prinsipi əsasında nəzərdən keçirirlər [22, 58]. Maraqlıdır ki, müasir 

ərəb dilçiləri də sözügedən hadisəni Orta Əsr müsəlman alimlərinin qəbul etdiyi tərqiq-

təğliz prinsipindən yanaşmanı təkrarlayır, onu təcvidlə məhdudlaşdırırlar [16, 64; 40, 

124; 45, 285]. Bunun izahını hadisənin müasir ərəb dilində baş vermədiyi, yalnız Quran 

qiraətinə xaslığı, yaxud ləhcə təzahürü ilə izah etmək mümkündür. Lakin, əgər Allah kə-

liməsindəki l samiti ilə bağlı hadisəni məhz təğliz kimi qəbul etmək mümkündürsə, bu-

nu heç bir vəchlə NV-də l samitinin məruz qaldığı hadisələrə aid etmək olmaz. Kəmal 

Bişr qonşu səslərin təsirini dilə gətirsə də, ―ənənəyə sadiqlik‖ göstərib təfxim-tərqiq ya-

naşması sərgiləyir [17, 405-413]. Orta Əsr müsəlman alimlərinin söylədikləri fikrə nəin-

ki qarşı çıxmaq, hətta alternativ yanaşma nümayiş etdirmə belə ərəb alimlərinin işləyib 

yaratdıqları mühitdə olduqca böyük cəsarət tələb edir. Bu da öz növbəsində nüfuz sahibi 

olan Orta Əsr ərəb alimlərinin dövründə inqilabi və əksər hallarda müasir dilçiliyin tə-

ləbləri ilə ayaqlaşan fikirlər ortaya qoymaları ilə bağlıdır. Görünür, Orta Əsr müsəlman 

alimlərinin əsas qayəsi diqqəti olduqca sadə, ərəb yazısına (hərf, fəthə, sakin sözlərindən 

istifadə edərək) uyğun tərzdə məğzi çatdırmağa yönəltmək idi, nəinki oxucuya baş 

verən hadisənin təbiətini öyrətmə cəhdi: «fəthəli ləm özündən əvvəl gələn sakin, yaxud 

fəthəli sad, ta və ya za hərfi gəldiyi halda, o, təğliz ilə tələffüz edilir» [35, 82]. 

AH-də [ṣlə] ([ṣlə ], [ṣlä], [ṣlǟ]), [ṭ lä] və ya [ẓlə], yaxud [ṣâlə] ([ṣâlə ], [ṣâlä]), [ṣâllə] 

([ṣâllä]), [ṭâlə] ([ṭâlä], [ṭâlǟ]), [ṭâllä] və ya [ẓâlə], [ẓâllə] ([ẓâllə ]) səs birləşmələrindəki l 

samiti heç bir təsirə məruz qalmadan tam realizə ilə incə tələffüz edilir: َُأَۡفهَخ [’ä ṣläḥa] 

( ٕا ُأَفُۡ هَذُۜ  [’ä ṣläḥ ], َُفَؤَۡفهَخ [fə’ä ṣläḥa], أَۡفهََذا [’ä ṣläḥā], أَۡفهَۡذَُا [’äṣlä ḥnə ]), َََٓا ٕۡ  َٚۡقهَ
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[yäṣlä unəhə ] (َْا ٕۡ ٌَُ ,[ iṣlä uhə’] ٱۡفهَ ٕۡ ا ,([səyäṣlä unə] َعَٛۡقهَ ذ  ٰـَ ِذَٓا) [iṣlǟ ḥañ’] إِۡفهَ ٰـَ  إِۡفهَ

[’iṣlǟ ḥihə ],  ُخ ٰـَ خُ  ,[iṣlǟ ḥuñ’] إِۡفهَ ٰـَ خَُ ,[iṣlǟ ḥiñ’] إِۡفهَ ٰـَ ۡفهَ ثِكُۜىُۡ ,([əl-’iṣlǟ ḥa’] ٱِۡلِ ٰـَ  ,[ äṣlə  bikum’] أَۡفهَ

ٌَُ ,[ä ẓləmu’] أَۡظهَىُُۜ ,[mä ṭ läʻi] َيۡطهَعُِ ,[fä ṣlə] فَۡقمَُ ,[fəy ṣləbu] فَُٛۜۡقهَةُُۜ ٕ ًُۜ ٌَُ) [yuẓləm  nə] ُٚۜۡظهَ ٕ ًُۜ  ذُۜۡظهَ

[tuẓləm  nə], ُُۜذُۜۡظهَى [t ẓləmu]), ُۡهَىَُأَظ  [’ä ẓləmə], ٍَُ جَُ ,[fəyäẓlə lnə] فََٛۡظهَۡه َٰٕ هَ جُِ) [äṣ-ṣâlə  tə’] ٱنقَّ َٰٕ هَ  ٱنقَّ

[’äṣ-ṣâlə  ti], ُُۜج َٰٕ هَ جُِ ,[äṣ-ṣâlə  tu’] ٱنقَّ َٰٕ ِٓىُۡ ,[ṣâlə  ti] َفهَ ذِ َٰٕ ذِٗ ,[ ṣâlə  tihim] َفهَ َٰٕ ُۜىُۡ ,[ṣâlə  tī] َفهَ ذُٓۜ َٰٕ  َفهَ

[ṣâlə  tuhum ], ََُُّۜفاَلذ [ṣâlə  təhu], ُِج َٰٕ هَ جُِ ,[biṣ-ṣâlə  ti] تِٱنقَّ َٰٕ هَ ذِكَُ ,[liṣ-ṣâlə  ti] نِهقَّ َٰٕ  ,([biṣâlə  tikə] تَِقهَ

َفمَُ ُٕۜٚ [y  ṣâlə], ََُفهَخ [ṣấläḥa], َُٔ ُ ُۖٗ َقه   ِٓۡذََايُۜ َع  [muṣấlläṿ -ṿ aʻah d nə ], ُِخ ََٰٕ هَ  [äṣ-ṣâläṿā ti’] ٱنقَّ

خُِ) ََٰٕ ِٓىُۡ ,[ṣâläṿā ti] َفهَ ذِ ََٰٕ ُُِۜ ,([fä ṣâlət] فََقهَۡدُ) [fä ṣâlə] فََقمَُ ,([ ṣâläṿā tihim] َفهَ  ,[ṣâləb  hu] َفهَثُٕۜ
اُ  ُ ,[ yuṣấlləb] َُٚۜقهَّثُٕۜ ال  فَقَّ ) [mufä ṣṣâləñ] يُۜ دُ  ٰـَ هَ فَقَّ مَُ ,([mufäṣṣâlə  tiñ] يُۜ  طَهَّۡمرُۜىُۡ ,[fä ṣṣâlə] فَقَّ

[ṭâllä q   tum ] (طَهَّمََٓا [ṭâllä q  âhə ], ٍَُّ ُْٕۜ ًُۜ ṭâlläq] طَهَّۡمرُۜ   tum  huññə], ٍَُّ ṭâllä q] طَهَّمَكُۜ  âkuññə]), فَٱَطَهَمَا 

[fä-n   ṭấläq  â ] (َُٱَطَهَك [’iñ  ṭấläq  â], ُۡٱَطَهَۡمرُۜى [’iñ  ṭâlä q   tum ],  ُا fä-ñ  ṭấläq] فَٱَطَهَمُٕۜ كَُ ,([   ٰـَ äṭ-ṭâlǟ q’] ٱنطَّهَ  â] 

( كُُۜ ٰـَ äṭ-ṭâlǟ q’] ٱنطَّهَ  u]), ُُۜد ٰـَ طَهَّمَ ًُۜ əl-muṭâlläq’] ٱۡن  â  tu] (ُِد ٰـَ ًُۜطَهَّم lil-muṭâlläq] نِۡه  â  ti]), ُطَهََعۡد [ṭấläʻat], 

ا ,([fä-ṭṭấläʻa] فَٱطَّهَعَُ ,[äṭṭấläʻa’] أَطَّهَعَُ) [iṭṭâlä ʻtə’] ٱطَّهَۡعدَُ َعطَّهَحُ  ,[ṭấləbəñ] طَهَث   تَطَمَُ ,[muʻaṭṭấlətiñ] يُۜ

[bä ṭâlə],  ُٕا ًُۜ ُٓۜىُۡ ,[ẓấləmə] ظَهَىَُ ,[ ẓấləm] ظَهَ ٰـَ َُ ًۡ رُۜىُۡ ,[ ẓâləm nə  hum] ظَهَ ًۡ ََٕا ,[ ẓâlə m tum] ظَهَ ًُۜ  ظَهَ

[ẓâləm  nə ], ُُۡٓۜى ًَ ٕاُ  ,[ ẓâlə məhum] ظَهَ ًُۜ دُُۜ ,[ fäẓấləm] فَظَهَ ًۡ َُا ,[ẓâlə m tu] ظَهَ ًۡ كَُ ,[ ẓâlə m nə] ظَهَ ًَ  ظَهَ

[ẓâlə məkə], ُۡد ًَ ىُ  ,[ẓấləmət] ظَهَ ٰـَ  ([fäẓấllət] فَظَهَّۡدُ) [ẓấllə] ظَمَُّ ,[ ẓâllə lnə] ظَهَّۡهَُا ,[biẓâllə  miñ] تِظَهَّ

misalları Qurani-Kərim boyu müşahidə edilən bütün halları əhatə edir. 

NV-də l, yaxud qoşa l samiti özündən əvvəl yanaşı və ya qısa [â] səsi ilə aralı emfa-

tik [ṣ], [ṭ] və ya [ẓ] səsi, özündən sonra dodaqlanmayan, açıq qısa və ya uzun sait gəldiyi 

halda ([ṣlə] ([ṣlə ], [ṣlä], [ṣlǟ]), [ṭ lä] və ya [ẓlə], yaxud [ṣâlə] ([ṣâlə ], [ṣâlä]), [ṣâllə] 

([ṣâllä]), [ṭâlə] ([ṭâlä], [ṭâlǟ]), [ṭâllä] və ya [ẓâlə], [ẓâllə] ([ẓâllə ]) səs birləşmələrində), o, 

emfatiklik üzrə natamam irəli yanaşı və ya aralı uyğunlaşmaya məruz qalır və َُأَۡفهَخ 

[’ä ṣḷaḥa] ( ٕاُ  َََٓا ,([ äṣḷ ḥnə’] أَۡفهَۡذَُا ,[ä ṣḷaḥā’] أَۡفهََذا ,[fə’ä ṣḷaḥa] فَؤَۡفهَخَُ ,[ ä ṣḷaḥ’] أَۡفهَذُۜ ٕۡ  َٚۡقهَ

[yäṣḷ unəhə ] (َْا ٕۡ ٌَُ ,[ iṣḷ uhə’] ٱۡفهَ ٕۡ ا ,([səyäṣḷ unə] َعَٛۡقهَ ذ  ٰـَ ِذَٓا) [iṣḷa  ḥañ’] إِۡفهَ ٰـَ  ,[ iṣḷa  ḥihə’] إِۡفهَ
خُ  ٰـَ خُ  ,[iṣḷa  ḥuñ’] إِۡفهَ ٰـَ خَُ ,[iṣḷa  ḥiñ’] إِۡفهَ ٰـَ ىُۡ ,([ə li-ṣḷa  ḥa’] ٱِِلۡفهَ ثِكُۜ ٰـَ -fəy ṣ] فَُٛۜۡقهَةُُۜ ,[ äṣḷa  bikum’] أَۡفهَ

ḷabu], َُفَۡقم [fä ṣḷa], َُِيۡطهَع [mä ṭ ḷaʻi], ُُۜأَۡظهَى [’ä ẓḷamu], ٌَُ ٕ ًُۜ ٌَُ) [yuẓḷam  nə] ُٚۜۡظهَ ٕ ًُۜ  ,[tuẓḷam  nə] ذُۜۡظهَ

ٍَُ ,[ä ẓḷamə’] أَۡظهَىَُ ,([t ẓḷamu] ذُۜۡظهَىُُۜ جَُ ,[fəyäẓḷ lnə] فََٛۡظهَۡه َٰٕ هَ جُِ) [äṣ-ṣâḷa  tə’] ٱنقَّ َٰٕ هَ  ,[äṣ-ṣâḷa  ti’] ٱنقَّ

جُُۜ َٰٕ هَ جُِ ,[äṣ-ṣâḷa  tu’] ٱنقَّ َٰٕ ِٓىُۡ ,[ṣâḷa  ti] َفهَ ذِ َٰٕ ذِٗ ,[ ṣâḷa  tihim] َفهَ َٰٕ ُۜىُۡ ,[ṣâḷa  tī] َفهَ ذُٓۜ َٰٕ  َفاَلذَُُّۜ ,[ ṣâḷa  tuhum] َفهَ

[ṣâḷa  təhu], ُِج َٰٕ هَ جُِ ,[biṣ-ṣâḷa  ti] تِٱنقَّ َٰٕ هَ ذِكَُ ,[liṣ-ṣâḷa  ti] نِهقَّ َٰٕ َفمَُ ,([biṣâḷa  tikə] تَِقهَ ُٕۜٚ [y  ṣâḷa], ََُفهَخ 

[ṣấḷaḥa], َُٔ ُ ُۖٗ َقه   ِٓۡذََايُۜ َع  [muṣấḷḷaṿ -ṿ aʻah d nə ], ُِخ ََٰٕ هَ خُِ) [äṣ-ṣâḷaṿā ti’] ٱنقَّ ََٰٕ ِٓىُۡ ,[ṣâḷaṿā ti] َفهَ ذِ ََٰٕ  َفهَ

[ṣâḷaṿā tihim ]), َُفََقم [fä ṣâḷa] (ُفََقهَۡد [fä ṣâḷat]), ُُِۜ اُ  ,[ṣâḷab  hu] َفهَثُٕۜ ُ ,[ yuṣấḷḷab] َُٚۜقهَّثُٕۜ ال  فَقَّ  يُۜ

[mufä ṣṣâḷañ] ( دُ  ٰـَ هَ فَقَّ مَُ ,([mufäṣṣâḷa  tiñ] يُۜ ṭâḷḷ q] طَهَّۡمرُۜىُۡ ,[fä ṣṣâḷa] فَقَّ   tum ] (طَهَّمََٓا [ṭâḷḷ q  âhə ], 
ٍَُّ ًُُْٕۜۜ ṭâḷḷaq] طَهَّۡمرُۜ   tum  huññə], ٍَُّ ṭâḷḷ q] طَهَّمَكُۜ  âkuññə]), فَٱَطَهَمَا [fä-n   ṭấḷaq  â ] (َُٱَطَهَك [’iñ  ṭấḷaq  â], 

iñ  ṭâḷ q’] ٱَطَهَۡمرُۜىُۡ   tum ],  ُا fä-ñ  ṭấḷaq] فَٱَطَهَمُٕۜ كَُ ,([   ٰـَ äṭ-ṭâḷa  q’] ٱنطَّهَ  â] ( كُُۜ ٰـَ äṭ-ṭâḷa  q’] ٱنطَّهَ  u]), ُُۜد ٰـَ ًُۜطَهَّمَ -əl’] ٱۡن

muṭâḷḷaq  â  tu] (ُِد ٰـَ ًُۜطَهَّم lil-muṭâḷḷaq] نِۡه  â  ti]), ُطَهََعۡد [ṭấḷaʻat], َُٱطَّهَۡعد [’iṭṭâḷ ʻtə] ( هَعَُأَطَُّ  [’äṭṭấḷaʻa], 

ا ,([fä-ṭṭấḷaʻa] فَٱطَّهَعَُ َعطَّهَحُ  ,[ṭấḷabəñ] طَهَث  ٕاُ  ,[bä ṭâḷa] تَطَمَُ ,[muʻaṭṭấḷatiñ] يُۜ ًُۜ -ẓấḷa] ظَهَىَُ ,[ ẓấḷam] ظَهَ

mə], ُُۡٓۜى ٰـَ َُ ًۡ رُۜىُۡ ,[ ẓâḷam nə  hum] ظَهَ ًۡ ََٕا ,[ ẓâḷ m tum] ظَهَ ًُۜ ُٓۜىُۡ ,[ ẓâḷam  nə] ظَهَ ًَ ٕاُ  ,[ ẓâḷ məhum] ظَهَ ًُۜ  فَظَهَ

[fäẓấḷam ], ُُۜد ًۡ َُا ,[ẓâḷ m tu] ظَهَ ًۡ كَُ ,[ ẓâḷ m nə] ظَهَ ًَ ۡدُ ,[ẓâḷ məkə] ظَهَ ًَ ىُ  ,[ẓấḷamət] ظَهَ ٰـَ  تِظَهَّ

[biẓâḷḷa  miñ], ظَهَّۡهَُا [ẓâḷḷ lnə ], َُّظَم [ẓấḷḷa] (ُفَظَهَّۡد [fäẓấḷḷat]) hallarında qalın tələffüz edilir.  

Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, vəqfin l samiti üzərinə düşməsi mümkün olan xü-

susi hallarda, o, uyğunlaşmaya məruz qalaraq, yaxud uyğunlaşma baş vermədən tələffüz 

edilə bilər. Belə ki, vəqf etmədən tərkiblərindəki l samiti uyğunlaşmaya məruz qalaraq 

َفمَُ ُٕۜٚ [y  ṣâḷa], َُّظَم [ẓấḷḷa], َُفََقم [fä ṣâḷa], َُم  sözləri [fä ṣḷa] فَۡقمَُ və [bä ṭâḷa] تَطَمَُ ,[fä ṣṣâḷa] فَقَّ

üzərində vəqf etdikdə tələffüzünün iki variantı mümkündür: [y  ṣâḷ║/y  ṣâl║], 

[ẓâḷḷ║/ẓâll║], [fä ṣâḷ║/fä ṣâl║], [fä ṣṣâḷ║/fä ṣṣâl║], [bä ṭâḷ║/bä ṭâl║], َُفَۡقم [fäṣḷ║/fäṣl║]. 

Uyğunlaşmanın baş verib-verməməsi ilə iki qiraət variantın mümkünlüyü, zənnimizcə, 

onunla izah oluna bilər ki, uyğunlaşmanın, qeyd olunduğu kimi, iki bir-birilə qarşılıqlı 

əlaqə əmələ gətirən şərtlərindən biri (l, yaxud qoşa l samiti özündən sonra dodaqlanma-
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yan, açıq qısa sait gəldiyi halda) vəqf etdikdə aradan qalxmış olur, o, sanki süni şəkildə 

―ləğv edilir‖. Bu səbəbdən də l samitinin uyğunlaşma ilə qiraəti mümkün iki variantdan 

daha üstündür.  

Qeyd olunmalıdır ki, l samiti ardı ilə baş verən infleksiya hallarında (kiçik imalə, 

yaxud təqlil) uyğunlaşmaya məruz qalmır, çünki uyğunlaşmanın, qeyd olunduğu kimi, 

iki bir-birilə qarşılıqlı əlaqə əmələ gətirən şərtlərindən biri (l, yaxud qoşa l samiti özün-

dən sonra dodaqlanmayan, açıq qısa, yaxud uzun sait gəldiyi halda) aradan qalxmış 

olur. Burada artıq açıq ([ā]) deyil, qapalı sait [ǣ] iştirak edir ki, bu da l samitinin tam 

realizə ilə, yəni incə səslənməsini şərtləndirir: َُٰٗ َُٰٗ və [ṣấllǣ] َفهَّ  ,75:30) [fäṣấllǣ] فََقهَّ

96:10 və 87:15-də son sözlər); َُٰٗ َُٰٗ ,(84:12) [yä ṣḷā/yä ṣlǣ] َٚۡقٜه  ,(88:4) [tä ṣḷā/tä ṣlǣ] ذَۡقٜه

َُٰٗ َٓا ,(111:3) [səyä ṣḷā/səyä ṣlǣ] َعَٛۡقٜه -burada al – (17:18 və 92:15) [ yäṣḷā hə /yäṣlǣ hə] َٚۡقٜهىَٰ

ternativli infleksiya (fəth, yaxud təqlil) ilə qiraətləri mümkün olduğuna görə, l samiti 

infleksiyanın baş vermədiyi (fəth) halında uyğunlaşma ilə, baş verdiyi halda isə uyğun-

laşmasız, yəni tam realizə ilə tələffüz edilir; 87:12-də yalnız vəqf etdikdə alternativli in-

fleksiya (fəth, yaxud təqlil) ilə qiraət mümkün olduğu üçün ََٗٚۡقه [yä ṣḷā║/yä ṣlə ║] feilin-

də l samitinin infleksiyanın baş vermədikdə (fəth halında) uyğunlaşma ilə, baş verdikdə 

isə uyğunlaşmasız, yəni tam realizə ilə tələffüz edilir. 

l samitinin uyğunlaşmanın baş verib, yaxud verməməsi ilə iki mümkün tələffüz 

variantı daha bir halda mümkün olur. Belə ki, AH-dəki ُفَِقاًِل [fiṣâ  ləñ] (2:233), َُطَال [ṭâ  lə] 

 kimi qiraət edilən sözlər NV-də [ṣâ lə] ([ṣâ lä]) və ya (20:86; 57:16) [fäṭâ  lə] فَطَالَُ ,(21:44)

[ṭâ lə] səs birləşmələrindəki l samiti uyğunlaşmaya məruz qalaraq ُفَِقاًِل [fiṣâ  ḷañ] (2:231), 

 yaxud uyğunlaşma baş vermədən, yəni ,(20:85; 57:15) [fäṭâ  lə] فَطَالَُ ,(21:44) [ṭâ  ḷa] طَالَُ

tam realizə ilə incə: [fiṣâ  ləñ], [ṭâ  lə], [fäṭâ  lə] iki qiraəti mümkündür. Uyğunlaşmanın baş 

verib-verməməsi ilə iki qiraət variantın mümkünlüyü, zənnimizcə, onunla izah oluna 

bilər ki, uyğunlaşmanın, qeyd olunduğu kimi, iki bir-birilə qarşılıqlı əlaqə əmələ gətirən 

şərtlərindən biri (l samiti özündən əvvəl qısa [â] səsi ilə aralı) emfatik [ṣ], [ṭ] və ya [ẓ] 

səsi gəldiyi halda) qüvvədən düşmüş olur, çünki burada l samiti ilə qısa [ṣ], [ṭ] və ya [ẓ] 

səsi arasında qısa deyil, uzun sait iştirak edir və [ṣ], yaxud [ṭ] ilə [l] səsi arasında uzun 

[â ] saitinin iştirakı aranı bir qədər də ―aralı‖ etməsi ilə izah etmək olar. l samitinin uy-

ğunlaşma ilə qiraəti mümkün iki variantdan daha üstün hesab edilir. Bu, onların üzərin-

də vəqf edildiyi hala da şamildir: [ṭâ â ḷ║/ṭâ â l║], [fäṭâ â l║] → [fäṭâ â ḷ║/fäṭâ â l║]. AH-də 

IV babda işlənən ُٚۜۡقهَِذا [y ṣliḥā] (4:128) feli NV-də VI babda هََذا ٰـَ َُٚقَّ işlənir. Burada da 

[ṣâ lä] səs birləşməsindəki l samitinin uyğunlaşmanın baş verib-verməməsi ilə iki qiraət 

variantı mümkündür: qalın, yaxud incə tələffüz edilir: [yäṣṣâ  ḷaḥā/yäṣṣâ  läḥā] (4:127). 

3. s samitinin emfatiklik üzrə natamam reqressiv (geri) assimilyasiyası 

(uyuĢması). s samitinin emfatiklik üzrə natamam geri uyuşması Orta Əsr alimləri tərə-

findən ehtiyatla اِلدغاوُاألفغش «ən kiçik idğam» kimi təqdim edilir [23, 165; 26, 174; 27, 

31; 30, 146] ki, bu da müasir ifadə ilə natamam uyuşma kimi qəbul edilə bilər. Müasir 

dilçilərin əksəri ümumi uyuşma hallarını təhlil edərək sözügedən hallarda baş verən 

hadisənin yalnız Quran qiraətlərinə aid olduğu üçün üstündən keçir, təhlilinə xüsusi yer 

ayırmırlar [13; 16; 40; 45], nadir hallarda baş verən hadisədə emfatik samitin («itbaq 

sifətinə malik ta-nın») geriyə təsirini qeyd edirlər [30, 146]. 

Qurani-Kərim boyu 2 yerdə AH-də kök samitləri تغظ olan ُُۜظ ُۜ َٚۡثق  َٔ  [ṿayə b suṭu] 

(2:245) bağlayıcı ilə işləyən feil və  ُطَح  ,ismi kök samitinə uyğun (7:69) [bə sṭatəñ] تَق ۡ

yəni tam realizə ilə tələffüz edilərək qiraət edilir. Quran yazısında II kök samiti ط oldu-

ğu halda, yerində (müshəflərə əsasən) ؿ hərfi yazılıb və ؿ hərfinin üzərində kiçildil-

miş şəkildə ط hərfi qeyd olunub: 
ط

. Bununla diqqətə çatdırılır ki, burada [ṣ] deyil, məhz 

[s] tələffüz edilməlidir [24, 81; 29, 546-551; 36, 236; 42, 577]. NV-də isə sözügedən iki 
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yerdə emfatik [ṭ] səsinin feildə aralı, isimdə yanaşı təsiri nəticəsində [s] II kök samiti 

natamam geri uyuşmaya uğrayaraq emfatiklik əxz edib (yazıya uyğun olaraq) [ṣ] səsi ki-

mi tələffüz edilir: ُُۜظ َٚۡثقُۜ َٔ  [ṿayə b ṣuṭu] (2:243),  ُتَۡقطَح [bä ṣṭatəñ] (7:68). Maraqlıdır ki, sö-

zügedən hadisə bir çox halda həm Orta Əsr alimləri, həm də müasir tədqiqatçılar tərə-

findən ibdal (əvəzlənmə) hadisəsi kimi nəzərdən keçirilir [12, 63; 31, 397]. NV-də em-

fatiklik üzrə natamam geri uyuşma hadisəsi baş verir.  

Qurani-Kərim boyu 1 yerdə AH-də kök samitləri عطش olan [27, 489] ٌَُ ٔ ِطشُۜ ۡٛ َ ًُۜق   ٱۡن

ismi emfatik [ṭ] səsinin aralı təsiri nəticəsində [s] I kök samiti natamam geri uyuşmaya 

uğrayaraq emfatiklik əxz edib [ṣ] səsi olaraq, həm də [s] kök samitinə uyğun tam realizə 

ilə tələffüz edilə bilər: [’əl-muṣâyṭiṛ  nə], yaxud [’əl-musəyṭiṛ  nə] (52:37). I kök samiti 

-hərfinin altında ki ؿ hərfi yazılıb və ؿ olduğu halda, yerində (müshəflərə əsasən) ط

çildilmiş şəkildə ط hərfi qeyd olunub: ط. Bununla diqqətə çatdırılır ki, burada [ṣ] tələf-

füz edilir, lakin [s] səsinin tələffüzü də mümkündür. NV-də isə sözügedən yerdə emfatik 

[ṭ] səsinin aralı təsiri nəticəsində [s] I kök samiti natamam geri aralı uyuşmaya uğraya-

raq emfatiklik əxz edib yalnız [ṣ] səsi olaraq tələffüz edilir: ٌَُ ٔ ِطشُۜ ۡٛ َق ًُۜ  [əl-muṣâyṭir  nə’] ٱۡن

(52:35). NV-də emfatiklik üzrə natamam geri uyuşma hadisəsi baş verir. 

Nəticə: 

1. AH-də r samiti qalın, NV-də isə həm qalın, həm də incə səs kimi qəbul edilir.  

2. AH-də r, yaxud qoşa rr samiti özündən sonra dodaqlanmayan qapalı qısa və ya 

uzun [i]/[ī] sait gəldiyi halda və r samiti qapalı hecada özündən əvvəl dodaqlanmayan 

qapalı qısa və ya uzun [i]/[ī] saiti gəldiyi halda, o, məxrəcə görə natamam irəli yanaşı 

uyğunlaşmaya məruz qalaraq incə səslənir. 

3. NV-də r, yaxud qoşa rr samiti özündən əvvəl dodaqlanmayan qapalı qısa və ya 

uzun [i]/[ī] saiti gəldiyi halda o, məxrəcə görə natamam irəli yanaşı uyğunlaşmaya mə-

ruz qalaraq və özündən sonra dodaqlanmayan açıq qısa və ya uzun [a]/[ā], yaxud dodaq-

lanan qapalı qısa və ya uzun [u]/[ ] sait gəldiyi və özündən əvvəl yanaşı və ya aralı do-

daqlanmayan qapalı qısa və ya uzun yanaşı [i]/[ī] saiti, yaxud özündən əvvəl yanaşı [y] 

yarımsaiti gəldiyi halda o, məxrəcə görə natamam irəli yanaşı və ya aralı uyğunlaşmaya 

məruz qalaraq incə səslənir. 

4. NV-də r, yaxud qoşa rr samiti özündən sonra dodaqlanmayan açıq qısa və ya uzun 

[a]/[ā], yaxud dodaqlanan qapalı qısa və ya uzun [u]/[ ] saiti gəldiyi və özündən əvvəl dodaq-

lanmayan qapalı qısa və ya uzun [i]/[ī] saiti, yaxud [y] yarımsaitindən başqa hər hansı səsin 

gəldiyi halda və r samiti qapalı hecada özündən əvvəl dodaqlanmayan açıq qısa və ya uzun 

[ä]/[a]/[â]/[ǟ]/[ā]/[â ], yaxud dodaqlanan qapalı qısa və ya uzun [u]/[ ] sait gəldiyi halda, o, 

məxrəcə görə natamam irəli yanaşı uyğunlaşmaya məruz qalaraq qalın səslənir. 

5. l, yaxud qoşa l samiti özündən əvvəl yanaşı və ya qısa [â] səsi ilə aralı emfatik 

[ṣ], [ṭ] və ya [ẓ] səsi, özündən sonra dodaqlanmayan, açıq qısa və ya uzun sait gəldiyi 

halda, o, emfatiklik üzrə natamam irəli yanaşı və ya aralı uyğunlaşmaya məruz qalır.  

ظُُۜ .6 ُۜ طَحُ  feili və [yə b suṭu] َٚۡثق   ,ismində emfatik [ṭ] səsinin feildə aralı [bə sṭatəñ] تَق ۡ

isimdə yanaşı təsiri nəticəsində [s] II kök samiti natamam geri yanaşı uyuşmaya uğraya-

raq emfatiklik əxz edir, ٌَُ ٔ ِطشُۜ ۡٛ َ ًُۜق   ismində emfatik [ṭ] səsinin aralı təsiri nəticəsində [s] I ٱۡن

kök samiti natamam geri uyuşmaya uğrayaraq emfatiklik əxz edir.  
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ُفُٙ .11 ُانُؾش ُٕٚعفُانذيؾمٙ. ُتٍُعهُٙتٍ ُيذًذ ُتٍ ُيذًذ ُتٍ ُانخٛشيذًذ ُاتٕ ُؽًظُانذٍٚ ُانجضس٘، اتٍ

 ؿ.٤٧٦ُُ–.٢ُ.ُض.٢۲١٥ُُ–انماْشج:ُداسُانكرةُانعهًٛح،ُُ–اتٍُانجضس٘.ُُ\] يجهذاٌ[انمشاءاخُانعؾش:ُ

ُفش .11 ُانذجحُفُٙانمشاءاخُانغثعُذذمٛكُأدًذ ُأتُٕعثٛذُهللاُانذغٍُٛتٍُأدًذ. اتٍُُ\ٚذُدجاصُ٘اتٍُخانّٕٚ،

 ؿ.٢٥٤ُُ–.١١١١ُُ–تٛشٔخ:ُداسُانكرةُانعهًٛح،ُُ–خانّٕٚ.ُ

13. ُ ُٔانرُٕٚش: ُانرذشٚش ُذفغٛش ُانطاْش. ُيذًذ ُانرَٕغٛحُُ\ُ]يجهذا٣۲ُ[اتٍُعاؽٕس، ُانذاس ُذَٕظ: اتٍُعاؽش.

 ؿ.٢٥٤ُُ–.٩ُ.ُض.١١٩٤ُُ–نهُؾش،ُ

ُانًذٛظ .11 ُانثذش ُٕٚعفُانغشَاطٙ. ُتٍ ُيذًذ ُاألَذنغٙ، ُدٛاٌ ُأتٕ ُاألَذنغُٙ\ُ]يجهذا١١ُ[: ُدٛاٌ ُ–ُ.أتٕ

 ؿ.٥٧٢ُُ–.٩ُ.ُض.١١١٢ُُ–ديؾك:ُداسُانفكش،ُ

األصْش٘،ُأتُٕيُقٕسُيذًذُتٍُأدًذ.ُيعاَُٙانمشاءاخُذذمٛكُٔدساعحُعٛذُيقطفُٗدسٔٚؼُٔعٕكُتٍُ .11

ُ–.٢ُؿ.،ُض.٤٧۲ُُُ–.١ُ.ُض.١١١١ُُ–انماْشج:ُداسُانكرةُانعهًٛح،ُُ–األصْش٘.ُُ\ُ]يجهذاخ٣ُ[أدًذُانرٕص٘:ُ

 ؿ.٢١٣ُُ–.٣ُُؿ.،ُض.٣١٢ُ

 ؿ.٢۲٦ُُ–.١١٧٥ُُ–انماْشج:ُيكرثحَُٓضحُيقش،ُُ–إتشاْٛىُأَٛظ.ُُ\أَٛظ،ُإتشاْٛى.ُاِلفٕاخُانهغٕٚحُ .11

 ؿ.٦٤۲ُُ–.٢۲۲۲ُُ–انماْشج:ُداسُغشٚة،ُُ–كًالُتؾش.ُُ\تؾش،ُكًالُيذًذ.ُعهىُانألفٕاخُ .11

تشْاٌُانذٍُٚانثماعٙ.ُُ\ذُانثماعٙ،ُتشْاٌُانذٍُٚإتشاْٛىُتٍُعًشُتٍُانذغٍ.ُانمٕلُانًفٛذُفُٙأفٕلُانرجٕٚ .11

 ؿ.٥٦ُُ–.١١١٥ُُ–تٛشٔخ:ُداسُانثؾائشُاِلعاليٛح،ُُ–

تعهثكٙ،ُسيضُ٘يُٛش.ُفمُّانهغحُانعشتٛحُانًماسٌُدساعاخُفُٙأفٕاخُانعشتٛحُٔفشفٓأَُذْٕاُعهُٗضٕءُ .11

 ؿ.٢٧٧ُُ–.١١١١ُُ–تٛشٔخ:ُداسُانعهىُنهًالٍٚٛ،ُُ–سيضُ٘تعهثكٙ.ُُ\انهغاخُانغايٛحُ

ُي .12 ُيذؾٍ ُعٛذ ُتهذِ، ُانرجٕٚذ ُلٕاعذ ُانمشاٌ، ُدهٛح ُُ\ٕعٕٖ. ُيذؾٍُيٕعُٕٖتهذِ. ُعاصياٌُُ–عٛذ ذٓشاٌ:

 ؿ.١٥٢ُُ–.١١١١ُُ–ذثهٛغاخُاعاليٙ،ُ

ُ–دغاوُانثُٓغأ٘.ُُ\انثُٓغأُ٘دغاو.ُانذساعاخُانقٕذٛحُعُذُانعهًاءُانعشبُٔانذسطُانقٕذُٙانذذٚسُ .11

 ؿ.٢٧٢ُُ–.٢۲۲٥ُُ–انماْشج:ُصْشاءُانؾشق،ُ

11. ُ ُعهٙ ُتٍ ُيذًذ ُانذذاد، ُانكايهح ُاِلعًال ُانذغُٛٙ. ُخهف ُُ\تٍ ُانذذاد. ُانعٕشاَُُٙ–يذًذ ُداس ديؾك:

 ؿ.٧٧٦ُُ–.٢۲١۲ُُ–نهذساعاخُانمشآَٛح،ُ

13. ُ ُتاللُيُٛاس ُطهذح ُيذًذ ُٔعهكُعهّٛ ُضثظَُقّ ُانمشآٌُانكشٚى ُلشاءج ُأدكاو ُخهٛم. ُيذًٕد ُ\انذقش٘،

 ؿ.٣٧٥ُُ–.١١١٧ُُ–تٛشٔخ:ُداسُانثؾائشُاِلعاليٛح،ُُ–يذًٕدُخهٛمُانذقش٘.ُ

ُانعؾشُ .11 ُانمشاءاخ ُانمشاءاخ ُنغؤاِلخ ُانٕاضذاخ ُاِلجاتاخ ُانؾافعٙ. ُانغًٛع ُعثذ ُيذًٕد ُأدًذ انذفٛاٌ،

ُ ُُ\انًرٕاذشجُأفِٕلُٔفشؽا ُداسُانكرةُانعهًٛح،ُُ–أدًذُيذًٕدُعثذُانغًٛعُانذفٛاٌ. ٤٩٤ُُ–.٢۲۲٢ُُ–تٛشٔخ:

 ؿ.

جٕٚذُٔٚهُّٛانكٕاكةُانذسٚحُفَُٙضٔلُانذفٛاٌ،ُأدًذُيذًٕدُعثذُانغًٛعُانؾافعٙ.ُانرجذٚذُفُٙاِلذمأٌُانر .11

.٢۲۲٣ُُ–تٛشٔخ:ُداسُانكرةُانعهًٛح،ُُ–.ُأدًذُيذًٕدُعثذُانغًٛعُانذفٛاٌُ\انمشآٌُعهُٗعثعحُأدشفُنألصْشُ٘

 ؿ.٢٤٩ُُ–
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ُإدغاوُ .11 ُٔٚهّٛ ُانًرٕاذشج ُانعؾش ُانمشاءاخ ُيٍ ُانكغائٙ ُلشاءج ُانؾافعٙ. ُانغًٛع ُعثذ ُيذًٕد ُأدًذ انذفٛاٌ،

تٛشٔخ:ُداسانكرةُُ–أدًذُيذًٕدُعثذُانغًٛعُانذفٛاٌ.ُُ\عٛذُانذغٍُتٍُعثذُهللاُتٍُيشصتاٌُانمشاءُنهغٛشافُٙأتُٙع

 ؿ.٢١٦ُُ–.٢۲۲٢ُُ–انعهًٛح،ُ

ُ–تذسُانذٍُٚإتشاْٛىُدًذ٘.ُُ\دًذ٘،ُتذسُانذٍُٚإتشاْٛى.ُيعجىُاألٔصاٌُانقشفٛحُنكهًاخُانمشآٌُانكشٚىُ .11

 ؿ.٥٦۲ُُ–.٢۲١١ُُ–انماْشج:ُيكرثحُاتٍُذًٛٛح،ُ

عالءُإعًاعٛمُُ\عالءُإعًاعٛم.ُانخقائـُانهغٕٚحُنمشاءجُدفـُدساعحُفُٙانثُٛحُٔانرشكٛةُُانذًضأ٘، .11

 ؿ.١٧٦ُُ–.٢۲۲١ُُ–انماْشج:ُعانىُانكرة،ُُ–انذًضأ٘.ُ

11. ُ ُأداًء ُانًمذو ُتٛاٌ ُيع ُانُؾش ُطشق ُاخرالفُٔجِٕ ُتؾٛشأدًذ. ثِظ، ُُ\ِدع  ثِظ. ُِدع  ُداسُُ–تؾٛشأدًذ طُطا:

 ؿ.٧١٢ُُ–ُ.٢۲۲١ُ–انقذاتحُنهرشاز،ُ

32. ُ ُانمشآَٛح ُانمشاءاخ ُفٙ ُانعشتٛح ُانهٓجاخ ُعثذِ. ُُ\انشاجذٙ، ُانشاجذٙ. ُانًعشفحُُ–عثذِ ُداس اِلعكُذسٚح:

 ؿ.٢٧٦ُُ–.١١١٦ُُ–انجايعٛح،ُ

31. ُ ُذذهٛهٛح: ُنغٕٚحُٔففٛح ُدساعح ُعهمُانمشاءاخُانمشآَٛح ُيذُٙانذٍٚ. ُنهذقٕلُعهُٗدسجحُُ\عانى، انشعانح

 ؿ.٤٥٤ُُ–.٢۲۲٥ُُ–لغُطُٛح:ُجايعحُيُرٕس٘،ُُ–ُ\انذكرٕسجُ

ُُ\انقغٛش،ُيذًذُدغٍُٛعهٙ.ُانقٕخُانهغُٕ٘فُٙانمشاءاخُ .31 تٛشٔخ:ُداسُُ–يذًذُدغٍُٛعهُٙانقغٛش.

 ؿ.٢١٥ُُ–.٢۲۲۲ُُ–انًؤسرُانعشتٙ،ُ

ُ–يكحُانًكشيح:ُانفٛقهٛح،ُُ–سصقُانطٕٚم.ُُ\انطٕٚم،ُسصق.ُفُٙعهٕوُانمشاءاخُيذخمُٔدساعحُٔذذمٛكُ .33

 ؿ.٣٢۲ُُ–.١١٩٥ُ

ُيذًٕ .31 ُأدًذ ُانغًٛع، ُعثذ ُانكشٚى ُانمشآٌ ُذشذٛم ُانٕافُٙفُٙكٛفٛح ُانؾافعٙ. ُانؾافعُٙعثذُُ\د ُيذًٕد أدًذ

 ؿ.٢٤۲ُُ–.٢۲۲۲ُُ–تٛشٔخ:ُداسُانكرةُانعهًٛح،ُُ–انغًٛع.ُ

ُ–.٢۲۲۲ُُ–جذج:ُيكرثحُكُٕصُانًعشفح،ُُ–لاتمُعطٛح.ُُ\عطٛح،ُلاتمَُقش.ُغاٚحُانًشٚذُفُٙعهىُانرجٕٚذُ .31

 ؿ.٣۲٤ُ

انذياو:ُيكرثحُُ–يذًذُتٍُؽذادجُانعٕل.ُُ\انشدًٍُنرذمٛكُذجٕٚذُانمشآٌُُانعٕل،ُيذًذُتٍُؽذادج.ُتغٛحُعثاد .31

 ؿ.٤۲٤ُُ–.٢۲۲٦ُُ–انًرُثٙ،ُ

31. ُ ُانعشتٛح ُنهغح ُانقٕذٙ ُانُظاو ُدسٔطُفٙ ُإتشاْٛى. ُتٍ ُانشدًٍ ُعثذ ُُ\انفٕصاٌ، ُانفٕصاٌ. ُانشدًٍ ُ–عثذ

 ؿ.٩۲ُُ–.٢۲۲٧ُُ–ديؾك:ُيكرثح،ُ

يذًذُانقادقُلًذأٖ.ُُ\ٌُٔسعانحُفُٙفضاَمُانمشاٌُلًذأٖ،ُيذًذُانقادق.ُانثشْاٌُفُٙذجٕٚذُانمشا .31

 ؿ.١٢٩ُُ–.١١٩٥ُُ–تٛشٔخ:ُعانىُانكرة،ُ

ُ–إتشاْٛىُانًاسغُٛٙ.ُُ\انًاسغُٙ،ُإتشاْٛى.ُانُجٕوُانطٕانعُعهُٗانذسسُانهٕايعُفُٙأفمُيمشأُاِلياوَُافعُ .31

 ؿ.٢٧١ُُ–.١١١٥ُُ–تٛشٔخ:ُداسُانفكش،ُ

ُُ\يذًٕدُ)دًاد(،ُيذًذُأدًذ.ُعهىُاألأفٕاخُ .12 ٢٣٤ُُ–.٢۲۲٣ُُ–نشٚاك:ُداسُإؽثٛهٛا،ُاُ–يذًذُدًاد.

 ؿ.

11. ُ ُانعشتٛح: ُانعهٕو ُفٙ ُانمشاءاخُٔأششْا ُعانى. ُيذًذ ُُ\ُ]يجهذاٌ[يذٛغٍ، ُيذٛغٍ. ُعانى انماْشج:ُُ–يذًذ

 ؿ.٤٦۲ُُ–.٢ُؿ.،ُض.٢٥۲ُُُ–.١ُ.ُض.١١١٣ُُ–انًكرثحُاألصْشٚح،ُ

11. ُ ُذجٕٚذ ُإنٗ ُانماسا ُْذاٚح ُعجًٙ. ُانغٛذ ُانفراح ُعثذ ُانًشففٙ، ُانثاسا ُُ\كالو ُانًشففٙ. ُانفراح ُ–عثذ

 ؿ.٩٧۲ُُ–.١١٧١ُُ–انًذُٚحُانًُٕسج:ُيكرثحُانطٛثح،ُ

ُ–يكُٙتٍُأتُٙطانة.ُُ\يكُٙتٍُأتُٙطانة،ُأتُٕيذًذُانمٛغٙ.ُكرابُانرثقشجُذذمٛكُيذًذُغٕزُانُذُٖٔ .13

 ؿ.٧٥٩ُُ–.١١٩٢ُُ–تٕيثاٖ:ُداسُانغهفٛح،ُ

ُكرابُانكؾف .11 ُانمٛغٙ. ُأتُٕيذًذ ُذذمٛكُُيكُٙتٍُأتُٙطانة، ُانمشاءاخُانغثعُٔعههٓأُدججٓا عٍُٔجِٕ

ؿ.،٥٤۲ُُُ–.١ُ.ُض.١١٩٤ُُ–تٛشٔخ:ُيؤعغحُانؤعانح،ُُ–يكُٙتٍُأتُٙطانة.ُُ\ُ]يجهذاٌ[يذُٙانذٍُٚسيضاٌ:ُ

 ؿ.٥١٢ُُ–.٢ُض.ُ

11. ُ ُانعشتٛح ُأفٕاخُانهغح ُانغفاسُدايذ. ُعثذ ُُ\ْالل، ُانغفاسُْالل. ُانجثالٔ٘،ُُ–عثذ ُ–.١١٩٩ُُ–انماْشج:

 ؿ.٣٢۲ُ

 
 Rəyçi: prof. F. Veysəlli 
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YERĠ VƏ ONLARIN SEMANTĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 
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Sosioloji qohumluq terminlərinin linqvistik xüsusiyyətlərinin təhlili 

prosesində bir çox əhəmiyyətli amillər diqqəti cəlb edir. Yəni sosioloji qo-

humluq terminlərinin yaranması, onlann təsnifatı, inkişafı və formalaşması 

bu amillərdəndir. 

Qohumluq terminləri dilin lüğət tərkibinin ən qədim tarixə malik olan sa-

hələrindən biridir. Bu leksik-semantik qrupda başlıca qohumluq əlaqələrini bil-

dirən sözlər bütün dillərdə olduğu kimi İngilis və Azərbaycan dillərində də 

mühüm hissələrindən biridir. Dünya dillərinin hər birində qohumluq münasibət-

lərini bildirən sözləri təyin etmək məxsusi çətinliyə sahibdir. Sosioloji qohum-

luq terminlərinin müqayisəli tarixi planda tədqiq edilməsi yalnız linqvistik deyil, 

həm də tarixi və etnoqrafik nöqteyi nəzərdən vacibdir. 

Sözün ilkin semantikasının araşdırılması onun daha sonralar termin olaraq 

işlənməsinin səciyyələrini izah etməyə kömək edir. Bu səbəblə də qohumluq 

terminlərinə əvvəlcə etimoloji tərəfdən yanaşmaq lazım gəlir (1, 21). Bir qo-

humluq sisteminin yenisi ilə əvəz olunmasına baxmayaraq qohumluq müna-

sibətləri yüz illərlə mövcuddur. İngilis və Azərbaycan qohumluq terminləri-

nin oxşar cəhətləri ilə birlikdə, fərqli xüsusiyyətləri də az deyil. İngilis dilin-

də sosioloji qohumluq terminləri aşağıdakı şəkildə qruplaşdırılır (2, 56): 

1.Bir kökdən ibarət olan sosioloji qohumluq terminləri: husband, bride, 

brother, mother. 

2. İki kökün birləşməsindən ibarət mürəkkəb sosioloji qohumluq ter-

minləri: father-in-law, mother-in-law, son-in-law; 

3.Düzəltmə sözlərdən ibarət sosioloji qohumluq terminləri: widower, 

bridehood, 

Bir kökdən ibarət olan sosioloji qohumluq terminləri mənşəcə eyni de-

yildir. Onlann bəziləri: 

a) doğma ingilis dili sözləridir. Məs: wife, bride  

b) skandinav mənşəli sözlərdir. Məs: husband 

İngilis dilində sosioloji qohumluq terminlərinin əsas hissəsi qan qo-

humluğu terminləri əsasında yaranmışdır. Məs: mother-in-law, father-in-law, 

son-in-law, sister- in-law, stepsister, stepbrother, stepsister və s. 

Müasir inglis dilində işlənən həzi nigah qohumluq terminləri qədim ingilis 

dilində mövcud olmayıb. Məs: qədim ingilis dilində ―qayın - mənası aşağıdakı 

kimi ifadə olunurdu: thc lady’s hushand’s brother. My wife’s brother. 

Brother-in-law, sislcr-in-law. və s. tərkibli mürəkkəb nigah terminlə-

rinə orta və erkən yeni inglis dilində təsadüf edilir. Bu tip terminlər tevton 

mənşəlidir. Brother-in-law ingilis dilində bir neçə məna daşıyır, yəni Azər-
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baycan dilindən fərqli olaraq bacanaq, yeznə, qayın ingilis dilimlə bir sözlə ifadə olu-

nur. Bu sözün hər iki tərəfi tevton mənşəlidir. Brother əsl ingilis sözüdür, law skandinav 

mənşəlidir. 

Azərbaycan dilində qohumluq terminləri başqa dillərdə olduğu kimi qohumluq mü-

nasibətləri nəsil üzrə yaş fərqi, cins, yaxın və ya uzaq qohumluq, semantik əlamətlərinə 

görə fərqlənən terminlərlə ifadə olunur. Müasir Azərbaycan dilində yaş fərqinə görə təyin 

olunan xüsusi qohumluq terminləri mövcud deyil. Yalnız müəyyən dialektlərdə müşahidə 

oluna bilər. X.Q Yusupov qohumluq terminlərini qan qohumluğu və nigah qohumluğu 

olaraq təsnif edir. T. Cəfərov isə qohumluq terminlərini 3 qrupa bölür (1, 35). 

1. Bioloji sosioloji qohumluq terminləri  

2. Sosioloji qohumluq terminləri  

3. Qohumluğa yaxın münasibətlər bildirən sözlər 

Qeyd etdiyimiz kimi, qohumluq terminləri dilin əsas hissəsini əhatə edir. Buna 

əsasən həmin terminlərin frazeoloji birləşmələrdəki yerini vurğulamaq yerinə düşər. 

Bunun üçün ilk öncə frazeoloji birləşmələrin Azərbaycan və ingilis dilindəki ifadə 

vasitələrinə diqqət yetirək. Bildiyimiz kimi, bütün dillər özünə xas olan spesifik frazeo-

loji ifadələrə, milli-tarixi cəhətdən tədqiqat obyektinə sahibdir. Belə fərqli qayda-qanun-

lara əsaslanan dillər öz orijinallığından xəbər verirlər. Milli dillərin yeni zamanda tədqi-

qinin müqayisəli şəkildə araşdırılması, xalqlar arasındakı ünsiyyətin geniş aspektdə uz-

laşmasına, münasibətlərin xeyli inkişaf etdiyi zamanlarda elmlərin, sözlərin, frazeoloji 

vahidlərin leksik-semantik yöndən təhlili də çox vacib hesab olunur. Əsasən də, hər iki 

dilin bənzər və müxtəlif cəhətlərinin linqvistik yönlərinin təhlili frazeoloji sistemin daha 

dərindən araşdırılması üçün bu mövzudsa fikir irəli sürən ümumbəşəri alimlərin köməyi 

tələb olunur. Başlıca olaraq, bu birləşmələrin diaxronik və sinxronik tədqiqi frazeoloji 

quruluəların mövcudluğunu şərtləndirən etnolinqvistik yöndən təhlili, düzəlmə üsulları-

nın təyin olunmasını tələb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, frazeoloji vahidlərin tərcüməsində adekvatlıqla müqayi-

sədə praqmativlik çox geniş məhfumdur. Bunu sübut etmək, inandırıcı yöndən təyin 

etmək məqsədilə belə nəticəyə gəlmək olar ki, frazeoloji vahidlərin hissələrini tərcümə 

etməklə hər hansı nəticə əldə etmək müşkül məsələdir, buna səbəb bütünlükdə hər bir 

dilin xüsusi milli deyimi, qarşılığı, ifadə forması, semantik birləşmə formalaşdırma ba-

carığı, xüsusiyyəti olduğu üçün, bunları bərabərləşdirmək olduqca müşküldür. 

Dediklərimizi sübuta yetirmək üçün aşağıdakı nümunələrə nəzər salaq: 

İngilis dilində: To be born with a silver spoon in one’s mouth. 

Azərbaycan dilində: Anadan köynəkdə doğulmaq. 

İngilis dilində: Better an egg today than a ham tomorrow 

Azərbaycan dilində: Soğan olsun, nağd olsun. 

Yuxarıda verilmiş nümunələrdə müxtəlif sistemli dillərdə eksplisit formada veri-

lən frazeoloji birləşmələrin praqmatik baxımdan tərcüməsinin uzlaşmaması bariz şəkil-

də müşahidə olunmaqdadır. Bununla belə ona da diqqət etməliyik ki, bu frazeoloji bir-

ləşmələr məna baxımından Azərbaycan və İngilis dillərində eyni fikri çatdırmaq üçün 

istifadə olunurlar.  

Müasir ingilis dilinin lüğətində təşəkkül tapmış Bibliyadan, keçmiş mifologiyadan 

gələn bir çox mifofrazeologizmlər də diqqət çəkir, bu sadalananlar da ümumi frazeolo-

gizmlərə nisbətən daha azdırlar. Buna əsasən aşağıdakı nümunələrə baxa bilərik (6, 48): 

İngilis dilində: Die a dog’s death. 

Azərbaycan dilində: İt kimi ölmək – gəbərmək. 

İngilis dilində: Achilles’ heal. 
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Azərbaycan dilində: Ahıl dabanı. 

İngilis dilində: Speech is silver, silvence is gold. 

Azərbaycan dilində: Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. 

İngilis dilində: All is not gold, that glitters 

Azərbaycan dilində: Hər parıldayan şey qızıl deyil. 

Göstərilən misallarda frazeoloji birləşmələrdə praqmatik tərcümə zamanı öz təsir 

gücünü itirmir. Bunun əsas səbəbi ekstralinqvistik əlamətlərin istifadəsinin aktiv və tə-

sirli qüvvəyə sahib olmağıdır və bu yöndən birləşmənin mənasına heç bir mınfi təsiri 

olmur. Hal-hazırda ingilis dilində olan bir çox frazeologizmlər Amerika mənşəlidir. 

Buna baxmayaraq onlar ingilis dilinə elə dərindən nüfuz etmiş və uyğunlaşmışdırlar ki, 

onları ayırmaq olduqca çətindir. Bununla bağlı aşağıdakı nümunələrə baxa bilərik: 

Face th music – işləri dolaşdırmaq 

Open one’s face – ağzını açmaq 

Right aboutface – qəti dönüş eləmək 

Shot in the neck – bir balaca keflənmək 

Get the swelled head – başını dik tutmaq 

İngilis dilində struktur baxımından ―frazeoloji vahid‖lərə bənzəyən, lakin seman-

tik cəhətdən onun hissələrinin cəmi olmayan, müəyyən formalı sabit söz birləşmələri 

kimi tanınan (semi – fixed or semi free) xeyli sayda söz birləşmələri mövcuddur (7, 29): 

To take a bus – avtobusa minmək 

To have a smoke – siqaret çəkmək 

To be depressed – depressiyaya düşmək  

Qeyd etdiyimiz kimi, bu kriteriyalar müxtəlif formalarla fərqlənsə də, onlardan 

ancaq ikisi – semantik və struktur kriteriyalar əsas götürülür. 

Semantik kriteriyanın frazeoloji vahidlərin sərbəst söz birləşmələrindən ayrılma-

sında başlıca kriteriya olması fikri A.V.Kuninin ortaya qoyduğu bir iddia olsa da, bir 

çox rus alimləri tərəfindən qəbul edilmişdir. Buna əsasən A.V.Kunin qeyd edir ki, ―Fra-

zeoloji vahidlər bütünlükdə və ya müəyyən dərəcədə məna dəyiçiminə məruz qalmış 

sabit söz qrupudur‖. Frazeoloji vahidləri yaradan komponentlər ya tamamilə, ya da 

qismən semantik (məna) dəyişimə məruz qala bilərlər: To have one‟s heart in one‟s 

boot – bir şey barədə çox narahat olmaq; bir şeydən hədsiz məyus olmaq. 

Yuxarıda baxdığımız nümunədə frazeoloji vahidin komponentləri ayrılıqda bildir-

dikləri leksik mənadan tamamilə uzaqlaşmış (to have – malik olmaq; one’s – birinin; 

heart – ürək; in – da, də; boot – çəkmə), yeni və fərqli bir mənanı vahid formada ifadə 

etmişdir. 

Qohumluq terminləri ilə bağlı olan frazeoloji birləşmələrdə də yuxarıda bəhs etdi-

yimiz xüsusiyyətlər qorunub saxlamaqdadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində olduğu 

kimi, İngilis dilində də qohumluq termini ilə bağlı frazeoloji birləşmələr məişət danışıq-

larına daha çox nüfuz etmişdir. Digərləri kimi bu qrup frazeoloji birləşmələri də İngilis 

dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edərkən bir sıra çətinliklər yaranır. Burada ən 

böyük problem, məna uyğunluğu olsa da sözlərin öz leksik mənalarından kənarda işlən-

məsi və həmin frazeoloji birləşmənin bizim dilimizdəki qarşılığının müxtəlif sözlərlə 

ifadə olunmasıdır. Dediklərimizi başa düşmək üçün aşağıda verilmiş, qohumluq termini 

ilə bağlı olan frazeoloji birləşmələri nəzərdən keçirə bilərik (8, 46). 

Twinkle in (one's) father's eye – Atamın gözündə parıldamayanda. 

Success has many fathers, failure is an orphan – Uğurun atası çoxdur, uğursuzluq 

yetimdir. 

Experience is the father of wisdom – Təcrübə hikmətin atasıdır. 
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Be tied to (one's) mother's apron strings – Anasının ətəyinə yapışıb. 

At your mother's knee – Anasının dizinin dibində.  

Frazeoloji vahidlərə dildə hazır şəkildə mövcud olma, yəni birbaşa nitq prosesində 

meydana gəlməsi qeyri – mümkündür ki, bu da onları sərbəst söz birləşmələrindən fərq-

ləndirən ən böyük xüsusiyyətdir. Frazeoloji birləşmələrdə bu xüsusiyyəti şərtləndirən 

əsas amil həmin dil vahidlərini meydana gətirən leksik komponentlərin sabit olması, 

yəni nitqin tələb və ehtiyyaclarına görə nə struktur, nə də semantik cəhətdən dəyişə bil-

məməsidir (8, 34). 

Müasir dilçilikdə frazeoloji variasiya, frazeoloji variant hələ də kifayət qədər təhlil 

olunmayıb ki, bu da onun özünün tam həllini tapmasına mane olmuşdur. Bir çox hallar-

da variant paradiqmasına eyni leksik-semantik qrupa aid sözlər daxil olur. Bütün bu 

hallarda sözlərin bir-birinin yerində işlənməsi daxili formada elə bir dəyişikliyə səbəb 

olmur və variant cərgəsinin sinonim cərgəsinə çevrilməsinə zəmin yaranmır. Ümumiy-

yətlə, dilçilikdə frazeoloji vahidlərin vacibiyyəti, onları bir-birindən ayıran amillər, 

frazeoloji sinonimlərdən fərqləndirən meyarlar barədə mübahisələr davam etməkdədir. 
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 Əhmədzadə G.A 

The place of the terms of kinship in phraseological units and their semantic features 

(Summary) 

The article analyzes the role of the term ―kinship‖ in phraseology, the difficulties that 

arise during translation and their translation into Azerbaijani. At the same time, the formation of 

common phraseological compounds, their structures, and the creation of a phraseological unit, 

devoid of the meaning of words. Thanks to the examples given during the research, we have 

seen that the phrases are still relevant, such as their use of different languages, their proverbs 

and parables, while witnessing the impact of phraseology on both English and Azerbaijani. 

 

Ахмадзаде Г.А.  

Место терминов родства во фразеологических единицах и их семантические особен-

ности 

(Резюме) 

В статье анализируется роль термина «родство» во фразеологии, трудности, возни-

кающие при переводе, и их перевод на азербайджанский язык. В то же время, формирова-

ние общих фразеологических соединений, их структуры, а также создание фразеоло-

гизма, лишенного значения слов. Благодаря примерам, приведенным в ходе исследова-

ния, мы увидели, что эти фразы по-прежнему актуальны, такие как использование разных 

языков, их пословицы и притчи, в то же время наблюдая влияние фразеологии как на анг-

лийский, так и на азербайджанский языки. 
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MEHDİZADƏ T.M. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

ĠNTONASĠYA PROBLEMĠNĠN QOYULUġU VƏ ĠZAHI 

 
Açar sözlər: intonasiya, linqvistik anlayış, nitq, ədəbi dil 

Ключевые слова: интонация, лингвистическая концепция, речь, 

литературный язык 

Key words: intonation, linguistic concept, speech, literary language 

 

Bildiyimiz kimi, ədəbi dilin tələffüz formaları təkcə sözlərin düzgün 

tələffüzü ilə məhdudlaşmır. Bu normalara vurğu, fasilə, tonlar, ümumilikdə 

intonasiya və onun komponentləri daxildir. Canlı nitq bir çox xüsusiyyətlə-

ri ilə yazılı nitqdən fərqlənir.Yazılı nitq fikrin bütün çalarlarını, dəqiqliyini 

və incəliklərini təbii şəkildə verə bilmir.Yazılı nitqdə durğu işarələri ilə 

müəyyən dərəcədə hansısa fikir nəzərə çatdırıla bilər, ancaq şifahi nitqdə 

intonasiya və onun komponentləri ilə bir çox fikirlər, xüsusilə də duyğular 

nəzərə çatdırıla bilər. Aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, insanlar intonasi-

ya və onun komponentləri ilə daha çox məlumat alırlar. İntonasiya danışıq-

da cümlələlərin mənasını gücləndirir, hətta cümlələrin mənasını dəyişməyə 

belə qadirdir. İntonasiya fikrin emosional şəkildə çatdırılmasında mühüm 

rol oynayır. Nitqdə ekspressivliyin yaradılmasında intonasiya mühüm rol 

oynayır. Bəzi dilçi alimlər intonasiyanı melodiya anlayışı ilə eyniləşdirir-

lər. Onlar bu haqda bir çox fikirlər söyləmişlər. 

İntonasiya latın sözüdür, mənası ―ucadan tələffüz etmək‖dir. İntona-

siya modallıq ifadə edir. Şifahi nitqdə hər hansısa fikrin, mövzunun məz-

mununu dəqiq və aydın şəkildə çatdırmaq üçün cümlələrin ekspressivliyini 

yaratmağa yönəlmiş intonasiya diqqətdə saxlanılır.  

Nitqin ahənginə (səsin yüksək tonla və ya alçaq tonla səslənməsi), 

ritmi (üzərinə vurğu düşən və ya düşməyən hecların nisbəti, əlaqəsi), nitqin 

tempi və ya sürəti (tez-tez və yavaş tələffüzü), intensivliyi (danışıqda nə-

fəsalmanın güclənməsi və ya zəifləməsi), məntiqi vurğusu, tembri və bu 

kimi başqa hadisələrin məcmusuna intonasiya deyilir. İntonasiya fikrin 

güclü ifadə vasitəsidir.  

―Nitqdə emosional boya kəsb etməklə dinləyicilərin hisslərinə təsir me-

xanizmi kimi intonasiya xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İntonasiya baxımından düz-

gün qurulmuş nitq insanların qəlbinə tez yol tapır, onları darıxmağa, yorulma-

ğa qoymur, xoş əhval-ruhiyyə yaradır, maraq oyadır. Nitqin ahəngi, melodik 

səs quruluşu, ritmi (vurğulu və vurğusuz hecaların nisbəti, əlaqəsi), tempi və 

ya surəti (müəyyən vaxt ərzində surətli və ya yavaş tələffüzü), intensivliyi (nə-

fəsalmanın güclənməsi və ya zəifləməsi), məntiqi vurğusu, tembri kimi xüsu-

siyyətləri – birlikdə intonasiyanı təşkil edir. Məhz intonasiya vasitəsilə nitqdə 

müxtəlif emosional vəziyyət yaradılır‖ [2, s.202]. 

Торсуев Георгий Петрович yazır ki, ―Ritm danışığın üslub-ifadə vasi-

tələrindən və mənayaratma qabiliyyətindən asılı olaraq dəyişir‖ [ 7, s. 91].  

O, intonasiyanı səs tonunun, intensivliyin, tembrin və tempin nitqdə 

mürəkkəb birliyi kimi izah edir və intonasiyanı söyləmin mənasını ifadə 

edilməsinin ən vacib üsulu hesab edir [7, s.29].  
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İntonasiya bir linqvistik anlayış kimi dilçilikdə həm dar, həm də geniş mənada 

izah edilir. Xarici dilçilikdə, xüsusilə ingilis- amerikan dilçiləri informasiyanın səs tonu-

nun dəyişməsi - qalxıb - enməsi kimi izah edirlər [3, s.13]. 

İntonasiya xarici dil öyrənmənin ən çətin sahəsidir; Buna görə intonasiya element-

ləri əvvəlcə göstərilməlidir və sonra düzgün öyrədilməlidir. Çünki hər bir dilin özünə-

məxsus intonasiyası vardır. Müasir dövrdə xarici dillər arasında daha çox ingiis dilinin 

öyrənilməsinə üstünlük verilir. Buna görə də ingilis dilinin düzgün və dəqiq dərk edil-

məsi və istifadə edilməsi üçün həmin dildə olan başqa qrammatik qaydalarla yanaşı, in-

tonasiya probleminə və məsələlərinə xüsusi diqqət etmək lazımdır. İntonasiya haqqında 

və intonasiya ilə bağlı problemlər haqqında bir çox dilçi alimlərin fikirləri olmuşdur. 

Onlar bu fikirlərini müəllifi olduqları kitablarında, məqalələrində və sairədə yazmışlar. 

İngilis dilində olan intonasiya ilə bağlı bir çox alimlərin fikirlərini nəzərdən keçirək:  

А.M.Antipova yazır: ―K.Paykin intonasiya təlimində bir vurğulu söz fərqləndirilir 

və qalan sözlər isə vurğusuz olur. Məsələn: I want to go home || His name was Bill | nor 

John//. K.Payk intonasiyanın öyrənilməsinə üç tərəfdən yanaşır: intonasiya hissəciklər, 

(particles kimi) intonasiya dalğa (wave) kimi, intonasiya sahə (field) kimi baxılır. Birin-

ci halda intonasiya vahidlərinə digər vahidlərlə əlaqədə olmayan vahidlər kimi baxılır. 

Burada intonasiya statik planda nəzərdən keçirilir. İkinci yanaşma konturların dinamika-

da öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Üçüncü yanaşma intonasiyanı digər fonetik hadisələrə 

(vurğu, səsin keyfiyyəti və s.) həm də leksik-qrammatik hadisələrlə nitq formasında qar-

şılıqlı əlaqədə öyrənilməsini nəzərdə tutur. Amerikan dilçisi D.Bolincer intonasiyanın 

amerikan variantına dair dörd səviyyə nəzəriyyəsini irəli sürür: tamamilə qrammatikləş-

miş, qismən qrammatikləşmiş, qismən qrammatikləşməmiş və tamamilə qrammatikləş-

məmiş. Birinci səviyyəyə müəllif cümlə vurğusunu, terminal tonları, səviyyəni və üzv-

lənməni aid edir. İkinci səviyyə məntiqi və emosional informasiyanın birliyin xarakteri-

zə edir. Bu səviyyə idarə edilə bilən ―emosional mənaları‖ səciyyələndirir. İntonasiya-

nın tədqiqində melodik konturda vurğulu sözlərdə melodiyanın öyrədilməsin əhəmiyyə-

tini qeyd edir. Üçüncü səviyyə (qismən qrammatikləşməmiş) idarə edilə bilməyən 

―emosional mənaları‖ səciyyələndirir. Bu səviyyədə müəllif vurğusuz hecalarda melo-

dik dəyişmələrin öyrənilməsinin əhəmiyyətini qeyd edir. Dördüncü səviyyədə emosiya 

üstünlük təşkil edir. Bu səviyyə diapazonların, yüksək tonal səviyyələrin öyrənilməsini 

nəzərdə tutur. D.Bolincer dörd səviyyəni göstərməklə söyləmlərin emosional dolğunlu-

ğunun səddini nişanlamağa cəhd edir‖. [6, s.17].  

İngilis dilində sadə və mürəkkəb tonlar fərqli şkalalarla işlənərək fərqli münasibət 

mənaları vurğulayır. İngilis dilində 15 intonasiya modeli daha işlək model olaraq hesab 

edilir və ingilis dilini öyrənmək istəyənlər üçün həmin bu modellər vacib sayılır. İngilis 

dilində olan nüvə tonları həm şkala ilə, həmçinin də şkalasız işlənir və bu anda ifadə 

olunan münasibətlərdə müxtəliflik yaranır. İngilis dilində birinci intonasiya modeli nü-

vədən, yəni kökdən və vurğusuz hecalardan, və yaxud bir nüvədən (kökdən) ibarət olur. 

Bu intonasiya modeli cümlənin əsas növləri (nəqli, sual, əmr, nida) ilə işlənir və alçaq 

enən tonla xarakterik olur. Həmçinin bu intonasiya modeli bitkinlik ifadə edir və təm-

kinli münasibət bildirən nəqli cümlələrdə, təmkin, neytral münasibət bildirən, xüsusi 

sual cümlələrində sakit, ciddi münasibət ifadə edən əmr cümlələrində ciddi, təəccüb ifa-

də edən nida cümlələrində işlənir. Belə ki, bu intonasiya modeli öz müsahibinə sakit, 

neytral, ciddi, təəccüb mənaları ifadə edir. Məsələn: ―What is your name - ˎJohn; Tell 

him – ˎWhat? I am cold -ˎPity! It is my pen - ˎTake it then. 

P.Roach yazır: ―İngilis dilində münasibət funksiyası ilə yanaşı, intonasiyanın ak-

sentual və diskurs funksiyası da xüsusi qeyd edilir‖ [4, s.183-184]. ―İntonasiyanın ak-
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sentual funksiyası ondan ibarətdir ki, o, (intonasiya) hecalarında qabarıqlıq effektinin 

yaranmasına, bununla da onların vurğusu bir heca kimi qavranılmasına kömək edir. 

Digər tərəfdən, intonasiya tonik vurğunun xüsusi hecaların üzərində yerləşdirməklə in-

tonasiya qrupunda ən əhəmiyyətli sözü qeyd edir, bu da intonasiyanın aksentual funksi-

yası adlandırılır‖ [4, s.183].  

―Tonik hecanın yeri daha çox linqvistik əhəmiyyətə malikdir. Tonik vurğunun 

yeri əsasən sonuncu leksik sözün (isim, sifət, say, fel, zərf) üzərində olur. Bununla belə, 

qarşılaşdırma məqsədilə hər bir söz tonik hecanın daşıyıcısı ola bilər. Belə bir fikir çox 

tez-tez səslənir ki, tonik hecanın yeri informasiyanın mərkəzini göstərir‖. Məsələn:  

1) ―I 'want to 'know where he is ˎtraveling to‖.  

2) ―I 'don't 'want to 'know where he is 'travel ˇfrom. I ˌwant to ˌknow where he isˌ 

traveling ˎto‖ [4, s.194].  

Danışıq zamanı hər zaman intonasiya, vurğu və fasilələrə diqqət edilməli və göz-

lənilməlidir. Dil vasitələrindən doğru düzgün və məqsədəuyğun istifadə olunmalıdır. 

Böyüklərlə və kiçiklərlə ünsiyyət qurarkən intonasiya gözlənilməlidir. Çox yüksək tonla 

və ya çox alçaq tonla danışmaq olmaz. Yaxşı natiq intonasiya ilə danışmağı, səs tonunu 

tənzimləməyi, jest və mimikadan düzgün şəkildə yerli-yerində istifadə etməyi də bacar-

malıdır. Düzgün olmayan tələffüz – səslərin öz məxrəcində deyilməməsi, qarışdırılması, 

bəzən də səslərin, hecaların tələffüzdən düşməsi, məzmuna, məqsədə uyğun intonasiya-

ya əməl olunmaması və s. də nitqin aydınlığına xələl gətirən səbəblərdir.  

Ünsiyyət zamanı intonasiya, fasilə, vurğu, mimika və jestlərin işlənmə məqamları-

nın yerini bilmək lazmdır. Yazılı nitqdə isə orfoqrafiya və durğu işarələri qaydalarınına 

düzgün əməl etməyi, mənimsəməyi, cümlə üzvlərinin düzgün sıralanması, sintaktik üzv-

lərin, əsas və köməkçi nitq hissələrinin, cümlə tiplərinin üslubi imkanlarını mətn daxi-

lində qiymətləndirib yerli-yerində işlətmək, məna tutumunu başa düşməyi əsas şərtlər-

dir. Nitqin intonasiya baxımından zənginliyindən danışarkən sual, nida, əmr cümlələri, 

xitablar, ara sözlər, ara cümlələr və s. sintaktik quruluşların özünəmüvafiq formada, 

təbii şəkildə tələffüz olunmasının vacibliyi də diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

İntonasiya cümlənin mənasını aydınlaşdırır, cümlə üzvlərinin düzgün şəkildə 

qruplaşdırılmasını təmin edir, cümlə daxilində olan xitabları, ara sözləri, ümumiləşdirici 

sözləri, əlavələri və xüsusiləşmələri diqqətə çatdırır. Dilimiz intonasiya baxımından ol-

duqca zəngindir. Buna əsasən də nitq prosesində rəngarəng məna çalarları yaratmaq 

mümkün olur. İntonasiya haqqında qısa olaraq tələffüz hadisəsidir deyə bilərik.  

Hansısa bir yazılı nitqi oxuyan şəxs həmin nitqi yazanın intonasiyasını duymur, 

lakin yazı manerasından, durğu işarələrinə və dil vasitələrinə əsaslanaraq onun hansı 

hisslərlə cümlələri qurmasını təsəvvüründə canlandırır. Bəzi hallarda intonasiyanın rolu 

o dərəcədə yüksək olur ki, o, fikrin əsasını təşkil edir, sözün əsas mənasını dəyişdirə 

bilir. Məsələn: bağışlayın, üzr istəyirəm, xoş gəldiniz, bəli, əhsən, çox sağ olun və s. 

kimi söz və ifadələr intonasiyadan asılı olaraq həm nəzakət və hörmət mənalarını ifadə 

edir, həm də istehza, hiddət, qəzəb, kinayə məqamlarında işlədilir. İntonasiyanın kömə-

yi ilə isə dinləyici deyilən fikrin məqsədini tam aydın şəkildə dərk edə bilir.  

İntonasiya ilə əlaqədar qüsurlar həm sürətli, həm də yavaş danışıq və ya oxu za-

manı üzə çıxır. Sürətin normadan kənar, aşağı və ya yuxarı avazlanması mənanın təhrif 

olunması ilə nəticələnə bilər. İntonasiyanın azlığı və ya çoxluğu danışanın mövzunu 

məzmuna uyğun forma ilə ifadə edə bilməməsi ilə əlaqədardır. İntonasiya tələffüzün 

dörd xüsusiyyətini - fasilə, vurğu, melodiya və tempi özündə cəmləşdirir. Bu dörd xüsu-

siyyət nitqin xarici elementləridir və onlar birlikdə avazlanmanı əmələ gətirir, nitqdə 

ifadəliyin verilməsinə xidmət edir. 
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Cümlələr də məqsəd və intonasiya görə bir - birindən fərqləndirilir. Azərbaycan 

dilində məqsəd və intonasiya görə cümlənin dördü növü vardır. Bunlar: Nəqli cümlə, 

nida cümləsi, əmr cümləsi və sual cümləsidir. Cümlənin bu növləri bir birindən həm 

qrammatik göstəricilərinə, həm də intonasiyalarına görə fərqlənir. Bu cümlələr arasnda 

yüksək hiis həyəcan, intonasiya nida cümlələrində olur. Nida cümlələri həmçinin kö-

məkçi nitq hissələri vasitəsilə də düzəlir. Nida cümlələri şifahi nitqdə yüksək emosio-

nallıq, hiss həyəcan və ekspressivlik bildirir. Həmçinin yazılı nitqdə də personajın, lirik 

qəhrəmanın və ya yazıçının hislərini, daxili həyəcanını bildirir. Nida cümlələrindən 

bədii ədəbiyyatda daha çox istifadə olunur. Hiss-həyəcanın zənginliyini bildirən intona-

siya, cümlənin tərkibində işlənən nida sözlərinin leksik mənası, nidaların öz xarakteri, 

sözlərin sırası da əhəmiyyətli rola malikdir. 

İntonasiya bu qeyd etdiyimiz sadə cümlələrin növləri ilə yanaşı mürəkkəb cümlə-

lərin də düzgün şəkildə qruplaşdırılmasını təmin edir, sadə və mürəkkəb cümlələrin, ha-

belə tabesizlik və tabelilik əlaqələrinin şərtləndirilməsinə xidmət edir. İntonasiya həmçi-

nin də məntiqi vurğunun və ara sözlərin aşkarlanmasına da imkan yaradır. 

İntonasiya cümlənin quruluşundan, danışanın nitqinə münasibətindən, cümlə qu-

rulma məqsədindən və s. asılı olaraq dəyişilir. Danışan situasiyadan, qurduğu cümlənin 

xarakterindən asılı olaraq öz nitqinin tempini, surətini, intensivliyini öz məqsədinə mu-

vafiq sürətdə tənzimləyir ki, bu tənzimləmə intonasiyanı yaradır. Şifahi ədəbi dildə into-

nasiya, pauza, emosiya, mimika, jest, vurğu və s. kimi vasitələrdən istifadə olunur. Ya-

zılı ədəbi dildə isə bunların əvəzində durğu işarələrindən istifadə olunur. Məsələn, 

durğu işarəsi olan tire və mötərizə ilə cümlənin digər üzvlərindən ayrılan sözlər enən in-

tonasiya ilə oxunur. Bu işarədən sonra gələn söz mötərizədən, tiredən əvvəlki sözün in-

tonasiyasına uyğun şəkildə deyilir və oxunur.  

Bildiyimiz kimi, dilşünaslığa aid terminlər içərisində ―vurğu‖, ―heca‖, ―nitq hissə-

ləri‖, ―cümlə‖, ―cümlə üzvləri‖ və sairədir. Dilşünaslıqda O.Yespersen, V.V.Vinoqra-

dov, A.M.Peşkovski, T.M.Nikolayeva, F.Palmer, J.D.O’Konnor, G.F.Arnold, M.Hü-

seynzadə, Ə.Z.Abdullayev, F.Y.Veysəlli və başqa dilçi alimlər də intonasiya ilə bağlı 

tədqiqatlar aparmış və müxtəlif fikirlər söyləmişlər. 

―Prosodiya anlayışına gəldikdə isə, həm Britaniya, həm də Amerika dilçiləri üçün 

prosodik elementlər eynidir. Başqa sözlə, onlar buraya vurğu, ton, melodiya, ritm və s. 

kimi elementləri aid edirlər. Məsələn, Devid Kristal prosodiyanı səs, səda effekti kimi 

izah edir və buraya səs tonunun yüksəkliyini, uzunluğunu, ucalığını, intensivliyini və s. 

daxil edir‖. [1, s. 967]. 

İntonasiyanın əsas ünsürlərindən biri vurğudur. Dilçilik ədəbiyyatında onun üç 

növündən - söz vurğusu, məntiqi vurğu və həyəcanlı vurğudan bəhs olunur.  

Vurğu həm sözlərin, həm də bütövlükdə cümlələrin mənası dolaşır Vurğu ilə bağlı 

qüsurlar nitqin ümumi ahənginə, intonasiyasına hiss ediləcək dərəcədə naqislik gətirir, 

onun təsir gücünü müəyyən qədər zəiflədir.  

İntonasiyanın digər ünsürü fasilədir. Nitq müəyyən dayanacağa malikdir. Tənəffüs 

məqsədilə danışıq və oxu prosesində edilən bu dayanacaq fasilə (pauza) adlanır. Nitq 

zamanı zəruri fizioloji tələbatın nəticəsi kimi baş verən tənəffüs – fasilə həm danışanın, 

həm də dinləyənin nitq orqanlarının müəyyən sakitliyi, rahatlığıdır. Tələffüz prosesində 

nəfəs və səsin düzgün tənzim edilməsi mühüm şərtlərdəndir. Xüsusən, nəfəsalmaya düz-

gün əməl olunmaması nitq zamanı darıxmaya, təngnəfəsliyə, diksiyanın pozulmasına və 

s. kimi hallara gətirib çıxarır. Buna yol verməmək üçün, birinci növbədə, nitqdə normal 

fasiləyə əməl olunmalıdır. Nitq fasiləsinin təkcə söyləyən və ya oxuyan üçün deyil, din-

ləyici üçün də böyük əhəmiyyəti vardır. Dinləyici öz növbəsində danışan və oxuyanın 
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etdiyi fasilə zamanı eşitdiklərini mənimsəyir, ―həzm‖ edir, sonrakı fikri tutmaq üçün 

diqqətini səfərbərliyə alır. 

İngilis və Azərbaycan dillərinin materialının təhlilindən aydın olur ki, sintaktik fo-

netikanın əsasını təşkil edən cümlə, intonasiya olmadan müəyyən bir fikrin ifadəsi bütöv 

kimi formalaşmır. Cümləni intonasiyasız, intonasiyanı isə cümləsiz təsəvvür etmək qey-

ri-mümkündür [5, s.502]. 

 
Ədəbiyyat: 

1. Crystal D. The English Encyclopedia. London: Oxford University Press, 1992, 1184 p; 

2. Hüseynov S. Səfər oğlu, Qaracayeva E. Muxtar qızı. Azərbaycan dili və nitq 

mədəniyyəti (dərslik). Bakı, ―Elm və təhsil‖, 2016, 408 səh; 

3. Orucov E. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə geniş cümlələrin intonasiya strukturu. 

Bakı. Şirvannəşr 2007, 100 səh; 

4. Roach P. English phonetics and phonology. Cambridge University Press. 2000, 231 p; 

5. Veysəlli F. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2009, 639 səh; 

6. Антипова А.М. Система английской речевой интонации. М., 1974, 131 c; 

7. Торсуев Г.П. Вопросы акцентологии современного английского языка. МЛ.: АН 

СССР, ЛО,1960, 120 с. 

 

Мeхдизадe Туран 

Постановка и интерпретация проблемы интонации 

(Резюме) 

В литературном языке интонация играет важную роль. Интонация мощное выраже-

ние мысли. Интонация проясняет смысл предложения и обеспечивает, что предложения 

были правильно сгруппированы. Интонация особенно в поэзии играет важную роль. С 

помощью интонации слушатель в полной мере воспринимает смысл высказанного. Де-

фекты, связанные с интонацией, могут возникать во время быстрой медленной речи или 

чтения. Эти недостатки также должны быть устранены. 

 

Mehdizade Turan 

Setting and explanation of the intonational problem 

(Summary) 

In literary language, intonation plays an important role. Intonation is a powerful expression of 

thought. Intonation clarifies the meaning of the sentence and ensures that the sentences are properly 

grouped. Intonation, especially in poetry, plays an important role. With the help of intonation, the 

listener is fully aware of the purpose of the idea. Defects related to intonation can occur during rapid 

and slow speech or reading. These defects should also be eliminated.  
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AZƏRBAYCAN VƏ ĠNGĠLĠS DĠLLƏRĠNDƏ  

GENDER FRAZEOLOGĠYASININ ZƏNGĠNLƏġMƏSĠNDƏ 

ZOOMETAFORĠZMLƏRĠN ROLUNA DAĠR 

 
Açar sözlər: gender frazeologiyası, Azərbaycan və ingilis dilləri, linqvo-

kulturologiya, zoomorfizmlər, dünyanın dil mənzərəsi 

Ключевые слова: гендерная фразеология, Азербайджанский и англий-

ский, лингвокультурология, зооморфизмы, языковая картина мира  

Key words: gender phraseology, Azerbaijani and English, linguoculturology, 

zoomorphisms, world language picture 

  

Gender frazeologiyalarının bir hissəsini də zoomorfizmlərlə bağlı 

olan frazeologiyalar təşkil edir ki, bu da metafora hadisəsi nəticəsində baş 

verir. Metaforaların dilin semantik sistemində xüsusi rolu olduğu kimi zoo-

metaforizmlərin də dilçilikdə böyük elmi və praktik əhəmiyyəti vardır.  

―Zoometaforizm‖ termini altında heyvan, quş, həşərat və balıq adları-

nın hərfi mənası əsasında yaranmış və insanın obrazlı səciyyələndirilməsi 

funksiyasında çıxış edən, emosional-ekspressiv vəzifə daşıyan metaforik 

söz və ifadələr başa düşürük. [1, s1 ] Heyvan, həşərat və quş adları metafo-

rik söz birləşmələrinin əsas yaranma mənbəyidir və tədqiqatlar göstərir ki, 

ev heyvanları hər iki dildə metaforik şəkildə daha çox işlənir: Məsələn, 

hen(toyuq), cock(xoruz), chicken(cücə), peacock (tovuz quşu), goose (qaz) 

və s. Zoomorfizmlərin assossiativ əlaqələrinin əsas istiqamətlərindən biri də 

insanın yaş və cins xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Bu səbəbdən də bir çox hey-

van adlarının – dişi, erkək – kimi kök komponentləri vardır. Məsələn: cock 

– erkək, hen – dişi, swine – erkək donuz, sow – dişi donuz, cat – pişik, puss 

– dişi pişik və s. [2, s. 5] İngilis dilində genderlə bağlılğı olan zoofrazeolo-

giyalarda cock – kişi, ata, oğul, hen – qadın, ana, qız, chicken – uşaq anla-

yışı ifadə edir. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, ingilis linqvokulturo-

logiyasında ―hen‖ tez qorxan, narahatlığa düçar olan heyvan simvolu kimi 

dəyərləndirilir və həmin obraz da qadınla simvolikləşdirilir. İngilislərin 

dünyagörüşünə görə qorxaqlıq, tez narahatçılıq keçirmək kişiyə xas keyfiy-

yət deyil. Bu səbəbdən də ingilis xalqının dünyanın dil mənzərəsində qadı-

na olan təkəbbürlü münasibət qadının məhz toyuqla obrazlandırılmasında 

özünü biruzə verir: “like a hen over an egg” , hen-party [toyuq yığıncağı] – 

qız yığıncağı. ―Cock‖ isə lovğalıq, döyüşkənlik rəmzi olduğu üçün kişilərə aid 

edilir: ―Every cock is praud on his own dunghill”. Azərbaycan dilində cins an-

layışı bildirən zoomorfizmlər kifayət qədərdir: maya-nər (“Maya doğar, nər 

doğmaz”), qoyun-qoç və s. “Maya doğar, nər doğmaz” ifadəsi genderlə bağlı-

dır. Maya dişi dəvə, nər isə erkək dəvə olduğundan burada dünyaya canlı gətir-

məyin, bala verməyin qadınlara (dişilərə) məxsus olduğu vurğulanır. 

Bütün digər dillərdə olduğu kimi Azərbaycan və ingilis dillərində də 

zoometaforizmlərlə işlənən frazeoloji birləşmələr vardır və bu cür frazeoloji 

vahidlər dilin frazeoloji tərkibinin bir parçası olub, dilimizin lüğət tərkibi-

nin zənginləşməsinə kömək edir. Gender anlayışı ifadə edən zoomorfizm-

lərlə bağlı dilimizdə zoofrazeologiyalar mövcuddur. Məsələn, ―qoç‖ zoo-
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morfizmi Azərbaycan dilində müsbət konnotasiyaya malikdir və mərd, qoçaq, cəsur 

gənci xarakterizə edir. Bu ifadənin zoometaforizmlər yaratması türk xalqlarının tarixi ilə 

bağlıdır. Qədimlərdə türk xalqlarının ən sevimli məşğuliyyətlərindən biri döyüşkən qoç-

ların yetişdirilməsi olub. Demək olar ki, hər ailədə qoçlar saxlanar və qoç döyüşü vacib 

adət-ənənələrdən biri hesab olunurdu, çünki qoç öz sahibinin namusunu, qeyrətini təm-

sil edərdi. Buna görə də türk xalqları arasında qoç igidlik rəmzidir. Dilimizdəki ―qoçaq‖ 

(Həcəri özündən ay qoçaq Nəbi) sözünün kökü də ―qoç‖ sözüdür. ―Qoç‖ zoomorfemi 

ilə bağlı yaranmış atalar sözləri də buna sübutdur: “Qoç igid döyüşdə bilinər”, “Qoç 

döyüşünə qoç dayanar”, “İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz”, “Qoç igid qurddan 

çəkinməz”, “Qoç igiddən qoç törər”, “Qoçun buynuzu qoça ağırlıq etməz” [3]. Xalqı-

mızın ən məşhur qəhrəmanlıq dastanlarından olan ―Koroğlu‖ dastanında da ―qoç‖ ifadə-

sinə rast gəlinir. Dastanda vətənini, elini sevən, torpağı uğrunda mərdliklə savaşan igid 

oğullar ―qoç‖ adlandırılır ki, burada gender assimmetriyası özünü biruzə verir: 

Qoç quzudan quzu törər, qoç olar, 

Qoç igiddən qoçaq olar, sultanım!  

Mərd igidlər dava günü şad olar,  

Müxənnətlər naçaq olar, sultanım! (Koroğlu dastanından)  

Və ya 

Qoç igid yalayar özü öz qanın,  

Koroğlu, hər yana işlər fərmanın və s. [5, s.435]. İngilis dilində isə ram (qoç) 

sözü ümumiyyətlə metafora kimi işlənmir.  

Müxtəlifsistemli dillərin mənzərəsində ümumi-oxşar anlayışlar da vardır. Gender 

bərabərliyinin daha da vüsət aldığı müasir dövrdə hələ də ailədə kişinin rolu, statusu qa-

dının rolundan qismən də olsa üstün tutulur. Bu səbəbdən də ailədə əsas həlledici mə-

qamda qərarı kişilərin verməsi, ailəyə başçılığı, rəhbərliyi kişinin etməsi kimi yanaşma-

lar dünyanın bir çox xalqlarının ortaq yanaşmasıdır. Ailəyə qadının rəhbərlik etməsi isə 

müsbət qarşılanmır və bu da zoometaforizmlərdə öz əksini tapmışdır: ―It is a sad house 

where the hen crows louder than the cock” (o ev pisdir ki, orada toyuğun səsi xoruzun 

səsindən bərk çıxır) – arvad rəhbərlik edən evdə bərəkət olmaz, “gray mare”(ərinin üs-

tündə rəhbərlik edən arvad). 

Azərbaycan dilində işlənən ―İnək göz eləməsə kələ sıçramaz [3] zoometaforizmini 

tam olaraq nə müsbət nə də mənfi məna çalarında götürə bilmərik. Bu ifadənin əsas 

məğzi bundan ibarətdir ki, əgər qadının razılığı olmasa, qadın simpatiyasını, loyallığını 

bədən dili ilə, jest-mimikaları ilə ifadə etməsə, kişi addım atmaz. 

Azərbaycan və ingilis dillərində mövcud olan gender anlayışlı zoofrazeologiyala-

rın insanı səciyyələndirən mənalarının təhlili və müqayisəli tədqiqi oxşar və fərqli cə-

hətlərin olduğunu göstərir. Oxşar cəhətlərin müxtəlifsistemli dillərin bir çoxunda uyğun-

luğu nəzərə çarpır. Bunun da səbəbi heyvan, quş, həşəratların təbiətinin, xarakterinin, 

zahiri görkəminin eyni olması ilə bağlıdır. Hər iki dildə fərqli xüsusiyyətlər də vardır ki, 

bunun da səbəbi hər bir xalqın adət-ənənəsinin, dünyagörüşünün, milli mentalitetinin 

fərqli olması ilə bağlıdır. Məsələn: rus və başqa dillərdə ―aslan‖ zoometaforizmi müsbət 

semantikalı və yalnız kişilərə aid edilirsə Azərbaycan dilində həm də qadına aid edilərək 

deyilir: ―Aslanın erkəyi dişisi olmaz”. Türk dillərində genderlə bağlı olan zoometafo-

rizmlər əsasən cütlüyün hər iki cinsindən yaranır və həm kişilərə, həm də qadınlara aid 

edilir: “Maya doğar, nər doğmaz‖ ―Nər‖ (erkək dəvə) zoomorfemi də buna nümunə ola 

bilər. Dilimizdə həm qadına həm də kişiyə aid edilərək işlədilir. Kişiyə aid: “Nər igid 

dayısına xanım qız xalasına”, qadına aid:“Həcər döyüşdə nər idi”. Bəzən də əksinə, qa-

dınlara xas metaforizmlərin (toyuq, inək, qoyun) arvadxasiyyət, fərsiz kişilərin xüsusiy-
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yətlərini göstərmək üçün metaforik formada işlədilir. Məsələn, “Evdə xoruz, çöldə 

toyuq”, “Ya mənim ərim, ya Çəpəlin kürt toyuğu” [ 3 ]. “Evdə xoruz, çöldə toyuq” ifa-

dəsi evdə özünü sərt, güclü, heç nədən qorxmayan biri kimi göstərən, çöldə qorxaq, mü-

layim olan kişiləri xarakterizə edir. İngilis dilində də bu qəbildən olan gender anlayışlı 

frazeologiyalar vardır: ―hen-hussy” – (toyuq – arvad) – ev işi görən kişi frazeologiyası 

evdə qadın işləri görən, yemək bişirən, təmizlik edən kişilər üçün işlədilir. “be hen-

pecked” – (toyuq tərəfindən dimdiklənmək) – Qapazaltı olmaq. ―be hen-pecked” evdə 

arvadı tərəfindən qapazaltı olan kişilər haqqında deyilir 

Qadına aid genderlə bağlı olan zoometaforizmlərin böyük əksəriyyəti müxtəlifsis-

temli dillərdə mənfi məna çalarına malikdir. İngilis dilində nümunələrə nəzər yetirsək 

bunu aydın şəkildə görə bilərik: “two cats and a mouse, two wives in a house” (iki pişik 

bir siçanı, iki arvad bir evi heç vaxt bölə bilməz), “three women and a goose make a 

market”(üç arvadla bir qaz artıq bazar yaradır, arvad bazarı), “fish wife”(davakar, 

qalmaqalçı arvad, zəvsək qadın), “like cow like calf”(anasına bax qızını al, qırağına 

bax bezini al; Anası gəzən ağacı balası budaq budaq gəzər.), “lead apes in 

hell”(qarımış qız kimi nakam ölmək), “horse godmother”(yöndəmsiz, atağızlı, atyerişli 

qadın; At Balaxanım). Sonuncu göstərdiyimiz nümunə Azərbaycan dilində də işləkdir. 

Bəzən də sadəcə "Balaxanım‖ və ya "atlı Balaxanım‖ şəklində işlənən bu ifadə hayasız, 

davakar, yekəpər, erkək xasiyyətli qadınları səciyyələndirmək üçün işlədilir. XIX əsrin 

sonu XX əsrin əvvəllərində dilimizdə işlənməyə başlayan "admiral‖ sözünün daxili for-

ması geniş xalq kütlələrinə aydın olmadığından xalq etimologiyası təsiri ilə bu söz "at-

maralı‖ şəkli almışdı. Buradan aydın olur ki, mürəkkəb söz bədii diskursda frazeoloji 

vahid formatlı variantında istifadə oluna bilər. Yazıçıların əsərlərinə diqqət yetirsək 

aydın olar ki, xalq etimologiyası nəticəsində yaranmış "atmaralı‖ tərkibində hələ cins 

anlayışı yoxdur, həm kişilərə, həm də qadınlara bu epitet aid edilə bilər. Lakin "at bala-

xanım‖ artıq yalnız müvafiq səciyyəli qadınlara aiddir: "Hayan olsun, hayan, ay arvad! 

Buraya bal-yağ satmağa gəlmisən, yoxsa atlı Balaxanım kimi çıdıra çıxmağa?” – Bəli, 

Qəndabam! – sonra da dilimi farağat qoymayıb əlavə etdim:  

– “Biri cırtdan olar, biri də sənin qızın kimi atbalaxanım”.  

"Qadası, acıdil olma. Sən Atbalaxanım deyilsən ki, sən, maşallah, konfet kimi 

şipşirin qızsan. Dilin də şirin olsun”. [ 4 ] 

hen-party [toyuq yığıncağı] - qız yığıncağı - Arvad bazarı- zoometaforizmi də 

həmçinin mənfi semantikaya malikdir. İngilislər bu ifadəni qadın yığıncaqları haqqında 

işlədirlər. Adətən toydan əvvəl qız öz rəfiqələri ilə bir yerə toplaşar, danışıb-gülər, 

söhbət edər, əylənərdilər. Bu yığıncaq yalnız qız-qadınlardan ibarət olardı. Burada qadı-

na toyuq deyilməsi frazeologizmə neqativ konnotasiya qazandırır. [ 7 ] “as mad as a 

wet hen”(həddindən artıq əsəbi qadın), [ 8 ]  

Digər zoomorfizm komponentli gender frazeologizmlərinə “like a dying duck in a 

thunderstorm”(ruhdan düşmüş, ümidsiz qadın), “bedraggled hen”(natəmiz görünüşlü 

qadın), , “like a hen on a hot griddle‖ ifadələrini nümunə göstərmək olar. Sonuncunun 

bədii diskursda işlənmə mövqeyinə nəzər salaq: They were like a lot of hens on a hot 

griddle. [ 11 ]  

“like a dying duck in a thunderstorm‖- ifadəsi 18-ci əsrin sonlarından atalar sözü kimi 

işlənməyə başlamışdır. Bu ifadənin yaranmasına səbəb rəvayətə görə göy gurultusu, şimşək 

çaxması zamanı ördəklərin qorxudan acınacaqlı hərəkətləri olmuşdur. Daha sonralar bu 

ifadə bütün ümidlərini itirmiş, çarəsiz qadınlar haqqında deyilməyə başlayıb. [ 10 ] 

İngilis dilində Bull in a china shop - [çini qablar dükanında öküz] –  hər şeyi əlin-

dən salan, köntöy, özünü apara bilməyən adam- zoometaforizmi də vardır ki, bu da yal-
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qız, tənha kişilərə aid olaraq işlədilir. The EU bull in the China shop ―Xoruz elə xoruz-

dur, nə qocası, nə cavanı?”- kişilərə aid edilərək müsbət semantikalıdır, yəni kişinin 

qocası da, cavanı da kişidir. 

Yuxarıda yazdıqlarımızdan belə nəticəyə gələ bilərik ki, genderlə bağlı frazeologi-

yaların yaranmasında zoonimlərin də rolu vardır və bu metafora hadisəsi nəticəsində baş 

verir. Bu qəbildən olan frazeologiyaların Azərbaycan və İngilis dillərinin zənginləşmə-

sində böyük əhəmiyyəti vardır.  

 
Ədəbiyyat: 

1. Hacıyeva A.K. İngiliscə-azərbaycanca zoometaforizmlər lüğəti, Baki, ―Nurlan‖, 2004 

2. Hacıyeva A.K. Zoometaforizmlər, Filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq 

üçün təqdim edilmiş avtoreferatı, Bakı, 2005 

3. Atalar sözləri, (ikinci nəşri) Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı Əbülqasım 

Hüseynzadə, Bakı: Yazıçı, 1982. 

4. Adilov M. Niyə belə deyirik. Bakı. 1982 

5. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, Bakı, ―Elm və Təhsil‖ 2015, 594 s. 

6. https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/tag/koroglu/page/2 

7. (What's a Hen Party? https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/whats-a-hen-party 

8. ―Mad as a wet hen‖ (very mad) https://www.barrypopik.com/index.php/new_york_-

city/entry/mad_as_a_wet_hen 

9. Frimston R. The EU bull in the China shop // Step Journal February 2012 

https://www.step.org/eu-bull-china-sho 

 

Jafarova U. 

On the role of zoometaphorisms in the enrichment of phraseology of gender vocabulary in 

Azerbaijani and English languages 

(Summary) 

From the above, we can come to the conclusion that in the emergence of phraseologies 

related to gender, zoonyms also play a role and this occurs as a result of a case of metaphor. 

Phraseologies of this type are of great importance in the enrichment of our language. 

 

Джафарова У. 

О роли зоометафоризмов в обогащении фразеологизмов гендерной лексики в азер-

байджанском и английском языках 

(Резюме) 

Из вышенаписанного можем прийти к такому выводу, что в возникновении фразеоло-

гий, связанных с гендером играют роль также зоонимы и это происходит в результате случая 

метафоры. Фразеологии данного вида имеют большое значение в обогащении нашего языка. 
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UġAQLARIN DĠLĠ MƏNĠMSƏMƏSĠNĠN SƏCĠYYƏVĠ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 
Açar sözlər: dil, mənimsəmə, mənimsəmənin mərhələləri  

Ключевые слова: язык, изучение, этапы усвоения 

Key words: language, acquisition, stages of acquisition 

 

Dilin mənimsənməsi və öyrənilməsi anlayışları arasında mühüm fərq 

mövcuddur. S. Kraşenin ―İkinci dilin mənimsənməsi və ikinci dilin öyrənil-

məsi (1988)‖ əsərində bu haqda geniş məlumat verilmişdir. Mənimsəmə 

təbii mühitdə rəsmi təlimat olmadan dili qəbul etməkdir. Bu, təbii kommu-

nikativ situasiyalarda dildən istifadə etməklə dilöyrənmə bacarığının tədrici 

inkişafıdır. S.Kraşen qeyd edir ki, mənimsəmə təhtəlşüur, yəni instinktiv 

prosesdir [4]. 

İnsanlar mənimsədiyi dillərin qaydalarından şüurlu şəkildə xəbərdar 

olmurlar. Əvəzində isə dildən istifadənin düzgünlüyü, cümlələrin qram-

matik cəhətdən doğru olub-olmaması ilə əlaqədar da onlıarda müəyyən 

hisslər olur. Öyrənmə isə öyrənilən dilin qaydalarını bilərək, onlardan xə-

bərdar olaraq, formal təlimatlarla şüurlu şəkildə bu dili öyrənməkdir. Mə-

nimsəmə ―gizli‖ (implicit) məna daşıyırsa, öyrənmə ―açıq‖ (explicit) məna-

nı ehtiva edir. Öyrənmədə xüsusi cəhd özünü göstərir. Bu zaman dilin fono-

logiya, lüğət tərkibi, qrammatik qaydalar toplusu kimi aspektlərindən xə-

bərdar omaq lazımdır. Dil analitik şəkildə öyrənilir. Mənimsəmədə əsas 

diqqət kommunikasiyaya, təbii mühitin təşkilinə (uşağı əhatə edən mühit) 

yönəldiyi halda, öyrənmədə formanın düzgünlüyünə yönəlir. 

Valideynlər uşaqlarına ana dilini rəsmi şəkildə öyrətmirlər. Baxmaya-

raq ki, onlar uşağın şifahi davranışını gülümsəmələrlə və ya digər üsullarla 

gücləndirməyə çalışırlar, ancaq bu o demək deyil ki, bu, sonda uşağın öz 

valideynlərinin dilinin dil daşıyıcısına çevrilməsi ilə nəticələnəcək. Uşaqlar 

yeriməyi öyrəndikləri kimi dili öyrənirlər. Onlara yeriməyi heç kim öyrət-

mir. Aydındır ki, yeriməyi öyrənmək və ya dili öyrənmək oxumağı öyrən-

məkdən və ya velosiped sürməyi öyrənməkdən fərqlidir [2, 1]. 

Dili mənimsəmə uşaqların doğma dillərinə səlis şəkildə nəzarət etmə-

lərinə yiyələnmə prosesidir. Dili qəbul etmək və başa düşmək gnetik olaraq 

irsən keçir, ancaq uşaqların danışdığı dil mədəniyyətlərinə və ətraf mühitə 

uyğun olaraq formalaşır. Bütün dünyada uşaqlar ana dillərini xüsusi bir 

təlim olmadan mənimsəyirlər. Məsələn, bir uşaq ingilis dilli cəmiyyətdə do-

ğulubsa, ingilis dilində səlis danışmağa başlayır və ya indoneziyalı dil daşı-

yıcılarından ibarət bir cəmiyyətdə böyüyürsə indoneziya dilini səlis şəkildə 

istifadə etməyə başlayır. Dili mənimsəmə üzmək, rəqs etmək və ya digər 

bacarıqların mənimsənməsindən tamamilə fərqlidir. Hər bir normal uşaq 

əgər linqvistik cəhətdən təcrid olunmayıbsa bir və ya bir neçə dili mənim-

səyir və erkən yaşlardan başlayaraq dilin əsas xüsusiyyətlərini öyrənməyə 

başlayır [2,3].  
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XX əsrin əvvəllərindən dilin mənimsənməsinin təsvirini verən bir sıra nəzəriy-

yələr təqdim olunmuşdur. Bunlara Biheyviorizm, Mentalizm (innatism), Rasionalist 

(koqnitiv), və Sosial interaksiya nəzəriyyələri daxildir. Qeyd olunur ki, bunlardan bi-

heyviorist və mentalist nəzəriyyələr əsasən ana dilinin, qalanları isə əsasən xarici dilin 

mənimsənməsinə aid edilir [3].  

Biheyviorist nəzəriyyə iddia edir ki, uşaqlar şifahi dili digər insan rollarının mo-

dellərindən, təqlidin, təcrübənin də daxil olduğu prosesdə öyrənirlər. Bu nəzəriyyə ma-

hiyyət etibarilə psixoloji nəzəriyyədir. C.B.Uotson tərəfindən yaradılan bu nəzəriyyənin 

digər tərəfdarları L.Blumfild, A.Maurer, B.Skinner və A.Staatsdır. Nəzəriyyə XX əsrin 

ilk onilliyində psixologiyaya yeni yanaşma kimi Amerikada irəli sürülüb. Əsas prinsipi 

stimul-cavab interaksiyasında insan davranışının təhlilinə əsaslanır.  

Neytivist nəzəriyyə bioloji bir nəzəriyyə olaraq irəli sürülüb və tərəfdarları iddia 

edir ki, dil insanın fitri xüsusiyyətidir. Bu nəzəriyyənin əsas tərəfdarı Naom Xomskidir. 

O, dil orqanı ideyasını irəli sürmüşdür ki, bu da dili mənimsəmə üsulları adlanır (LAD). 

Digər bir tərəfdar C.Fodorun belə bir paradoksu var idi. ―Bir şəxs bir şeyi əvvəlcədən 

bilirsə öyrənə bilər‖ [3].  

N.Xomski həmçinin uşaqların universal qrammatika (UQ) ilə doğulduğunu qeyd 

etmişdir. Yəni insanlar doğularkən onların beynində həkk olunmuş strukturlar mövcud 

olur. Bu nəzəriyyəyə misal olaraq real həyatdan bir nümunə gətirək. Ana ilə 4 yaşlı oğlu 

arasında gerçəkləşən dialoqa nəzərə salaq. Səhv bir hərəkətini müşahidə etdiyinə görə 

ana onu tənbehləmək istədi və təlaşla qrammatik struktur baxımdan yalnış bir cümlə ilə 

ona müraciət etdi. ―Olmaz etmək onu elə‖. Bunu eşitdikdə uşaq dərhal reaksiya verərək 

eyni cümləni daha düzgün şəkildə quraraq ―– Elə yox ana, onu elə etmək olmaz.” Deyə 

ifadə edir. Yəni, ananın əvvəlcə heç vaxt işlətmədiyi bir cümləni yalnış formada eşitmə-

sinə baxmayaraq uşağın düzgün formada işlətməsi bu nəzəriyyəyə bir sübut ola bilər.  

Koqnitiv nəzəriyyənin banisi J.Piajedir. Onun fikrincə bütün uşaqlar dil kimi 

bütün bacarıqlarını 4 mərhələdə inkişaf etdirirlər: 1) Sensorimotor mərhələsi – J.Piaje 

dil bacarıqlarını fiziki bacarıq kimi görürüdü, yəni uşaqlar eşitdikləri səsləri təqlid edir-

lər. 2) Fəaliyyət öncəsi mərhələ – 2-6 yaş arasındakı dövrü əhatə edir. Uşaqlar etdikləri 

hərəkətləri başqlarının görməsinə baxamayaraq onlare bunu təsvir edirlər. 3) Konkret 

fəaliyyət mərhələsi (7-11 yaş) – Dil abstarakr analayışları ifadə etmək üçün yox, spesi-

fik və konkret məfhumlara istinad etmək üçün istifadə edilir. 4) Formal fəaliyyət mərhə-

ləsi – (12 yaş və yuxarı). Bu mərhələyə çatan uşaqlar artıq mücərrəd nəzəri analyışları 

da təsvir edib müzakirə edə bilirlər.  

Sosial interaksiya nəzəriyyəsi inkişafda olan uşaqla linqvistik biliyə malik olan 

yetkinlər arasındakı sosial qarşılıqlı əlaqəni vurğulayır. Bu, Sovet psixoloqu Lev Viqot-

skinin sosiomədəni nəzəriyyəsinə əsalanır və qərb dünyasında J.Bruner tərəfindən inki-

şaf etdirilib. Bu nəzəriyyə təsdiq edir ki, uşağın linqvistik inkişafının əsası valideynləri 

və digər yetkin insanlarla qarşılıqlı əlaqələrindən qaynaqlanır. Yəni uşaqlar öhdələrinə 

düşən məsələləri onlara verilmiş müəyyən vaxt ərzində öz güclərinə yerinə yetirə bi-

məzlər, yalnız bələdçi göstərişi ilə, köməyi ilə yerinə yetirə bilərlər.  

D.Bolinqer bir dilin mənimsənməsini üç əsas şərtlə müəyylənləşdirir. [2,4] 

1. Əsrlər boyunca inkişaf etmiş maraqlar, həmçinin fiziki bacarıqlar. İnsanların 

bəşər övladı kimi ünsiyyət bacarıqları və nəfəs almaq, gəzmək, ağlamaq kimi hərəki ba-

carıqlara malikdir.  

2. Dünyanın müxtəlif mədəniyyətlərinə xas mövcud dil sistemi. İnsanlar Azərbay-

can dilini və ya ingilis dilini öyrənmək instinkti ilə doğulmurlar, ancaq cəmiyyətin bir 

üzvü kimi dili öyrənirlər çünki həmin cəmiyyəti başa düşmək və ya cəmiyyət tərəfindən 
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başa düşülmək istəyirlər. Bu o deməkdir ki, əgər bir dil hər hansı bir cəmiyyətdə istifadə 

olunmursa o artıq ölü dil hesab olunur.  

3. Maraqlar və bacarıqları dil sisteminə tətbiq etmək səriştəsi. Bu səriştə isə uşaq-

ların dilin fiziki elementləri olan səslər, sözlər və qrammatik qaydaları idarə etmək və 

onları məna ilə birləşdirməyi öyrəndikləri nisbətən uzun bir dövrdə formalaşır. Bir uşaq 

bir dili yaradıcı şəkildə istifadə etməzdən öncə qaydaları öyrənməlidir.  

D.Bolinqerə görə dili mənimsəmə təbii olaraq 1-3 yaş aralığında baş verir. Bu o 

deməkdir ki, uşaq dili qeyri-ixtiyari olaraq mənimsəyir, ancaq bu da bir faktdır ki, o 

dildən ünsiyyət saxlamaq üçün istifadə edir. 5 yaşdan öncə dilin mənimsəndiyi dövr 

Qızıl dövr adlanır. Bu dövrdə dilin mərhələlər üzrə necə inkişaf etməsi aydın görünür. 

Ümumiyyətlə ana dili bir neçə mərhələdən keçməklə mənimsənir. Dilin mənimsənmə-

sində əsas aşağıdakı altı mərhələnin adı çəkilir [2, 5]. 

1. Danışıqdan öncəki mərhələ / qığıltı mərhələsi (0-6 ay). Bu mərhələdə uşaq 

insan səslərinə müəyyən reaksiyalar verir, başını çevirir, gözləri danışan insanı axtarır. 

Bu zaman yalnız tək-tək sait səsləri tələffüz edirlər.  

2. Kəkələmə mərhələsi (6-8 ay). Bu mərhələdə uşaqlar sait-samit səs birləşmələri-

ni istehsal edirlər. Əsasən iki hecalı ―da-da‖, ―ma-ma‖, ―ba-ba‖ və s. səs birləşmələrini 

tələffüz edirlər.  

3. Holofrastik mərhələ. Holofrastik sözünün mənası holo- tam, bölünməmiş, fraza 

isə söz və cümlə mənasında işlədilmişdir. Yəni, bu mərhələ uşaqların ilk sözündən sadə 

cümləyə qədərki müddəti əhatə edir. Uşaqlar bir sözdən istifadə etməklə öz emosional 

vəziyyətlərini ifadə edirlər. Məsələn, bir uşaq 10 aylıq olarkən yalnız ata, ana sözlərini 

çətinliklə ifadə edə bildiyi halda, 15 aylıq olarkən o, sözləri arasında sintaktik və seman-

tik əlaqə olmayan qısa cümlələr işlədə bilir. Yəni bu mərhələnin əvvəlindən sonuna 

qədər uşaq öz söz bazasını iki qat artıra bilir.  

4. İki söz mərhələsi (18-24 ay). Bu mərhələ sadə məna əlaqələrinə malik qısa cüm-

lələrin işləndiyi mərhələdir. Uşaqlar arasında sintaktik və semantik əlaqəyə malik olan iki 

sözdən ibarət əsl cümlələr qurmağa başlayır və intonasiya ilə ifadə edirlər. Məsələn, əv-

vəlcə “Ata getdi.”, həftələr keçdikcə “Ata işə getdi.” tipli cümlələr işlədə bilirlər.  

5. Teleqrafik mərhələ (24-30 ay). Bu mərhələnin adı təsviri xarakter daşıyır. Sə-

bəb isə uşaqların işlətdikləri cümlələrin böyüklərin teleqram göndərərkən işlətdikləri 

cümlələrə bənzəməsidir.  

6. Çox sözlü mərhələ (30 ay və sonrası). D.Bolinqer bu mərhələnin uşaqların lüğət 

ehtiyatının ən sürətli artdığı bir mərhələ olduğunu qeyd etmişdir. Onlar söz bazalarını 

hər gün xeyli yeni sözlər əlavə etməklə genişləndirirlər. Kəkələmə mərhələsi tamamilə 

yox olur, onların nitqi kommunikativ məqsəd daşıyır.  

Uşaqların dili mənimsəməsindən bəhs edərkən valideynlərin onların dilinin inki-

şafındakı rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Hamımız bilirik ki, uşaqlar dili mənim-

səyərkən hər gün ətrafındakı insanların- qardaş, bacı, nənə, baba, ana və atanın nitqin-

dən bəhrələnirlər. Ancaq bu məsələdə valideynlərin təsiri üstünlük təşkil edir. Uşaqlar 

həyatın ilk həftələrindən etibarən ata ilə ananın səsinin arasındakı fərqi hiss etməyə baş-

layırlar. Bu isə onların cinslər arasındakı təməl fərqləri ayırd etməyi öyrəndiklərinə bir 

sübutdur. Onlar atanın səsini daha ucadan və sərt olmasından, daha qəti və yönəldici 

tonda danışmasından müəyyən etdikləri halda, analar isə əksinə daha yumşaq danışma-

ğa meylli olur və nitqlərinin daha inandırıcı olmasına çalışırlar. Uşaqla oyun və qarşılıq-

lı əlaqə zamanı analar daha sakit və həll edici, atalar isə daha çox həyəcanlandırıcı ol-

mağa meyl edirlər. 
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Tədqiqatlar göstərir ki, uşaqlar böyüdükcə atalar daha çox öyrədici rol oynayırlar. 

Onlar açıq bir ton və üslubdan istifadə edirlər, xüsusi sözlərdən istifadə edir və uşaqları-

na hər hansı bir məsələni uzun və ətraflı izah edirlər və təlimatlarla irəliləyirlər. Keçmiş 

hadisələrə və uşağın inkişaf səviyyəsindən kənar mücərrəd anlayışlara da istinad edə bi-

lərlər. Bunun əksinə olaraq, analar uşaqlarla onların səviyyələrində danışmağa meylli-

dirlər. Onların ünsiyyət tərzi daha sadə və mehribancasınadır. Analar bu yolla valideyn-

lə uşaq arasında daha etibarlı və yaxın bir əlaqə qurmağa çalışırlar.  

Buna real həyatdan nümunə gətirək. Məsələn, ana 4 yaşlı oğlu ilə daha mülayim 

tərzdə danışmağa çalışdığı halda ata daha ciddi cümlələr qurur və onunla yetkin biri ilə 

olduğu kimi ünsiyyətdə olur. Bu zaman ana “ Uşaq nə bilir ki, o nə deməkdir”, “Daha 

sadə cümlələr qur” və s. tipli cümlələrlə ataya müraciət edir. Əslində, ana bunun yalnış 

olduğunun anlayır, çünki uşaq nə dərəcədə çətin danışılsa da, deyilənləri eynilə mənim-

səyəcək. Əksinə, anaların uşağın daha yaxşı anlaması üçün nisbətən yalnış sözlərdən və 

cümlələrdən istifadə etdiklərinə və uşaqların onları olduğu kimi mənimsəməsi nəticəsin-

də onların nitqində səhvlərə yol açmış olurlar. Buna öz oğlumla aramızda gerçəkləşən 

bir dialoqu misal gətirmək istərdim. Yağışlı bir gündə uşaq həyətə düşüb oynamaq istə-

məsi ilə anasına müraciət edir.  

– Ana, həyətə düşə bilərəm? 

– Yox, oğlum hələ yağış yağır.  

– Yağış yağmayandan sonra gedə bilərəm? 

Ana uşağın nitqində “yağışın kəsməsi” ifadəsinin olmadığını başa düşür və onun-

la keçmiş bir dialoqunda yağış yağan zaman ona hər hansı bir yerə getməyə söz verər-

kən “yağış yağmasın, gedərik” cümləsini işlətdiyimi xatırlayır. Yəni, ana əvvəlcədən 

onunla danışarkən düzgün sözü seçmiş olsa idi, o da onu mənimsəmiş olacaqdı.    

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən nəzərə çatdırmalıyıq ki, ataların seçdikləri tərzin 

də bəzi çatışmazlıqları olsa da, müsbət cəhəti daha önəmli xarakter daşıyır. Onların bu 

üsulu uşaqların söz bazasını mütəmadi olaraq yeni və daha rəsmi sözlər ilə təmin etmək 

potensialına malikdir. Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, evdə ata ilə böyüyən 

uşaqlar lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi baxımından daha inkişaf etmiş olurlar.  

Bu cür problemlər yalnız leksik yöndə deyil, həmçinin tələffüz zamanı da meyda-

na çıxır. Buna aid də bir misala nəzər salaq. Ana oğlu ilə söhbət edərkən bəzən öz do-

ğulduğu bölgənin şivəsinə uyğun olaraq mənə sözünü “maa” deyə tələffüz etdiyinə 

görə (o da bunu valideynlərindən bu cür eşidib mənimsəmişdir) uşaq da nitqində “maa” 

deyə tələffüz etməyə başladı. Lakin ana bunun qarşısını almaq üçün hər dəfə onun o 

sözü işlədərkən səhv olduğunu deyib düzgün formanı onun diqqətinə çatdırdı. Hal-ha-

zırda uşaq daha çox “mənə”, bəzən isə “maa” deyə tələffüz etdiyi müşahidə edilir. 

Ancaq bunu qeyd etməliyik ki, o, bu sözün yalnış tələffüz formasını mənimsəmiş, düz-

gün formanı isə öyrənmiş hesab olunur.  

Uşaqlar dili daha tez, asan və heç bir cəhd olmadan qarşılıqlı ünsiyyətdə mənim-

səyirlər. Normal şəraitdə böyüyən bütün normal uşaqlar ətraflarında istifadə olunan bir 

və ya bir neçə dili eyni zamanda mənimsəyə bilirlər. Yəni, valideynlər onlara dili məq-

sədli şəkildə öyrətməsələr də, bu prosesin hər bir mərhələsində onların rolu danılmazdır.  
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 Guliyeva M.B. 

Characteristic features of children’s language acquisition 

(Summary) 

Language acquisition is the process by which children perceive and understand language, 

use it for communication. Children acquire language quickly, easily, and without effort or for-

mal teaching. Although parents or other caretakers don't teach their children to speak, they have 

an important role in children’s language acquisition. Children acquire language through interac-

tion - not only with their parents and other adults, but also with other children. All normal chil-

dren who grow up in normal households, surrounded by conversation, will acquire the language 

that is being used around them. And it is easy for a child to acquire two or more languages at the 

same time, as long as they are regularly interacting with speakers of those languages. The first 

sounds a baby makes are the sounds of crying. Gradually his language will develop through dif-

ferent stages.  

  

М.Б.Гулиева 

Характерные особенности овладения языком у детей  

(Резюме) 

Усвоения языка – это процесс, посредством которого дети воспринимают и пони-

мают язык, используют его для общения. Дети усваивают язык быстро, легко, без усилий 

и формального обучения. Хотя родители или другие опекуны не учат своих детей гово-

рить, они играют важную роль в овладении языком детей. Дети овладевают языком через 

взаимодействие - не только со своими родителями и другими взрослыми, но и с другими 

детьми. Все нормальные дети, которые растут в обычных семьях, в окружении разгово-

ров, овладеют языком, который используется вокруг них. И ребенку легко овладеть дву-

мя или более языками одновременно, если они регулярно общаются с носителями этих 

языков. Первые звуки, которые издает ребенок, - это звуки плача. Постепенно его язык 

будет развиваться на разных этапах. 

 

Rəyçi: filol.f.d. Əliyeva ġ.  
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QÜDRƏTZADƏ S.  
 (Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

TO ƏDATININ SEMANTĠKASI VƏ ĠġLƏNMƏ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 
 

Açar sözlər: Semantik, sintaksis, nitq hissəsi, ədat, işlənmə tezliyi ,cümlə 

Kлючевые слова: Sемантический, синтаксис, глагол, частица, быстрота 

работы, предложение 

Key words: Semantic, syntactic, part of speech,particle,frequency of usage, 

sentence.  
 

Nitq hissələrinin təsnifi həmişə diqqət mərkəzində durmuşdur və bu məsə-

lə ayrıca elmi toplantıların, dilçiliyə aid elmi jurnalların müzakirə obyekti ol-

muşdur. Ona görə də bu məsələyə dair mənbələr çoxluq təşkil edir. Nitq hissələ-

rinin sistemli öyrənilməsinə ilk cəhdi yunan alimləri göstərmişlər. Onlar bu təs-

nifi yunan dili əsasında yaratmışlar. Təklif olunan sxem Romada latın dilinə 

tətbiq edilmişdir. Sonralar bir çox dillərin tədqiqi prosesində nitq hissələri anla-

yışının izahı yunan-roma qrammatikası ənənələri zəminində aparılmışdır. Ümu-

miyyətlə, nitq hissələri haqqında təlim müxtəlif qrammatika məktəblərində ya-

ranmış və inkişaf etmişdir. Dilin leksik fonduna daxil olan sözlərin müəyyən əla-

mət əsasında təsnifi üçün ilk növbədə nitq hissəsi anlayışı təyin edilməlidir. Nitq 

hissələrinə verilən təriflər formaca müxtəlif olsalar da, məzmunca oxşardır. Bar-

xudarov nitq hissələrini belə təyin edir. Nitq hissələri sözlərin qrammatik-se-

mantik kateqoriyası sözlərin qrammatik-semantik sinfi sözlərin leksik-semantik 

sinfi sözlərin paradiqmatik sinfidir. Nitq hissələri dilin sözlərinin onlarda olan a) 

sözün konkret leksik mənasını müşayiət edən hansısa ümumi mənaya görə b) 

bölmə üçün səciyyəvi qrammatik kateqoriya sisteminə görə c) sintaktik funksi-

yanın xüsusiyyətlərinə görə ç) xüsusi sözdəyişmə və sözdüzəltmə formalarına 

görə fərqlənən qruplarıdır. 

Müxtəlif dillərə aid tədqiqatlarda nitq hissələri məsələsi əksini tapır və dil 

universaliyası səviyyəsində qəbul olunur. Rus dilçiliyində nitq hissələri məsələsi 

ilk dəfə Alexandr Zhigadlo tərəfində işlənmişdir. Alexandr Zhigadlo dildə əsas 

sözləri ayırır, adları və feilləri əsas nitq hissəsi adlandırır. Nitq hissələrinin əsas 

xarakteristikasını belə şərh edir. Sözlər əsas 8 nitq hissəsinə bölünür:  

1) əşyaların adlandırılması üçün adlar; 

2) adlandırmanı ixtisar etmək üçün əvəzlik; 

3) fəaliyyəti bildirmək üçün feil; 

4) adları və feilləri bağlamaq üçün feli sifət; 

5) şəraiti, vəziyyəti ifadə etmək üçün zərf; 

6) şəraitin əşyaya və fəaliyyətə aidliyini aydınlaşdırmaq üçün önlüklər; 

7) anlayışları əlaqələndirmək üçün bağlayıcı; 

8) hiss, həyəcanın ifadəsi üçün nidalar istifadə edilir. 

Lakin, bu təlimin konkret dillərə tətbiqi və ya konkret dillər üçün işlən-

məsi elmi mübahisələrə zəmin yaratmışdır. Elmi mübahisələrin əsasında du-

ran başlıca məsələ nitq hissələrinin təsnifini hər bir dilin öz xüsusiyyətlərinə 

görə aparmaq durmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, tədqiqat və öyrənmə ob-

yekti ümumilikdə dildir. Bütün dillər üçün ümumi qanunlar və qanunauyğun-

luqlar mövcuddur. Nitq hissələri də ümumi bir kateqoriyadır. Deməli, nitq 

hissələri anlayışı da ümumi şəkildə təyin olunmalı, onların tərkibi və sayı da 

eyni olmalıdır. Konkret dildə hər hansı nitq hissəsinin xüsusiyyətləri başqa dil-
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dəkindən fərqlənirsə, bu, xüsusi hal kimi diqqət mərkəzinə çəkilməlidir. Elmə məxsus an-

layışlar müəyyən ardıcıllıq əsasında təyin olunur. Hər bir yeni anlayış özündən əvvəl təyin 

edilmiş anlayışlara istinadla açıqlanmalıdır. Məlumdur ki, nitq hissələri qrammatikanın 

daha aşağı yarusuna aid edilir. Bu yarus morfologiyadır. Morfologiya öyrənilərkən sintak-

sisin anlayış və elementlərinə istinad etmək qüsurlu cəhətdir. Deməli, nitq hissələrini mü-

əyyənləşdirərkən sözün sintaktik funksiyalarından bəhrələnmək özünü doğrultmur. Əlbət-

tə, məsələ bir qədər başqa şəkildə qoyularsa, nitq hissələri anlayışının ümumiyyətlə qram-

matikaya şamil edilməsinə münasibətdə fərqli mövqedən çıxış etmək tələb olunacaqdır. 

A.İ.Smirnitski dildəki sözlərin tiplərindən bəhs edərkən göstərir ki, tiplərə ayırma 3 əla-

mət əsasında getməlidir: 1) ada münasibət 2) anlayışa münasibət 3) qrammatikaya münasibət. 

Müəllif sözlərin beş tipini fərqləndirir (əsas sözlər, əvəzlik, saylar, köməkçi sözlər, nida 

sözlər) və sözlərin tiplərinin təyini ilə nitq hissələrinin təsnifini fərqli məsələlər sayır, nitq his-

sələrinin sözlərin -semasioloji xarakteristikaları ilə bağlı olmadığını qeyd edir, təsnifdə əsas 

diqqəti sözlərin qrammatikaya münasibətinə yönəltməyi ön plana çəkir [2, s.511]. 

Müstəqil mənasına, morfoloji əlamətinə və sintaktik roluna görə qruplaşan sözlərə 

nitq hissələri deyilir, tərifinə istinad etsək nitq hissələrinə təsnifin əsasında üç əlamət 

durduğunu qəbul etmiş olarıq. Burada müstəqil məna dedikdə sözün ayrılıqda götürül-

müş leksik və ya lüğəti mənası deyil, onun leksik-qrammatik mənası nəzərdə tutulur [1, 

s.17]. Bu melaqədə isə mən sizə köməkçi nitq hissəsi olan edatdan ümumi məlumat ve-

rəcəm. Cümlənin və ya sözlərin təsir qüvvəsini artıran köməkçi nitq hissəsinə ədat deyi-

lir.Ədatlar ingilis dilində müxtəlif cür adlandırılır: Form-word, semi-notional, function-

al, structral part of speech.Ədatlar morfoloji quruluşuna görə üç qrupa bölünür: 

1. Sadə ədatlar: else, still, even, just; 

2. Düzəltmə ədatlar: alone, simply; 

3. Mürəkkəb ədatlar: also. 

Ədatların mənasını müəyyənetməkçoxçətindir. Ədatların mənası danışanın sub-

yektiv fikirlərindən çox aslıdır. Ədatlar təklikdə heç bir məna bildirmirlər. Onlar cümlə-

də heç bir sərbəst funksiyaya, qramatik quruluş və söz düzəltmə qabiliyyətinə malik de-

yillər. Ədatlar cümlədə başqa bir əsas nitq hissəsi ilə əlaqədə olur. Buna görə də, ədatlar 

sözə, cümləyə, söz birləşmələrini vurğulamaq funksiyasına malikdirlər. Ədatlar cümlə-

də başqa bir əsas nitq hissəsi ilə əlaqədə olur. Buna görə də, ədatlar sözə, cümləyə, söz 

birləşmələrini vurğulamaq funksiyasına malikdirlər.Bir sözlə ədatların əsas funksiyası 

söz və yaxud cümlənin vurğulamaq, məhdudlaşdırmaq və mənfi məna çalarları qatmaq-

dır. Ədatlar cümlədə yeri müxtəlifdir.  

Ədatlar ayrı bir cümlə üzvü və yaxud hər hansı söz və ya söz birləşməsinin bir 

hissəsi hesab olunmur və cümləni analiz edərkən ədat ayrı bir cümlə üzvü kimi hesab 

olunur. Əgər ədat söz və ya söz birləşməsinin düz yanında işlənsəydi ikinci həll yolu 

qəbul oluna bilərdi. Ədatlar ümumiyyətlə söz və ya söz birləşməsindən ayrı işlənir. So-

nuncu həll yolu isə tamamilə qəbul edilməzdir.(4, səh 120). 

Çünki ədatlar cümlənin bir hissəsidir. Ədatlar cümlədən cıxarılsa bu zaman cüm-
lənin mənası dəyişər. B.İlyish qəbul edir ki ədatlar ayrı bir cümlə üzvüdür və onlara xü-
susi bir ad verilməlidir (3, səh.161).To edatının cümlədə müxtəlif yerlərdə işlənə bilər. 
To edatı esasən məsdərlə birlikdə işlənir. Məsdər mübtəda rolunda işlənəndə to ədatı ilə 
işlənir. Məsələn: To breath means to live, to create.Cümlədə mübtəda məsdər ilə ifadə 
olunarsa it əvəzliyi cümlənin əvvəlində işlənir və məsdər to ədatı ilə ismi xəbərdən 
sonra işlənir. Məsələn: It was impossible to give him money. 

It is funny to home this problems.  

Məsdər tamamlıq rolunda işlənməsində də to ədatı ilə işlənir.(5,səh 459) Məsələn: 

1) Mother tought her son to speak in mother language. 
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2) Will you allow me to speak with you again? 

Məsdər sifətin funksiyasında işlənəndə də to ədatı ilə işlənir. Məsələn: 

1) He was always first to finish exercises.  

2) We have no money to buy these expensive clothes. 

Məsdər zərf rolunda işlənəndə də to ədatı ilə işlənir və to ədatı burada müxtəlif 

məna çalarlarına malikdir.Bu verilən nümunədə to ədatı məqsəd bildirir: 

1) I have finsihed my homework early to go party. 

2) I have bought some bread to home breakfast. 

Məsdər əlavə məlumat vermək üçün də istifadə olunur və to ədatı ilə işlənir: 

1) To say the truth I have a lot of problems. 

Compaund split infinitive‖-Məsdərin birdən çox zərf vastəsilə məsdər və to əda-

tından ayrı işlənməsidir. Məsələn: 

1) We are decided to completely and utterly eradicate the descase. 

Məsdər to ədatı ilə birləşib feli təsvirdə edə bilərlər.Bu zaman müxtəlif mənalarda 

işlənir. Bu cümlələrdə məqsəd,müqayisə,nəticə,istisna kimi mənaları vardır.Burada əsas 

məna isə bütün hərəkətlərin məqsədli şəkildə edilməsidir. Məsələn: 

1) She called him to speak. 

2) She entered room to see him. 

To ədatı müxtəlif cümlə üzvləri funksiyasında işləndiyi zaman həmdə müxtəlif 

mənalara da sahib olur.İlk öncə to ədatı ism yerində işləndiyində sahib olduğu mənalara 

diqqət yetirək:1)To love people is important. Bu cümlədə to ədatı artıq nə sualına cavab 

verir və sevmək mənasını daşıyır. To ədatı zərf funksiyasında işlənəndə onun müxtəlif 

növlərində işlənə bilər və bu zaman to ədatı məsdərlə birlikdə sifət,fel,zərfi təsvir 

edir.Məqsəd zərfliyi funksiyasında işlənəndə məqsəd mənasını daşıyır. Məsələn: 

1) I stayed there to see what would happen  
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Rustamzade S. 

Semantics of particle to and usage of it 

(Summary) 

The article is devoted to the usage and semantic of particle to.Therefore,in this small study,we 

talked about place of particle to in the sentence .For this purpose,we first talked about part of speech 

and classification of them.In this small study ,we study place and meaning of particle to in the sentence. 
  

 

Рустамзаде С. 

Семантика и особенности использования частицы “То” 

(Резюме) 
Таким образом, мы с вами в небольшом разбирательстве уяснили значения и семahти-

ческие особенности частицы ―to‖ в английском языке. Прежде всего мы затронули влияние 

этой частицы на речевые части предложении. А также коротко сообщили о частицы и ее рас-

пределения. Затем рассказали o применим частицы ―to‖ в предложениях и ее значения. 
 

Rəyçi: F.Y.Veysəlli 
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BAXŞALIYEVA R. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

DĠLDƏ PROSODĠK VASĠTƏLƏRĠN  

QARġILIQLI ƏLAQƏSĠNƏ DAĠR 

 
Açar sözlər: dil, prosodiya, heca, intonasiya, superseqment 

Key words: language, prosody, syllable, intonation, suprasegmental 

Ключевые слова: язык, просодия, слог, интонация, суперсегмент 

  

Prosodik hadisələr şifahi nitqin müxtəlif tərəflərini özündə əks etdirir. 

Bizə aydın olur ki, danışan şəxs; 

1) Necə danışır?; 2) Hansı tonda danışır?; 3) Nə haqda danışır? 

Görkəmli dilçimiz A.Axundov prosodik hadisələri belə dəyərləndirir: 

―İntonasiyanın tərkib hissələri fövqəlxətti fonetik vahidlərin, başqa sözlə, 

prosodik ünsürlərin (melodiya, ritm, intensivlik, heca, vurğu, temp , tembr, 

fasilə və s.) kompleksindən ibarət olan, müxtəlif sintaktik məna və kateqori-

yalar, ekspressiv və emosional münasibətlər ifadə etməyə xidmət göstərən 

fonoqrammatik vasitələrdir‖ (1, s. 292). 

Prosodik hadisələrə, eləcə də prosodiya termininə dilçilik elmində 

müxtəlif yanaşmalar və təriflər verilmişdir. Prosodiya termininə ilk növbədə 

―İzahlı dilçilik terminləri‖ lüğətində belə izah verilir; burada onun 2 mənası 

göstərilir;  

1) Nitqin seqmentüstü (superseqment) xüsusiyyətlərinin - tonun ucalı-

ğı, uzunluq, yüksəklik və vurğu kimi xüsusiyyətlərinin ümumi adı;  

2) Nitqin üzvlənməsi (üzvlərə bölünməsi) və üzvlənmiş hissələrinin 

birləşməsinin üsul və vasitələri. Buraya a) ahəng - əsas tonun yüksəlməsi və 

alçalması; b) dinamika - az və ya çox güclü vurğunun düzümü, sıralanması; 

c) Temp – nitqin nisbətən sürətli və ya yavaş tələffüzü; ç) fasilə - tələf-

füzün arada kəsilməsi kimi fonetik vahidlər daxil edilir (2, s. 221). 

A.M.Antipovan onların işlədilməsində iki əsas meyli göstərmişdir: 

1) mənaların tam üst-üstə düşməsinə qədər yaxınlaşdırılması və  

2) prosodikanın hecaya, prosodiyanın isə bütün seqment vahidlərə 

(söz, sintaqm, söyləm və s.) aidliyinin dəqiq fərqləndiriləsi. 

Biz prosodik ifadə vasitələri dedikdə isə ton, vurğu, uzunluq və s. hadi-

sələrlə əlaqədar ifadə vasitələrini başa düşürük. Qeyd edək ki, prosodik vasi-

tələr hər bir dildə öyrənilir. Onların rolu, xarakteri və qarşılıqlı təsiri bütün 

dillərdə özünü aydın şəkildə göstərir. Bu vasitələrin hər biri bir-birilə sıx əla-

qəlidir, lakin, cümlə və onun hissələrini dəqiq analiz edə bilmək üçün onların 

hər birini ayrı-ayrılıqda öyrənmək vacibdir. 

Prosodik əlamətlərin bütün kompleksini onun korrelyasiyasından, yəni 

onların substansional məğzindən asılı olaraq dörd qrupa bölmək olar: 

1. Tonal prosodik səciyyə (əsas ton); 

2. Temporal prosodik səciyyə (uzunluq); 

3. Dinamik prosodik səciyyə (intensivlik); 

4. Fonasiya prosodik səciyyə (xirtdəyin xüsusi iş rejimi ilə şərtlənmiş 

spektral mənzərə ilə bağlılığı) (3, səh14) 
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 Superseqment vahidlər və prosodiya anlayışları ekvivalentdir. Superseqment ter-

mini amerika mənşəli sözdür. Danışıq aktı seqment və superseqment vahidlərin vəhdəti-

nin təcəssümüdür ki. F.Veysəlli şərhi ilə desək, ―dildə kommunikasiya prosoesi təcrid 

edilmiş fonemlərlə deyil, superseqment vahidlərin təşkiledici rol oynadığı qarşılıqlı əla-

qəli ardıcıllıq ilə yerinə yetirilir‖ (3, səh 13). Prosodiya sözünün etimologiyası isə yunan 

sözü olan ―prosoidia‖ sözündən əmələ gəlmiş, mənası isə ―musiqi ilə müşayiət edilən 

bir parça pyes‖ deməkdir. 

―Prosodiya‖ termininin işlədilməsinin qısa tarixi və onun məzmununun dəyişməsi 

N.D.Svetozarovanın 2002-ci ildə qələmə aldığı ―Prosodiya və intonasiya sahəsində ter-

minoloji uyğunluğun bəzi problemləri‖ məqaləsində geniş yer alır. O, burada göstərir ki, 

səsin tonu, uzanması, nəfəslilik, yüksəkliyi və s. kimi xüsusiyyətləri prosodiyanın şei-

riyyət anlamına deyil, linqvistikanın nüfuz dairəsinə daxildir. Həmçinin N.D.Svetozaro-

va öz tədqiqatlarında ―intonasiya‖ və ―prosodiya‖ terminlərini fərqləndirməyə çalışmış-

dır. Belə ki, prosodiya anlayışı altında seqment vahidlərin (fonem) üzərinə sərilən və 

onların mənalı dil vahidlərində -söz, sintaqm, söyləmdə birləşməsinə xidmət edən səs 

vasitələrinin məcmusunu izah etmişdir. İntonasiya anlayışı altında isə ən azı bu sözün 

ən geniş yayılmış mənasında - sintaqm və söyləmin prosodik təşkili üsulu anlaşılır. 

L.Leontiyeva intonasiyanın tərkib hissələrini ayrı-ayrılıqda belə səciyyələndirir: 

1) melodiya, səsin tonu; 2) cümlə vurğusu; 3) temporal (zaman) xarakteristikaları (uzun-

luq; temp; pauza); 4) ritm; 5) tembr (səs keyfiyyəti) (6, səh137).  

Komponentlərdən biri intonasiyanın bu və ya digər funksiyasının yerinə yetirilmə-

sində həlledici rol oynayır. Nitq melodiyası – intonasiyanın tonal komponentidir. Bu, 

rabitəli nitqdə səslərin və sözlərin musiqili quruluşudur. Bir şəxs danışarkən onun səsi 

monoton, yəni yeknəsəq olmur. Səsin tonu həmişə dəyişkən olur. Səsin tonu ya qalxır, 

ya da enir və məna qrupunda və ya cümlədə müəyyən melodik xətt cızır. Cümlə vurğu-

su – cümlədəki daha əhəmiyyətli söz və ya sözlərin qabarıqlığının nisbi dərəcəsidir. 

Başqa sözlə, cümlə vurğusu bu və ya digər sözü və ya sözləri o birilərindən ayırır. Nit-

qin tempi – cümlənin və ya onun bir hissəsinin tələffüz edildiyi sürətdir. İntonasiyanın 

bu tərkib hissəsi müəyyən dərəcədə ritmlə əlaqədardır. Temp nitqin davamlılıq müddəti-

nə əsaslanır, onun sürətlə və yaxud ləng aparılmasını nəzərdə tutur. Temp üçün danışıq 

üzvlərinin gərginliyinin və deyim aydınlığının da əhəmiyyəti vardır. Nitqin tempi ən 

çox ritmlə bağlıdır. Ritm – Sürətlənmənin və ləngimənin, gərginləşmənin və zəifləşmə-

nin, uzunluğun və qısalığın, bənzərliyin və çeşidliliyin nitqdə bir bərabərdə əvəzlənmə-

sidir. Ritm vurğulu və vurğusuz hecaları müntəzəm əvəzləyir. Cümlədəki ritmin qurulu-

şu, vahidləri vurğu qrupları və ya ritmik qruplar adlanır. Ritmik qruplar arasındakı sər-

hədlərin dərk edilməsi vurğulu hecalar və ya gərginlik zirvələri ilə əlaqələndirilir. Vur-

ğusuz hecaların isə özlərindən əvvəlki hecalara (enklitika – enclitics), yaxud da özlərin-

dən sonra gələn hecalara (proklitika – proclitics) yanaşmaq meyli vardır. Tembr – səsin 

çalarıdır, eyni yüksəkliyə malik iki səsi fərqləndirməyə imkan verir. Tembrə görə biz 

musiqi alətlərinin səslərini fərqləndiririk, tanış adamların səsini tanıyırıq. Tembr ikinci 

subyektiv qiymətləndirmədir. Səsin tembri obertonlar çoxluğu ilə təyin olunur. Bu və ya 

digər səsə məxsus obertonların müxtəlif sayı ona xüsusi çalar – tembr verir. Bir tembrin 

digərindən fərqi təkcə obertonların sayı ilə deyil, onların intensivliyi ilə də şərtlənir. 

Tembr səs tezliklərinin hansı oblastlarında oberton toplularının (formantların) yaranma-

sından da asılıdır. 

L.R.Zinderə görə intonasiyada iki aspekt mövcuddur: 

1. kommunikativ (çünki intonasiya söyləmin bitib-bitməməsi, sual-cavab və s. 

özündə əks etdirir); 
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2. emosional (müəyyən emosionallığın intonasiyada olması) 

İntonasiyaya çox böyük əhəmiyyət verən alimlərdən biri də O.Yespersen olmuş-

dur. O, metoforik şəkildə fikrini ümumiləşdirərək intonasiyanı fikrin skalpeli, hissiyatın 

termometri və əhvali-ruhiyyənin barometri adlandırmışdır. Qeyd edək ki, intonasiya dil-

daxili amillərə aiddir. 

Dildəki prosodik hadisələr yetəri qədərdir və onlardan biri də hecadır. Heca dildə 

olan prosodik hadisələrlə əlaqədədir və bu qarşılıqlı təsir hər bir dil üçün fərqli və indi-

vidual olaraq baş verir. Ümumdilçilikdə, sözün və ya sözformasının asanlıqla ayrılan 

hissələri heca adlandırılır. Heca dil üçün spesifikdir. O həm də dilin ümumi quruluşu ilə 

bağlıdır. Heca dilin kiçik hissəsi olsa da, bir neçə heca birləşərək sözlər, ritmik qruplar, 

sintaqmları və s. əmələ gətirir. Heca nitq axınının fonetik hissəsi, sözün hissələri və fo-

netik vahid olduğu üçün onun hərtərəfli şəkildə tədqiq edilməsi, öyrənilməsi nəzəri ola-

raq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əgər insanın nitqini bir zəncirə bənzətsək, heca onun ən 

böyük həlqəsi olardı. Heca bəzən yalnız bir səsdən də ibarət ola bilir. Həmin səslərə 

heca yarada bilən səslər də deyilir.Hecanı əmələ gətirən səslər isə sait səslərdir. Müxtə-

lif dünya dillərində isə hətta sonor samitləri də heca əmələ gətirə bilən səslər sırasına aid 

edirlər. Sonor samitlərin hecayaradan səslərə aid edilməsi dilimiz üçün yaddır. Sait səs-

lər isə heca nüvəsidir. Sözün hecalara ayrılmış hissələrinin sonu isə, bəzən sait, bəzən də 

samitlə bitir. Başqa sözlə desək, açıq və qapalı hecaların yaranma səbəbini ortaya qoyur. 

Heca və onun əmələ gəlməsi, heca bölgüsü haqqında müxtəlif fikir və nəzəriyyə-

lər də mövcuddur: 

1. Ekspirator nəzəriyyəsi – Sweet, Boduen de Kurtune və b. tərəfindən yaradılmış-

dır. Bu nəzəriyyəsinə görə heca bir nəfəsvermə zamanı tələffüz edilən səs birləşməsidir. 

2. Sonor nəzəriyyəsi – Əsasını O.Yespersen qoymuşdur. Onun fikrincə, ən sonor 

səs digər səsləri öz ətrafında birləşdirərək heca yaradır. 

3. Əzələ gərginliyi nəzəriyyəsi – M. Grammon irəli sürmüşdür. 

Fransız dilində hecalanma əsasən Əzələ gərginliyi nəzəriyyəsinə əsaslanır. 
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 Bakhshalieva R. 

On the relationship of prosodic means in the language 

(Summary) 

This article discusses various aspects of the term prosody. It also analyzes the relationship 

of prosodic drugs. The author in this article considers the problem of syllables. The author con-

siders linguistic sources dedicated to the study of this problem. 
 

Бахшалиева Р. 

О взаимосвязи просодических средств в языке 

(Резюме) 

В данной статье рассматриваются различные аспекты термина «просодия». В ней 

также анализируется взаимосвязи просодических средств. Автор в данной статье рассмат-

ривает проблему слога. Автором рассмотрены лингвисические источники, посвященные 

исследованию данной проблемы.  
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 ORUCOVA S. 
 (Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

ĠTALYAN VƏ AZƏRBAYCAN DĠLLƏRĠNDƏ CĠNS 

KATEQORĠYASI 

 
Açar sözlər: cins kateqoriyası, qadın cinsi, kişi cinsi, bioloji cins, alınma 

sözlər 

Ключевые слова: категория рода, женский род, мужской род, 

биологический род, заимствованные слова 

Key words: gender category, masculine, feminine, biological gender, loan words 

 

Təfəkkürdə əks olunan anlayışlardan biri də cins kateqoriyasıdır. Insan 

şüurunda formalaşmış cins anlayışı düzgün məntiqə əsaslanır buna görə də 

şüurda iki cins vardır: kişi və qadın (1, s. 378). Lakin cins kateqoriyası heç də 

bütün dünya dilləri üçün universal xarakter daşımır. Belə ki, bəzi dillərdə 

dilin bütünlüklə strukturu bu kateqoriya üzərində qurulur (rus, alman, italyan, 

fransız). Digər dillərdə isə (ingilis) o, məhdud leksik elementlərdən ibarət 

olur. Bəzilərində isə ümumiyyətlə müvcud olmur (3, s. 75).  

İtalyan dilində cins kateqoriyasını araşdırmazdan əvvəl latın dilinə 

nəzər yetirək. Belə ki, latın dilində cins kateqoriyasına görə isimlər 3 qrupda 

– qadın /femminile/, kişi /maschile/ və neytral /neutro/ – mövcuddur. Qadın 

və kişi cinsinə daha çox canlı varlıqlar, neytral cinsə isə cansız varlıqlar 

(məsələn, meyvə adları) daxildir. Zaman keçdikcə dillərin təkamülü nə-

ticəsində latın dilindən italyan dilinə yalnız qadın və kişi cinsi keçdi: 

/lupu(s)→lupu(m)→il lupo/ (canavar); /rosa→rosa(m)→ la rosa/ (çəhrayı). 

Bu təkamülün nəticəsi olaraq isə neytral cins italyan dilində öz əksini 

tapmadı. Neytral cinsin özünü təstiq edə bilməməsinə səbəb isə latın danışıq 

dilində neytral cinsə mənsub sözlərin sonundakı samitlərin çox zəif tələffüz 

olunması və ya atılması oldu: /donum →donu(m)→ il dono/ (hədiyyə). Bu 

keçid zamanı latın dilində neytral cinsdə olan isimlərin demək olar ki, hamısı 

italyan dilinə keçərkən kişi cinsinə çevrildilər: /tribunal→il tribunale/ 

(məhkəmə). Lakin bu o demək deyil ki, neytral cinsdə olan bütün nisimlər 

kişi cinsinə keçdi, belə ki, qadın cinsində olan istisnalar da vardır: /folia→la 

foglia/ (yarpaq). Neytal cinsdə olan bir sıra sözlər təkdə kişi cinsində olsalar 

da cəm formaları qadın cinsindədir: /bracchia→il braccio (qol)→ le braccia 

(qollar), /ova→ l` uovo (yumurta) → le uova (yumurtalar)/. Nümunələrdən də 

göründüyü kimi əvvəl latın dilində orta cinsdə olan söz, daha sonra isə 

təkamül nəticəsində sözlərdə baş vermiş dəyişikliklər (təkdə kişi cinsinə, 

cəmdə isə qadın cinsinə keçib) qeyd olunmuşdur (7, s. 114).  

Qədim dillər arasında latın dili ilə yanaşı, qədim yunan dilində də ney-

tral cins mövcud olub. Müasir dillərdə isə neytral cins rus və alman dillə-

rində mövcuddur. Fransız və ispan dillərində də italyan dilində olduğu kimi-

dir. Ingilis dilində isə qadın və kişi cinsi fərqləndirilir və orta cins yalnız 

üçüncü şəxsin təkində əvəzliklərdə /he – lui (o, kişi cinsi)/, /she – lei (o, 

qadın cinsi)/, /it – esso (o, cansız varlıqları bildirir, neytral cins)/, yiyəlik 

əvəzliklərində /his – suo (onun, kişi cinsi), /her – sua (onun, qadın cinsi), /its 

– suo (onun, əşyaları bildirir, neytral cins)/ özünü göstərir. Bir sıra dillərdə 

isə (türk və macar) ümumiyyətlə cins kateqoriyası mövcud deyil (7, s. 115).  
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İtalyan dilində cins kateqoriyası iki yerə bölünür: qadın /femminile/ və kişi cinsi 

/maschile/. İsimlərin cinsinin italyan dilində müəyyənləşdirilməsində artikl adlanan kö-

məkçi sözlər, onların aid olduğu sifətlət, eyni zamanda sonluq və məna kimi məqamlar 

əsasdır. Sonluqlara görə biz isimlərin hansı cinsdə olmasını asanlıqla ayırd edə bilərik. 

Sonluğa görə kişi cinsində olan isimləri nəzərdən keçirək; 

 Sonu /-o/ hərfi ilə bitən isimlər: /treno (qatar)/, /discorso ( çıxış)/. Bir sıra isim-

lər vardır ki, /-o/ hərfi ilə bitməsinə baxmayaraq qadın cinsində olurlar: /la mano (əl)/, 

/la radio (radio)/. Bundan əlavə sonluğu /–o/ hərfi ilə bitən bir sıra isimlər də qadın cin-

sində olurlar, buna səbəb bu sözlərin qısaldılmasıdır: /la moto – motocicletta (motosik)/, 

/l`auto - automobile (avtomobil)/; 

 Samitlə bitən isimlər; bu qrupa alınma mənşəli sözlər daxildir: /il computer 

(kompüter)/, /lo sponsor (sponsor)/. Lakin xarici mənşəli bəzi sözlər var ki, samitlə bit-

məsinə baxmayaraq qadın cinsində olurlar. Bunun səbəbi həmin sözlərin italyan dilində-

ki qarşılıqlarının qadın cinsində olmasıdır: /la star (ulduz)/, bu sözün italyan dilində qar-

şılığı isə /la stella (ulduz)/ şəklindədir; 

 Ağac adları: /il ciliegio (albalı)/, /il pioppo (qovaq)/. Lakin istisna hallar da 

mövcuddur, yəni qadın cinsində olan ağac adları da vardır: /la quercia (palıd)/, /la palma 

(palma)/; 

 Metal, kimyəvi element və mineral adları: /l`oro (qızıl)/, /l`argento (gümüş)/, 

/l`ossigeno (oksigen)/, / il cesio (sezyum)/; 

 Dağ, dəniz,çay və göl adları: /il Mediterraneo (Aralıq dənizi)/, /il Tevere 

(Tiber)/. Lakin çay və dağ adları arasında qadın cinsində olan çox sayda isimlər vardır: 

/le Alpi (Alp dağları)/, /la Senna (Sena)/, /le Ande (And dağıları)/; (5, səh. 14). 

Sonluğa görə qadın cinsində olan isimləri nəzərdən keçirək; 

 Sonu /–a/ hərfi ilə bitən isimlər: /la luna (ay)/, /la casa (ev)/. Lakin bir sıra isim-

lər vardır ki, kişi cinsində olurlar, belə ki, bu isimlər /–ma/ sonluğu ilə bitir və bu sözlər 

qədim yunan mənşəli sözlərdir; /il problema (problem)/, /il cinema (kino)/. Bundan 

əlavə sonu /–a/ hərfi ilə bitən bir sıra xüsusi isimlər də kişi cinsindədirlər: Luca, Andrea, 

Aminta, Cosma, Enea; 

 Sonu /–i/ hərfi ilə bitən isimlər: / la crisi (böhran)/, /la tesi (tezis)/. Bu qrupa 

daxil olan isimlər yunan mənşəlidir. Lakin istisnaların olması da təbii haldır, belə ki, /-i/ 

hərfi ilə bitib kişi cinsində olan isimlər də vardır: /il safari (safari)/, /il bisturi (neştər)/, 

/il brindisi (tost)/; 

 /-tà/ və /-tù/ sonluqları ilə bitən isimlər: /la bontà (yaxşılıq)/, /la gioventù (gənc-

lik)/. Lakin xarici mənşəli, sonu /– ù/ ilə bitən bəzi isimlər vardır ki, onlar kişi cinsində 

olurlar: /il tutù (dəstə)/, /il tabù (tabu)/; 

 Meyvə adları: /l`arancia (portağal)/, /la pera (armud)/, /la banana (banan)/. 

Lakin bu o dəmək deyil ki, bütün meyvə adları qadın cinsinə məxsusdur. Təbii ki, kisi 

cinsində olan meyvə adlarını bildirən istisnalar da vardır. Bunlara misal olaraq /il 

dattero (xurma)/, /il mango (mango)/ , /il pompelmo (qreyfrut)/ göstərmnək olar. 

 Elm adları: bu adlar yunan mənşəli sözlərdir: /la biologia (biologiya)/, /la geo-

metria (həndəsə)/, /la psicologia (psixologiya)/, /la matematica (riyaziyyat)/;  

 Ölkə və region adları: /la Francia (Fransa)/, /l` Italia (İtaliya)/. Bunlar arasında 

kişi cinsində olan isimlər də vardır: /il Belgio (Belçika)/, /il Piemonte (Piemonte)/; 

 Qitə, şəhər və ada adları: /la Sicilia (Siçiliya)/, /l`Europa (Avropa)/, /la fredda 

Stoccolma (Soyuq Stokholm)/. Şəhər və ada adları arasında kişi cinsində olan sözlər də 

vardır: /il Cairo (Qahirə)/, /il Madagascar (Madaqaskar)/; (4, səh.9). 
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 Sonluğu /-e/ ilə bitən isimlər isə həm qadın , həm də kişi cinsində olurlar. Biz 

bunları artikilların və yaxud isimlə uzlaşmış sifətlər və ya digər vasitələrin köməyi ilə 

ayırd edə bilirik: /il mare (dəniz)/, /la nave (gəmi)/, /il dente (diş)/; 

 Türk dillərində olduğu kimi Azərbaycan dilində də qrammatik cins kateqoriyası 

yoxdur. Buna görə də bir qayda olaraq qrammatika kitablarında isimlərdə cins kateqoriya-

sından bəhs olunmur. Azərbaycan dilində isimlərin cinsindən danışılarkən yalnız bioloji 

cins, yəni yalnız canlı isimlər üçün /erkək/ və /dişi/ anlayışları başa düşülür (2, səh. 3). 
Azərbaycan dilində cins kateqoriyası olmasa da, cins anlayışı mövcuddur və bu 

anlayış müxtəlif yolla formalaşır: 

1. Leksik yolla: Bu yolla cins anlayışını ifadə edərkən heç bir şəkilçi və ya sözdən 

istifadə edilmir, yalnız sözün tərkibində cins anlayışı ifadə olunur. Məsələn; əmi, dayı, 

bibi, xala, bacı, oğlan və s. 

2. Morfoloji yolla: Ümumiyyətlə, morfoloji yol dedikdə, müəyyən şəkilçilərin kö-

məyilə dildə yeni sözlərin yaradılması nəzərdə tutulur. Burada da əsasən -ə şəkilçisin-

dən istifadə etməklə dildə cins anlayışı ifadə olunur. Qeyd edək ki, bu şəkilçi alınma şə-

kilçidir və alınma sözlərə də qoşularaq cinsi fərqlənmə yaradır; müəllim-müəllimə, sa-

hib-sahibə, müdir-müdirə, katib-katibə və s. 

3. Sintaktik yolla: Bu zaman sözlərə cins anlayışını ifadə edən müəyyən sözlər 

daxil edilir ki, onların da köməyi ilə cinsi fərqləndirmələr mümkün olur; oğlan, qız, 

qadın, kişi və s. (8) 

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan və italyan dilləri müxtəlif dil ailələrinə və qruplarına 

aiddir, belə olan halda iki dilin müqayisəli şəkildə araşdırılması nəticəsində fərqli cəhət-

lərin ortaya çıxması təbiidir. Azərbaycan dilinə qohum olmayan italyan dili dillərin ge-

netik təsnifatına əsasən roman dil qrupuna, morfoloji qruluşuna görə isə flektiv dil qru-

puna daxildir. Bu baxımdan italiyan dilində cins kateqoriyası Azərbaycan dilindən və 

digər qohum olmayan dillərdən fərqlənir. Yuxarıda qeyd olunanlardan sonra belə nəti-

cəyə gəlmək olar ki, hər bir dilin öz quruluşu və sistemi olduğundan iki dili müqayisə 

edərkən müxtəlif fərqlər meydana çıxır. Bu fərqlər isə bəzən müəyyən çətinliklər yara-

dır. Bu zaman tərcüməçinin üzərinə düşən vəzifə isə müxtəlif vasitələrdən istifadə et-

məklə, onlar üzərində müəyyən dəyişikliklər edərək tərcüməni həyata keçirməkdir. Lü-

ğətlərdə cinslər f /femminile – qadın cinsi/, m /maschile – kişi cinsi/ işarələnməklə fərq-

ləndirilir və bu da tərcümə zamanı tərcüməçiyə yardım edən vasitələrdəndir. 
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Orucova S.  

 Gender category in Azerbaijani and italian languages 

(Summary) 

Gender category by itself is a very broad category and it exists in the grammatical 

systems of a lot of languages. And one of them is italian language. This category is also a broad 

section in Italian language and in its turn it is divided into feminine and masculine genders. 

Compared to italian language, in Azerbaijani language alongside with Turkic languages 

there is no a gender category. There is only a general notion about a gender category in 

Azerbaijani language. And the reason for this is that, the object of research of these languages is 

different in terms of grammatical system, language group, structure and etc. 

 

Оруджова С. 

Категория рода в азербайджанском и итальянском языках 

(Резюме) 

Категория рода сама по себе является очень широкой категорией и существует в 

грамматических системах многих языков. И одним из них является итальянский язык. 

Эта категория также является широким разделом в итальянском языке и, в свою очередь, 

делится на женский и мужской роды. В отличие от итальянского языка, в азербайджан-

ском языке как и в других тюркских языках нет категории рода. В азербайджанском 

языке существует только общее представление о категории рода. И причина этого в том, 

что объект исследования этих языков различен с точки зрения грамматической системы, 

языковой группы, структуры и т. д. 

 

Rəyçi: filol.f.d. Əliyeva ġ. 
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HÜSEYNOVA K.R. 
 (Azərbaycan Dillər Universiteti)  

  

KULĠNARĠYA RESEPTLƏRĠNĠN VƏ MENYULARIN 

TƏRCÜMƏSĠNDƏ ƏSAS ÇƏTĠNLĠKLƏR 

 
Açar sözlər: kulinariya, tərcümə, ərzaqlar, mətbəx, ölçü vahidləri 

Ключевые слова: кулинария, перевод, ингредиенты, кухня, едини-

цы измерения 

Key words: cookery, translation, ingredients, cuisine, units of measurement 

 

Xarici ölkələrin mətbəxləri ilə maraqlananlar ―İnternet əsri‖ndən öncə-

ki dövrdə öz dillərində yazılmış xörək kitablarına etibar etmək məcburiyyə-

tində idi. Yemək sevərlər reseptlərin orijinala tam uyğun gəldiyinə əmin ol-

masalar da onlardan istifadə etməli olurdular. Son günlər isə kulinariya hə-

vəskarları xörək kitablarındakı tərcümə edilmiş reseptlərlə kifayətlənmirlər. 

Çünki kitablarda tərcümə prinsipi bəlli idi, lokallaşdırma prinsipi – yerli 

mədəniyyətdə olmayan ərzaqları oxşar ərzaqlarla əvəz edərək tərcümə etmək. 

Bu həm də yerli xalqın öyrəşdiyi damaq dadına uyğun gəlmək üçün edilirdi.  

Müasir dövrümüzdə bizlər Google kimi axtarış saytlarından istifadə 

edib yunan mətbəxindən olan yeməyi yunan dilində asanlıqla əldə edə bilirik 

və ya ingilis mətbəxinə məxsus müxtəlif ―burger‖ ideyalarını ingilis dilində 

tapa bilirik. Kulinariya hobbisi olanlar istədikləri resepti internetdə ümumi 

axtarış saytlarından başqa xüsusi bloq və ya forumlarda axtarırlar. Məsələn, 

türk bloqer tərəfindən yazılmış Bursa yeməklərinin əsl, orijinal reseptlərini 

türk dilində əldə etmək bir neçə saniyəmizi alır. Əldə etdiyimiz yemək resep-

tini özümüz tərcümə etməyə çalışırıq (bəzən maşın tərcüməsindən istifadə 

edirik). Demək yemək reseptlərini təkcə tərcüməçilər deyil, yemək sevərlər 

də tərcümə edirlər. Birincilər bu sahədə səriştə qazanmaq və orijinal resepti 

əldə etmək üçün, ikincilər sadəcə reseptdən istifadə edərək xörək (və ya şir-

niyyat, salat və s.) hazırlamaq üçün tərcümə edirlər.  

Bəzi peşəkar tərcüməçilər reseptləri və yemək kitablarını sırf pul qa-

zanmaq üçün tərcümə edirlər və bu heç də o anlama gəlmir ki, xarici oxucu 

kütləsinə təqdim olunacaq bu kulinariya mətnlərinin tərcüməsi digər tərcü-

mələrdən asandır. Tərcüməçi tərcümənin istənilən sahəsində müəyyən çətin-

liklərlə üzləşir, kulinariya sahəsi də istisna deyil. Xüsusilə də bir-birindən 

mədəniyyət və coğrafi şərait baxımından fərqlənən ölkələrin mətbəxi tərcümə 

edilirsə. Hətta peşəkar tərcüməçilər belə xüsusi araşdırma tələb edən detallar-

la qarşılaşır.  

Etiraf etməliyik ki, yerli xörək reseptlərinin tərcüməsi əyləncələrlə do-

ludur. Yemək reseptlərini tərcümə edərkən yeni sözlərlə, daha dəqiq desək 

realilərlə qarşılaşırıq: yemək adları, içkilər, ərzaqlar, mətbəx ləvazimatları, 

ölçü vahidləri. Bu sözlərin öyrənilməsi, yeni tərcümə vərdişlərinin qazanıl-

ması tərcüməçilər üçün əyləncəlidir, bundan başqa yemək reseptləri şəkillərlə 

təsvir olunduğu üçün göz oxşayır. Menyuları, xörək və ya şirniyyat kitabları-

nı tərcümə edərkən tərcüməçi birinci növbədə tərcümə oxucusunu diqqət 

mərkəzində saxlamalıdır, yerli ölçü vahidlərini yaxşı bilməlidir, inqrediyent-

lərlə yaxından tanış olmalıdır, mətbəx əşyalarını fəqləndirməyi bacarmalıdır, 

yəni bu sahəyə marağı olmalıdır.  
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Bu mövzu ətrafında bəzi axtarışlar etdik və kulinariya tərcüməsində qarşılaşdığı-

mız çətinlikləri dörd qrupa ayırdıq: 1.tanış olmayan ərzaqlar; 2. doğranma üsuluna görə 

ət növləri; 3. qida ölçü vahidləri; 4. mətbəx ləvazimatları. 

1) Tanış olmayan ərzaqlar 

Bu günlərdə kulinariya kütləviləşir, müəyyən ərzaq məhsulları trendə çevrilir. 

Lakin bir həqiqət danılmazdı ki, reseptlərdə istifadə edilən məhsullar hər ölkədə möv-

cud deyil. Bəzi hallarda isə həmin məhsulları yalnız həddən artıq baha qiymətə əldə 

etmək olur. ―Ərzaq və qida terminologiyası lüğəti‖ üzərində işlədiyim üçün təcrübəmə 

əsaslanaraq mülahizələr yürütməyə çalışacağam. Ingilis dilindən Azərbaycan dilinə söz-

ləri tərcümə edərkən haqqında az məlumata sahib olduğum və ya ümumiyyətlə tanıma-

dığım ərzaqlarla tez-tez rastlaşıram. Bəzən bizə çox yaxşı tanış olan ərzağın (şəkər, 

yulaf, yağ və s.) fərqli emal üsullarına görə fərqli çeşidlərinə rast gəlirəm və bu məhsul-

ların analoqu olmadığı üçün, yəni Azərbaycanda məhz bu cür emal olunmadığı üçün 

tərcüməsini lüğətlərdən tapmaq mümkün olmur. Belə hallarda müxtəlif tərcümə metod-

larından istifadə edərək tərcümə etməyə çalışıram.  

Yerli mətbəximizin tərcüməsi zamanı da eyni hallar müşahidə olunur, yəni Azər-

baycan mətbəxinə aid hər hansı bir yeməyi ingilis dilinə tərcümə edərkən təbii olaraq 

çətinliklər yaranır. Belə ki, yemək reseptlərində yer alan bəzi komponentlər sırf yerli 

mətbəxə məxsus olduğu üçün ingilis oxucusuna məlum deyil. Bu komponentlər Azər-

baycan və ona qonşu olan bəzi ölkələrdə tapılsa da İngiltərədə bu məhsul mövcud olma-

ya bilər. Məsələn, Azərbaycan mətbəxinə aid yeməklərdən biri, tərkibinə düyü, yumur-

ta, ərinmiş yağ, ispanaq, göy soğan və lavaşana daxil olan ―Balva‖ reseptini ingilis dili-

nə tərcümə edərsək sonuncu inqrediyenti hədəf dildə vermək asan olmayacaq. Bu məh-

sulu oxucuya bildirmədən başqa bir məhsulla əvəz etmək düzgün olmazdı. Burada lo-

kallaşdırma prinsipi qənaətbəxş deyil, reseptdə əks olunan yeməklə əvəzolunmuş məh-

sulla hazırlanan yemək arasında fərq yarana bilər. Çıxış yolu, reseptə daxil olan əsl 

ərzaq məhsullarını oxucuya təqdim edərək mümkün əvəzləyici məhsulların siyahısını da 

əlavə etməkdir.  

Tərcümə etdiyimiz reseptlərin tez zamanda ―köhnəlməsini‖ istəmiriksə, onda aşa-

ğıdakı faktlardan da agah olmalıyıq. Resept tərcümə edərkən bəzən yerli mətbəximizdə 

heç vaxt istifadə olunmayan tərəvəz adı görə bilirik və ya yeməyə bahalı və asanlıqla 

əldə olunmayan bir balıq növü daxil olur. Belə hallarda onun əvəzinə başqa bir tərəvəz, 

başqa bir balıq növü yazmaq barədə düşünürük. Doğrudur, tərcüməçilər bəzən reseptlər-

də orijinala mümkün qədər yaxın məhsulları seçməlidirlər, lakin bu cür əvəzləmələrə 

ehtiyac duyulduqda onun səbəbini açıqlamalıdırlar. Həmçinin, tərcüməçi və ya tərcümə 

layihəsi ilə əlaqəli digər bir şəxs reseptdə olan yeməyi həm orijinal variantda, həm də 

əvəz edilmiş reseptə uyğun şəkildə bişirməlidir ki, yeməklərin dadının, görünüşünün, 

qoxularının və digər nəzərəçarpan əlamətlərinin qorunmasından əmin olsunlar.  

2) Doğranma üsuluna görə ət növləri 

Ət növləri demək olar ki, elə birinci məsələmizlə, tanış olmayan ərzaqlarla əlaqə-

lidir. Ətin doğranılma üsulları müxtəlif ölkələrdə istər-istəməz müxtəlif olur. Qurman 

olmayan tərcüməçilər və ət yeməyi sevməyənlər bu faktı bilməlidirlər. Tərcüməçi üçün 

mütəxəssislərə müraciət etmək və ya mövzu ilə əlaqədar xüsusi ədəbiyyatı əldə edib 

gözdən keçirmək böyük köməkdir. Birinci halda aşpazlar və ərzaq məhsulları ilə maraq-

lanan şəxslərlə əlaqə saxlayıb onlardan məsləhət ala bilərsiniz. İkinci halda isə, yəni 

mövzu ilə əlaqədar əlavə məlumata gəldikdə ən azı ―Google‖da ətin doğranılması üsul-

larını əks etdirən videoları asanlıqla tapa bilərsiniz. Bəzi tərcüməçilər kömək üçün mü-

raciət etməyi lazım bilmirlər, bəziləri də vaxt itirmək istəmirlər. Lakin əsl tərcüməçilər 
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mütəxəssislərdən kömək almaqdan məmnunluq duyurlar. Peşəkar tərcüməçilər xalçaçı-

lıq, oyma sənəti, kulinariya və s. bu kimi spesifik sahələr üzrə tərcüməyə başlamazdan 

əvvəl kiçik qeyd dəftərçəsi tuturlar. Bura müvafiq sahə üzrə mütəxəssislərin əlaqə vasi-

tələrini (telefon nömrəsi, e-meyl, ünvan) yazırlar ki, məsləhətə ehtiyac duyarkən vaxt 

itirmədən əlaqə yarada bilsinlər. Və sonda kiçik bir məsləhət – hətta terminlər eyni və 

ya oxşar olsalar belə, ət hissələrinin eyni olması ilə bağlı fikir yürütməyin, hər zaman 

tərcümənizi yoxlayın, yoxsa resept yaxşı alınmaz. 

3) Qida ölçü vahidləri 
Bildiyimiz kimi dünyada müxtəlif ölçü sistemləri var. Bəzən kulinariya reseptini 

tərcümə edərkən ölçünü fincanla yoxsa qramla (1 fincan - 237 ml, 215 qr) və ya xörək 

qaşığı (1 x/q – 15 ml) yoxsa unsiya (1unsiya – 28,3 qram) ilə vermək barədə düşünürük. 

Əgər siz hər dəfə orijinal mətindəki ölçü vahidini internet saytında yerli ölçü vahidinə 

çevirib yazmağı qərara alsanız bu həm yorucu, həm də bəzən gülməli görünəcək. Mə-

sələn, iki fincan əvəzinə 474 ml süd yazmaq nə qədər doğru olardı? Və ya müxtəlif stə-

kanlar müxtəlif ölçülərə malik olur, reseptlərdə ölçülərin dəqiq qramla və ya sadəcə stə-

kanla ifadə edilməsi doğru olarmı?  

Ölçü vahidlərinin tərcüməsində iki əsas prinsip həyata keçirilir: 1. tərcüməçi ölçü 

vahidlərini saxlayır, 2. tərcüməçi ölçü vahidlərini dəyişdirir. Birinci halda, tərcüməçi ori-

jinal ölçü vahidini saxlayır və sonra kitabın arxa hissəsində ölçü vahidlərinin ekvivalent 

siyahısını oxucuya təqdim edir. Əgər kitabın nəşri sadəcə yerli mətbəxi tanıtmaq, xarici 

oxucunu məlumatlandırmaq üçün nəzərdə tutulubsa bu üsul əlverişli ola bilər. Lakin oxu-

cu kulinariya kitabından istifadə edib yemək hazırlamağa çalışırsa bu cür tərcümə onun 

üçün kifayət qədər yorucu və bezdirici ola bilər. Bir sözlə, kitab həqiqi istifadə üçün nə-

zərdə tutularsa, bu üsul yetərincə praktik deyil. İkinci prinsip, yəni ölçü vahidlərinin də-

yişdirilməsi prinsipi tətbiq edildikdə hədəf dilin mədəniyyətinə əsaslanan yerli ölçü vahid-

lərindən istifadə olunur. Burada iki üsul 1. tamamilə əvəzetmə (orijinalı saxlamamaq) üsu-

lu, 2. həm əvəz etmək, həm də orijinalı saxlamaq üsulu həyata keçirilə bilər.  

Tamamilə əvəzetmə o deməkdir ki, məsələn, tərcüməçi və ya digər mütəxəssis bütün 

resepti və ölçü vahidlərini gözdən keçirir və reseptdəki 474 milliqram süd əvəzinə 0.5 litr 

(500 milliqram) süd tələb olunduğunu qeyd edir. Tərcüməçi yeni ölçü vahidlərinin resept-

lərin məzmununa uyğun olmasına fikir verməli və kitabdakı bütün ölçü vahidlərinin mü-

vafiq ekvivalentləri ilə əvəz olunmasından əmin olmalıdır. Bəzən hər hansı bir ölçü vahidi 

verilmədikdə, xüsusilə də sobada bişirilən yeməklərdən söhbət gedirsə resept işə yarama-

ya bilər. Həm əvəzetmə, həm də orijinalı saxlamaq, yəni hər ikisinin birgə istifadəsi tez-

tez rast gəlinən prinsip deyil. Burada hər iki ölçü vahidi yanaşı verilir: yerli ölçü vahidi və 

mötərizə içərisində orijinal ölçü vahidi. Məsələn, un həm qram ilə, həm də fincan ölçü va-

hidi ilə reseptdə əks etdirilir: 200qr (1 fincan) un. Bu prinsip peşəkar tərcümə nöqteyi-nə-

zərindən münasib görünsə də oxucunun çaşmasına səbəb ola bilir. 

4)  Mətbəx ləvazimatları: qazanlar və tavalar 

Tanış olmayan qida məhsulları kimi bəzən tanış olmayan mətbəx ləvazimatları da 

qarşımıza çıxır: qazanlar, tavalar və digər alətlər. Bəzən fərqli adlarla oxşar alətlərə rast 

gəlirik. Bu yerli mətbəxin tərcüməsində də eynidir. Məsələn, kulinariya kitabının Azər-

baycan dilindən ingilis dilinə tərcüməsi üzərində işləyən tərcüməçi müxtəlif milli qab-

qaşıq adlarına rast gəlir. Bir dəfə bütün reseptlərdə davamlı olaraq qarşıma çıxan bir 

sözə, xüsusi mətbəx ləvazimatına ilişib qalmışdım. Qabın adı ―çölmə‖ idi, yəni gildən 

hazırlanmış qazan. İlk işim bu cür qazanın ingilis dilli ölkələrdə həqiqətən olmamasın-

dan əmin olmaq idi. Əvvəlcə yemək bişirməyi xoşlayan ingilis tanışlarımdan milli mət-
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bəxlərində belə qazanların olub-omamasını soruşmaq və olmadığı təqdirdə belə qazanın 

əvəzinə nədən istifadə etdiklərini öyrənmək lazım idi. 

İngilis dilinə tərcümə edərkən hər hansı bir mətbəx ləvazimatının ingilis oxucusu-

na tanış olduğundan əmin olmaq lazımdır. Bunun üçün ingilis dilli ölkədə mətbəx ləva-

zimatları satıldığı mağazaya girmək vacib deyil, buna aid video çarxlara baxmaq və ya 

kulinariya kitablarını onlayn sifariş edərək əldə etmək olar. Azərbaycanda bəzi dağ 

kəndləri istisna olmaqla əksər yerlərdə artıq kuzə, səhəng kimi ləvazimatlar istifadə 

edilmir. Bunlar uzun boğazlı, iri su qablarıdır. Lüğətlərdə araşdırıb ingilis dilində tərcü-

məsini tapdım. Geriyə tərcümə (―back translation‖ method) metodunu tətbiq edərək in-

ternetdə sözün ingilis variantını yazdım, lakin Azərbaycanda istifadə olunan kuzə və sə-

həngə rast gəlmədim. Həmin sözlər sadəcə kuzə və səhəngin kiçik ölçüdə olan və hamı-

nın gündəlik olaraq mətbəxində su və ya kompotlar üçün istifadə etdikləri kiçik qablar 

idi. İngilis dilinə tərcümə zamanı bu sözləri olduğu kimi saxlamaq və futnotda təsviri 

tərcüməsini əlavə etmək olar.  

Yekunda onu deyərdim ki, tərcümə zamanı yuxarıda sadaladığımız kateqoriyalara 

daxil olan sözlərə rast gəldikdə onları xüsusi araşdırmaq, tapıb üzə çıxarmaq həqiqətən 

də vacibdir, ona görə də əmin olmadığınız halda mütəxəssisdən, yəni aşpazlar, yemək 

bişirməkdən zövq alan şəxslər, mağaza sahibləri, bu sahə ilə məşğul olan digər tərcümə-

çilər və s. soruşmaq lazımdır. Bundan başqa yeri gəldikcə əvəzləmələr aparmaqdan 

qorxmamaq, orijinal reseptləri və tərcümələri yoxlamaq və müqayisə etmək üçün həvəs-

li olmaq, vacib olduğu təqdirdə sözlük, tərcüməçi qeydləri, əvəzetmə siyahısı və digər 

əlavə mətn materialları hazırlamaq lazımdır. Ümid edirəm ki, bu məsləhətlər təkcə tər-

cüməçi tələbələrimizə, yəni gələcək tərcüməçilərimizə deyil, tərcüməçi yoldaşlarıma da 

kulinariya kitabları tərcümə etdikləri zaman faydalı olacaq.  
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 Huseynova Konul 

The challenges in translation of recipes and menus 

(Summary) 
This article writes about translation of culinary texts, such as cooking books, menus, con-

fectionery recipes. The author classifies the challenges that occur in the translation of this kind 

of texts, which overloaded with food terms and gives translation methods and tactics of how to 

manage to overcome these difficulties.  

 

 Гусейнова Кенуль  

Основные трудности перевода кулинарных рецептов и меню 

(Резюме) 

Данная статья посвящена переводу кулинарных текстов, а именно, кулинарных 

книг, меню, кондитерских рецептов. Автор приводит классификацию трудностей, возни-

кающих при переводе подобных текстов, которые изобилуют кулинарными терминами, а 

также предлагает методы и тактики перевода для преодоления таких трудностей.  
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Несмотря на то, что термин «концепт» можно считать для со-

временной когнитивистики утвердившимся, само содержание этого 

понятия существенно варьируется в концепциях различных научных 

школ и отдельных ученых. К примеру, сами Попова З.Д. и Стернин 

И.А. рассматривают концепт как глобальную мыслительную единицу, 

которая представляет собой «квант структурированного знания». Ис-

ходя из того, что «Концептосфера – область мыслительных образов, 

единиц УПК, представляющих собой структурированное знание лю-

дей.» [4], «Концепт может выражаться многими языковыми знаками, 

их совокупностью, а может и не иметь представленности в системе 

языка, а существовать на основе альтернативных знаковых систем, та-

ких, как жесты, мимика, музыка, живопись, скульптура, танец и т.д.» 

[4] и «Вся эта сложная система структурированных в поля, циклы, цепи 

и другие структуры конструкций и образует семантическое простран-

ство данной конкретного языка» [4], мы можем сделать вывод о том, 

что рассмотрев языковые выражения концепта, возможно получить 

представление о его содержании в сознании носителей языка. 

Данный термин, по мнению Кубряковой Е.С., потребовался ко-

гнитивистам для того, чтобы объединить множество разнообразных 

единиц ментального словаря неким родовым понятием, отвечающим 

представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процес-

сах мышления и которые отражают содержание опыта и знания, как 

содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов 

познания мира [3]. 

Алефиренко Н.Ф. и Корина Н.Б. в 5-й главе своей научной рабо-

ты, касающейся проблем когнитивной лингвистики, демонстрируют 

свое решение проблемы соотношения «концепт», «понятие», «катего-

рия» и др. терминов, которые хоть и представляются, как родствен-

ные, но всѐ же разные форматы концептуализации результатов позна-

вательной деятельности человека, если брать в расчет базовые прин-

ципы категоризации, которые они также учитывали при начертании 

соответствующих схем: [1] 
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В понимании когнитивного подхода изучения понятия «концепт» является 

анализ самой сути многих явлений существующих на данный момент в языке, 

среди которых, Потураева Е.А., например, выделяет проблему метафоры, ссыла-

ясь на труды и др. известных в мировой науке ученых (к примеру, идеи Лакофф 

Дж. и Джонсон М. о метафорической сути человеческого мышления): «Понима-

ние метафоры опирается на существующие в нашем сознании типовые схемы, или 

модели, под которые могут быть подведены новые ситуации. Такие схемы опре-

деляют характер членения нашего прежнего опыта, вновь поступающей инфор-

мации на типовые, воспроизводимые фрагменты, которые выводятся из прежнего 

опыта. ... При лингвокогнитивном подходе метафора понимается как единство ко-

гнитивного и лексико-семантических структур.» [5]. 

Когнитивный подход к изучению понятия «концепт» можно проследить и в ра-

ботах Болдырева Н.Н, который считает, что в результате познавательной деятельно-

сти у человека формируются понятия, объединяющиеся в систему знаний о мире. 

Эта система состоит из концептов разного уровня сложности и абстракции, соответ-

ственно разнообразие форм познания определяет разные способы формирования 

концептов в сознании человека. Также он выделяет и три главных аспекта языка: ре-

презентативный (значение смысла репрезентации знаний в языке, через процессы 

концептуализации и категоризации), семиотический (анализ языковых единиц и 

смыслов, которые они передают) и интерпретационный (языковая интерпретация и 

три ее главных целевых функции: селекция, классификация и оценка) [2]. 

Рахилина Е.В. исследуя проблемы, связанные с сущностью данного явления, 

пишет, что «Интересными представляются рассуждения Д. Герартса о том, поче-

му языковые концепты устроены прототипически, т.е. неравномерно, по принци-

пу центр-периферия. Одно из открытий когнитивной психологии состоит в том, 

что когнитивная деятельность требует сочетания двух принципов: структурной 

стабильности (structural stability) и гибкой приспособляемости (flexible 

adaptability). Иными словами, для ее эффективности, с одной стороны, требуется – 

по крайней мере на какое-то время – сохранять постоянный способ организации 
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системы категорий, а с другой стороны, система должна быть достаточно гибкой, 

чтобы иметь возможность приспосабливаться к изменениям.», и результатом это-

го является то, что в своем восприятии концептов человек оперирует не отдель-

ными семантическими признаками (или их множествами), а цельными образами и 

то, что эти контуры (профили образов) дают носителю языка возможность прово-

дить аналогии между разными концептами, различать их, сравнивать, заменять 

один на другой в различных метафорических контекстах [6]. 
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Qafarov V.F. 

Koqnitiv dilçiliyin əsas bir vahidi kimi konsept təhlilinin nəzəri prinsipləri 

(Xülasə) 

Məqalə koqnitiv dilçiliyin əsas vahidlərindən hesab olan konseptin təhlilinə həsr olunub. 

Burada qeyd olunur ki, konsept verbal işarəolunmanın məzmunlu tərəflərini özündə daşıyır və 

bir qayda olaraq koqnitiv dilçilik nöqteyi nəzərindən insan mövcudluğunun mental sahələrini 

əhatə edir. Konsept tarixi kökləri olan bir və ya bir neçə xalqın ictimai həyatında əks olunaraq 

sosial və subyektiv şəkildə dərk olunur və bu dərkolunma prizmasından baxdıqda onunla yaxın 

əlaqədə olan digər konseptlərlə qarşılıqlı əlaqə yaradır. 

 

Qafarov V.F. 

Theoretical principles of the analysis of the concept as a fundamental unit 

of cognitive linguistics 

(Summary) 

The article deals with the analysis of the concept as a fundamental unit of cognitive lin-

guistics. It is stated here that a concept is a meaningful side of a verbal sign, behind which, as a 

rule, is a notion that, from the point of view of cognitive linguistics, can refer to the mental 

sphere of a person’s existence. Concept enshrined in the social experience of one or several 

peoples, also having historical roots in their lives; socially and subjectively comprehended and – 

through the prism of such comprehension – correlated with other concepts that are closely relat-

ed to it or, in other cases, opposed. 
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56 

ДЖАФАРОВА Н.К. 
(Азербайджанский Университет Языков) 

 

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИЙ АНГЛИЙСКОГО  

ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 
Ключевые слова: функция, текст, газета, стиль 

Açar sözlər: funksiya, mətn, qəzet, üslub 

Key words: function, text, newspaper, style 

 

В многочисленных работах последних лет ясно просматривается 

тот факт, что развитие современного общества приковывает устойчи-

вое внимание к языку газетной публицистики. Насколько известно, 

что изложение и предоставление читателям информации и формирова-

ние у них потребности выразить определенное отношение и поведение 

к предоставляемым фактом являются важными приоритетами публи-

цистики. В настоящее время будучи наиболее доступным и массовым 

видом газетная публицистика относиться преимущественно к публи-

цистическому стилю. Это дает основание признать, что исследование 

функций текстов, относящихся к газетно-публицистическому стилю 

английского языка вызывает большой интерес и считается одним из 

актуальных вопросов. 

На страницах газет наиболее последовательно отображается публи-

цистика наших дней, которая является первым письменным источником, 

где именно разнообразные политические, экономические и социальные 

события определяют общие языковые процессы, которые находят наибо-

лее убедительное отображение. Можно утверждать, что в языке газетных 

публикаций, которые характеризуются использованием разнообразных 

лексических единиц и выразительных средств фиксируются не только из-

менения на всех языковых уровнях, но и происходит учет трансформа-

ций, имеющих место в политических и экономических аспектах жизни. 

Один из основных аргументов, который объясняет подлинное и 

закономерное внимание к языку газеты заключается в том, что будучи 

старейшим средством массовой информации в ней выявляются и 

функционируют только специфичные для нее ведущие стилистические 

единицы и средства. Так как подача информации в газетных сообще-

ниях не предполагает предварительной записи и последующей рас-

шифровки, как в случаях с радио и телевидением, то с лингвистиче-

ской точки зрения они выступают как наиболее доступный и удобный 

вид газетных текстов [2, с.29]. 

Система функциональных стилей можно сказать, что пребывает 

в состоянии постоянного развития. Это объясняет тот факт, что обо-

собление стилей в разной степени вызывает определенные трудности 

при определении их границ и разграничении от жанров. Эти препят-

ствия в значительной степени выявляются в случае с публицистиче-

ским стилем. Публицистический стиль определяется, прежде всего, 

как функциональная разновидность речи, которая охватывает широкий 

спектр таких социальных отношений как культурные, спортивные, 
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общеполитические и иные. В полной мере публицистический стиль находит свое 

непосредственное отображение в газетах и общественно-политических журналах, 

вследствие чего его также называют газетно-публицистическим [1, с.76]. 

Для газетно-публицистического стиля первостепенное значение имеют ин-

формативная и воздействующая функции. Назначение информативной функции 

газетно-публицистических текстов заключается в том, что этого рода издания 

преследуют цель довести до сведения как можно большого количества людей 

имеющуюся в распоряжении информацию, касающиеся актуальных проблем со-

временного общества. В ходе прочтения текстов газетной публицистики наблю-

дается не только изложение фактов о прошедших событиях, но и реализуется про-

цесс оценивания мыслей, взглядов и переживаний со стороны автора. Этот подход 

подчеркивает ее отличие от глубоко научной информации. Обращает на себя вни-

мание, что газетно-публицистический текст не преследует цель предоставить глу-

бокую и развернутую передачу и толкование фактов, более того, он призван нап-

равить усилия в основном на описание и затрагивание тем, которые предоставля-

ют повышенный интерес для определенных социальных слоев, главным образом 

деля особый акцент на насущные проблемы, важные для настоящего момента. 

Информативная функция реализуясь через призму понятийно-логического 

аппарат раскрывается путем перечисления нижеупомянутых отличительных осо-

бенностей. Воплощение документально-фактографической достоверности проис-

ходит через вполне ясную ссылку на временной промежуток и событийный ряд, 

очерчивание участвующих сторон, географические наименования и официально 

принятые названия институтов и органов власти. Официальный и нейтральный 

стиль описывания предусматривает применение лексики, относящейся к ней-

тральному официально-деловому и научному пласту, присутствие неменяющихся 

штампов, состоящих из клише и пассивных конструкций и учитывание фактора 

строго соблюдаемой структуры в сложных предложениях. Весомость аргументи-

рованности достигается вследствие того, что приемы диалогизации, включающие 

комплекс вопрос-ответов, языковые средства особого назначения (это модальные 

слова, вводно-модальные компоненты), именуемые акцентуаторами и специально 

предназначенные делать более заметным и выразительным заключающие в себе 

уверенность авторское отношение, точное выражение закономерно вытекающих 

логических связей между неотъемлемыми участями предложений и текстов спо-

собствует достижению убедительности изложения. 

Следующей ключевой функцией этого стиля является функция воздействия. За-

дача текста, относящегося к этому стилю собственно складывается не только из того, 

чтобы описывать текущие состояние событий происходящих в обществе, но, в свою 

очередь, также оказывать воздействие на общественность в целесообразности выраже-

ния точно сформулированной позиции к освещаемым событиям и проявления соот-

ветствующего к ним поведения. Именно такие признак, как явное предвзятое мнение, 

наличие острой полемики, повышенное эмоциональное состояние, характерные для га-

зетно-публицистического стиля, акцентируют внимание публициста на серьезную нас-

троенность обосновать правомерность своего индивидуального отношения. В свете 

этого данная функция, обладая системообразующим характером, выдвигает этот стиль 

на первый план, четко обособляя его от других вариантов литературного языка. 

Помимо вышеуказанных информативной и воздействующей функций, в 

круг обязанностей текстов этого стиля входит выполнение и других функций, 

свойственных языку, как коммуникативная, экспрессивная и эстетическая. 
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Одной из основных языковых функций в равной мере выступает и коммуни-

кативная, во всей полноте раскрывающаяся посредством большого арсенала его 

форм. Более того, большой вклад данного стиля в обеспечении социальных связей 

основывается та том, что тексты газетной публицистики функционируют в плоско-

сти отношений между разноплановыми общественными объединениями. Коммуни-

кативный характер проявляется в том, что созданные в рамках газетно-публицисти-

ческого стиля статьи служат не только в интересах лишь внутреннего использова-

ния и исключительно одного получателя, но и для предельно широкой целевой ау-

дитории. Журналист-публицист, будучи расположенным на почтительном расстоя-

нии в пространстве, по временным, тематическим, речевым и стилистическим пока-

зателям старается переместиться на более близкое расстояние к адресату, посколь-

ку интеракция предполагает реагирование получателей информации. Примечатель-

но, что письма читателей, ответы ответственных лиц, статьи, направляемые как 

способ реакции на опубликованные ранее работы представляют собой средства об-

ратной связи для газетных публикаций. 

Благодаря осуществлению экспрессивной функции языка эксплицируется вы-

разительно-эмоциональное отношение автора к описываемым явлениям действи-

тельности. Очевидно, что яркое отражение индивидуальности автора и его явное 

участие в представлении эмоционально выраженной оценки освещаемых событий и 

предметов, безусловно, являются отличительными особенностями текста газетной 

публицистики. Вне зависимости от того, в какой степени в канве газетно-публицис-

тического произведения фигурирует субъект высказывания, он оказывается одно-

значно авторским, откуда читательская аудитория извлекает факты и сопутствующее 

им истолкование смысла, даже если оно всего лишь находит отображение в селек-

тивном сортировании информации. Это свойство обусловливает присутствие скры-

тей или открытой оценочности восприятия газетной статьи. По мнению У.Эко, 

объективная информация не имеет место и не может быть в наличии. «Даже при пе-

дантичном отношении комментария от сообщения сам по себе подбор сообщений и 

их расположение на полосе несут в себе имплицитное суждение» [4]. 

Выполнение эстетической функции текстов этого стиля обеспечивается тем, 

что установка публициста, ориентированная на то, чтобы передача сведений в 

своей неразрывной совокупности формальной и содержательной сторон соответ-

ствовало воспринимаемым эстетическим ожиданиям потенциальных читателей. 

Д.Э.Розенталь, отталкиваясь от двух наиболее важных функций публицисти-

ки, обратия внимание на такие характерные языковые черты, как экономный спо-

соб использования языковых единиц и лаконичный характер освещения событий 

наравне с сопутствующей информационной содержательностью; выделение опре-

деленного круга лингвистических средств, обусловливающее их доходчивость; 

присутствие общеполитического вокабуляра и идиоматики, переосмысление лекси-

ческого состава других стилей в интересах публицистик; употребление типичных 

для стиля стереотипных коммуникативно-речевых фраз, клише; жанрово-стилевое 

различие и непосредственно связанное с этим тематическое многообразие; соче-

тание особенностей публицистического стиля с особенностями других стилей, 

предопределяемое наличием разных жанровых тем; участие широкого спектра экс-

прессивно-выразительных [3]. 

В этой связи стоит отметить, что вышеуказанные свойства вносят значи-

тельную лепту в дело раскрытия образности газетной публицистики. 
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Ġngilis qəzet publisistik mətnin funksiyaların spesifik xüsusiyyətləri 

(Xülasə) 
İngilis dilinin inkişafının indiki mərhələsində qəzet publisistika ən əlçatan və kütləvi növü 

olaraq əsasən publisitik üsluba aiddir. Ona görə qəzet publisistikasının xüsusiyyətləri, xüsusilə 

funksiyaların öyrənilməsinə böyük maraq göstərili və indi aktual məsələlərdən biridir. Qəzet 

publisistik üslubun məlumatlandırıcı və təsiredici kimi belə vacib funsiyalar təhlil olunmuşdur. 

Məqalədə vurğulanıb ki, sistem formalaşdırıcı xarakterə görə təsiredici funksiya bu üslubu ədəbi 

dilinin digər növlərindən fərqləndiri. Həm də qeyd olunub ki, yuxarıda göstərilən funksiyalar-

dan əlavə, qəzet publisistik üslubu dilə xas olan kommunikativ, ekspressiv və estetik kimi bütün 

funksiyaları reallaşdırır. 

 

Javarova Nargiz 

Peculiarities of the functions of the English newspaper publicistic text 

(Summary) 
At the present stage of the development of the English language newspaper publicistic 

texts presenting the most accessible and massive type are predominantly related to the 

publicistic style. Because of if the study of peculiarities of newspaper publicistic texts, 

especially their functions are of great interest and it is an actual issue now. Such significant 

functions of the newspaper publicistic style as informative and affecting have been analyzed. In 

the article it has been emphasized that due to the system forming character the affecting 

function differentiates this style from other types of literary language. It has also been indicated 

that besides the above mentioned ones newspaper publicistic style realize all functions inherent 

to language as communicative, expressive and aesthetic. 
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İngilis ədəbiyyatı bütün xalqların ədəbiyyatı kimi özündə yazıb-yarat-

mış yazıçıların həyatını, yaradıcılıq dövrlərini və onların öz əsərlərində to-

xunduqları düşündürücü, amma bir o qədər də önəmli olan sosial mövzuları 

cəmləşdirir. Elə Viktoriya dövrünün özündə də həyati önəm daşıyan sosial 

mövzulara toxunulur. Bu əzəmətli dövr İngiltərənin sonrakı tarixində, mədə-

niyyətində və ədəbiyyatında öz əsaslı izini qoya bilmişdi. Ədəbi fenomen 

kimi Viktoriya dövrü İngiltərə kraliçası olan Viktoriyanın (1837-1901) haki-

miyyəti ilə bağlıdır. Adı çəkilən dövrün tarixinə nəzər salsaq, əmisi IV Uil-

yamın ölümündən sonra cəmi 18 yaşında olan Viktoriyanın İngiltərə kraliçası 

elan olunduğunu görə bilərik. Kraliça Viktoriyaya xalqı tərəfindən dərin 

məhəbbət duyulurdu, çünki onun hakimiyyəti dövründə əmin-amanlıq hökm 

sürmüş, sənayedə və iqtisadiyyatda sürətli inkişaf baş vermişdi. Xalqın rifah 

halı ölkəyə gələn sərvətlər nəticəsində yüksəlmişdi. Uzun hakimiyyət dövrü 

olan Viktoriyanın bütün Avropanın nənəsi adlandırılması əbəs yerə deyildi. 

Bu dövrə nəzər saldıqda, öz sözünü demiş və mənsub olduğu zamanın 

çərçivələrini aşa bilən dahi sənətkarları unutmaq olmaz. Görkəmli nümayən-

dələrdən Oskar Uayld, Çarlz Dikkens, Tomas Hardi, Corc Bernard Şou və 

digərlərinin adlarını çəkə bilərik ki, onlar bu dövrdə həm şəxsi keyfiyyətləri, 

həm də yaradıcılıqları ilə dünya ədəbiyyatı tarixində öz dərin izlərini qoya 

bilmişlər. Siyasi və iqtisadi həyatda baş verən inkişaf İngiltərə ədəbiyyatın-

dan da yan keçməmişdir. Yazıçı-publisist Çarlz Dikkens (1812-1870) yazıb-

yaratdığı təzadlı dövrü – Viktoriya dövrünü aşağıdakı ifadələrlə xarakterizə 

etmişdir: ―Bu, dövrlərdən ən yaxşısı, həm də ən pisi idi; bu, müdriklik dövrü, 

həm də axmaqlıq dövrü idi; bu, inam dövrü, həm də imansızlıq dövrü idi; bu, 

işıqlı illər həm də zülmət illəri idi‖ [2, s.1]. 

Deyilən fikirdən anlaşıldığı kimi, Viktoriya dövrü bir yandan sabitlik, 

tərəqqi və sosial islahatlar, digər tərəfdən isə yoxsulluq, tənəzzül və sosial 

narahatlıqlarla xarakterizə olunan dövr olmuşdur. Bu səbəbdən də Viktoriya 

dövrünün nümayəndələri sərt dəyərlər sistemi yaradaraq dünyanı görmək is-

tədikləri kimi əks etdirməyə çalışmışlar. Burada ailə anlayışı sərt patriarxal 

sistemə əsaslanırdı. Kişi nüfuzu və gücü, qadın isə ismət və namusu təmsil 

edirdi. Bununla da ailə cəmiyyətin həyatında önəmli yer tuturdu. 

―Böyük ailə, nəhəng ev, yüksək cəmiyyətdə ədəb qaydaları viktoriyan-

lığın rəmzinə çevrilirdi. Nə geyinmək, kimə necə və nə vaxt müraciət etmək, 

səhər ziyarətləri, mərasimləri, vizit kartları – bu yazılmamış qanunlardan xə-

bəri olmayanları müxtəlif təhlükələr gözləyirdi‖ [4, s.163-165]. 

Viktoriya dövründə önə keçən anlayışlardan biri də sinifli cəmiyyət idi. 

Elita anlayışının bu dövrdə dominant olması da əbəs yerə deyildi. Yuxarı tə-
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bəqə öz əsil-nəcabətlərini, tarixlərinin davam etdirilməsini yüksək qiymətləndirir və 

hökmranlıq etməyə ilahi haqla doğulduqlarını iddia edirdilər. Elə buna görə də, cəmiy-

yətdə özlərini ata qismində görürdülər. Zadəganlardan ibarət olan yuxarı təbəqənin işlə-

məyinə ehtiyac duyulmurdu, əksinə onlar dəbdəbə və rifah içində həyatlarına davam 

edirdilər. Viktoriya dövrünün sosial problemlərini əsərlərində əks etdirən dahi şəxsiy-

yətlərlə yanaşı yazıçı-dramaturq Oskar Uayld da dövrünün reallıqlarına biganə qalma-

mış və böyük ustalıqla bunları qələmə almışdır. Yaradacılığa tələbəlik illərindən başla-

masına baxmayaraq, o, yaşadığı cəmiyyətin qarşısına qoyulan ciddi problemləri araşdı-

rırdı: olum və ölüm, xeyirlə şəri ayırmaq. Hansı ki, bu iki anlayış təkcə Viktoriya dövrü-

nün çərçivələrinə sığmamış, müasir dövrdə də insanları düşündürməyi bacarmışdır. Ai-

lədəki yaradıcı mühit, poeziya və ədəbiyyata qarşı olan maraq Oskar Uayldı yazıb-ya-

ratmağa sövq etmiş, onun sonrakı ədəbi həyatına böyük təsir göstərmişdir. Kollecdə təh-

sil aldığı dövrlərdə Oskar müəllimi Con Pentlənd Mahaffidən Yunan ədəbiyyatına dair 

yeni bilikləri mənimsəmişdir. Universitet həyatı dövründə isə ingilis yazıçıları Con Ras-

kin və Volter Paterin təsiri altına düşmüşdü. 

O.Uaylda görə sənətkar həyata estetik bir akt kimi baxmalıdır. Bu fikir onun əsas 

yaradıcılıq simvoluna çevrilmiş və öz yaradıcı ruhunu əsərlərində əks etdirmiş və 

oxucularının estetik dünyagörüşünün formalaşmasına təsir göstərə bilmişdir. Bununla 

da məşhur yazıçı Oskar Uayld estetizm cərəyanının nümayəndəsi olmuş və əsas aparacı 

qüvvələrindən birinə çevrilmişdir. Estetizm cərəyanının başlanğıcı XIX əsrə, Viktoriya 

dövrünün sonuna təsadüf edir. Yeni formalaşan bu cərəyan Avropa da məskən salmışdı. 

Oskar Uayldın estetizm cərəyanı ilə tanışlığı Con Raskinin sayəsində olmuşdur. Hələ 

Oksford universitetində təhsil aldığı zamanlarda yazıçı Con Raskinin mühazirələrinə 

qulaq asaraq, özündə müəyyən fikirlər formalaşdırmışdır. Estetika sözü gözəllik anlayışı 

ilə vəhdət təşkil edərək, həyata, insanlara, yaşadığımız zamana daha fərqli nöqteyi nə-

zərdən yanaşmamıza səbəb olur. O.Uayld kimi bu cərəyanın nümayəndələri həyatın in-

sana gətirdiyi çətinliklərdən, zamanın acı həqiqətlərindən yeganə çıxış yolunu gözəllik-

də, estetika da görürdülər. Güclü qələm sahibi olan O.Uayld yaradıcılığının ilkin vaxtla-

rından həyatın, dövrün olduğu kimi təsvirinin tərəfdarı olmamış, baş verən hadisələrə 

daha estetik cəhətdən baxmağı vacib bilmişdir. Bu cərəyanın əlamətlərini təkcə onun 

əsərlərində deyil, geyim üslubunda, insanlarla olan münasibətində, düşüncə tərzində də 

bariz şəkildə görə bilərik. 

Viktoriya dövründə estetizmlə yanaşı yeni bir anlayış var idi iki, o da hedonizm 

adlandırılırdı. Yeni yaranan hedonizm anlayışı Oskar Uayld yaradıcılığından yan keç-

məmişdir. Hedonizmin əsas mahiyyəti insanın daxili aləmi ilə əlaqədar olaraq, onun 

məmnunluq hissi və həzz duyğusunu yaşaya bilməsidir. Ona görə də xoşbəxtliyin ölçü 

vahidi kimi həzz duyğusu əsas götürülür. Həyata daha nikbin, optimist baxan hedonist-

lərin tam əksi isə asketlər idi. Onlar arasındakı fərqi Oskar Ualydın yaratdığı ―Dorian 

Qreyin portreti‖ (The Picture of Dorian Gray) əsərində daha aydın şəkildə görə bilərik. 

Əsərdə hedonist Lord Henri və asketist Bazil Houlard qarşılaşdırılır. Sonda Dorian 

Qreyin Bazil Houlardı öldürməsi ilə hedonizm asketizm üzərində öz qələbəsini çalır. 

Dorian Qrey onun ruhunu saran narahatçılıqdan, əzabdan qurtulmağın çıxış yolunu 

Bazil Houlardı öldürməkdə görərək, bütün bu ağrılı hisslərdən azad olmağa çalışırdı. 

Nəticə etibarı ilə bu addım onun daha da uçuruma sürüklənməsinə səbəb oldu. Yazıçı 

bununla da həyatda ən ali xoşbəxtliyin ruhun sakitliyi olduğunu göstərməyə çalışırdı. 

Oskar Uayldın yazdığı dram əsərlərinə nəzər salanda onun komediyalarının sosial, 

ifşaedici xarakter daşıdığını görə bilərik. O, öz əsərlərində yüksək təbəqənin nümayən-

dələrinə müraciət etmiş, onların təşkil etdiyi təmtəraqlı məclislərdə baş verən əxlaqsız-
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lıqlara estetik cəhətdən yanaşmağı bacarmışdır. Elə bu səbəbdən də müəllifi olduğu 

pyeslər o dövrün teatr səhnələrinə yol aça bilmişdi. Viktoriya dövrünü ən xırda detalla-

rına kimi görə bilən sənətkar, dövrünün sosial problemlərini böyük məharətlə, ustalıqla 

qələmə almışdı. Yaradıcılığı janr baxımından rəngarəng olan yazıçının yeganə nəşr 

olunmuş ―Dorian Qreyin portreti‖ romanında müəllifi olduğu obrazlar vasitəsi ilə sevgi 

və nifrət, günah və əfv edilmə duyğusu, peşmanlıq və fəxarət, gözəllik və eybəcərlik, 

həyat və ölüm, sədaqət və xəyanət kimi hisslərin insan qəlbində açmış olduğu izləri çat-

dırmağa çalışırdı. Yaşamış olduğu bütün bu hissləri ifadə edərkən sənətkar həm özünü, 

həm də mənsub olduğu cəmiyyəti, dünyanı günahlandırırdı. Gözəlliyə, estetikaya qarşı 

olan vurğunluğunu yaratmış olduğu baş obrazın, yaraşıqlı gəncin simasında əks etdir-

məyə çalışmışdır. Xarici aləmi işıq saçan bu gəncin daxili aləmi bu gözəllikdən uzaq 

olmuş, o, öz ruhunu şeytana satmışdı. Həyatı həzz, əyləncə obyekti kimi görərək yaşa-

yan bu gənc, öz gəncliyinin qurbanına çevrilmişdir. Yazıçı əsərdən ən çox sevdiyi üç 

obraz haqqında yazırdı: 

―Basil Hallward is what I think I am 

Lord Henry what the world thinks me 

Dorian Gray what I would like to be‖ [5]. 

O.Uayld ―İdeal ər‖ pyesi ilə ingilis zadəganlarını kəskin şəkildə lağa qoyur, qınaq 

obyektinə çevirirdi. Əsərdə ər-arvad münasibətləri aspektində ingilis cəmiyyətinin əsl 

üzü, bilinməyən tərəfləri açılır, insanların riyakarlıqlarından, bir-birlərinə qarşı tolerant 

ola bilməməklərindən bəhs edilir. Aşağıdakı ifadələrdə də bunu aydın şəkildə görə 

bilərik: ―Oh, I love London society! I think it has immensely improved. It is entirely 

composed now of beautiful idiots and brilliant lunatics‖ [1, s.594]. (London cəmiyyətini 

sevirəm! Bu cəmiyyət gözəl sefehlərdən və özünü ağıllı sayan axmaqlardan ibarətdir. 

Elə belə də olmalıdır). 

Bəli, yazıçı cəmiyyətin qoyduğu sosial qaydalara qarşı çıxır, buna boyun əyən 

insanları yazıq adlandırırdı. Burada cəmiyyətin mənfi yönləri ilə yanaşı insanların bir-

birlərinə sevgi, inam bəsləyə bilməsi təqdirində mövcud olan vəziyyətin nə dərəcədə 

dəyişə biləcəyinin şahidi oluruq. Bütün bu olanlara yazıçı öz fərqli yanaşmasında hər 

şeyin gözəllik prinsipləri ilə qurulmasının vacibliyini nəzərə çatdırırdı. 

―Ciddi olmağın vacibliyi‖ (The Importance of Being Earnest) pyesində isə 

O.Uayldın Viktoriya dövrünün insanlarının həyat tərzini, ailə, evlilik, əxlaq anlayışları-

nın ön plana çıxardığını görürük. Yazıçı əsərdə Viktoriya dövrünü gülüş obyektinə çevi-

rərək, yaşadığı zamanın bilinməyən tərəflərini göstərməyə çalışmışdır. Söz ustadı olan 

Oskar Uayld dövrünün acı həqiqətlərinə kəskin şəkildə deyil, yumoristik cəhətdən ya-

naşmışdır. Əsərdə ingilis cəmiyyətində insanın mənəviyyatından çox pula, var-dövlətə 

önəm verildiyinin şahidi olur, yuxarı təbəqənin nümayəndələrinin özlərini nə qədər yük-

səkdə tutduqlarını aydın şəkildə görə bilirik. Vaxtı ilə əsər çoxlu sayda tənqidçilərin 

diqqətini çəkə bilmiş və onlar əsərlə bağlı öz fikirlərini bildirmişlər. 

Washington Post qəzetində deyilirdi: ――The Importance of Being Earnest‖ is a 

brilliant repartee to Victorian society. And as we laugh an amazing thing happens: Os-

car Wilde comes alive‖ [6]. (―Ciddi olmağın vacibliyi‖ pyesi Viktoriya cəmiyyətinə ve-

rilmiş əla cavabdır. Və nə qədər ki, biz gülürük və nə qədər ki, maraqlı hadisələr olur, 

Oskar Uayld hələ də yaşayır). 

―Diqqətdən kənar qalan qadın‖ əsərində də yazıçı dövrünün problemlərinə biganə 

qala bilməmişdi. Pyesdə ingilis cəmiyyətinin əsas nümayəndələri olan zadəganların hə-

yatlarının təsviri ilə yanaşı, müasir dövrün aktual problemi olan qadından da bəhs edil-

mişdir. Oskar Uayld kişi və qadın arasındakı bərabərsizliyi, qadının qarşısına cəmiyyət 
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tərəfindən qoyulan sərt stereotipləri ən xırda incəliklərinə kimi əsərdə vurğulamışdır. 

Cəmiyyətdə kişinin qadın üzərində üstünlüyünün təmin olunması ilə onlar arasında olan 

bərabərlik pozulmuş, qadınlar kişilərdən asılı vəziyyətə düşmüşdür. Namus anlayışı 

yalnız qadına şamil olunmuş, bununla onun azadlığına sərhədlər qoyulmuşdur. Kişi ilə 

qadın arasında baş verən ikili günahın yalnız təqsirləndirilən, günah obyektinə çevrilən 

tərəfi qadın olmuşdur. Əsərdə əsas obrazlardan olan Amerikalı qız Esterin fikirlərində 

də diqqətə çatdırılırdı: ―You are unjust to women in England. And till you count what is 

a shame in a woman to be infamy in a man, you will always be unjust‖ [1, s.556]. 

(Sizin İngiltərədə qadınlara qarşı çox böyük bir ədalətsizlik hökm sürür. Bir şeyi 

də qeyd edim: nə qədər ki, siz qadının namussuzluğunu kişinin də namussuzluğu kimi 

qəbul edib boyununuza almasanız, siz hər zaman ədalətsiz olacaqsınız). 

O.Uayld əsərdə dinə olan mövqeyini aydınlaşdırmağa çalışarkən, din və cəmiyyət 

arasında olan problemləri də əks etdirməyə çalışmışdır. Əsərin mövzusu İncildəki Salo-

meya haqqında olan əfsanədən götürülmüşdür. Burada baş qəhrəman Salomeyadır. O, 

tarixi şəxsiyyət, İrodanın ögey qızı və incəlik, gözəllik nümunəsidir. Dövrünün tarixçisi 

İosif Flavini təmsil edir. Əfsanədə İrodia onu Con Batistin qatilini geri almaq üçün 

İroda ərə verir. Lakin o, nə İrodu, nə də ki Suriyalı gənci istəyir. Seçimi İkkonay olur. 

Salomeyanın İkkonayın kəsilmiş başına baxdığı səhnədə söylədiyi fikirlər əsərin ən tə-

siredici hissəsi olur: ―Manasseh, Issachar, Ozias, put out the torches. I will not look at 

things, I will not suffer things to look at me. Put out the torches! Hide the moon! Hide 

the stars! Let us hide ourselves in our palace, Herodias. I begin to be afraid‖ [3, 328]. 

O.Uayld ―Ledi Vindermerin yelpiyi‖ pyesində İngilis cəmiyyətinin ən bariz nü-

mayəndələrindən olan zadəganların bir-birlərinə qarşı ədalətsizliyindən və evliliklərdə 

yaşanan xəyanətdən danışılır. Əslində cəmiyyətdə baş verən bu riyakarlıqlar insanları 

bir arada saxlayırdı, lakin əsl həqiqətlə üz-üzə gəldikdə onlar arasında olan münasibətlər 

bir anda pozulur və əsl reallıq üzə çıxırdı. Yazıçının əsərdə xəyanətlə üz-üzə qaldığını 

düşünən qadının əsl həqiqəti bilmədən asanlıqla ailəsini atmasına, evliliyin ―oyun‖ və-

ziyyətinə gətirildiyi cəmiyyətə satirik, lakin acınacaqlı şəkildə yanaşması hiss olunmaq-

dadır. Burada o, insanların dayaz düşüncəli olduqlarını, üzdə olanlara aldandıqlarını, 

yalnız cəmiyyətdəki nüfuzlarını düşündüklərini göstərməyə çalışmışdır. 

O.Uayldın məşhur əsərlərindən biri də ―Padua şahzadəsi‖ pyesidir. Əsər Padua 

şəhzadəsi tərəfindən nəql olunur. Burada cavan oğlan Quido və sevgilisi Beatris haqqın-

da danışılır. Atasının şahzadə tərəfindən öldürüldüyünü düşünən Quido öz qisasını almaq 

üçün Paduaya tərəf yol alır. Beatrislə tanışlığı elə buradan başlanır. Ona olan sevgisini eti-

raf etdikdən sonra şahzadədən qisas almaq fikrindən geri dönür. Qılıncı şahzadəyə verə-

rək düşmanlığa son qoyur. Lakin onun yarımçıq qoyduğu işi sevgilisi Beatris görür və gü-

nahı Quidonun üzərinə atır. Bütün bunlardan agah olan Quido qızdan uzaqlaşır. Sonda 

elədiklərindən peşman olan Beatris Quidodan üzr istəyir, özünü öldürmək üçün zəhər içir. 

Quidonun özünü öldürməsi ilə əsər sona çatır. Viktoriya dövrünün əsas mövzularından 

olan sevgi, xəyanət, bağışlanma burada özünü göstərməkdədir. 

―Florentin faciəsi‖, ―Müqəddəs kurtizanka‖ pyesləri də O.Uayldın yaradıcılığının 

incilərindən və Viktoriya dövrünün ən bariz nümanələrindəndir. ―Florentin faciəsi‖ əsəri 

sevgi, məhəbbət, ölüm motivləri üzərində qurulmuşdur. Əsərin məzmunu Florentina da 

yaşayan Simon adlı tacirin və onun həyat yoldaşı Bianka ilə bağlıdır. Sonradan Bianka 

əri olan münasibətindən sıxılaraq Simonu aldatmağa başlayır. Bir müddətdən sonra 

Bianka ərinə elədiyi haqsızlıqdan peşman olur, çünki Simonun onu nə qədər sevdiyini 

anlayır. Onda da ərinə qarşı güclü sevgi hissi yaranır. 
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―Müqəddəs kurtizanka‖ əsəri isə məhəbbət və din, əxlaqsızlıq və günahkarlıq mo-

tivləri üzərində qurulmuşdur. Nəticə etibarı ilə Oskar Ualydın müəllifi olduğu bütün bu 

əsərlərdə qaldırılan problemlər təkcə Viktoriya dövründə deyil, müasir dövrdə də öz ak-

tuallığını qorumaqdadır. Onun həm üslubu, həm dialoqları, istifadə etdiyi bədii təsvir 

vasitələri istənilən halda seçilir. O, öz yaradıcılığında dövrünün sosial problemlərinin 

vəhdətində müasir insanın hisslərini, ağrılarını, düşüncəsini, cəmiyyətdə qarşılaşa bilə-

cəyi ziddiyyətləri uzaqgörənliyi ilə duya bilmişdir. Müəllifi olduğu möhtəşəm əsərlərdə 

Oskar Uayldın yaradıcı gücünü, təfəkkürünü aydın şəkildə görmək mümkündür. İngilis 

cəmiyyətinin ikiüzlülüyü, saxtakarlıqları, çatışmamazlıqları, əxlaq anlayışları onun əsər-

lərinin əsas qayəsi idi. Özünəxas ruha sahib olan yazıçıya görə, incəsənət hər şeydən 

yüksəkdə durmalıdır, çünki o estetik hadisədir və cəmiyyətin qanunlarına sığmır. Oskar 

Uayldın əsərləri öz zamanında olduğu kimi müasir dövrdə də öz aktuallığını qoruyub 

saxlamış, tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılır və çoxlu dillərə tərcümə olunur. 
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Huseynli Jeyran 

The manifestation of the era of Victoria in the works of Oscar Wilde 

(Summary) 

The article highlights key features that characterize the Victorian era and describes the 

Queen Victoria's success. The Victorian era was widely featured in works by prominent writers. 

They did not ignore the social problems of their lives and tried to find a way out of their works. 

Oscar Wilde also tried to express it with great skill in his works. The writer has been able to 

articulate some thoughts about the Victorian era in the works he wrote in such plays as "The 

Importance of Being Earnest", "An Ideal Husband", "A Woman of No Importance", "Salome" 

and others. Social inequalities between the upper and middle classes, class society, nobility of 

men and women were the main features of that time. 

 

Гусейнли Джейран 

Проявление эпоха Виктории в творчестве Оскара Уайльда 

(Резюме) 

В статье освещаются ключевые особенности, характеризуюцие викторианскую 

эпоху и освещаются успехи королевы Виктории. Викторианская эпоха широко освещался 

в работах известных авторов. Они не пренебрегали социальными проблемами своего 

времени и пытались найти выход путем анализа этого периода в своих работах. Оскар 

Уайльд пытался выразить это с большим мастерством в своих работах. Писателю удалось 

виризить ценные мысли о викторианской эпохе в таких работах как «Как важно быть 

серьезным», «Идеальный муж», «Женщина, не стоящая внимания», «Саломея» и многие 

другие. Социальное неравенство между высшим и средним классом дворянством, мужчи-

нами и женщинами были основными чертами того времени. 
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ĠNGĠLĠS DĠLĠ QLOBAL DĠL KĠMĠ 
 

Açar sözlər: əlaqə dili, ünsiyyət, çoxdili təhsil, mədəniyyətlərarası 

Ключевые слова: контактный язык, коммуникация, многоязычное 

образование, межкультурный 

Key words: contact language, communication, multilingual education, 

intercultural 
 

―Qlobal dil‖ və ya ―dünya dili‖ birləşmələri 20-ci əsrdən etibarən iş-

lənməyə başlamışdır. Dilimizdə dəqiq mənası olmasa da, bir çox insanın öy-

rəndiyi və danışdığı dil mənasına gəlir. Qlobal dil sadəcə ana dili və ikinci 

dil kimi danışanların sayına görə yox, həmçinin onun coğrafi yerləşməsi, 

quruluşu və diplomatik əlaqələri ilə xarakterizə olunur. Tarixə nəzər salsaq, 

qlobal dilə çevrilmənin əsas faktorlarından biri dövlətin gücü əlində saxla-

masından asılıdır. Keçmişdə latın dilində danışanların sayının az olmasına 

baxmayaraq, latın dili qlobal dil idi, çünki bu dil güclü Roma imperiyası 

hökmdarlarının danışdığı dil idi və bu faktor onun qlobal status qazanması-

na gətirib çıxardı. 

İstənilən bir dilin təsiri 3 faktorla şərtlənir. 

1. Dilin ana dili kimi işlədilməsi; 
2. Rəsmi dil faktoru; 
3. Dövlət məktəblərində xarici dil səviyyəsində öyrədilən dil. 
Əlavə olaraq onu da qeyd etmək istərdim ki, hər hansı bir dili xarici dil 

kimi işlədənlərin sayı, onun qlobal olmasına təsəvvür etdiyimizdən daha çox 

təsir edir. Əgər statistikalara nəzər yetirsək görərik ki, ana dili olaraq işlədil-

mə baxımından ingilis dili çin və ispan dillərindən sonra 3-cü yerdə gəlir, am-

ma məhz ingilis dili qlobal dil hesab olunur. Buna səbəb ingilis dilinin digər 

dillərə nisbətən daha çox ikinci dil kimi öyrədilməsidir. Bundan başqa, dilin 

strukturu, lüğət tərkibinin zənginliyi, tarix boyunca ədəbiyyatının keyfiyyəti, 

mədəniyyət və din birliyi onun istifadəçilərinin sürətlə artmasına təsir edir. 

Qlobal dil niyə lazımdır? Dünyada minlərlə dil var və insanlarla ün-

siyyət qurmaq üçün onların hamısını öyrənmək isə çətindir. Ümumi bir qlo-

bal dil olmalıdır ki, insanlarla normal şəkildə, heç bir səhv anlaşılma olm-

adan ünsiyyət yarada bilək. Daha da vacib bir amil kimi onu göstərmək olar 

ki, eyni dildə danışmaq, texnologiyanın bütün növlərini müzakirə etmək və 

birləşdirmək üçün müxtəlif millətlərə məxsus olan dahi şəxsləri bir araya 

gətirər. Beləliklə, texnologiya daha sürətlə inkişaf edər və biz bu sahədə 

olan problemlərimizi asanlıqla həll edə bilərik. 

Hal-hazırda ən çoxdanışılan, dominion və geniş yayılan dillərdən biri 

98 milyon nəfər istifadəçisi (35 milyon nəfər ana dili olaraq, 43 milyon 

nəfər isə ikinci dil olaraq) olan və 53 ölkənin rəsmi dili olan ingilis dilidir 

[4, s.119]. Bildiyimiz kimi ingilis dili demək olar ki, bütün iş yerlərində və 

təhsil müəssisələrində tələb olunur. Bunun səbəbi nədir? Nə üçün məhz in-

gilis dili qlobal dil kimi öyrənilir? 

Müasir dövrümüzdə ingilis dili siyasi danışıqlar və biznes dilinə çev-

rilib. Əsas elmi və tibbi araşdırmarlar da ingilis dilində aparılır. Beynəlxalq 
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razılaşmalara əsasən, təyyarələrdə işləyən bələdçilər ingilis dilini bilməlidir. Cənubi 

Amerika və Avropa məktəblərində ən çox tədris olunan dil ingilis dilidir. Filippində və 

Yaponiyada uşaqlar ingilis dilini ən kiçik yaşlarından öyrənməyə başlayırlar. Müxtəlif 

dillərin danışıldığı ölkələrdə insanların bir-biri ilə ünsiyyətini təmin etmək üçün çox 

vaxt ingilis dili rəsmi dövlət dili kimi çıxış edir. Hindistan buna yaxşı misaldır. İngilis 

dili 24 müxtəlif dilin hər birində bir milyondan artıq insanın danışdığı bu ölkədə hamı 

üçün ümumi dildir. 

İngilis dilinin köklərinin haradan gəlməsi və nə üçün bu dilin bu qədər populyar 

bir dil olması ilə bağlı suallara cavab vermək üçün beş min il bundan əvvəl cənub-şərqi 

Avropada Qara dənizdən şimal bölgələrə tarixi ekskurs etməliyik. 

Ekspertlər bu bölgədəki insanların proto-hind-Avropa dilində danışdığını söyləyir. 

Bu dil artıq mövcud deyil və buna görə də mütəxəssislər onun nə cür səsləndiyini bilmir. 

Amma Avropa dillərinin çoxunun əsasında məhz proto-hind-Avropa dili durur. Buraya 

qədim yunan, alman və latın dilləri daxildir. Latın dili danışıq dili kimi artıq mövcud 

deyil. Lakin müasir ispan, fransız və italyan dillərinin kökü latın dilindən gəlir. [3, s.56] 

İngilis dili bir neçə yüz il bundan əvvəl Britaniya adasının istilaları nəticəsində ya-

ranmışdır. İşğalçılar Avropanın şimal sahilləri boyu ərazilərdə məskunlaşmışdı. 

İlk istilalar min beş yüz il bundan əvvəl anqllar tərəfindən həyata keçirilmiş-

di. Anqllar İngilis kanalını (La Manş) keçən german tayfalarının üzvləri idi. Sonradan 

Britaniyaya daha iki tayfanın üzvləri keçdi. Bunlar saksonlar və yutlar idi. Bu qruplar 

Britaniyada bir neçə min il yaşayan keltlərlə qarşılaşdı. Keltlər və işğalçılar arasında mü-

haribə başladı. Bu savaşlarda keltlərin böyük əksəriyyəti ya öldü, ya da qula çevrildi. Bə-

ziləri sonradan Uels adlandırılan yerlərə köçdü. Uzun illər ərzində saksonlar, anql-

lar və yutların danışdığı dillərin qarışığı nəticəsində anqlosaks, ya da qədim ingilis dili tə-

şəkkül tapmışdır. 

Qədim ingilis dilini başa düşmək olduqca çətindir.İngilis dilinin bu qədim formasın-

da yazı nümunələrini yalnız bəzi ekspertlər oxuya bilir. Bu dövrdən bir neçə yazı nümu-

nəsi qalıb. Bu, qəhrəman krala həsr olunmuş ―Beovulf‖ poemasıdır. Tədqiqatçılar peoma-

nın 7-8-ci əsrlərə aid olduğunu bildirir. Poemanın müəllifinin kim olduğu məlum deyil. 

Təxminən min yüz il bundan əvvəl Britaniya yenidən, bu dəfə şimaldan vikinq-

lər tərəfindən istila edilir. Danimarka, Norveç və başqa şimal ölkələrindən gə-

lən vikinqlər ticarət yollarını genişləndirmək və qul bazarları tapmaq istəyirdi. Onlar bəzi 

bölgələrdə güclənərək, müvəqqəti bazalar yaratmışdı.Lakin sonradan bu bazaların bir his-

səsi gücləndirilib daimi məskunlaşma məntəqələrinə çevrilmişdi. Vikinqlər Britaniyada da 

məskunlaşmışdı. İngilis dilində bu gün mövcud olan bir sıra sözlər vikinqlərdən alınmış-

dır. Məsələn, sky (səma), leg (ayaq), egg (yumurta), crawl (sürünmək), lift (qaldırmaq) və 

take (götürmək) kimi sözlər şimal xalqlarının qədim dillərindən gəlir [6, s.121]. 

1066-cı ildə isə Britaniya daha bir istilaya məruz qalmışdı.Tarixdə bu Norman İş-

ğalları adlanır.Bu işğallara İstilaçı Vilyam başçılıq edirdi.Normanlar Fransanın şimalın-

da Normandiyadan çıxmışdılar. Onlar Britaniyanın hökmdarları olmuş və bir neçə yüz il 

ərzində fransızca danışmışlar. O zaman ən mühüm dillərdən biri hesab edilən fransız di-

lində savadlı adamlar danışırdı. Adi insanların dili isə əvvəlki kim qədim ingilis dili ola-

raq qalırdı. 

Qədim ingilis dilinə fransız dilindən bir çox sözlər keçib. Məsələn, damage (zə-

rər), prinson (həbsxana) və marriage (evlilik) kimi sözlər ingilis dilinə fransız dilindən 

keçmişdir. İngilis dilində qanunlar və hökumətə aid bir sıra sözlər də normanların 

danışdığı fransız dilindən gəlib. Bu sözlərə jury (jüri), parliament (parlament) və justice 

(ədalət, ədliyyə) kimi sözləri göstərmək olar [3, s.145]. 
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Norman hökmdarlarının istifadə etdiyi fransız dili səkkiz yüz il bundan əvvəl in-

sanların danışdığı ingilis dilinə böyük təsir göstərib. Ekspertlər dilin tarixində bu dövrü 

Orta ingilis dili adlandırır. Zaman keçdikcə normanlar artıq əsl fransız dilində danışa 

bilmirdi. Onların işlətdiyi dil fransız və orta ingilis dilinin qarışığından ibarət idi. 

Orta ingilis dili müasir ingilis dilinə oxşayır, lakin onu indi başa düşmək çox çə-

tindir. O dövrdən bir çox yazılı abidə qalmışdır. Lakin həmin dövr ingilis ədəbi dilinin 

ən görkəmli əsərin 1400-cü illərdə Londonda yaşamış şair Ceffri Çoser tərəfindən yazıl-

mış mənzum ―Kenterberri hekayələri‖ hesab edilir. Əsər Kenterberri şəhərinə səfər edən 

müxtəlif insanların dilindən söylənilən şerlər toplusu şəklində yazılıb. 

İngilis dili mütəxəssisləri Ceffri Çoseri ingilis dilində yazan ilk ən böyük şair ad-

landırır. Onlar Çoserin ―Kenterberri hekayələri‖nin o dövr Britaniyada yaşayan insanla-

rın həyatının əsl mənzərəsini yarada bildiyini deyir.Sonrakı dövrlər Orta ingilis dili inki-

şaf edərək müasir ingilis dilinə çevrilir. 

İngilis dili həm ümumi, həm də fərdi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ha-

zırda ingilis dilinin öyrənilməsi bir sıra səbəblərə görə artıq zərurətə çevrilmişdir. Aşa-

ğıda sadaladığım faktorlar ingilis dilini qlobal edən səbəblərdir: 

1. Tez-tez insanlar ingilis dilini biznesin beynəlxalq dili adlandırır və bu müəyyən 

dərəcədə doğrudur. Bir çox MBA proqramları ingilis dilində öyrədilir, beləliklə, siz in-

gilis dilini yaxşı öyrənməklə ən yaxşı təlimlərdən istifadə edə bilərsiz. Əksər çoxmillətli 

kompaniyalar və şirkətlər işçilərindən müəyyən ingilis dili dərəcəsinə yiyələnməyi tələb 

edirlər. 

2. İngilis dili həmçinin internetin dilidir. Hal-hazırda internetdə milyonlarla ingi-

liscə veb-saytlar mövcuddur. Beləliklə, ingilis dilini bilmək sizə inanılmaz dərəcədə çox 

məlumat əldə etməyə, forumlarda və müzakirələrdə iştirak etməyə imkan yaradacaq. 

3. Əgər texniki elmlər və ya tibb sahəsinə yönəlmək istəyirsinizsə, siz ingilis dili-
ni öyrənməyə bilməzsiniz. Əksər texniki və tibbi terminlər ingilis sözlərinə əsaslanır. 

İngilis dilinin digər bir üstünlüyü isə odur ki, əgər dünyadakı ən son kəşflər haqqında 

məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, onlar haqqında yazarın ingilis olub olmamasından 

asılı olmayaraq ingiliscə nəşr olunmuş jurnallardan məlumat əldə edə bilərsiniz. Təbiiki, 

ingilis dilini bilməklə bir çox seminar və konfranslarda çətinlik çəkmədən çıxış edə bilə-

cəksiniz. Amma ingilis dili sadəcə tibbin və texnikanın dili yox, eyni zamanda ümumiy-

yətlə təhsilin dilidir. Bir çox elmi kitablar da bu dildə yazılır. 

4. Digər bir səbəb isə ingilis dilinin medianın dili olmasıdır. Əgər ingiliscə danışa 
bilirsinizsə, sevimli kitabınızdan, musiqinizdən və ya filmlərdən həzz almaq üçün tərcü-

məçiyə və yaxud altyazıya ehtiyacınız olmayacaq. 

5. Turizm sahəsində də ingilis dilinin çox önəm daşıyır. Aviasiyanın, pilotların 
beynəlxalq dili ingilis dilidir. Hətta əgər pilot olmasanız belə, aviasiya sahəsində hər 

hansı bir vəzifədə çalışmaq üçün ingilis dili bilməyiniz mütləqdir. 

6. İngilis dili sizə digər dilləri öyrənmənizə kömək edəcək, çünki İngiltərənin uzun 
və son dərəcə valehedici bir tarixi var. İngiltərənin işğal etdiyi digər ölkələrin onun mədə-

niyyətinin formalaşmasında təsiri olmuşdur. Beləliklə, ingilis dili Latın, Alman və Roman 

elementlərindən təşkil olunmuşdur. 

7. İngilis dilinin elastikliyi sizə bir ifadəni müxtəlif yollarla deyə bilmək imkanı 
yaradır. Zəngin lüğət tərkibinə görə siz bir şeyi izah etməyə müxtəlif yollar tapa bilərsi-

niz. Hal-hazırda bu dilin lüğət tərkibində 750000 söz var və Oksford Lüğətinə hər il 

təqribən 1000 yeni söz əlavə olunur [5, s.325]. Bu nəhəng inkişaf texnologiyanın və so-

sial medianın inkişafının sayəsindədir. 
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8. İngilis dilinin digər bir üstünlüyü isə onu öyrənmənin rahat olmasıdır. Sadəcə 
insanları çağıranda hansı əvəzlikdən istifadə etdiyimizə nəzər salsaq görərik ki, ingillis 

dilində hamıya ―you‖ dediyimiz halda ərəb, alman və digər dillərdə insanları çağırarkən 

onların cinsinə və əvəzliyin halına diqqət yetirmək lazımdır. Əks halda qarşı tərəf sizi 

yanlış anlaya bilər. 

9. İngilis dili bizə az söz işlətməklə fikrimizi dəqiq çatdırmağımıza kömək edir. 
Məsələn, ingiliscə ―I am a morning person‖ deyərkən hərkəs bizim nə demək istədiyi-

mizi dəqiq anlayır və biz az söz işlətmiş oluruq, lakin bu ifadəni azərbaycanca deməyə 

çalışsaq, bəlkə də, fikrimizi çatdırmaq üçün bir neçə cümlədən istifadə edəcəyik. Məsə-

lən: Mən səhərlər erkən oyanmağı sevən bir insanam. Mən səhərlər özümü çox gümrah 

hiss edirəm və s. 

10. Son olaraq, ingilis dilini sadəcə əyləncə üçün öyrənə bilərik. Dil öyrənməklə 
həmçinin həmin ölkənin mədəniyyəti və dünyagörüşü haqqında da müəyyən biliklərə 

yiyələnmiş oluruq. İnsan öz dəyərlərindən və vərdişlərindən fərqli bir mədəniyyəti öy-

rəndikdə onun yetkin bir insan kimi formalaşması və inkişafı daha da sürətli olur. 

Bütün bu səbəblərdən ingilis dilini bilmək Qarabağ kimi ciddi problemi olan və 

bunu beynəlxalq normalar çərçivəsində sülh yolu ilə həll etməyə çalışan bir ölkənin və-

təndaşları olaraq bizim üçün də vacib əhəmiyyət kəsb edir. Güclü bir dövlətlə möhkəm 

siyasi və iqtisadi əlaqələr qurmaq üçün onun dilini, dilinə hopmuş təfəkkürünü, düşün-

cəsini, meyarlarını, eyni zamanda zəif nöqtələrini bilmək zəruridir. Beynəlxalq təşkilat-

larda Azərbaycanın həqiqətlərini − Qarabağ problemini, Xocalı soyqırımını səsləndir-

mək, xarici ölkələrdə diasporların fəaliyyətini daha da gücləndirmək, siyasi dairələrə 

güclü təsir etmək, diplomatik gedişatda rəqibi məğlub eləmək, dövlət maraqlarını daha 

güclü şəkildə diktə etmək ingilis dilini, eləcə də digər dünya dillərini necə deyərlər 

―nöqtəsinə, vergülünə‖ qədər mənimsəmiş savadlı və vətənpərvər vətəndaşlar yetişdir-

məkdən asılıdır. 
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Damirli Amina 

English as a global language 

(Summary) 

The article considers the status of English as a global means of communication in the 

light of modern approaches to the development of language teaching and studies the motives for 

learning the language in European countries. The author analyses the attempts to develop sim-

plified variants of English the possibility of using them in the classroom. She concludes that 

neither Globish, nor the variant of English devoid of the cultural component can be used in the 

classroom either at school or at university. The author further underlined that English does not 

act as a dominant language in Europe and it does not oust other languages, but is widely used as 

an auxiliary means of communication. 
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Дамирли Амина 

Английский как глобальный язык 

(Резюме) 

В статье рассматривается статус английского языка как глобального средства ком-

муникации в свете современных подходов к развитию языкового образования и раскры-

ваются мотивы изучения данного языка в европейских странах. Автор анализирует по-

пытки создания упрощенных вариантов английского языка и возможность их применения 

в учебном процессе и делает вывод, что ни вариант Globish, ни «очищенный» от культу-

рологического компонента английский язык не применимы в образовательном процессе в 

школе и университете. В исследовании подчеркивается, что английский язык в европей-

ском образовательном пространстве не является доминантным языком, вытесняющим 

другие языки, однако активно используется в качестве вспомогательного средства ком-

муникации. 
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ƏLİZADƏ X. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

XARĠCĠ DĠL TƏLĠMĠNDƏ ĠKT-DƏN ĠSTĠFADƏNĠN 

ÜSTÜNLÜKLƏRĠ 

 
Açar sözlər: kompüter, informasiya, kommunikasiya, innovasiya, texnologiya 

Ключевые слова: компютер, информация, комминикация, инновация, 

технология 

Key words: computer, information, communication, innovation, technology 

 

Bu gün dünya ölkələrində informasiya və kommunikasiya texnologi-

yaları sahəsi inkişafın ən önəmli amili kimi çıxış edir. Bu sahə dövlətlərin 

siyasi, iqtisadi və sosial fəaliyyətinə aktiv təsir edərək iqtisadiyyatın və icti-

mai münasibətlərin qloballaşmasını təmin edir. 

Gündəlik həyatda İnternet bir sıra məqsədlər üçün istifadə olunur, 

məsələn məlumatların tədqiqi, musiqi, şəkillər, divar kağızları və ekran qo-

ruyucularını yükləmək, dünyanın müxtəlif yerlərində ən son hadisələrə dair 

yenilikləri əldə etmək, ünsiyyət qurmaq və s. 

İnternetin daha bir üstünlüyü isə onun təlim məqsədləri üçün istifadəsi-

nin mümkünlüyüdür. Müasir təlim texnologiyaları İnternet resuslarından 

məqsədyönlü istifadəyə geniş meydan açır. İnternet resursları təlimin əyanili-

yinə, rahatlığa, mobilliyə zəmanət verir, təlim üçün zəruri olan əlavə infor-

masiya mənbələrini seçməyə meydan açır. İnternet əsaslı təlim fəaliyyətləri 

həmçinin ünsiyyət üçün real şərait yaradır və həm yerli, həm də beynəlxalq 

miqyasda qarşılıqlı əlaqə yaratmağa imkan verir, öynənənlərdə müsahibə, 

dinləmə, araşdırma, tədqiqat, qiymətləndirmə, təhlil, müqayisə etmək, müza-

kirə etmək, simulyasiya etmək, yaratmaq və s. qabiliyyətlər formalaşdırır. 

Təhsil sahəsində İKT-dən düzgün istifadə etmək və bu bacarıqları 

təkmilləşdirilməsi yollarının arasdırılması olduqca əhəmiyyətli məsələdir. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) biliyinə mükəmməl 

yiyələnməyin ən optimal yolu məhz orta məktəbdən keçir. Məktəb illərində 

bu texnologiyalara yiyələnmək informasiya cəmiyyəti quruculuğunda şa-

girdlərin fəal iştirakını təmin etmiş olur. [14] 

Müasir məktəblilərin əksəriyyətinin kompyuter bacarıqları vardır. On-

lar bir düyməni basmaqla dünya arenasını seyr etməyə nail olurlar. Belə bir 

sivil şəraitdə müasir təlim metodları ilə işləməyi öyrənməyən, İKT bacarıq-

larına yiyələnməyən müəllimlər söz yox ki, sinif qarşısında çətinliklərlə 

rastlaşacaqlar. Sinif-dərs sisteminin meydana gəldiyi XVII əsrdən sonrakı 

yüzilliklər ərzində əyani-illüstrativ təlim, proqramlaşdırılmış təlim, prob-

lemli təlim, alqoritmləşdirilmiş təlim, differensiallaşdırılmış təlim və s. 

kimi müxtəlif təlim tipləri meydana gəlsə də, onların heç biri pedaqoji prak-

tikada tam vətəndaşlıq hüququ qazana bilməmiş, bəziləri isə öz didaktik də-

yərini çoxdan itirmişdir. Mövcud şərait isə təlimdə innovativ metodlardan 

istifadəni zəruri edir. [17] 

Yalnız klassik təhsil formasına istinad edən ənənəvi təhsil informasi-

ya cəmiyyətində ixtisaslı kadrların hazırlıq keyfiyyətlərinin artırılmasına 

olan tələblərə, ümumiyyətlə, kadr siyasətinə cavab verə bilməzdi. 

Klassik təhsil sistemi bazasında İKT-nin tətbiqi nəticəsində yaranan 
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yeni təhsil sistemi insanların intellektual imkanlarını dəfələrlə artırır, məsafə fərqi olma-

dan daha çox informasiyanı daha az vaxt ərzində əldə etməyə, keyfiyyətli mənimsəməyə, 

virtual təhsil və s. bu kimi müasir təhsil texnologiyalarını tətbiq etməyə imkan veirir. 

Müasir təhsil klassik təhsilin məkan və zaman sərhədlərini aradan qaldırmaqla insanların 

daima təhsil almasını və yeni biliklərlə silahlanmasını təmin edir. [3, 116] 

Tədris və öyrənmə texnologiyasından bəhs etdikdə ―inteqrasiya‖ sözü istifadə olu-

nur. Texnologiya gündəlik həyatımızın bir hissəsi olduğundan, inteqrasiya fikrini yenidən 

düşünmək lazım gəlir. Bu proses texnologiyanı tədris planına daxil etmək və tədrisə dəs-

tək olmaq üçün texnologiyanı tədrisə tətbiq etmək məqsədi daşıyır. Yəni texnologiya 

təlim təcrübəsinin ayrılmaz hissəsinə çevrilir. 

Texnologiyanın istifadəsi maşınlar (kompyuter avadanlığı) və alətlərlə məhdud-

laşmayıb, həm də insanlar, maşınlar və ətraf mühit ilə struktur əlaqələri də əhatə edir. 

Texnoloji inteqrasiya müəllimlərin texnologiya ilə tanışlığı və müəyyən bir fəaliyyət və 

ya tapşırığı daha effektiv yerinə yetirmək üçün texnologiyadan necə istifadə etməsi ba-

xımından müəyyən edilir. 

İKT-nin təhsildə tətbiqi və inteqrasiyası Azərbaycan vətəndaşlarının müasir bilik-

lərə və bacarıqlara malik olan yeni nəslinin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək 

mahiyyətli məsələdir. Son illər təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdiril-

məsi və təhsildə İKT-nin tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması ölkəmiz-

də prioritet istiqamətlərdən biri olmuşdur. Bu dövrdə təhsil sistemində İKT-nin tətbiqi 

sahəsində müxtəlif layihələr və tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilmişdir ki, bu da ölkə-

nin təhsil sahəsində aparılan islahatların çox vacib mərhələlərdən biri olmaqla təhsil 

ocaqlarında İKT infrastrukturunun qurulmasına yönəlmişdir. [1] 

Bütün bunlarla bərabər, ölkənin təhsil sistemində müasir informasiya və kommu-

nikasiya texnologiyalarının tətbiqinin hazırkı səviyyəsi istər dinamik inkişaf edən iqtisa-

diyyatımızın mövcud imkanları, istərsə də dünya təhsil məkanına inteqrasiya baxımın-

dan qənaətbəxş hesab edilə bilməz. Ölkədə təhsil ocaqlarının kompüter avadanlığı ilə tə-

minatındakı irəliləyişlərə rəğmən, bütövlükdə təhsil sisteminin informasiya infrastruktu-

runun səviyyəsi günün tələblərindən uzaqdır. [1] 

2003-cü ildə qəbul edilmiş ―Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnolo-

giyalarının inkişafı üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)‖ Azərbaycan üçün məhz 

təhsil sahəsi İKT-nin tətbiq istiqamətləri içərisində ən yüksək prioritetə malik istiqamət 

hesab edilmişdir. Artıq Azərbaycanda təhsilin modernləşdirilməsi, təhsildə informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. 

Hazırda ölkədə təhsilin informasiyalaşdırılmasına dair hüquqi baza yaradılıb, 

məktəblərə kompyuter, noutbuk və elektron lövhələr verilir, şəbəkə avadanlıqları ilə tə-

min edilməkdədir. Təhsilli gənc nəslin yetişdirilməsi, onların müasir texnologiyaların 

fəal istifadəçiləri, yaradıcıları kimi formalaşması, İKT-nin təhsil prosesinin bütün mər-

hələlərinə inteqrasiyası ilə informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun müasir təhsil sis-

teminin qurulması, rəqəmli təhsil informasiya ehtiyatlarının yaradılması, müəllimlərin 

kompyuter biliklərinin artırılması, elektron-təhsil və distant təhsil sisteminin müasir tə-

ləblərə uyğun inkişaf etdirilməsi, xüsusi qayğı tələb olunan sosial qruplar da nəzərə 

alınmaqla, fasiləsiz təhsil konsepsiyasının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi elek-

tron-təhsilin əsas məqsədlərindəndir. 

Təlimdə texniki vasitələr və İKT-dən istifadə şagirdlərin tədris olunan mövzunun 

ətraflı mənimsəməsi, lazımi bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə stimul verməklə yanaşı 

müəllimin sərf etdiyi əməyi də qismən yüngülləşdirən yüksək tədris situasiyası yarat-
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mağa qadir olan müasir vasitələrdir. Bu vasitələrdən istifadə şagirdlərdə informasiya ba-

zasının çoxalmasına və mövzunu asanlıqla dərk etmələrinə şərait yaradır. [16] 

İnternet əsaslı xarici dil təlimin ənənəvi təlimlə müqayisədə bir sıra üstünlükləri 

vardır: 

– günün tələblərinə uyğun olaraq daim dəyişir və yenilənir; 

– informasiyanın saxlanması, emalı, istifadəsi və ötürülməsini asanlaşdırır; 

– informasiya mübadiləsi və məlumat paylaşımını dəstəkləyir; 

– onlayn kursların yaradılması və bu kurslarda iştirak üçün imkan yaradır; 

– dünyanın istənilən yerindən istənilən zaman və istənilən sıxlıqla internet mate-

riallarına müraciəti təmin edir; 

– aktiv və müstəqil öyrənməyə təşviq edir; 

– dil təlimində bütün dörd əsas fəaliyyətin – oxuyub-anlama, dinləmə, yazı və da-

nışıq vərdişlərinin inkişafı üçün şərait yaradır; 

– istifadəsi daha ucuz başa gəlir; 

– format seçimində müxtəlifliyi təmin etməklə fərqli öyrənmə yönümlü tələbələrin 

mətn, video, audio, şəkillər, interaktiv testlər və s. istifadə etməklə öyrənməsinə şərait 

yaradır [9, 37-39] 

İndi İKT yalnız təhsil prosesini təmin edən üsul deyil. İKT məktəblinin müstəqil 

qavrama qabiliyyətini təmin etmək üçün yeni imkanlar açır. Burada İKT katalizator ro-

lunu oynayır, onlar uşaqları yeni biliklərə sövq etməyə kömək edir. İKT-nin istifadəsi 

təlim prosesini həm əyaniliyi ilə zənginləşdirir, öyrənənlərin tədqiqat aparma, çoxsaylı 

informasiya bazasından bəhrələnmə, gərəkli olanı seçmə və məqsədəuyğun istifadə 

etmə imkanları verir, həm də bilikləri praktik şəkildə tətbiq etməyə sövq edir [14]. 

İKT-nin tətbiqilə XXI əsrin tələblərinə cavab verən yeni dərs modelinin yaradıl-

ması və tədris prosesində tətbiqi dövrün tələbidir. Bu baxımdan müəllimlər müasir dərsə 

verilən tələblərə əməl etmək üçün yeni texnologiyaları öyrənməli, daima inkişaf etdir-

məli və sinif otaqlarında təlimin daha keyfiyyətli təşkilində bu imkanlarından səmərəli 

istifadə etməlidir. 
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Ализаде Хaнимзар  

Преимущества использования ИКТ в изучении иностранных языков 

(Резюме) 

В данной статье представлены преимущества использования ИКТ в изучении ино-

странных языков. Сегодня Интернет играет важную роль в изучении языка. Это вызывает 

мотивацию студентов, способствует самостоятельности в изучении языка и развивает их 

языковые навыки. Поэтому необходимо знать о возможностях, предоставляемых ИКТ, и 

применять их для изучения языков. 

 

Alizadeh Khanimzar  

Advantages of using ICT in foreign language learning 

(Summary) 

This paper presents the advantages of using ICT in foreign language learning. Today In-

ternet plays a vital role in language learning. It evokes students’ motivation, promotes autonomy 

in language learning, and develops their language skills. Therefore, it is necessary to be aware 

of the opportunities presented by ICT and to apply it to language learning. 
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ƏKBƏROVA A. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 
DĠSKURS ANALĠZĠNDƏ KOQNĠTĠV YANAġMA 

 
Açar sözlər: diskurs, koqnitivizm, diskursa koqnitiv yanaşma 

Ключевые слова: дискурс, когнитивизм, когнитивный подход к дискурсу 

Key words: discourse, cognitivism, cognitive approach to discourse 

 

Son illərdə dünya dilçiliyində olduğu kimi Azərbaycan dilçiliyində də 

istər koqnitivologiya ilə, istərsə də diskurs analizi ilə bağlı araşdırma və təd-

qiqatların sayı durmadan artır. XX əsrin sonlarında humanitar və sosial elm-

lər sahəsində diskurs və onun məğzi, strukturu, cəmiyyət və fərd arasında 

olan əlaqəsi haqqında, həmçinin onun praqmatik və koqnitiv xüsusiyyətləri 

ilə bağlı çoxsaylı tədqiqatlar meydana çıxmışdır. Məlumdur ki, diskurs, nitq, 

mətn, ümumilikdə dil və onun struktur vahidləri tamamilə fərqli linqvo-

psixoloji kateqoriya və anlayışlar olsalar da, nəticə etibarı ilə onların hamısı 

tək bir məqsədə – ünsiyyət ehtiyacını ödəməyə xidmət edir və məhz bu məq-

sədlə yaranmışdır. Diskurs fransız dilindən tərcümədə ənənəvi olaraq ―fikir 

yürütmə‖, ―mühakimə‖ mənalarında işlədilmişdir. Diskursa böyük fənnlərar-

ası bir sahə kimi yanaşılır və onun dilçilik, sosiologiya, psixologiya, antropo-

logiya və s. sahələri özündə birləşdirdiyi qeyd olunur. Tədqiqatçılar diskurs 

analizi sahəsində adlarını çəkdiyimiz elm sahələrinin inkişafında dayanan 

mühüm aspektlər ortaya çıxarmışlar. Bu yanaşmalardan daha çox onun linq-

vistik və koqnitiv tərəfləri üzərində diqqətimizi cəmləyəcəyik. Linqvistik dis-

kurs analizi dili təşkil edən məfhumların məcmusu - bütünlüklə diskurs ter-

mini altında birləşir. E.Benvenist xüsusi bir nəzəriyyə yaradaraq diskursa 

nitqin xarakteristikası nöqteyi-nəzərindən yanaşmışdır. Daha sonra bu sahədə 

Z.Hərris, T. van Dayk, U.Eco kimi alimlər tədqiqatlar aparmış və diskursun 

müxtəlif tərəflərini işıqlandırmışlar. Əslində bir çox diskurs tədqiqatçıları, 

filosoflar, sosioloqlar, semiotiklər, psixoloqlar, dilşünaslar özləri də bilmə-

dən çox vacib missiya yerinə yetiriblər. Z.Hərrisə görə, diskurs verbal kom-

munikasiyada qrammatik formaların və mətnlərin ard-arda sıralanmasıdır. 

Diskursa ünsiyyət nəzərindən yanaşan T.van Dayk isə onun kommunikativ 

hadisə olduğunu qeyd etmişdir. Bu fikri nəzərə alsaq o zaman diskursiv ün-

siyyətə real həyatda əyani şəkildə yaşanan ünsiyyət də demək mümkündür. 

M.Fukonun diskursa yanaşmasında əsas üstünlük dildən digər şəxsi (başa 

düşmə, davranış və s.) və sosial təcrübələrə ( irq, cins,sosial status və s) yö-

nəlir və bu zaman diskurs biliyin reprezentasiyası kimi götürülür. Van 

Daykın tədqiqatlarından alınan nəticə isə diskurs iştirakçıları arasında müna-

sibətlərdə dilin və mətnin rolu diqqətdən kənarda qalır və əksinə diskursda 

güc münasibətlərini və ideologiyanı yaradan strukturların sabitliyi əsas amil 

kimi götürülür. Keçən əsrin ikinci yarısından dilçilər dil faktlarını tamvə 

dolğun başa düşmək üçün dilçiliyin ənənəvi prinsiplərindən çıxaraq insan 

beynində baş verən psixi prosesləri, fərdin linqvopsixoloji aləminin öyrənil-

məsi ilə məşğul olmuşlar. Aydındır ki, insan beynində informasiyanın saxla-

nılması və ondan istifadə edilməsi probleminin işıqlandırılması böyük izahat 

tələb edir. Mətnin yaranması prosesi bütövlükdə nitq fəaliyyəti kimi başa dü-
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şüldüyündən nitqin yaranması mexanizminin mühüm aspektlərini müasir elm nəzərin-

dən koqnitiv adlandırmaq olar. Bu aspektlərə nitqin daxili mexanizmi, onun təsviri, da-

nışanın hansı strategiyalardan istifadə etməsi və nə etməsi daxildir. Bu səpkidə həm psi-

xologiya, məntiq, dilçilik və fəlsəfə problemləri çərçivəsində, həm də dil və təfəkkürün 

qarşılıqlı əlaqəsi tərəfindən yanaşa bilərik. Mətn yaradılması zamanı insanın həm kom-

munikativ, həm də psixi fəaliyyəti işə düşür. Mətn bir kommunikativ vahiddir və o özlü-

yündə müəyyən koqnitiv informasiyaya malikdir. Burada mətnin funksiyası qəbul edən 

şəxsə bu informasiyanın ötürülməsidir. Ətraf aləm haqqında olan biliklərimizdən əlavə, 

mətnin sosial konteksti, hər hansı bir məlumatı ötürməsi bacarığı, mətni planlaşdıraraq 

idarə etmək və digər xüsusiyyətlər də müəyyən rol oynayır. Beləliklə, keçən əsrin sonla-

rında koqnitiv elmlər adlı yeni sahə meydana çıxdı. Burada daha çox qabardılar məfhum 

bilik və onun reprezentasiyasıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, M.Fukonun diskurs və bilik arasında əlaqənin mövcudlu-

ğu haqqındakı ideyaları hələ XX əsrin 80-ci illərində yeni diskursiv-koqnitiv paradiq-

manın yaranmasına səbəb oldu. Diskursiv analizin koqnitiv perspektivləri, ilk növbədə, 

koqnitiv elmin əsas obyekti olan biliyin reprezentasiya üsullarının tədqiqini nəzərdə tu-

tur (3). Koqnitiv dilçilik dilin insan beyniylə əlaqələnməsini tədqiq edir. Bu C.Ləkofun 

yaratdığı koqnitiv öhdəlik tərifidir. Bu öhdəlik ağıl, beyin və koqnisiya haqqında dilçilik 

araşdırmalarını birləşdirir. Burada əsas diqqət koqnisiya prosesində dilin funksiyasını 

müəyyənləşdirməkdir. Hər şeydən öncə koqnisiyaya ümumilikdə insan beynində infor-

masiyanın qəbulu, saxlanması, yenidən istifadəsi və ötürülməsinin bütün prosesləri aid-

dir. Bu proseslər bilavasitə şüurun fonunda baş verir. Bu zaman müxtəlif bilik sistemləri 

fərqləndirilir (7) 

Koqnitiv tərəqqi keçən əsrin son illərində dilçiliyin inkişafını şərtləndirən amillər-

dən birinə çevrildi. Onun sürətli inkişafının əsasında dilçilikdəki antroposentrik tenden-

siyalar dayanır. Koqnitiv paradiqma çərçivəsində semantika, sintaktika və praqmatika-

nın sintezi mümkündür. Müasir tədqiqatlar göstərmişdir ki, hər bir nitq aktı arxasında 

dayanan biliklər sistemi mürəkkəbdir. Onlar danışıq zamanı istifadə olunur və nitq fəa-

liyyətində aktivləşir. Informasiyanın koqnitiv cəhətdən emal edilməsi prosesi və mexa-

nizmi müxtəlif mənbələrdən düzgün qəbul edilən informasiya ilə əlaqəlidir. Bu mənbə-

lərə: dinləmənin sistemi, qavrama, görmə və yaddaş aiddir. Deyilənlə başa düşülən ara-

sında boşluq qəbul edənin yaddaşındakı biliyin işlədilməsi ilə yaranan görünməz nəticə-

lər vasitəsi ilə doldurulur. Müasir dilçilikdə koqnitivizm fikrin ənənəsi kimi qiymətlən-

dirilir. Çox zaman koqnitiv dilçiliyin təcrübəsində təbii diskurs məlumatı rədd edilir və 

diskurs fenomeninə diqqət ayrılmır. Bu həmin dövrlərdə nəşr olunmuş əsərlərdə yer ay-

rılmaması ilə əlaqələndirilir. Bu fikirlərə baxmayaq, koqnitiv dilçilik öz diqqətini dilçi-

lik fenomenlərinin koqnitiv araşdırmasına yönəltmişdir. Son on il ərzində diskursa və 

onun təhlilinə olan yanaşma tamamilə yeni müstəviyə çıxarılmış və bu gün diskursiv-

koqnitiv paradiqma adlı yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Beləliklə, diskursun forma-

laşmasında diqqət yalnız sosial situasiyanın həlledici roluna deyil, eyni zamanda kom-

munikativ situasiyaya yönəlmişdir. Bu zaman isə Kritik Diskurs analizinin tədqiq etdiyi 

iki müxtəlif yanaşmaya gətirib çıxarır. Bunlardan biri sosial, digəri sosio-koqnitiv ya-

naşmadır. Bəzi araşdırmaçılar sırf sosial və yaxud sosio-koqnitiv aspetin üzərində daya-

nırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, onlar bir-birilərini inkar etmirlər. Burada diskursun for-

malaşmasında prioritetin cəmiyyət və ya şəxsiyyət olduğu haqqında danışılır. 

Diskursa sosio-koqnitiv yanaşmanın tərəfdarı olan T.van Dayk sosial strukturlar 

ilə diskurs strukturları arasında birbaşa əlaqə ideyasını, yəni sosial situasiyanın üstünlü-

yü fikrini dəstəkləyən tədqiqatçılara zidd olaraq sosial strukturların diskursa birbaşa 
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deyil, dolayısı ilə təsir etdiyini iddia edir (1). Konseptlərin koqnitiv-diskursiv analizi no-

minasiya zamanı ətraf mühitin kateqorizasiyaya uğramasını deməyə imkan verir. Onlar 

anlaşılan interpretasiya normalarına uğrayaraq qiymətləndirirlər. Beləliklə, adaptasiya-

nın məqsədi təqdim olunur və onun köməyi ilə baş verən modifikasiyalar dilin vasitəsilə 

ictimai həyatda insanların cəmiyyətdə şüurunda artıq mövcud olan milli və mədəni ste-

reotiplərə uyğunlaşır. Diskursa sosio-koqnitiv yanaşma nəinki sosial kontekstə, eləcə də 

diskurs iştirakçılarının səriştə və fon biliyinə və bundan irəli gələn onların koqnitiv ba-

carığına əsaslanır (3). 

Faktiki olaraq diskurs analizinin dəqiqliklə anlamanın yeganə yolu koqnitiv siste-

min gizli elementlərinin dərk edilməsidir. Onlara yaddaş, diqqət, şüur, biliyin reprezen-

tasiyası, kateqoriyalaşma və s. aiddir. Diskurs insanın koqnitiv sistemi vasitəsilə hazırla-

nır. Həmçinin, onu qəbul edən də koqnisiya vasitəsilə bunu həyata keçirir. Mətnin mə-

nası mətni qəbul edənin fon biliklərilə əlaqə yaranması prosesində, yəni eksplisit infor-

masiyanın implisit informasiya ilə qarşılıqlı əlaqəsində aktuallaşır. Qəbul edənin fon 

biliklərinin həcmindən, onun təcrübəsindən, dil vasitələrinin istifadə bacarığından, səriş-

təsindən və digər faktorlardan asılı olaraq, mətnin mənası ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən 

fərqli qəbul olunur. Lakin mətni göndərən tərəfindən daxil edilən informasiya mütləq 

qəbul edənin şüurunda mətn tərəfindən proqramlaşdırılmış ekstralinqvistik situasiyanın 

psixi əksini yaradacaq. Diskursun praqmatik və koqnitiv aspektləri diskurs araşdırmala-

rında ən zəruri problem və ən maraqlı məqamlardan biridir. Son vaxtlar müasir dilçilik-

də koqnitiv-diskursiv paradiqmanın inkişafının nəticəsi olan diskursun koqnitiv kon-

tekstini formalaşdıran dil vasitələrinin və ekstralinqvistik amillərin işlənməsi arasında 

olan qarşılıqlı əlaqənin tədqiqinə böyük maraq yaranıb. Diskursun linqvokoqnitiv tədqi-

qini apararkən linqvistik 

strukturlarda fərdin dünya haqqında bilik strukturlarının təzahürü, habelə insana, 

cəmiyyətə xas olan fikirlər aşkar olunur. Koqnitiv təhlilin köməyilə insanların dünya 

haqqındakı fikirlərini, onların simpatiya/antipatiyalarını, dəyər anlayışlarını dəyişmək, 

həmçinin vəziyyəti dəyərləndirmək olar. Sosial situasiya ilə diskurs arasında birbaşa 

əlaqə olmadığından birbaşa təsir də mövcud deyil. Yalnız koqnitiv fenomen koqnitiv 

prosesə birbaşa təsir edə bilər. 

Koqnitiv linqvistikanın əsas işlənilən mövzularının leksikanın freym analizinə 

həsr olunmasına baxmayaraq, E.S.Kubryakovaya görə diskursun koqnitiv fenomen ol-

ması haqqında fikirlər, diskurs iştirakçılarının şəxsi keyfiyyətlərini nəzərə alaraq, dilin 

sosial və linqvokulturoloji kontekstinin işlənməsinin tədqiqi ehtiyacı biliyin transforma-

siyası və yeni biliklərin yaranması ilə bağlı olan koqnitiv linqvistikanın təsiri altında ya-

ranmışdır (3). Bədii diskursa koqnitiv yanaşma şəxsin koqnitiv dilçilik haqqında bacarıq-

larının olmasını zəruri sayır. Bu yanaşmaya görə nitqin meydana gəlməsinə təfəkkür əmə-

liyyatı kimi baxılır. Bu zaman dilin strukturları ilə koqnitiv strukturlar birgə nəzərdən ke-

çirilir. Daxili leksika nitq fəaliyyətinin təmin olunması kimi qəbul olunur. Eyni zamanda 

informasiyanın koqnitiv cəhətdən emalının mexanizmi müxtəlif mənbələrdən məneəsiz 

qəbul edilmiş informasiya ilə əlaqələndirilir. Bu mənbələrə dinləmə, anlama, görmə və 

yaddaş daxildir. Bu proses özlüyündə də dilin tədqiqatına yönəlir. 

Koqnitiv yanaşmaya görə, nitqin yaranmasına təfəkkür prosesi kimi baxılır, eyni za-

manda, bu da koqnitiv və dil strukturlarını onların daim birgə fəaliyyətində və çulğalaşma-

sında nəzərdən keçirir. ( 6 ) 

Diskurs bilik və strukturların sxemləri və ümumiləşmələri olduğu halda, mətn dis-

kursun spesifik və unikal realizəsidir. Diskursun formalaşma səbəbləri, formalaşması və 

uğuru diskurs iştirakçılarının daxili kontekstindən asılıdır. Daxili kontekst dünya haq-
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qında insanın fərdi biliklər sistemidir. O, bilik haqqında bilikdir. Diskursun subyektivli-

yi də daxili kontekstə əsaslanır. Diskursun yaranmasını şərtləndirən onun iştirakçılarının 

koqnitiv qabiliyyətini bu cür təsnif etmək olar: mətni göndərən diskursda başa düşmə, 

inferensiya və şərh üçün zəruri olan müəyyən linqvistik və ritorik ( bunları koqnitiv də 

adlandırmaq olar) vasitələrindən istifadə edir; mətni qəbul edən diskursun formalaşması 

prosesində eni bilikdən istifadə edir (1)/ 

Beləliklə, diskurs subyektin koqnitiv proseslərin nəticəsinin ifadəsidir. Diskursda 

insan amili linqvistik vasitələrlə əvəzləndiyindən, diskurs elə insanın özüdür. Diskurs 

tədqiqatlarında koqnitivizm, bilik və onun reprezentasiyası əsas mövqedə dayanır və 

araşdırmalara cəlb olunur. Çünki, bilik insanlara ilk öncə dil vasitəsi ilə çatdırılır.Bu 

zaman dilin qrammatik, leksik və üslubi ifadə zənginliyi diskursda həmin reprezentasi-

yaları çox rəngarəng edir. 
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Akbarova Aydan 

Cognitive approach in discourse analysis 

(Summary) 

This articl is about new and more investigated trend-discourse, its definition, cognitive 

approach to discourse analysis etc. Discourse analysis is a huge interdisciplinary field. A variety 

of disciplines, including linguistics, psychology, sociology, anthropology, cognitivism and 

many others, contribute to discourse analysis. Cognitive linguistics is the study of how language 

relates to the human mind. Discourse is produced in and by a speaker’s cognitive system. The 

only way to adequately understand discourse processes isthrough understanding the underlying 

elements of the cognitive system, such as memory, attention, consciousness, knowledge repre-

sentation, categorization, etc. 

 

Акберова Айдан 

Когнитивный подход в дискурс-анализе 

(Резюме) 

Данная статья посвящена новому и более изученному направлению - дискурсу, его 

определению, когнитивному подходу в дискурс-анализе и т.д. Дискурс-анализ - это ши-

рокая междисциплинарная область. Различные дисциплины, включая лингвистику, пси-

хологию, социологию, антропологию, когнитивизм и многие другие, содействуют с дис-

курс-анализом. Когнитивная лингвистика - это изучение того, как язык соотносится с че-

ловеческим разумом. Дискурс воспроизводится внутри и со стороны когнитивной систе-

мы говорящего. Единственным путем адекватного понимания процессов дискурса явля-

ется понимание таких подлежащих элементов как память, внимание, сознание, репрезен-

тация знаний, категоризация и т.д. 
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SADIQLI F. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

EVFEMĠZMLƏR VƏ DĠSFEMĠZMLƏRĠN STRUKTURU VƏ 

SEMANTĠKASI 
 

Açar sözlər: evfemizmlər, disfemizmlər, semantika, dilçilik, siyasi 

evfemizmlər 

Ключевые слова: эвфемизмы, дисфемизмы, семантика, лингвистика, 

политические эвфемизмы 

Key words: evfemisms, dysfemisms, semantics, linguistics, political 

evfemisms 

 

Evfemizm yunan mənşəli söz olub, ―yaxşı‖ (ei) və ―danışmaq‖ 

(phemi) sözlərinin birləşməsindən yaranıb, mənası nəzakətlə danışmaq de-

məkdir. Dilçilikdə evfemizmlər kobud, vulqar, ədəbsiz səslənən sözlərin, 

ifadələrin yerinə daha nəcib, mədəni mənalı sözlərin işlənməsidir. Mənanı 

yumşaltmağa, daha mədəni formada ifadə etməyə xidmət edir. 

―Eupheme‖ etimoloji cəhətdən haqqında danışılması və ya adının çə-

kilməsi münasib sayılmayan dini məfhumların yerinə işlənən söz və birləş-

mələrə deyilirdi, başqa sözlə, kafir danışığının (blaspheme) əksi demək idi. 

Bu terminin etimologiyasının dərinliklərinə varanda görünür ki, ilkin mər-

hələdə dini qadağaların yaranması nəticəsində belə sözlərə ehtiyac yaran-

mışdı. Ən qədim evfemizmlər dilə gətirilməsi yasaq olan ilahların adlarıdır. 

Araşdırılan mənbələrə əsasən evfemizmlərin ingilis və Azərbaycan 

dillərində olan leksik-semantik məna qruplarına dair aşağıdakıları söyləmək 

olar: 

a) ailə münasibəti ilə əlaqədar evfemizmlər; 

b) evlənmək və evləndirməklə əlaqədar yaranan evfemizmlər; 

c) ailəyə çatdırılan xəbərlərlə əladədar evfemizmlər. 

Evfemizmlərin təsnifatı (3, s.15): 

• yaranmanın semantik üsulları (mənanı ümumiləşdirərək perifraz-

laşma və mənanın metaforizasiyası siyasi evfemizmlərin yaranmasının ən 

produktiv üsulları hesab olunur); 

• siyasi evfemizmlərin ən geniş yayılmış sahələri siyasət və hərbdir; 

• ingilis dili daşıyıcıları üçün yumşaltmaq və gizlətmək tələb edən icti-

mai həyatın ən ―zəif‖ aspektləri bunlardır: mənfi reaksiyaya (münasibətə) 

səbəb olan iqtisadiyyat və biznesdə fəaliyyət, mənfi xarakteristika və keyfiy-

yətlər (ictimai insanlar), hökümətdə, totalitar rejimdə azadlığın boğulması. 

İngilis dilində ―siyasi‖ sözünün strukturunun müqayisəli təhlilinə fikir 

versək görərik ki, bu söz çox hallarda ―hökumət‖ və ―dövlət‖ anlayışları ilə 

sıx bağlıdır. İngilis dilində siyasi evfemiya, əsasən hökumət və idarəçilikdə, 

ictimai hərəkat və ictimai həyatda istifadə olunur. 

Evfemizmlərin tədqiqi ilə bir sıra tətqiqatçılar məşğul olmuşdur 

(D.K.Zelenin, V.Xavern, Ç.Keyni, A.M.Kasev, X.Nurp, A.C.Kurkiyev, 

B.А.Larin, А.А.Xapanskaya). Evfemizmlərin təsnifatında dörd əsas tematik 

qrup aiddir: 

1) nəzakətlilik prinsipinə uyğun gələn evfemizmlər; 

2) tabu prinsipinə əsaslanan evfemizmlər; 
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3) iqtisadi, siyasi və sosial həyatda mənfi hadisələri kamuflyaj edən evfemizmlər; 

4) müxtəlif ixtisasların sosial statusunu artıran evfemizmlər. 

Linqvistik ədəbiyyatda ―evfemizm‖-in kifayət qədər tərifinə rast gəlmək olar. Bu 

təriflər təhlil olunmuş və üç böyük qrupa bölünmüşdür: 

Birinci qrupa kobud və xoşagəlməz ifadələrin yumşaldılmasına xidmət edən evfe-

mizmlərin tərifi (Ç.Kapu, L.R.Qalperin, A.Spirs və başqaları); İkinci qrupa əsas funksi-

yası başqa sosial motivlərin vacibliyini bildirən evfemizmlərin tərifi (E.Patric, A.Kasev, 

K.Allan, E.İrina və başqaları); Üçüncü qrupda isə əsas funksiyalardan biri reallığın giz-

lədilməsi hesab olunur (C.Lourens, C.Niman, K.Silver və başqaları). Bu deyilənlərdən 

belə nəticəyə gəlmək olur ki, evfemizmlər üç funksiya yerinə yetirir: 

1. Danışan üçün kobud və xəşagəlməz sözün yumşaldılması. Bu zaman danışan 

nitq predmetini qiymətləndirir və düz ifadə onun tərəfindən kobudluq, sərtlik və nəza-

kətsizlik kimi qəbul olunur; 

2. Əks tərəf üçün kobud və ya xoşagəlməz sözün yumşadılması. Bu hal kontekst 

və nitqin şərtlərindən asılı olaraq əmələ gəlir; 

3. Reallığın gizlədilməsi. Bu cür birləşmələr nəinki mənanı sadəcə yumşaldır, həm 

də hadisənin mahiyyətini gizlədən ifadələri seçir (2, s.26). 

Bəzi tədqiqatçılar, məsələn, E.P.Seniçkina evfemiya hadisəsində bir neçə sosial 

faktoru seçir. Biz evfemizmlərin istifadəsinin sosial şərtlənə bilən motivləri haqqında 

onun fikri ilə razıyıq. Evfemiyanın sosial şərtlənməsi haqqında danışdıqda, bir neçə 

səbəb gətirmək olar: 

– insan dili ünsiyyət vasitəsidir, o, sosial təbiətə malikdir; 

– insanın özü və onun daxili aləmi sosial xarakterlidir, yəni ictimai yönümlü və icti-

mai şərtlidir; 

– evfemistik əvəzlənmənin psixoloji mexanizmi ünsiyyət zamanı aktivləşir; 

– evfemizmin seçimi ünsiyyətin vəziyyətindən aslıdır. 

Dilçilikdə ―tabu‖ anlayışının mənaları haqda müxtəlif fikirlər var. Tabunun yaran-

masını alimlər insan cəmiyyətinin ən erkən mərhələlərinə aid edirlər. 

Tabu söz və birləşmələr arasında ilk növbədə heyvan adları, əxlaqi tabular özünə-

məxsus yer tutur. Əxlaqi tabunun hərəkət və ünsiyyət prosesindəki təzahür formaları 

vardır. Keçmiş əxlaq normalarına görə kişi öz uşaqlarının adlarını öz böyüklərinin ya-

nında çəkə bilməzdi. Bu həm əxlaqi, həm də etnoqrafik tabudur. Bu adət Azərbaycan 

xalqına xas olsa da, ingilis dilində də belə hallara bəzən təsadüf edilir. 

Tabu cəmiyyətdə, əsasən də qədim cəmiyyətdə, qəbul edilmiş (cəzavermə qorxusu 

altında) və cəmiyyətin hər hansı bir üzvünün müəyyən bir hərəkəti ilə bağlı sözlərdir və 

onları işlədənlər ilahi qüvvələr tərəfindən ciddi cəzalandırılırdılar. 

Z. Freyd ―Totem və Tabu‖ kitabının fəsillərinin birində tabunu aşağıdakı məna növləri-

nə ayırmışdır: 

1. ölülərlə bağlı tabular; 

2. heyvan adları; 

3. bitki, mineral, təbiət hadisələri; 

4. bədən üzvlərinin adları; 

5. ölüm və xəstəlik adları. 

Zaman keçdikcə bir sıra tabular (hüquqi, sosial, dini) dövlət tərəfindən də yaradı-

lır. Mədəni cəmiyyətdə yol verilməyən tabular, işlənməsi məqbul sayılmayan sözlər, on-

larla bağlı müzakirələr satira və komediyalarda, yumoristik ifadələrlə işlədilir: 

1. qidaya və ya içkiyə dair tabu; 

2. simanın (üzün) açılmasına dair tabu. 
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Tabunun əsas mənasını (ibtidai insanlarda misilsiz güclərin düşməncəsinə təzahü-

ründən can qurtarmaq məqsədilə müəyyən hərəkətlərə dini yasaqlar yalnız bir neçə ev-

femizm və evfemizasiya mənbələri təşkil edir (tanrının adını, əzrail, pis ruhlar, heyvan 

adlarını bildirən tabulara qoyulan dini yasaqlar). Qeyd edək ki,tabu və evfemiyanın dini 

və mənəvi motivləri bəşər tarixi boyu paralel və birgə iştirak etmişdir [3, s.78]. 

Araşdırmalar nəticəsində əldə olunmuş faktlara əsasən, deyə bilərik ki, evfemizmlə-

rin yaranmasına səbəb tabuların mövcud olması olmuşdur. Disfemizmlər isə evfemizmlə-

rin əksi kimi yaranmışdır. Əslində disfemizmlər də tabuya bənzəsə də mənanı sərt, kobud, 

mənfi şəkildə və daha təsirli ifadə edə bilir. Disfemizmlərdə üslubi modallıq və subyektiv 

münasibət daha güclü olur. 

Məsələn, ingilis dilində to go to hell (cəhənnəmə vasil olmaq(ölmək)), go away 

(rədd olmaq (getmək)) və s. misallar tabu yox, disfemizmdir. 

Evfemizm və disfemizmin əlamətlərini araşdırmaq onları başqa hadisələrin əla-

mətlərindən fərqləndirməyə imkan verir. Slenq sözlərlə ifadə olunan evfemizmləri və ya 

onları slenqin özündən fərqləndirmək lazımdır, çünki bəzən slenqlərə xas neqativ deno-

tatlı peyorasiyaya baxmayaraq, assosiativ melorasiyaya da rast gəlmək olarki, bu da ev-

femizm-slenqizmdir. 

Slenq termini müasir ingilis dili meyarlarından və istifadə dairəsindən aşağı olan 

bütün qeyri-rəsmi sözlərə aid edildiyindən fikir ayrılığına səbəb olur. Bir çox dil daşıyıcı-

ları tərəfindən şifahi, xüsusən də qeyri-rəsmi ünsiyyətdə istifadə edilən slenqlər son dərə-

cədə emosional və ifadəli sözlərdir. 

Beləliklə, neqativ praqmatik effekti neytrallaşdırmaq məqsədilə istifadə olunan 

neqativ çalarlı sözləri parafrazlaşdıran və evfemizmə xas olan yumşaltma funksiyasında 

istifadə olunan slenq ifadələr aiddir. Məsələn: toilet yəni tualet əvəzinə the little house, 

aunt's closet, yəni ayaq yolu, subaşı və s. İfadəni yumşaltmağa və xoşa gəlməz məzmu-

nu gizlətməyə imkan verməyən, lakin danışan tərəfindən ifadəni daha ekspressiv çalarlı 

etmək üçün vərdiş halında istifadə olunan ifadələr məhs slenqlə ifadə olunur [2, s.123]. 

Disfemizmlərin kobud ifadələri bildirməsinə baxmayaraq, vulqarizm və slenqi 

disfemizmdən fərqləndirmək lazımdır. Bu halda əsas fərqləndirmə bu vahidlərin kom-

munikativ məqsədindən ibarətdir. Slenq və vulqarizmlərin istifadəsi vərdiş halını almış-

dır və danışan onların nə bildirdiyi haqda düşünmür və ya onları həddən artıq formal ol-

mamaq üçün, kimi isə təqlid etmək məqsədilə istifadə edir. Disfemizm isə danışan tərə-

findən bilərəkdən müəyyən situasiyaya uyğun eyni denotatın daha yumşaldılmış adının 

olması şərtilə istifadə olunur. Vulqarizmlə ifadə olunmuş disfemizm neqativ praqmatik 

effekti gücləndirir. 

Frazeoloji evfemizmlərdə sinonim formaların yaranmasında aralıq variantların ol-

maması eyni frazeoloji evfemizmlərin yaranmasına səbəb olur. Məsələn: to kill oneself, 

yəni özünü öldürmək əvəzinə to commit suicide, to take one‟s own life, yəni həyatına 

son vermək, həyatına qıymaq və s. eyni frazeoloji evfemizmin müxtəlif formalarıdır. 

Burada yalnız komponentlər variantlaşır. Fikri hərtərəfli, obrazlı və dəqiq ifadə etmək 

üçün əlverişli bədii vasitələrə çevirir. Bədii əsərlərin dilində və nitqdə belə evfemistik 

sinonim cərgələrdən çox istifadə olunur. Bu zaman canlı danışıq dili ilə əlaqə artır və 

frazeoloji ifadə yaradıcılığı zənginləşir. Məna və üslubi cəhətdən bir-birinə uyğun gələn, 

bərabərmənalı olan, lakin mənaçalarlığı və üslubi rəngarəngliyinə görə fərqlənən, deyi-

mi yumşaldan frazeoloji sinonimlər evfemistik frazeoloji sinonimlər adlanır. 

Məsələn: to comb somebody‟s hair, to give somebody a lecture, yəni bir kəsin ca-

vabını vermək, bir kəsə yaxşıca dərs vermək, bir kəsin iynəsini vurmaq. İngilis dilinin 

frazeoloji evfemizmlərində olan sinonimliyə yalnız ədəbi dildə deyil, danışıq dilində də 
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rast gəlinir. Məsələn, to blacken smb‟s eye, yəni bir kəsin gözünü qaraltmaq, göyərt-

mək; to box smb‟s ear, yəni bir kəsin qulağının dibindən sillə vurmaq, to beat somebody 

to feel the pinch, yəni pulsuzluq hiss etmək, ehtiyac hiss etmək və s. The government 

raised taxes so much that even the rich began to feel the pinch [1, s.88]. 

Disfemizm diskursiv-kontekstual hadisədir, yəni söz diskursun müəyyən situasiya-

larında disfemizmə çevrilir, özü özlüyündə o, sadəcə aşağı səviyyəli və ya tabulaşmış lek-

sika hesab olunur. Disfemiyaya xas olan səciyyəvi xüsusiyyət denotatın saxlanılmasından 

ibarətdir, yəni dəyişiklik prosesi konnotativ komponentdə baş verir. Disfemiya halında 

denotat həm mənfi, həm də neytral ola bilər. Beləliklə, evfemizm və disfemizm prosesləri 

dildə və nitqdə yeri olan əks tendensiya, yəni nitqin mənfi ekspressivliyinin yumşaldılma-

sı və ifadənin kobudlaşması, mənfi ekspressiyanın güclənməsi hesab olunur. 

Qeyd edək ki, orta sinif nümayəndələri öz nitqlərində yumşaq korrekt ifadələrdən 

istifadə edərək öz sosial vəziyyətini yüksəlt məküçün hər-hansı bir imkandan istifadə edir-

lər. Buna səbəb elita tərəfindən nə isəbir vəzifə (qulluq) kimi qəbul olunan sosial vəziy-

yətdir və iyerarxiknərdivanın ən yuxarısında dayanaraq onlar öz statusunun qaldırılması 

üçün hiperkorrekt ifadədən istifadə etməməyə cəhd edir. R.Xolderin evfemizmlüğətində 

iki tematik qrup verilir: təhsil və aşağı intellect [4, s. 99]. 

Müvafiq evfemizmlərin istifadəsində adi misallara baxaq. To swear like a lord ifa-

dəsi elitanın müvafiq söz ehtiyatından qaçmamaq tendensiyasını əks etdirir. 

Müvafiq evfemizmlərin istifadəsinin misallarına nəzər yetirək: ´The BBC had 

been offered the series and had turned it down because one of the pupils was academi-

cally subnormal. ´We do have a special course for the Overactive Underachiever con-

tinued. [4, s.189]. 

Publisistik mətndə evfemizmlərin istifadəsi təsəvvürü, resipientin emosiyasını ef-

fektiv təsir etməyə kömək edir, belə ki, nəqletmə daha diqqətə layiq olur. İstifadə olu-

nan evfemizmlər emosional cəhətdən daha maraqlı olur, nəinki onların düz (vasitəsiz) 

nominasiyaları, həm də onların anlamı yaradıcı cəhdlər tələb edir, müəyyən assosiasi-

yalar, maraqlı obrazların zəncirinin yaradılmasıyla bağlıdır. Bu halda düz nominasiya-

nın yumşaldılması evfemizmlərin istifadəsinin əsas məqsədi sayılmır, onlar daha çox in-

triqa funksiyasında istifadə olunur, növbəti anlamı yaradır, ifadəyə maraq doğurur, nəql-

etməyə cazibəlik verir, oxucuda maraq oyadır və mübahisə olunan mövzuya diqqəti cəlb 

edir. [7, s.177]. 
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Садиxлы Фидан 

Структура и семантика эвфемизмов и дисфемизмов 

(Pезюмe) 

Целью данного исследования является изучение политических эвфемизмов, исполь-

зуемых в английских газетах 21 века, и анализ их семантических и структурных особенно-

стей. Задачи анализа: изучить теоретические подходы и исследования, касающиеся понятия 

и особенностей эвфемизмов; выявить политические эвфемизмы, используемые в современ-

ных английских газетах; сгруппировать эвфемизмы в классы по семантическим признакам; 

проанализировать структурно-семантические особенности политических эвфемизмов. Ис-

следование выходит из качественной перспективы, поскольку анализ сосредотачивается на 

описании значений эвфемизмов, найденных в определенных ситуациях. 

 

Sadıqlı Fidan 

Structure and semantics of euphemisms and dysphemisms 

(Summary) 

The aim of this study is to explore the political euphemisms that are used in the English 

newspapers of the 21st century and analyse their semantic and structural features. The objec-

tives of the analysis are: to examine theoretical approaches and studies concerning the concept 

and features of euphemisms; to identify the political euphemisms used in today’s English news-

papers; to group euphemisms into classes according to semantic features; and to analyse struc-

tural and semantic peculiarities of political euphemisms. The research emerges from the qualita-

tive perspective as the analysis focuses on the description of meanings of euphemisms found in 

certain situations. 

 

Rəyçi: filol.ü. f.d. Məmmədbəyli A.Ġ. 
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RÜSTƏMOVA Ş. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ -ĠNG FORMASININ FELĠ SĠFƏT KĠMĠ 

ĠġLƏNMƏSĠ 

 
Açar sözlər: feli sifət,şəkilçi,forma, xüsusiyyətlər, funksiya 

Key words: participle, suffix, form, features, function 

Ключевые слова: причастие,суффикс, форма, свойства, функция 
 

İngilis dilində üç –ing şəkilçili söz var: feli sifət, gerund və feli isim. 

Ing şəkilçili söz felin kökünə artırmaqla düzəlir. Məs.: to take-taking. İng şə-

kilçili söz həm də analitik yolla düzəlir: perfect-having taken, passive-being 

taken, perfect passive -having been taken. 

Feli sifət felin təsriflənməyən formalarından biridir. Feli sifətin ingilis 

dilində iki əsas forması var: felis sifət 1 və feli sifət 2, başqa sözlə desək, 

indiki zaman feli sifəti və keçmiş zaman feli sifəti. 

Feli sifət felin 1 fel və sifətin və ya zərfin xüsusiyyətlərini daşıyan təs-

riflənməyən növlərindən biridir. Bu forma sözün kökünə -ing şəkilçisi artır-

maqla düzəlir. Feli sifətin feli xüsusiyyətləri morfoloji olaraq perfekt və 

məlum/məchul növ kateqoriyalarında, sintaktik olaraq isə birləşdirici kate-

qoriyasında öz əlamətlərini göstərir (3, s.125). 

a) özündən sonra vasitəsiz tamamlıq qəbul edə bilər. Məsələn: 

Seeing Jane, I rushed to greet her. 

We didn‟t utter a word while listening to the story 

b) zərflə təyin edilə bilər. Məsələn: 

Rising early, you‟ll make your days longer. 

Leaving the room hurriedly, he ran out. 

Feli sifətin sifət və ya zərfin əlamətlərini bildirən xüsusiyyətləri isə 

onun sintatktik funksiyalarında təyin və ya zərflik kimi özünü göstərir. Məsələn: 

Arriving at the station, she saw him at once, leaning against the 

railing (zərflik, xüsusiləşmiş təyin). 

I hated the hollow sound of the rain pattering on the roof (təyin). 

Having garaged his car,he remembered that he had not lunched (zərflik). 

Feli sfət bir sıra qrammatik kateqoriyaya malikdir. Bunlardan biri də 

perfekt kateqoriyasıdır. 
Feli sifət I-in qrammatik kateqoriyası bitmiş və qeyri-bitmiş formala-

rın kontrastında özünü göstərir. 

Feli sifətin qeyri-bitmiş formasında feli sifətin feli sifət I-lə ifadə olun-

muş hərəkəti felin təsriflənən forması ilə eynilik təşkil edir. Məsələn: 

He returned to his hut, bringing in his arms a new-born lamb. 

O öz qollarında yeni doğulmuş quzunu gətirərək daxmasına qayıtdı. 

Bəzən qeyri-bitmiş feli sifət I heç bir xüsusi hərəkətə aid olmayan hərə-

kəti ifadə edir. Məsələn: 

The last turning had brouht him into the high-road leading to Bath. 

Axırıncı döngə onu əsas yoldan Batha apardı. 

Qeyri-bitmiş feli sifət I ilk feldən onun nəticəsi olaraq yaxud onun bir 

parçası olaraq dərhal sonra yaranan hadısəni ifadə edə bilər. Məsələn: 
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Lizzy left the room, banging the door shut – Lizzi qapını möhkəm vuraraq otağı 

tərk etdi. 

Birinci və ikinci hərəkət arasında fasilə ola bilər. Məsələn: 

We left at dawn, returning late. Biz şəfəq vaxtı tərk etdik və gec qayıtdıq. 

Bitmiş feli sifət I ilə ifadə olunan hərəkətin felin təsriflənən forması ilə ifadə 

olunan hərəkətdən əvvəl baş verdiyini bildirir. Məsələn: 

They were, indeed, old friends, having been at school together. 

Onlar daha doğrusu çoxdanın dostlarıdır, məktəbdən bəri biryerdə olublar. 

Aşağıdakı hallarda əvvəldə işlənən hərəkət qeyri-bitmiş feli sifətlə ifadə olunar (2, 

s.96): 

a) to come, to enter, to arrive, to leave, to turn, to pass, to cross, to open və s. 

kimi hərəkət bildirən feillərdən yaranarsa, məsələn: 

Arriving at the station, he found his train gone. 

Leaving the house, Andrew continued his round. 

b) to see, to hear, to find və s. kimi hiss və qavrayiş bildirən feillərdən yaranarsa, 

Hearing a noise in the garden, I looked out of the window. 

Finding him so friendly, I asked for the pen and ink aand paper, to write to 

Peggoty. 

c) To put, to put on, to take, to take off, to seize, to grasp, to open və s. kimi 

hərəkətlə bağlı olan xüsusi fəaliyyəti bildirən feillərdən yaranarsa, 

Taking off our shoes, we tiptoes into the nursery. 

Putting on his hat, he took his leave. 

Lakin eyni feillərin bitmiĢ feli sifət forması iki hərəkət arasında məsafə olduğu 

zaman və ya feli sifətlə ifadə olunan hərəkət davam etdiyi zaman istifadə olunur. Məsələn: 

Seeing Jane, I rushed to greet her. 

Having seen the girl only once, I didn‟t recognize her. 

Not having seen her for a long time, I didn‟t recognize her. 

Bəzən bitmiş feli sifət üstünlüyü vurğulamaq məqsədilə istifadə olunur. Məsələn: 

Her husband, finding the right key, fits into the lock of the bureau. 

Yuxarıdakı nümunələrdən də gördüyümüz kimi əvvəlki hərəkəti bildirən qeyri-

bitmiş feli sifət I xəbəri ifadə edən feildən əvvəl işlənir. Sonrakı hərəkəti bildirdiyi halda 

isə xəbəri ifadə edən feildən sonra işlənir. 

Hər iki halda bu Azərbaycan dilinin feli sifət termininə uyğun gəlir (çataraq, 

dönərək, eşidərək, soyunaraq, çırparaq, qayıdaraq və s). 

Feli sifətin kateqoriyalarından biri də növ kateqoriyasıdır. Təsirli feillərin feli 

sifəti həm qeyri-bitmiş, həm də bitmiş olmaqla aktiv və passiv növlərə ayrılır. Məsələn: 

Aktiv formada: When writing letters he does not like to be disturbed – O məktub 

yazanda narahat edilməyi xoşlamır. 

Having written some letters he went to post them – Bir neçə məktub yazaraq 

onları göndərməyə getdi. 

Passiv formada: Being written in pencil the letter was difficult to make out – 

Qələmlə yazılmış məktubu oxumaq çətin idi. 

Having been written long ago the manuscript was illegible – İllər əvvəl yazılmış 

məktubu oxumaq çətin idi (2, s.241). 

Feli sifət I-in sintaktik cəhətdən əsasən sifət və zərfin funksiyasını yerinə yetirir. 

Buna görə də təyin, xəbər və ya zərflik kimi çıxış edə bilər. 

Feli sifətin işlənmə forması aşağıdakı kimi ola bilər: 

a) tək, məsələn: 
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He drank his coffee standing. O qəhvəsini ayaqüstə içdi. 

b) Feli sifət birləşməsinin əsas sözü kimi: 

There are some other people waiting for you. Sizi bir neçə adam gözləyir. 

c) Xəbər birləşməsinin bir hissəsi kimi: 

We found him working in the garden. Biz onu bağda işləyən gördük. 

Feli sifət I cümlədə aşağıdakı funksiyalarda iştirak edə bilər: 

1. Təyin 

Bu funksiyada qeyri-bitmiş feli sifət I məlum növdə işlənir. Bu Azərbaycan dilin-

də bitməmiş feli sifətin adətən məlum növünə uyğun gəir. Feli sifət məchul növdə isə 

Azərbaycan dilində bitməmiş feli sifətin məchul növünə oxşardır. 

Leading – aparıcı 

Asking – soruşan 

Sleeping – yatan 

Being asked – soruşulan 

Being translated – tərcümə olunan 

Being built – tikilən 

Qeyri-bitmiş feli sifət məchul növdə təyin kimi nadir hallarda çıxış edir. Bitmiş 

feli sifət məlum və məchul növdə təyin edici funksiya kimi istifadə olunmur. Bunu da 

qeyd etmək lazımdır ki, feli sifət I təyin funksiyasında üstünlüyü ifadə edə bilmir. O, in-

gilis dilində təyin budaq cümləsi ilə göstərilir. Məsələn: 

I‟ve just talked to the students who have come back from their practice – Mən 

indicə təcrübədən qayıdan tələbələrlə danışdım. 

I talked to the students who came back from their practice last week – Mən keçən 

həftə təcrübədən qayıdan tələbələrlə danışdım. 

2. Zərflik 

a) Zaman mənalı 

Feli sifət I zaman mənalı zərflik funksiyasında eyni anda baş verən və ya əvvəlki 

hərəkətə aid edilir. 

Qeyri-bitmiş feli sifət I adətən to see, to hear, to come, to arrive, to enter, to seize, 

to look out, to talk, to go, to sit, to lie, to stand kimi hiss və hərəkət bildirən fellərlə 

işlənir (6, s.110). Məsələn: 

Ann hearing his step, ran to the foot of the stairs to meet him – Onun ayaq səslə-

rini eşidərək Anna onu qarşılamaq üçün pilləkənlə aşağı qaçdı 

Bitmiş feli sifət I zaman mənalı zərflik funksiyası olaraq əvvəlki hərəkətə aid edi-

lir. Məsələn: 

They wrote because they had to and having written thought only of what they 

were going to write next – Onlar yazmalı olduğu üçün yazdılar və növbəti nəyi yazacaq-

ları barədə düşündülər. 

b) Səbəb mənalı 

Səbəb mənalı zərflik funksiyasında feli sifət I bütün dörd formanın hamısı ilə 

ifadə oluna bilər: bitmiş və qeyri bitmiş, məlum və məchul növlərdə. Daha çox know-

ing, remembering, realizing, expecting, hoping, fearing kimi hiss və emosiyaları ifadə 

edən fellərlə olunan feli sifətlərə rast gəlinir. Məsələn: 

Hoping to catch the train we took a taxi – Qatara çatmaq ümidi ilə biz taksiyə mindik. 

c) Hal-vəziyyət mənalı 

Qeyri-bitmiş feli sifət I-in əsas qrammatik mənası hal-vəziyyət bildirən zərflik 

funksiyasıdır. Bu zaman feli sifət I təsriflənən fellə ifadə olunan hərəkət və ya vəziyyət-

lə paralel olan hərəkət və ya hadisəni bildirir. Məsələn: 
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I laughed and still laughing turned away eastward – Mən güldüm və hələdə 

gülərək şərqə tərəf döndüm. 

d) Davranış mənalı 
They walked by the lake holding hands – Onlar əllərindən tutaraq göl kənarında 

gəzdilər. 

Davranış və hal-vəziyyət bildirən zərflik funksiyasında olan feli sifət I bir biri ilə 

çox oxşardır. Fərq sadəcə ondadır ki, davranış bildirən zərflik təsriflənən felin hərəkəti-

ni xarakterizə edir, digəri isə ona paralel hərəkəti ifadə edir. 

e) Müqayisə mənalı 

Bu funksiyada çıxış edən feli sifət I ―as if‖ və ya ―as though‖ bağlayıcıları ilə 

ifadə edilir. Məsələn: 

Lena gave me a long look as though seeing me for the first time – Lena mənə uzun 

bir baxişla baxdı, sanki ilk dəfə görürdü. 

f) Şərt mənalı, məsələn: 

Oh, do go upstairs, Lizzy! You‟ll only catch a cold, hanging around the passage – 

Lizzi yuxarı çıx, yoxsa sən koridorda qalaraq soyuqlayacaqsan. 

g) Güzəşt mənalı 
But why did he marry her, feeling as he did about everything? – Hər şeyi hiss 

edərək necə evləndi onunla?(2, s.246) 

3. Predikativ kimi 

Bu funksiyada sadəcə qeyri-bitmiş feli sifət I işlənə bilər. Məsələn: 

The story is amusing. The answer is suprising. 

Feli sifət I digər əlaqələndirici fellərlə də işlənəbilər: 

Isidora remained standing – İsidora ayaqüstə qaldı. 

4. Mürəkkəb feli xəbərin bir hissəsi kimi 

Presently other footsteps were heard crossing the room below – Aşağı otağa 

keçərkən onların ayaq səsləri eşidildi. 

5. Mürəkkəb tamamlığın bir hissəsi kimi 

I saw that young man and his wife talking to you on the stars – Bu cavan kişi və 

onun qadının səninlə danışarkən gördüm. 

6. Ara sözlü kimi 

Biz burada həmişə feli sifət birləşmələri görəcəyik, sadəcə feli sifət bu funksiyanı 

yerinə yetirmir. Məsələn: 

Generally speaking, I don‟t like boys. 

Beləliklə bu nümunələrdə gördüyümüz kimi feli sifət I-in müxtəlif funksiyalarda 

işləndiyini görə bilərik. Buna istər bədii ədəbiyyat nümunələrində, istər elmi 

məqalələrdə, istərsə də gündəlik danışıq formalarında rast gəlmək mümkündür. 
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Rustamova Shebnem 

The usage of –ing forms as participle 

(Summary) 

The article is devoted to the use of-ing forms in English as participles. Most authors, use the 

term "ing – forms" in their works, referring to various language units ending in –ing. At the same 

time, there is no clear description of the considered forms based on the analysis of their origin and 

development. The authors of this article believe that the historical reference could remind about 

the origin and, as a consequence, better understand the relationship of forms ending in-ing, which 

will allow the student to form stable skills within the framework of grammatical competence. The 

present participle, inherited from German, existed already at the stage of the formation of the old 

English language on the basis of dialects. Although it was formed from the basis of the verb, it in-

clined like an adjective and denoted States simultaneous with the moment of speech. 

 

Рустамова Шябням 

Употребление -ing форм в английском языке как причастий 

(Резюме) 

Статья посвящена употреблению -ing форм в английском языке как причастий. 

Многие ученые считают актуальным рассмотрение своеобразия ing-форм на основе ком-

плексного сопоставительного анализа с учетом их происхождения и специфики совре-

менного употребления. Термин причастие настоящего времени» используется большин-

ством исследователей в отношении формы на -ing в составе аналитических форм дли-

тельного вида и их аналогов. Таким образом, в современной литературе нельзя найти 

четкого определения ing-форм, охватывающего все аспекты их значения и функциониро-

вания. Причастие настоящего времени, унаследованное из общегерманского, существо-

вало уже на этапе формирования древнеанглийского языка на базе диалектов. Оно хотя и 

было образовано от основы глагола, склонялось подобно прилагательному и обозначало 

состояния одновременные с моментом речи. 
 

Rəyçi: filol. ü..f.d. E. Ġ. Hacıyev 
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SƏMƏDOVA Ü.C 
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KLASSĠSĠZM ƏDƏBĠYYATININ ESTETĠK PRĠNSĠPLƏRĠ 

 
Açar sözlər: klassisizm ədəbiyyatı, klassisizm estetikası, klassisizm prinsipləri. 

Key words: classicism literature, aesthetics of classicism literature, classicism 

principles. 

Ключевые слова: литература классицизма, эстетика классицизма, 

принципы классицизма. 

 

Klassisizm (Latınca ―classicus-‖ birinci dərəcəli) XVII-XVIII əsrlər 

sənətində, ədəbiyyatında və estetikasında bir istiqamətdir. Klassisizm prin-

sipləri XVII əsrdə Fransada meydana gəlmiş və XVIII əsrdə Avropa ölkələ-

rinə yayılmışdır. Klassisizm İntibah ənənələrini davam etdirirdi, lakin insan 

ağlının və hisslərinin ahəngdar birləşməsi ilə bağlı fikirlər dəyişdirilmişdi. 

Klassisizm insan ağlının, şüurunun mütləqliyini elan etmişdir [11, s.167]. 

A.Kurilovun fikrincə, ―klassisizmin əsas xüsusiyyətlərinə aiddir: – Qədim 

sənət nümunələrinə ideal nümunələr kimi müraciət etmək – Dünyada əbədi 

və dəyişməz olan yüksək idealları ifadə etmək istəyi. Buna görə fərdi xüsu-

siyyətlərə, detallara qarşı laqeydlik. 

– İncəsənət və ədəbiyyat insanları maarifləndirməli və tərbiyələndir-

məlidir. – Sənətdə mükəmməllik arzusu, bunun üçün əsərlərin ciddi qayda-

da dəqiq simmetrik quruluşu, işin formasında və məzmununda ahəngdarlıq 

mütləqdir. 

– Ədəbi əsərdə məzmunun təqdimində aydınlıq, ardıcıllıq və məntiqilik 

arzusu‖ [9, s.43]. XVII əsrin ikinci yarısı və XVIII əsrin sonlarında bütün fəl-

səfi cərəyanlarda mövcud olan və klassisizmin estetika və poetikası ilə birba-

şa əlaqəli olan ən ümumi fəlsəfi anlayışlar bu dövrün həm idealist, həm də 

materialist fəlsəfi təlimləri üçün aktual olan rasionalizm və metafizika anla-

yışlarıdır. Rasionalizm fəlsəfi doktrinasının banisi fransız riyaziyyatçısı və fi-

losofu Rene Dekartdır (1596- 1650). Onun doktrinasının əsas tezisi olan ―Dü-

şünürəmsə, mən varam‖ fikirləri o dövrün bir çox fəlsəfi cərəyanlarında Kar-

tezianizm (Dekartes Cartesius adının latınca variantından) adı altında gerçək-

ləşmişdir. Əslində, bu, maddi varlığı öz ideyasından ayırdığı üçün idealist te-

zisdir. Halbuki, insanın ilkin və ən yüksək mənəvi qabiliyyəti kimi ağılın təf-

siri olan rasionalizm, eyni zamanda, Bekon-Lokk İngilis fəlsəfi məktəbinin 

metafizik materializmi kimi, dövrün materialist fəlsəfi cərəyanları üçün eyni 

dərəcədə xarakterikdir. Belə ki, bu məktəb təcrübəni bilik mənbəyi kimi tanı-

mış, lakin təcrübəni ən yüksək ideya, yüksək reallıq kosmosunu fərdi maddi 

obyektlərin xaosundan modelləşdirmək üçün bir vasitə götürərək, ağılın ümu-

miləşdirici və analitik fəaliyyətinin altına qoymuşdur [8, s.115]. 

Dünyanın mənzərəsi və şəxsiyyət anlayışı kimi, yaradıcılıq qanunları 

və sənət əsərinin quruluşu haqqında fikirlər də dövrün dünya qavrayışının 

müəyyən etdiyi dərəcədədir. Şüur, insanın ən yüksək mənəvi qabiliyyəti 

kimi, yalnız bilik aləti kimi deyil, yaradıcılıq orqanı kimi də, estetik zövq 

mənbəyi kimi də təsəvvür edilir. Bualonun ―Poeziya sənəti‖əsərinin ən 

diqqətəlayiq leytmotivlərindən biri estetik fəaliyyətin rasional təbiətidir. 

Belə ki, Bualo qeyd edir : ―Sürüşkən təhlükəli buz yolunda Həmişə şüurla 
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irəliləməlisiz. Bu yolu tərk edən dərhal həlak olur Ağılın yolu birdir, qeyri yoxdur‖ [5]. 

Buradan müəyyənləşdirici kateqoriyaları iyerarxik prinsip və normativlik olan ta-

mamilə rasionalist bir estetika meydana çıxır. Aristoteldən sonra klassisizm, sənəti, tə-

biətin təqlidi hesab edirdi. Ancaq təbiət, hissi orqanlara görünən fiziki və mənəvi aləmin 

vizual şəkli kimi başa düşülməmiş, dünya və insanın ən yüksək anlayışlı mahiyyəti 

kimi: konkret bir xarakter deyil, onun ideyası kimi; həqiqi tarixi və ya müasir bir süjet 

deyil, ümumbəşəri şəxsiyyət münaqişəsi vəziyyəti kimi; verilmiş mənzərə kimi deyil, 

mükəmməl birlikdə təbii reallıqların ahəngdar uyğunluğu ideyası kimi başa düşülürdü. 

Belə bir ideal-mükəmməl birliyi isə klassisizm antik ədəbiyyatda tapmışdır. C.Kallen-

dorf qeyd edir ki, ―Məhz antik ədəbiyyat, klassisizm tərəfindən artıq əldə edilmiş estetik 

fəaliyyətin zirvəsi, sənətinin təqlid etməli olduğu ən yüksək ideal təbiəti canlandıran 

əbədi və dəyişməz sənət standartı kimi qəbul edilmişdi. Elə klassisizm terminin mey-

dana gəlməsi də məhz, təbiətə təqlid tezisi olaraq qədim incəsənəti təqlid etmək anlayı-

şından (Latınca - nümunəvi, sinifdə öyrədilmiş) qaynaqlanmışdır. Beləliklə, klassisizm-

də təbiət - ağılın ümumiləşdirici analitik fəaliyyəti ilə "bəzədilmiş" yüksək standartlarla 

modelləşdirilmişdir‖ [1, s. 251]. 

Rasional, nizamlı, normalaşdırılmış, mənəvi fəaliyyət olaraq sənətlə bağlı bütün bu 

təsəvvürlərdə, XVII-XVIII əsrlərə xas iyerarxik düşüncə prinsipi səciyyəvidir. Belə ki, ədə-

biyyat özü də hər biri tematik və stilistik olaraq bir maddi və ya ideal gerçəklik səviyyəsi ilə 

əlaqələndirilmiş aşağı və yüksək iki iyerarxik cərgəyə bölünürdü. Satira, komediya, təmsil 

aşağı janrlara; qəsidə, faciə, dastanlar yüksək janrlara aid edilirdi. N.A.Dmitriyeva qeyd edir 

ki, ―Aşağı janrlarda gündəlik maddi məişət gerçəkliyi təsvir olunur və fərd sosial əlaqələrdə 

nümayiş etdirilirdi (burada təbii ki, həm insan, həm də reallıq eyni ideal konseptual kateqo-

riyalardır). Yüksək janrlarda isə insan -ruhani və sosial varlıq kimi, varlığının ekzistensial 

aspektində tək və varlıq suallarının əbədi əsasları ilə təmsil olunur‖ [6, s. 97]. 

Eyni zamanda, N.A.Dmitriyeva bildirir ki, ―Buna görə də, yüksək və aşağı janrlar 

üçün, personajın fərqli sinfə mənsubluğu da vacibdir. Belə ki, aşağı janrların qəhrəmanı 

orta səviyyəli bir insandır; yüksək janrların qəhrəmanı isə - bir tarixi şəxs, mifoloji qəh-

rəman və ya uydurma yüksək səviyyəli bir xarakter - bir qayda olaraq, bir hökmdardır. 

Klassisizmin yüksək janrları ilk növbədə yüksək cəmiyyətin və aristokratiyanın zövqlə-

rinə yönəldilmiş və ilk növbədə bu xüsusi mühitdə oxumaq üçün yazılmışdır. Klassiklə-

rin əsərlərinin qəhrəmanları heç kimə çevrilmir. Həmişə nəcib, alicənab, görkəmli şəx-

siyyətlər olmuşlar, tarixə rəhbərlik etmiş, mühüm tarixi hadisələrdə iştirak etmişlər‖ [6, 

s.120]. O.A.Krivsun ―Estetika‖ əsərində qeyd edir ki, ―Aşağı janrlarda insan personajla-

rı daxili ehtiraslarla (xəsislik, xəyanət, riyakarlıq, həsəd və s.) formalaşır; yüksək janr-

larda ehtiraslar mənəvi bir xüsusiyyət əldə edir (sevgi, ambisiya, intiqam, vəzifə hissi, 

vətənpərvərlik və s.). Daxili ehtiraslar birmənalı olaraq əsassız və acınacaqlıdır, ekzis-

tensial ehtiraslar isə rasional-ictimai və əsassız fərdi ehtiraslara bölünür və qəhrəmanın 

etik statusu onun seçimindən asılıdır. Əgər personaj rasional ehtirasa üstünlük verərsə, 

birmənalı olaraq müsbətdir, məqbul ehtirasları seçərsə birmənalı olaraq mənfidir. Klassi-

sizmdə orta, qarışıq mövqe yoxdur, belə ki yüksək və aşağı, faciəli və komik bir qarışıqlar 

istisna olunur, metodun rasional mahiyyəti də öz növbəsində, buna təsir etmişdir‖[7, s. 

39-48]. M.Silk, I.Gildenhard, R.Barrounun fikrincə, ―klassisizmin janr nəzəriyyəsində 

qədim ədəbiyyatda ən böyük çiçəklənmə əldə edən janrların əsasları qanuniləşdirilmiş, 

ədəbi yaradıcılıq yüksək nümunələrin məqbul təqlidi kimi düşünüldüyü üçün klassikliyin 

estetik kodu normativ xarakter almışdır‖. Bu o deməkdir ki, hər bir janrın modeli dəqiq və 

həmişəlik aydın qaydalar üzrə qurulmuşdur, və bu qaydalardan kənaraçıxma halları qə-
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buledilməzdir. Hər bir xüsusi mətnin, əsərin estetik qiymətləndirilməsi məhz bu ideal janr 

modelinə uyğunluq dərəcəsi ilə müəyyənləşdirilirdi [2, s. 438]. 

Qaydaların mənbəyi antik nümunələr idi: Homer və Vergiliya dastanı, Esxil, So-

fokl, Evripid və Seneka faciəsi, Aristofan, Menandr, Terensiy və Plavt komediyası, Pin-

darın qəsidəsi, Ezop və Fedranın təmsili, Horasi və Yuvenalın satirası. Bu cür janr tən-

zimlənməsinin ən tipik və illüstrativ hadisəsi, əlbəttə ki, faciələr idi. Faciə, qədim faciə-

lərin mətnindən və Aristotelin "Poetika"sından mənbələnirdi [13]. M.F.Ovsyannikov 

―Estetik fikir tarixi‖ kitabında bildirir ki, ―Faciə üçün poetik mənzum forma ("İskəndə-

riyyə poeziyası" ilə), məcburi beş aktdan ibarət olma, üç birlik - zaman, məkan və ha-

disə, yüksək üslub, rasional və əsassız ehtiras seçimini şərtləndirən tarixi və ya mifoloji 

süjet kanonlaşdırılmışdı. Faciənin əsasında da məhz bu seçim dayanırdı‖ [10, s. 84]. 

M.Alpatov bildirir ki, ―Fransa klassisizmi estetikası və Fransa klassik ədəbiyyatı-

nın poetikası haqqında yuxarıda deyilənlərin hamısı, demək olar ki, Avropanın hər cür 

müxtəlifliyinə aiddir, çünki fransız klassisizmi tarixən bu metodun ən qədim və estetik 

baxımından ən nüfuzlu təcəssümü idi‖ [4, s.130]. İngilis klassisizmi üçün də bu ümumi 

nəzəri təkliflər bədii praktikada müvafiq olaraq özünəməxsus bir refraksiya tapmışdır. 

Həmin dövr klassisizmin əsas nümayəndələri olaraq, Fransız ədəbiyyatında Jan Rasin 

(1639-1699), Molyer (1622-1673), Pyer Kornel (1606-1684), ingilis ədəbiyyatında isə 

Aleksandr Poup (1688 - 1744), Con Drayden( 1631 – 1700) , Jozef Addison (1672-

1719), Conatan Svift (1667-1745), Defo Daniel (1660-1731) və digərlərini qeyd edə bi-

lərik. Nəticə olaraq qeyd edə bilərəm ki, klassisizmin estetikası rasionalizm və norma-

tizm ilə xarakterizə olunurdu. Əsasən, idealist idi, həyati materialın mücərrəd ideal bir 

şərhinə yönəldilmişdi. Klassisizmin mütərəqqi xüsusiyyətləri bunlar idi: əhəmiyyətli so-

sial problemlərin qoyulması, insanda qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik və vətəndaş fəzilətlə-

rinin təlqin olunması. Klassisizmin sənət formasının yüksək keyfiyyəti, sözün dəqiq üs-

lubu və aydınlığı üçün ardıcıl mübarizəsi də böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Ümumiy-

yətlə, klassisizm bir cərəyan olaraq Fransada meydana gəlmiş, daha sonra İngiltərə, Al-

maniya, İtaliya kimi Avropa dövlətlərində öz inkişafını tapmışdır. 
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Самедова У. 

Эстетические принципы литературы классицизма 

(Резюме) 

В данной статье рассматриваются особенности эстетики литературы классицизма, 

ее основные принципы. В литературоведении и искусствознании классицизм, выражаю-

щий определенное направление, художественный метод и стиль искусства, характеризу-

ется рационализмом, нормативностью, тяготением к гармонии, ясностью и простотой, 

схематичностью и идеализацией. Характерные черты литературы классицизма выража-

ются в иерархии «высоких» и «низких» стилей в литературе. Такая важная черта литера-

туры классицизма, как единство времени, действия и места, нашла отражение в дра-

матургии этого периода. Сторонники классицизма придерживались принципа верности 

природе и закономерностей разумного мира с присущей ему красотой. В литературе эти 

принципы отразились в идеальных и совершенных пропорциях, симметрии и гармонии. 

 

Samadova U. 

The aesthetic principles of classicism literature 

(Summary) 
This article considers the aesthetic peculiarities and principles of Classicism literature. In 

literary and art criticism, classicism, that expresses a certain direction, the artistic method and 

style of art, is characterized by rationalism, normativity, harmony, clarity, simplicity, scheme 

and idealization. The characteristic features of Classicism literature are expressed in the hierar-

chy of ―high‖ and ―low‖ literary styles. The important feature of Classicism literature, such as 

the unity of time, action and place, found its reflection in the dramaturgy of the period. The sup-

porters of Classicism literature adhered to the devotion of nature, the laws of the rational world 

with its unique beauty. All these principles in literature are reflected in symmetry, proportions, 

space and harmony. 
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ƏLİYEVA A.  
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 
AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATINDA QADIN OBRAZ 

 
Açar sözlər: ǝdǝbiyyat, cǝmiyyǝt, ǝdǝbi ǝsǝr, qadın obrazı 

Key words: literature, society, literary works, female characters 

Ключевые слова: литература, общество, литературное произведение, 

женский образ 
 

Cəmiyyətin hissini, münasibətlərini, tarixi cǝrǝyanlarını əks etdirǝn 

ədəbiyyat insan həyatını personajlar vǝ obrazlar vasitəsilə təsvir edir. Lon-

qun da ifadǝ etdiyi kimi, hǝr kitabın arxasında bir insan, hǝr insanın arxasın-

da bir nǝsil, vǝ hǝr nǝslin arxasında tǝsiri şüursuz şǝkildǝ tǝzahür edǝn tǝbii 

vǝ ictimai mühit durur. Ədǝbiyyat ǝslindǝ dünyada baş verǝnlǝrin, hǝqiqǝt-

lǝrin vǝ gözǝlliklǝrin tǝzahürüdür. Lakin bunlar hǝssas bir insan tǝrǝfindǝn 

bizǝ çatdırılmazsa diqqǝtdǝn kǝnarda qala bilǝr. Mǝhz buna görǝ dǝ, ǝdǝbiy-

yat dünyanı söz ilǝ ifadǝ etmǝ sǝnǝtidir. Geniş mǝnada, bǝlkǝ dǝ ǝdǝbiyyat, 

bütün tarix vǝ elm, hǝmçinin şeir vǝ romanlar daxil olmaqla insan nǝslinin 

yazılı qeydlǝri, dar mǝnada isǝ hǝyata dair bǝdii qeydlǝrdir. Ədəbiyyatın 

ikinci xüsusiyyǝti onun zehnimizǝ yox, duyğularımıza və təxəyyülümüzə 

tǝsir vǝ müraciət etməsidir. Bu da onun nǝ dediyi deyil, içimizdə oyatdıqları 

vǝ özünün cazibədarlığıdır. Ədǝbiyyatın üçüncü xüsusiyyǝti isǝ ǝvvǝlki hǝr 

iki xüsusiyyǝtindǝn irǝli gǝlǝn onun davamlılığıdır [8, s.11, 13]. 

Mühit insanların şǝxsiyyǝtini, dünya görüşünü, xarakterini, psixologi-

yasını, ǝxlaqını, intellektini formalaşdırır. Yazıçı ǝsǝri üçün mövzunu da elǝ 

ǝtraf mühitdǝn götürür vǝ bunu öz dünya görüşünǝ, zövgünǝ, ǝxlaqına vǝ 

ǝdǝbi üslübuna uyğun olaraq bǝdii ǝsǝrǝ çevirir. Müǝllif hǝr nǝ qǝdǝr dǝ 

zǝngin hǝyat hadisǝsi ǝks etdirsǝ dǝ, ǝdǝbi prosesin baş memarı yaradıcı in-

sandır. Çünki insan yaşadığı cǝmiyyǝtin ǝn xarakteristik cǝhǝtlǝrinin daşıyı-

cısıdır. Eyni zamanda, bu xüsusiyyǝt onun yaşadığı dövrün ümumi mǝnzǝ-

rǝsini yaratmağa da kömǝk edir. Bu da bǝdii obrazın, xarakterin tǝmsil etdi-

yi dövrün insanlarının mǝnǝvi-ǝxlaqi tǝkamülünün öyrǝnilmǝsini tǝmin edir. 

Belǝliklǝ bǝdii obraz tǝkcǝ estetik cǝhǝtdǝn deyil, eyni zamanda sosial cǝ-

hǝtdǝn dǝ ǝhǝmiyyǝt kǝsb edir. Belǝ ki, müǝllif mǝhz qǝhrǝmanların taleyi, 

işi, mübarizǝsi, arzu vǝ düşüncǝsi vasitǝsilǝ hǝr hansı bir dövrün, epoxanı 

dolğun mǝnzǝrǝsini yarada bilir [7, s.18-23]. 

Dünya yarandığı gündǝn bəri qadın hǝr zaman sənətkarlar, şairlər, mu-

siqiçilər, yazıçıların, memarların, müxtǝlif yaradıcılar üçün əsas ilham ol-

muşdur və olmağa da davam etmǝkdǝdir. Dünyanın dörd bir tǝrǝfindǝ elǝ 

bir yer yoxdur ki, orada qadına hǝsr olunmuş şeir, hekayǝ, roman, sǝnǝt ǝsǝ-

ri, memari tikili, abidǝ vǝ s. olmasın. 

Tarixdǝ qadınların sǝbǝb olduğu döyüş vǝ müharibǝlǝrin saysı da kifa-

yǝt qǝdǝrdir. Gözəlliyi, cazibəsi, zəngin mənəvi dünyası vǝ hǝmçinin tǝhlil 

edilmǝsi, başa düşülmǝsi dǝ bir o qǝdǝr mürǝkkǝb olan qadın bǝşǝriyyǝti hǝ-

yǝcanlandırmağı bacarır. Çünki qadın güc, incǝlik, zǝrafǝt, sadǝlik, qǝlizlik, 

hǝssaslıq, sǝdaqǝt, cǝsarǝt, mǝrdlik, mehribanlıq, igidlik, tǝmizlik, saflıq, 

duruluq, gözǝllik, yüksǝk mǝnǝviyyat kimi yüksǝk keyfiyyǝtlǝri ilǝ yanaşı 

eyni zamanda kin, nifrǝt, xǝyanǝt, riyakarlıq kimi mǝnfi xüsusiyyǝtlǝri dǝ 
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özündǝ birlǝşdirǝn vǝ yeri gǝldiyindǝ bunları tǝhlükǝli bir silaha çevirǝ bilǝn çox yönlü 

tǝbiǝtǝ sahib bir varlıqdır. Bütün bunlar bǝdii ǝsǝrlǝrdǝ dǝ öz yerini tapmışdır. 

Azǝrbaycan ǝdǝbiyyatının bütün dövrlǝrindǝ qadına vǝ qadın obrazına xüsusi diq-

qǝt yetirilmişdir. Azǝrbaycan cǝmiyyǝtinin tǝkamülünǝ işıq ədəbiyyatın inkişafı ilə 

qadın obrazları da dövrün xüsusiyyǝtlǝrinǝ paralel olaraq dǝyişdi. Qǝdim dövrlǝrdǝ 

qadın ǝri kimi at minǝn, ox atan mübariz vǝ igid bir qadın ikǝn, orta ǝsrlǝrdǝ bir ǝşya, 

dǝyǝrsiz bir varlıq idi. Zamanla qadına da bǝzi hüquq vǝ azadlıqlarının verilmǝsi ilǝ 

qadın cǝmiyyǝtdǝ bir şǝxsiyyǝt olaraq yerini almışdır. 

Şifahi vǝ yazılı ǝdǝbiyyatın ǝn gözǝl nümunǝlǝrindǝn olan vǝ Oğuz tarixi hesab edi-

lǝn ―Kitabi-Dǝdǝ Qorqud‖ dastanında Burla xatun, Selcan xatun, Banuçiçǝk, ―Koroğlu‖ 

dastanında Nigar xanım, Mǝhbub xanım, Ruqiyyǝ xanım, ―Şah İsmayıl‖ dastanında Ərǝb 

Zǝngi xanım vǝtǝnpǝrvǝrlik, vǝtǝn uğrunda mübarizǝ edǝn, kişilǝrlǝ çiyin çiyinǝ döyüşǝn, 

onlara dayaq olan qadın obrazlarıdır. 

V-VI ǝsrlǝrdǝ keçdiyi ancaq ǝlyazma nüsxǝlǝrinǝ XV ǝsrlǝrdǝ keçirildiyi tǝxmin 

edilǝn ―Kitabi-Dǝdǝ Qorqud‖ dastanı türk mǝdǝniyyǝtinin ǝn qǝdim ǝsǝridir. Azǝrbayca-

nın ǝn qǝdim yazılı abidǝsi kimi ―Kitabi-Dǝdǝ Qorqud‖ qadının cǝmiyyǝtdǝki yüksǝk 

mövqeyini ortaya qoyur vǝ onu cǝmiyyǝtin kişi ilǝ bǝrabǝr hüquqlara sahib bir üzvü kimi 

tǝqdim edir. Bu ǝsǝrdǝ qadının cǝmiyyǝtdǝ özünǝmǝxsus yeri vǝ mövqeyi vardır vǝ o qǝ-

bilǝ vǝ ailǝnin iki ǝsas dayağından birini tǝşkil edir. Kişi qǝbilǝ vǝ ailǝnin başçısı kimi hǝ-

mişǝ qadının mǝslǝhǝti vǝ kömǝyi ilǝ rǝhbǝrlik vǝzifǝsini yerinǝ gǝtirir [4, s.22, 26]. 

Qazan xanın arvadı Burla xatun, Bǝkilin arvadı Selcan xatun, Domrulun arvadı 

Banuçiçǝk obrazları Azǝrbaycan xalqının tarixindǝ öz müdrikliyi, igidliklǝri vǝ hünǝri 

ilǝ mǝşhur, tarixdǝ qǝhrǝmanlıqları ilǝ bilinǝn qadınlardır. Dövrün qadınları üçün sǝciy-

yǝvi olan öz ocağını, torpağını mühafizǝ etmǝk kimi bütün cǝhǝtlǝri vǝ yüksǝk ǝxlaqi 

prinsiplǝri tǝcǝssüm etdirǝn Burla xatun yeri gǝldiyindǝ öz ǝrinin, evinin, xalqının na-

musu xatirinǝ yǝganǝ oğlunu ǝsirlikdǝn azad edir [5, s.73-74]. 

Dövrün qadınları ata minmǝyi, ox atmağı, düşmǝnlǝ mübarizǝ aparmağı bilmǝliydi-

lǝr. Bunu Beyrǝk vǝ Banuçiçǝk arasında at yarışdırmaları, ox atma yarışları vǝ gülǝşdiklǝ-

ri timsalında görmǝk mümkündür. Qadından o dövrdǝ tǝkcǝ evinǝ bağlı olması, ev işlǝri 

vǝ uşaq tǝrbiyǝsi ilǝ mǝşğul olmasından daha çox şǝxsi xüsusiyyǝt vǝ vǝzifǝlǝr gözlǝnilir-

di. Bu sǝbǝbdǝn ötrü evlǝnmǝzdǝn ǝvvǝl Beyrǝk vǝ Banuçiçǝk arasında yarış tǝrtib edilǝ-

rǝk hǝm kişilǝrin hǝm dǝ qadınların mǝrdlik vǝ igidliklǝri nümayiş etdirilmişdir. 

Bununla yanaşı, yenǝ dastanda qadın, xüsusilǝ vǝtǝn kimi ana da müqqǝddǝs sayılır 

vǝ vǝtǝn mǝhǝbbǝti ana sevgisi, ana haqqı Tanrı haqqı ilǝ bǝrabǝr tutulur. Anaya dǝrin eh-

tiram vǝ ana mǝhǝbbǝti anasını xilas etmǝk xatirinǝ bütün var dövlǝtindǝn, hǝtta övladın-

dan vǝ qadınından keçmǝyǝ hazır olan Salur Qazanın düşmǝnlǝ qarşılaşanda dediyi söz-

lǝrdǝ daha aydın şǝkildǝ görülür [1, s.55]: 

―Qoca anamı gǝtirmisǝn, ay kafir, anamı ver mǝnǝ, 

Savaşmadan, vuruşmadan qayıdıb geri, dönüm gedim.‖ 

Selcan xatun obrazına baxdıqda, Qanturalını düşmǝn ǝlindǝn xilas edǝcǝk qǝdǝr 

dirayǝtli, qeyrǝtli, fǝdakar, sadiq vǝ mübariz bir qadın görürük. Bir hökmdar qızı olan 

Selcanı atası üç vǝhşi heyvanla vuruşub onları qǝtlǝ yetirǝn Qanturalıya ǝrǝ verir. Sel-

can xatunun da ǝri kimi igid vǝ mübariz bir qadın olduğunu onu alıb geri dönǝn Qantu-

ralı yatanda, döyüş paltarlarını geyinib düşmǝnlǝrlǝ qǝhrǝmancasına vuruşmasında 

görmǝk mümkündür. Yǝni, o gözǝllik vǝ zǝriflikdǝn ǝlavǝ, hǝm dǝ şücaǝtli vǝ cǝsarǝtli-

dir vǝ hǝyatın bütün çǝtinliklǝrindǝ öz kişisinǝ şǝrikdir [4, s.25]. 

Dastanlardan bǝdii ǝsǝrlǝrǝ baxdıqda, ǝdǝbiyyat tarixindǝ qadın obrazı XII ǝsrin 

sonlarında Azǝrbaycanın böyük şairi vǝ mütǝffǝkkiri Nizami Gǝncǝvinin (1141-1209) 
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yaradıcılığında da yerini tapmışdır. Bǝdii yaradıcılığına çox ǝrkǝn yaşlarında başlayan 

vǝ yazdığı poeziya, rubai, lirik şeir, poemaları ilǝ oxucuları hǝlǝ dǝ mǝftun edǝn Gǝncǝ-

vi ―Xǝmsǝ‖, yǝni yazdığı beş poema ilǝ tarixdǝ öz yerini almışdır. Xǝmsǝnin bütün poe-

malarında qadın obrazları diqqǝtǝlayiqdir. Gǝncǝvinin ―Leyli vǝ Mǝcnun‖, ―Xosrov vǝ 

Şirin‖ vǝ s. kimi bütün poema vǝ qǝzǝllǝrindǝ qadınlar yüksǝk keyfiyyǝtlǝri ilǝ nǝzǝrǝ 

çarpır. Dǝrbǝnd hakiminin kǝniz olaraq ona göndǝrdiyi, lakin sonradan çox sevib evlǝn-

diyi arvadı Afaqın simasında 1180-ci ildǝ ―Xosrov vǝ Şirin‖ adlı poemada Gǝncǝvi Sas-

ani hökmdarlarından Xosrov ilǝ Bǝrdǝ hakiminin gözǝllǝr gözǝli qızı Şirin arasındakı 

mǝhǝbbǝti tǝsvir etmişdir. 

―Yaratdığı bu ideal qadın obrazı ilǝ çox tez itirdiyi sevimli qadını Afaqa ǝbǝdi abi-

dǝ ucaltdığını qeyd edǝn Gǝncǝvi onu vǝtǝn qızlarına xas cǝsarǝt, qürur, ismǝt, mǝnǝvi 

yüksǝklik, mǝrdlik kimi gözǝl sifǝtlǝrlǝ sǝciyyǝlǝndirilmiş, öz qǝhrǝmanın hǝr cür yara-

maz, alçaq hǝrǝkǝtlǝrdǝn uzaq, zǝhmǝt vǝ hünǝri qiymǝtlǝndirmǝyi bacaran hǝssas bir 

adam, yaxşı dost, vǝfalı ömür yoldaşı kimi ǝbǝdilǝşdirmişdir. Qadını hǝmişǝ cǝmiyyǝtin 

tam layaqǝtli bir üzvü kimi görmǝyi arzulayan Gǝncǝvi tarixdǝn aldığı bu obrazı öz hu-

manist ideyaları baxımından işlǝyib, qadınlıq haqqında yüksǝk fikirlǝrini onun vasitǝsilǝ 

ifadǝ etmişdir. Şirin nǝhayǝtsiz dǝrǝcǝdǝ sevdiyi Xosrovla kǝbinsiz evlǝnmir vǝ Xosro-

vun saraya gǝlmǝsi tǝklifini gǝtirǝn Şapura aşağıdaki sözlǝri deyǝrǝk öz şǝrǝfini alçat-

mayacağını bildirir‖ [3, s.10, 268]: 

Mǝn gövhǝrǝm, neçin gǝrǝk ǝksilǝm? 

Çağrılmamış gedim? Mǝgǝr mǝn yelǝm? 

..... 

O dǝrgaha yoxsa bir lǝyaqǝtim, 

Neçin o qapıya mǝn zorla gedim? 

Hǝtta Xosrov öldükdǝn sonra belǝ, Şirin onu sevǝn Xosrovun Mǝryǝmdǝn olan 

oğlu qatil Şiruyǝnin tǝklifini vǝ mǝhǝbbǝtini rǝdd edir. Gǝncǝvi xarici görkǝmcǝ çox 

gözǝl tǝsvir etdiyi Şirinin daxili alǝmini dǝ olduqca zǝngin göstǝrir. Şirin sǝrxoş halda 

qǝsrǝ gǝlǝn Xosrova qapı açmır, kǝbinsiz ǝrǝ getmir, Xosrov öldükdǝn sona özünü öldü-

rür [3, s.10]. 

Yenǝ XII ǝsrdǝ Gǝncǝdǝ yaşamış yaradıcı vǝ şairǝ Mǝhsǝti Gǝncǝvinin dǝ yaradı-

cılığında qadın obrazları diqqǝtǝlayiqdir. Hǝyatının bir dövründǝ özü dǝ sürgün hǝyatı 

yaşamış vǝ ǝsǝrlǝrindǝ haqsızlığa vǝ ǝdalǝtsizliyǝ tǝnqidi yanaşan Mǝhsǝti xanım qadın-

ların hüquqlarını da diqqǝtdǝn kǝnarda qoymamışdır. Qadınları da kişilǝr ilǝ bǝrabǝrhü-

quqlu olduğu fikrini irǝli sürǝn vǝ qızların pulla satılmasını tǝnqid edǝn Mǝhsǝti xanım 

rübailǝrindǝ qadınları bu vǝziyyǝtǝ qarşı mübarizǝ aparmağa çağırır. 

XVIII – XIX ǝsrin ǝdǝbiyyatında da qadın mǝsǝlǝsi böyük sǝnǝtkarların diqqǝtin 

mǝrkǝzindǝ olmuşdur. Böyük Azǝrbaycan şairi vǝ mütǝfǝkkiri Mirzǝ Şǝfi Vazehin 

(1792 (?)-1852) ictimai-siyasi vǝ fǝlsǝfi görüşlǝri onun ǝdǝbi yaradıcılığına böyük tǝsir 

göstǝrmişdir. Şairǝ görǝ, Şǝrq gözǝli qara çadra altında gizlǝnǝn üzündǝn çadranı at-

masa, bǝşǝriyyǝt hǝyatın ǝn gözǝl nemǝtlǝrinin birindǝn mǝhrum olar. Mirzǝ Şǝfinin 

―Tulla çadranı‖ şeirindǝ bu mǝsǝlǝni belǝ ifadǝ edir [6, s.19]: 

Tulla gǝl çadranı... görünsün üzün, 

Gül dǝ, gizlǝdǝrmi de, bağda özün? 

Sǝni qadir Allah, ey incǝ çiçǝk, 

Yaratmış dünyaya vermǝkçin bǝzǝk. 

De, bunca lǝtafǝt, bunca mǝlahǝt, 

Solsun dar qǝfǝsdǝ neyçin, nǝhayǝt?! 
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Azǝrbaycanın ǝdǝbiyyatında xüsusi yer tutan yazıçı, dramaturq, tǝrcümǝçi, şair 

Cǝfǝr Cabbarlı (1899-1934) ǝsǝrlǝrindǝ qadın probleminǝ, qadınların azadlıq mǝsǝlǝsinǝ 

toxunaraq qadının inkişafını tǝsvir etmişdir. Cabbarlı qadına hǝsr elǝdiyi ǝsǝrlǝrinin ço-

xuna da qadın qǝhrǝmanların adını vermişdir. Bunlar arasında ―Sevil‖ (1928), ―Almaz‖ 

(1931), ―Dilarǝ‖ (1924), ―Dilbǝr‖ (1927), ―Gülizar‖ (1924), ―Solğun çiçǝklǝr‖ (1917), 

―Vǝfalı Sǝriyyǝ, yaxud göz yaşları içindǝ gülüş‖ (1915) kimi ǝsǝrlǝri sadalamaq olar. 

Cabbarlı ǝsǝlǝrindǝ qadının cǝmiyyǝtdǝki hüquqlarının pozulduğuna, qadın vǝ kişi ara-

sındakı sosial bǝrabǝrsizliyinǝ diqqǝt çǝkǝrǝk qadınların yaşadıqları çǝtinliklǝri tǝsvir 

edir. Cabbarlı 1920-30-cu illǝrdǝ ―Dilarǝ‖, ―Firuzǝ‖, ―Gülizar‖ kimi hekayǝlǝrini yenǝ 

qadın obrazını mǝrkǝzǝ alıb hekayǝlǝşdirǝrǝk qadın mǝsǝlǝsinǝ tǝnqidi cǝhǝtdǝn yanaş-

mışdır. ―Sevil‖ ǝsǝrindǝ olduğu kimi Cabbarlı ǝksǝr ǝsǝrlǝrindǝ ǝsasǝn qadını ǝsarǝt al-

tında saxlayan, hüqüqlarını tapdayalan, azadlıqdan mǝhrum edǝn, zülm edǝn, hörmǝtlǝ 

yanaşmayanlara qarşı mübarizǝ aparır. 

Realizm vǝ romantizmin izlǝrini daşıyan XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ Azǝrbaycan ǝdǝ-

biyyatında qadın obrazları ǝsasǝn qadın azadlığı ilǝ bağlı olmuşdur. Bu mǝsǝlǝ folklore-

şünas vǝ yazıçılarından Yusif Vǝzir Çǝmǝnzǝminlinin (1887-1943) dǝ diqqǝtindǝn ya-

yınmamışdır. ―Çǝmǝnzǝminli Nevski prospektindǝ düşkün rus qadınlarının hǝrǝkǝtlǝrini 

görüb ―Gündǝliy‖indǝ ―Müasir cǝmiyyǝt bu qǝdǝr rǝzillǝşǝ bilǝrmiş?!‖ yazmışdır. Milli 

mǝnsubiyǝtindǝn asılı olmayaraq Çǝmǝnzǝminli bütün yaradıcılığı boyunca qadınlara 

xüsusi diqqǝt yetirmişdir [2, s.7, 15]. 

Hǝm tarixi romanlar hǝm dǝ kiçik hekayǝlǝri büyük bir ustalıqla qǝlǝmǝ alan Çǝ-

mǝnzǝminli qadınların cǝmiyyǝtdǝ hüquqlarının tapdalanması, qadın ǝsarǝti, qadınları 

tǝhsil almamalarına imkan yaradılmaması, çarşabda olmaları, azadlıqlarının olmaması 

kimi müxtǝlif mǝsǝlǝlǝrdǝn narahatlıq hissi keçirmişdir. ―Arvadlarımızın halı‖ (1913), 

―Ana vǝ analıq‖ (1914), ―Dǝrdli Züleyxa‖ (1911), ―Müsǝlman arvadının sǝrgüzǝşti‖ 

(1909), ―Ruhnǝvaz xanım‖ (1927), ―Zeybǝk qızı‖ (1927), ―Mariya‖ (1927) kimi çox sayı-

da ǝsǝr vǝ hekayǝlǝrindǝ ailǝ faciǝlǝrinǝ yer vermişdir. Hekayǝlǝrinin kimisindǝ qadının 

ǝri tǝrǝfindǝn göstǝrilǝn pis rǝftarını, kimisindǝ çoxarvadlılığı, savadsızlığı tǝnqid edǝn 

Çǝmǝnzǝminli yaşadığı dövrün qadınların cǝmiyyǝtdǝki vǝziyyǝtlǝrinǝ işıq tutmuşdur. 

Azǝrbaycan ǝdǝbiyatında qadın obrazı hǝr dövrün xüsusiyyǝtlǝrinǝ uyğun olaraq 

hǝr daim yer almışdır. Qǝdim dövrdǝ isti yuva, ana, ailə ocağının qoruyucusu, ǝrinin 

yoldaşı, sirdaşı kimi daha çox müsbǝt obrazlarda tǝsvir edilmiş, orta ǝsrlǝrǝ gǝldikdǝ 

yeri gǝldiyindǝ hǝdiyyǝ şǝklindǝ verilǝ bilǝn bir kǝniz, söz haqqı olmayan bir kölǝ, hǝr 

çǝtinliyǝ dözmǝk mǝcburiyyǝtindǝ qalan dǝyǝrsiz bir varlıq, zaman ilǝrlǝdikcǝ cǝmiy-

yǝtdǝki inkişaflara paralel olaraq tǝhsilli, öz hüquqlarını bilǝn vǝ öz azadlığı uğrunda 

mübarizǝ apara bilǝn bir şǝxsiyyǝt obrazlarında ortaya çıxmışdır. Belǝliklǝ Azǝrbaycan 

ǝdǝbiyyatında qadın obrazı hǝr daim tǝsvir edilmǝklǝ yanaşı eyni zamanda o dövrün qa-

dınlara olan yanaşmalarına da işıq tutmaqdadır. 
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Алиева Айан 

Женский образ в азербайджанской литературе 

(Резюме) 
Человеческая сущность это самое ценное в жизни, а литература является проявле-

нием жизни. Поэтому, невозможно представить литературные произведения без челове-

ческого образа. Каждый рассказ так или иначе илистрирует именно самого человека или 

человеческое влияние, труд, любовь и тп. Так же невозможно представить литературу без 

образа женщины, которая является самым нежным существованием и славится во всей 

вселенной своей красотой, обоянием, богатым духовным миром. При взгляде на историю 

азербайджанской литературы, замечается множество женских образов: Бурла хатун, 

Сельджан хатун в книге «Китаби-Дада Коркуд», Ширин в поэме Низами Гянджеви, Се-

виль, Алмаз в литературе Джафара Джаббарлы, Зюлейха, Мария в произведениях Чемен-

земинли и тд. 

 

Aliyeva Ayan 

Female characters in azerbaijani literature 

(Summary) 
The human essence is the most valuable thing in life, and literature is a manifestation of 

life. Therefore, it is impossible to imagine literary works without a human image. Each story, in 

one way or another, is precisely the man himself orients of human influence, labor, love, etc. It is 

also impossible to imagine literature without the image of a woman, who is the most tender exist-

ence and is famous in the whole universe for her beauty, charm, rich spiritual world. When we 

looking at the history of Azerbaijani literature, many female images are noticed: Burla Khatun, 

Seljan Khatun in the ―Kitabi Dada Korkud‖, Shirin in the poem of Nizami Ganjavi, Sevil, Аlmaz 

in the literature of Jafar Jabbarli, Zuleiha, Maria in the literature of Chamanzamanli etc. 

 

Rəyçi: filol.ü.f.d. Süleymanova N.E. 
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İSMAYILLI A. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

FRENSĠS SKOT KĠ FĠTZCERALDIN XX ƏSR AMERĠKA 

ƏDƏBĠYYATINA TÖHFƏSĠ 

 
Açar sözlər: Frensis Skot Ki Fitzcerald, Amerika, İtirilmiş nəsil, Caz 

dövrü, realizm, ―Böyük Getsbi‖ 

Key words: Francis Scott Key Fitzgerald, America, Lost generation, Jazz 

Age, realism, ―The Great Gatsby‖ 

Ключевые слова: Фрэнсис Скотт Ки Фицджеральд, Америка, 

Потерянное поколение, Джазовый век,реализм, ―Великий Гэтсби‖ 

 

XX əsr ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutan, tənqidi realizmin iste-

dadlı nümayəndəsi Frensis Skot Ki Fitzcerald (Francis Scott Key Fitzge-

rald) yanlız Amerika ədəbiyyatına deyil, həmçinin dünya ədəbiyyatına öz 

unikal töhfəsini vermiş yazıçılardan biridir. 

1896-cı ildə Sent-Polda dünyaya göz açmış yazıçı I Dünya mühari-

bəsi illərində meydana gəlmiş ―İtirilmiş nəsil‖ (Lost Generation) kimi tanı-

nan, öz incəsənət əsərlərində müharibədən sonra yaranan mürrəkkəb vəziy-

yəti təsvir edən, Amerika gənclərinin taleyindən narahat olan bir sıra məş-

hur Amerika yazıçı və şairlərinin də daxil olduğu qrupa məxsus idi. İlk 

dəfə bu ifadə Qertruda Stayn tərəfindən Amerikanın I Dünya müharibəsi 

sonrası dəyərlərini rədd edən, 1920-ci illərdə yaşamış insanları təsvir et-

mək üçün istifadə edilmişdir. O dövrün aparıcı ədəbi xadimlərindən hesab 

edilən Ernest Heminquey tərəfindən qələmə alınmış, müharibə sonrası ka-

pitalizm dövründə yaşayan gənclərlə bağlı ümidsizliyin əks olunduğu 

―Günəş də Doğar‖ (The Sun Also Rises) adlı ilk romanında epiqraf kimi is-

tifadə olunduqdan sonra bu ifadə daha da məşhurlaşdı. Müəllif kitabın baş-

lığında ―You are all lost generation‖ (Siz hamınız itirilmiş nəsilsiniz) yazır-

dı. [1,1] Ən tanınmış üzvləri Q.Stayn, E.Heminquey, F.S.Fitzcerald və 

T.Eliot olan ―İtirilmiş nəsil‖ yaşlı nəslin mənəviyyat, gender hüquqları 

haqqındakı ənənəvi ideyalarını rədd edirdilər. Bu və digər yazıçılar mərkəz 

olaraq Parisi seçmiş və I Dünya müharibəsindən sonra əksəriyyəti Paris və 

Avropanın müxtəlif şəhərlərində məskunlaşmışdılar. Sözügedən ədiblər öz 

əsərlərində Amerika mədəniyyətini tənqid edir, Avropa və Amerikada ya-

şayan gənc nəslin məqsədsizlik və mənəvi süqutunu əks etdirirdilər. Bu isə 

XIX əsrin ikinci onilliyində baş vermiş I Dünya müharibəsinin parlaq gələ-

cəyə, xoş günlərə aid bütün ümidləri puç etməsindən irəli gəlirdi [5, 191] 

I Dünya müharibəsindən sonra Amerika tarixində baş vermiş sosial 

və iqtisadi dəyişikliklər nəticəsində Teodor Drayzer, Uilyam Folkner və 

Ernest Heminquey kimi tənqidi realistlərin hekayə və romanlarında yeni 

mövzu, süjet xətti, yeni qəhrəmanlar mövcud olmağa başladı. Tənqidi rea-

listlərin ən görkəmli nümayəndələrindən biri də məhz Frensis Skot Fitzce-

rald idi. Sosial ziddiyyətlərin mövcud olduğu belə bir dövrdə Amerika hə-

yatının, mövcud dəyərlərin tənqidi oxucularda böyük maraq doğururdu. 

Amerika həyatının reallıqlarını öz əsərlərində əks etdirən bu görkəmli yazı-

çılar I Dünya müharibəsindən sonra gənc amerikalıların faciəvi taleyindən 

bəhs edir, Amerika cəmiyyətinin mənəvi sarsıntılarını təsvir edirdilər. 
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Ümumiyyətlə, Amerika realist ədəbiyyatının burjua ideologiyası, konformizm, moder-

nist tendensiyalar mühitində inkişaf etdiyi hesab edilir. 

XX əsrin ilk yarısı, xüsusilədə ikinci və üçüncü on illiklər Amerikada əsaslı mədə-

ni toqquşmaların baş verdiyi dövr idi. Məhz bu illərdə Amerikanın siyasi həyatında da 

bir sıra mühüm dəyişikliklər və islahatlar həyata keçirildi. 1919-cu ildə Amerikada baş 

vermiş təşvişlərdən sonra Konstitusiyada bəzi islahatlar aparıldı, bunlardan biri də ―Qa-

dağa‖ (Prohibition) maddəsi idi. Bu qanuna əsasən spirtli içkilərin istehsalı, idxal və ix-

racı, satışı qadağan olunurdu. Bu qadağaların Amerika cəmiyyətində sərxoş insanları, 

barları aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilməsinə baxmayaraq, on minlərlə qeyri-qa-

nuni içki məkanlarının açılmasına, içki qaçaqmalçılığı kimi çox gəlirli yeni cinayət fəa-

liyətinin yaranıb inkişaf etməsinə səbəb oldu. Belə fundamental dəyişikliklər o dövrdə 

baş verən sosial və iqtisadi dəyişikliklərə cavab olaraq həyata keçirilirdi [4, 253]. 

ABŞ tarixində mühüm bir era hesab edilən ―Qadağalar dövrü‖ (Prohibition era) 

Caz əsri (―Jazz Age‖) kimi tanınan bir dövr ilə üst-üstə düşür. Caz dövrü termin kimi ilk 

dəfə F.S.Fitzcerald tərəfindən 1922-ci ildə qələmə alınan, hər biri ayrı-ayrılıqda müxtə-

lif qəzetlərdə çap edilmiş, on bir qısa hekayədən ibarət olan, mövzusuna görə üç əsas 

hissəyə ayrılan ―Caz dövrü hekayələri‖ (―Tales of Jazz Age‖) adlı qısa hekayələr toplu-

sunda rast gəlinir. ―Caz dövrü‖ 1920-1930 cu illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında caz 

musiqisi və rəqs tərzinin sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdür. Afrika, Amerika və qərb mu-

siqisinin harmoniyası kimi XX əsrin əvvələrində ABŞ-ın cənub əyalətlərində meydana 

gələn caz musiqisi o dövrün mədəniyyətində mühüm rol oynamış və öz təsirini uzun 

müddət qoruyub saxlamışdır. 

F.S.Fitzcerald 1936-cı ildə ―Esquire‖ jurnalında çap etdiyi üç əsas essesi ilə yanaşı, 

çap olunmamış məktub və qeydlərinin də daxil olduğu ―Sarsıntı‖ (The Crack-Up) adlı he-

kayələr toplusunun başlığında belə yazırdı: ―It was an age of miracles, it was an age of art, 

it was an age of excess, and it was an age of satire‖ [5, 189] (―O möcüzələr dövrüdür, o 

incəsənət, ifratçılıq dövrüdür, o satira dövrüdür‖) (T.M.). Müəllif burada Caz dövrünü nə-

zərdə tutur və bu nəsli‖ ―the wildest of all generation‖ (―bütün nəsillərin ən vəhşisi) kimi 

təsvir edirdi.[5, 189]Yeri gəlmişkən, ―Sarsıntı‖ əsəri müəllifin ölümündən sonra Edmund 

Uilson tərəfindən tamamlanır, redaktə olunur və ilk dəfə 1945-ci ildə çap edilir. 

―As we see, Mr. Fitzgerald looks at the matter from one point of view only, and such 

approach is hardly ever rewarding. For us, it was the age of Dreiser and ―American 

Tragedy‖, it was the age of Lewis and ―Babbit‖, it was the age of Eugene O’Neill and ―The 

Hairy Ape‖, it was the age of Fitzgerald and ―The Great Getsby‖, it was the age of Dos 

Passos and ―Three Soldiers‖.[5, 189] 

(―Lakin gördüyümüz kimi, F.S.Fitzcerald məsələyə sadəcə bir nöqteyi-nəzərdən 

yanaşır və belə bir yanaşma çətin ki təltif olunsun. Bizə görə, o Drayzer və ―Amerika 

Faciəsi‖ dövrüdür, o Levis və ―Babit‖ dövrüdür, o Yucin Oneyl və ―Tüklü Meymun‖ 

dövrüdür, o F.S.Fitzcerald və ―Böyük Getsbi‖ dövrüdür, o Dos Passos və ―Üç Əsgər‖ 

dövrüdür‖) (T.M.). 

Bu dövrün ən məşhur əsərlərindən biri də yuxarıdakı sitatdan məlum olduğu kimi 

F.S.Fitzcerald tərəfindən qələmə alınmış ―The Great Gatsby‖ (Böyük Getsbi) romanıdır. 

Müəllifin şah əsəri hesab olunan bu roman maddi zənginlik və mənəvi yoxsulluq arasın-

dakı keçilməz uçurumdan bəhs edən amerika ədəbiyyatının ən yaxşı əsərlərindən biridir. 

İlk dəfə 1925-ci ildə çap edilmiş bu roman ABŞ-da I Dünya müharibəsinin hərc-mərcli-

yindən sonra iqtisadi və sosial vəziyyətin çiçəkləndiyi, ―Caz əsri‖ və ya ―Çağlayan İyir-

milər‖ (Roaring 20s) kimi tanınan on illik bir dövrdən bəhs edir. Yazıçı bu əsərdə I 
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Dünya müharibəsindən sonra mühüm dəyişikliklərin baş verdiyi Amerika musiqi tari-

xində xüsusi yer tutan bir dövrün -Caz dövrünün təsvirinə xüsusi yer vermişdir. 

Romandakı hadisələr Nyu-York və Lonq Aylenddə, Amerikada içkinin qadağan 

olunduğu, qadınlara seçib-seçilmək hüququnun verildiyi, qaçaqmalçılığın və cinayət 

qruplarının meydana gəldiyi və vüsət aldığı bir dövrdə cərəyan edir. 

F.S.Fitzceraldın, demək olar ki, bütün əsərlərinin əsas mövzusu pulun dağıdıcı 

qüvvəsi idi. O, zaman-zaman zənginlərin korrupsiyasını, onların insafsızlıq, mənəvi 

boşluq və faydasızlıqlarını aşkarlayır və bunu əksəriyyəti avtobioqrafik olan qəhrəman-

ları ilə öz əsərlərində tənqid edirdi. O, düşünürdü ki, gənclər yoxsulluqdan qorxan, zən-

ginliyi ilahiləşdirən, bütün mənəviyyatlarını əyləncə ilə doldurmuş, mübarizə əzmi ol-

mayan bir nəsildir. Fitzceraldın bu romanda da toxunduğu əsas mövzular maddiyyat, 

amerikalının arzusu və sevgi münasibətləridir. 

Əsərin narratoru Nik Karrauey əsərdə cərəyan edən hadisələrin həm şahidi, həm 

də birbaşa iştirakçısı olub, oxuculara baş verənləri və digər qəhrəmanları öz şərhləri ilə 

birlikdə nəql edən qəhrəmandır. Əsər Nik Karraueyin atasının ona verdiyi məsləhətlə 

başlayır: ―Whenever you feel like criticizing any one, just remember that all the people 

in this world haven’t had the advantages that you’ve had.‖[3, 3] (Nə zamansa kimisə 

mühakimə etsən, sadəcə xatırla ki, dünyadakı hər kəs səninlə eyni üstünlüklərə malik 

deyil.)(T.M.). O, hadisələri reprospektiv şəkildə nəql etməyə davam edir və xatırlayır ki, 

atasının verdiyi məsləhətə sadəcə Getsbi ilə münasibəti zamanı əməl etmir. Əsərin baş 

qəhrəmanı – Getsbi bütün xoşbəxtlikləri maddiyyatda görür və öz arzularını gerçəkləş-

dirməkdə pula etibar edir. Lakin reallıq onun xəyallarını puç edir. Müəllif onun möhtə-

şəm, dəbdəbəli evini, həftə sonları keçirdiyi şənlikləri təsvir etməklə, Caz dövrünün 

özünəməxsus xüsusiyyətlərini öz əsərində təsvir etmişdir. Fitzcerald bu romanda cəmiy-

yətdə mövcud olan sosial qrupların bir neçə nümayəndəsini göstərmək və əsərin əvvə-

lindən sonuna qədər onlar arasındakı şəxsi münasibətləri təsvir edərək o dövrdə Ameri-

ka cəmiyyətinin problemlərinin dərin xarekteristikasını vermişdir. 

Əsərdə Getsbinin Deyziyə olan sevgisi, onun səbəbi sona qədər naməlum olan 

zənginliyi, evində təşkil etdiyi dəbdəbəli şənlikləri ilə təsirləndirib, həyat yoldaşı Tomu 

tərk edib onunla evlənəcəyinə inanması və sonda Deyzinin Tomu seçməsi, Getsbinin 

gəlir mənbəyinin məhz qeyri-qanuni yollar, qaçaqmalçılıq olmasının aşkarlanması, 

Qetsbinin ölümü və dəfnində sadəcə əsərin narratoru Nikin iştirak etməsini təsvir et-

məklə müəllif amerikalının arzusu və reallıq arasındakı uçurumu əks etdirmişdir. Digər 

bir tərəfdən yazıçı əsərdə pulun xoşbəxtlik gətirmədiyini, xoşbəxtliyin sədaqət və dü-

rüstlükdə gizli olduğunu təsvir edir.―Böyük Getsbi‖ romanı çap olunduğu dövrdə ki-

fayət qədər məşhurluq qazanmasa da, hal-hazırda yanlız Amerikada deyil, bütün dünya-

da böyük maraqla oxunur. 

―Böyük Getsbi‖ ilə yanaşı müəllifinin 1920-1934-cü illər arasında bir çox məşhur 

romanları da işıq üzü görmüşdür. ―Cənnətin Bu Tərəfi‖ (This Side of Paradise)(1920), 

―Gözəl və Bədheybət‖ (The Beautiful and Damned)(1922), ―Nəvazişli Gecə‖ (Tender is 

Night) (1934) müəllifin ən tanınmış əsərləri siyahısındadır. Ömrünün son illərində yazı-

lan, lakin tamamlanmayan əsəri ―Sonuncu Maqnat‖ (The Last Tycoon) müəllifin ölü-

mündən sonra 1941-ci ildə çap edilmişdir. 

F.S.Fitzceraldın ilk romanı, ―Cənnətin bu tərəfi‖, o, Prinseton kollecində təhsil 

alarkən 1920-ci ildə çap edilib. Yeri gəlmişkən, Prinseton kolleci zəngin, aristokrat ailə-

lər üçün fəaliyyət göstərən universitet idi. Fitzceraldın ailəsinin maddi vəziyyəti qənaət-

bəxş sayılmırdı, lakin müəllifin babası tərəfindən onlara miras qoyulan pulla Fitzcerald 

özəl məktəbdə oxuyur, daha sonra təhsilini Prinsetonda davam edir, lakin xəstəliyinə 
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görə o, universiteti dərəcə almadan bitirir. Bu əsərdə əsas mövzu var-dövlətin insan şəx-

siyyətindəki məhvedici təsiri idi. O, universitetdə təhsil alarkən, onda zənginlərə qarşı 

ikili münasibət formalaşmışdı. Bir tərəfdən ətraf mühitin təsiri nəticəsində o, daha dəb-

dəbəli qruplara qoşulur, qayğısız, aristokratik mühitdən həzz alırdı. Pulun qazandırdığı 

müstəqillik, imtiyaz, şöhrət onu ovsunlayırdı. Digər tərəfdən o, ölkədə baş verən fəla-

kətlərə əsas səbəb kimi elə məhz yuxarı təbəqəni görürdü. 

Beləliklə, realizm cərəyanının görkəmli nümayəndəsi, F.S.Fitzcerald öz yaradıcı-

lıq nümunələri ilə günümüzə öz damğasını vurmuş, o dövrdə müəyyən tənqidlərə məruz 

qalmasına, bəzi əsərlərinin oxunmamasına baxmayaraq, XXI əsrdə müəllifin əsərləri ən 

oxunaqlı kitablar siyahısındadır. Müəllifin əsərlərinin süjet xətti əsasında filmlər çəkil-

miş və izləyicilərdə ən az oxucular qədər böyük maraq doğurmuşdur. Eləcə də, ən 

məşhur əsəri ―Böyük Getsbi‖ 1926-2013-cü illər aralığında bir neçə dəfə ekran üzü 

görmüş və bir sıra mükafatlara layiq görülmüşdür. 
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Ġsmayilli Aytaj 

Fransis Scott Key Fitzgerald’s Contribution to the XX century American Literature 

(Summary) 

This article deals with one of the main representatives of American literature, Fransis 

Scott Key Fitzgerald and his role in the XX century. He occupied an important place in litera-

ture as a realist writer. He was one of the most outstanding members of Lost Generation and 

Jazz Age. The main themes of almost Fitzgerald’s all books are the corrupting force of money, 

deteriorating effect of wealth on personality. . His best novel is ―The Great Gatsby‖. It was pub-

lished in 1925. He described main features of ―Jazz Age‖, ―Prohibition era‖ in this works. 

 

Исмаилли Айтадж 

Вклад Фрэнсиса Скотта Ки Фицджеральда в американскую литературу двадцатого 

века 

(Резюме) 

В данной статье рассматривается один из главных представителей американской 

литературы Франсис Скотт Ки Фицджелард и его роль в XX веке. Он занимал важное ме-

сто в литературе как писатель-реалист. Он был одним из самых выдающихся представи-

телей потерянного поколения и эпохи джаза. Главными темами почти всех книг Фицдже-

ларда являются развращающая сила денег, ухудшающее влияние богатства на личность. 

Его лучший роман - "Великий Гэтсби". Она была опубликована в 1925 году. Он описыва-

ет основные черты эпохи джаза. 
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NOBEL MÜKAFATÇISI BERNARD ġOUNUN ĠNGĠLĠS VƏ  

DÜNYA ƏDƏBĠYYATINDAKI YERĠ 
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İrland əsilli tanınmış Böyük Britaniya yazıçısı olan Corc Bernard Şou 

dramaturq və həmçinin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısı, Uilyam Şekspir-

dən sonra ingilis teatrının ən məşhur dramaturqu kimi tanınmışdır. B.Şou İr-

landiyanın Dublin şəhərində qulluqçu ailəsində dünyaya göz açmışdır. Ber-

nard Şounun atası ilk öncə dövlət qulluğunda işləmişdir.Bundan sonra isə o 

uğursuz ticarətə qurşanmış daha sonra isə həyatını içki düşkünü kimi başa 

vurmuşdu. B.Şounun anası isə həvəskar musiqiçi idi. Onun tərbiyəsi ilə əsa-

sən dayısı məşğul olmuşdur. Bütün uşaqlar kimi Şou da məktəbə gedirdi, 

amma əsas həyat dərsini o, oxuduğu kitablardan və qulaq asdığı musiqilər-

dən almışdı. 

Özünündə etiraf etdiyi kimi bir çox kitablarını-U.Şeks-

prin,Ç.Dikkensin əsərlərinin, ―Min bir gecə‖ nağıllarının, İncilin və anasının 

səsləndirdiyi operaların, həmçinin İrlandiya milli qalereyasında əsərlərin tə-

siri altında formalaşmışdı. Təhsilini davam etdirmək üçün o universitetə 

daxil olmaq istəsə belə maddi vəziyyətinin ağırlığına görə bu istəyinə çata 

bilməmişdi. O heç məktəbi belə sonuna kimi oxuyub bitirə bilmir. Şounun 

dünyagörüşünün formalaşmasında öz doğma vətəni olan İrlandiyanın böyük 

rolu və həmçinin təsiri çox olmuşdur. Onun gənclik dövrü isə ölkəsində milli 

azadlıq hərəkatının ən qızğın dövrlərinə təsadüf etmişdir. 

O, gələcəyini ədəbiyyatda görürdü. Müəllim və eyni zamanda pedaqoq 

dəqiqliyi ilə o, hər gün əsaslı şəkildə beş səhifə yazardı. Həmçinin onun 

qəzet və jurnallarda musiqi tənqidçisi kimi məqalələri, elmi və bədii yazıları 

çap olunurdu. Lakin ilk beş romanından heç birini maddi çətinliklər və sıxın-

tılar ucbatından nəşr etdirə bilmədiyindən çox vaxt anasının cüzi miqdarda 

gəlirlərindən asılı olaraq qalırdı. 

B.Şounun şəxsi həyatına nəzər yetirdikdə isə onun əsl irlandiyalı olan 

messenat və sosialist bir qadınla-Şarlotta Peyn Tanusedlə ailə həyatı qurmuş 

və ömürlərinin sonlarına qədər bir-birlərinə sadiq qalsalar belə, əslində Şou 

ingilis aktrisası Stella Patrik Kempele aşiq olmuşdur. B.Şou Stella Patrik 

Kempelin ən böyük pərəstişkarlarından birinə çevrilmişdir. Bernard Şou 

―Piqmalion‖ pyesində yaratdığı Eliza obrazını da məhz sevimlisi Stella üçün 

yaratmışdı. ―Piqmalion‖ pyesi 1914-cü ildə Kraliça teatr səhnəsində gör-

kəmli dramaturq Şounun özünün başçılığı altında tamaşaya qoyulur və elə 

məhz Stella Kempel Eliza obrazını canlandırır. 

B.Şou 1879-1883-cü illər ərzində, ―Qeyri-kamillik‖ (―İmmaturiya‖ 

1879), ―Ağılsız kəbin‖ (―The İrrational knot‖, 1880), ―Rəssamlar arasında 
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məhəbbət‖ (―Love among the artists , 1881‖), ―Keşəl Bayronun sənəti ‖ (―Cashel 

Byrons profession‖, 1882), ―Həvəskar sosialist‖ (―An unsocial socialist‖, 1883) 

romanlarını ustalıqla yazıb yaratmışdır (1,153). 

―Həvəskar sosialist‖ romanını onun ən yaxşı romanı hesab etmək olar, çünki bu ro-

manda ölkədə artıq mövcud rejim pik nöqtəsində idi və Şou bunu ən gözəl sərt dillə ifadə 

edə bilirdi. İlk dəfə 1884-cü illərdə ―Həvəskar sosialist‖ romanı, daha sonra isə 1886-cı 

ildə ―Keşəl Bayronun sənəti‖ Vilyam Morrinsin ―Today‖ jurnalında nəşr edilmişdir. Bu 

romanlar müəyyən qədər avtobioqrafik səciyyə daşıyaraq işgüzar, zəhmetkeş, öz işini hər 

şeydən üstün tutan istedadlı irland gənclərini təsvir edir. 

Şounun romanları dramaturgiya metodunun formalaşması nöqteyi-nəzərdən ma-

raqlıdır. Ədib yaradıcılığına roman yazaraq başlasa da, Şou ingilis ədəbiyyatında, eləcə 

də, dünya ədəbiyyatında dramaturq kimi tanınır. Bədii ədəbiyyatda dram janrının xüsusi 

yeri vardır. Dramatik növün zəngin tarixi ənənəsi vardır. O, digər janrlar arasında ən 

mürəkkəb, ən çətin növ hesab edilir. Dramaturgiyanın, dramın təşkili antik dövrə gedib 

çıxır. Dünya ədəbiyyatının inciləri sırasına daxil edilmiş əsərlərin böyük qismi dramatik 

janrlarda yazılmışdır. B.Şou dram yaradcılığına başlamamışdan əvvəl isə 1885-1890-cı 

illər müddətində Londonun "Uorld", "Star" kimi populyar qəzetlərinin teatr və musiqi 

tənqidçisi kimi fəaliyyət göstərmişdir. İngilis şairi U.Oden onu "bəlkə də bütün dövrün 

ən yaхşı musiqi tənqidçisi" kimi qələmə vermişdir. 

B.Şounun ilk dram əsəri– "Dul qadının evi" (1892) pyesi olmuşdur , lakin pyesi-

nin səhnə taleyi uğurlu olmamışdı. İkinci tamaşadan sonra əsər repertuardan çıхarılmış-

dı. Sonrakı altı ildə Şou əslində ilk başlarda 9 pyes yazsa belə, onlara yaхın dura biləcək 

şəxs tapılmadı. İngilis fahişələri barəsində yazdığı "Missis Uorrenin peşəsi" pyesi isə, 

ümumən, senzura qadağası ilə üzləşmişdi. Şounun ―Xoşagələn pyeslər‖ silsiləsi müsbət 

qəhrəman personajını axtarışlarında irəliyə doğru addım idi. Silsiləyə daxil olan ―Kandi-

da‖ pyesi müsbət qəhrəman probleminin həllində Şou yaradıcılığında mühüm yer tutur. 

Müsbət qəhrəman simasında dramaturq yaradıcılığının ən gözəl qadın obrazını-Kandi-

danı yaratmışdır. 

1903-cü ildə "Kandid" pyesi ABŞ səhnəsində göstərilmişdir. (3) 

Şounu dramaturq və yazıçı kimi tanıdan ilk əsəri isə 1897-ci ildə ABŞ-da tamaşa-

ya qoyulan "Şeytanın şagirdi" pyesi oldu. Dramaturq vətəni Britaniyadan əvvəl Ameri-

kada şöhrət qazandı. 1898 -ci ildə o, əsərlərinin iki cildliyini bu ad altında çap etdirmiş-

dir. "Хoşa gələn və хoşa gəlməyən pyeslər". "Şeytanın şagirdi" əsərindən dərhal sonra 

dramaturqun növbəti ildə isə Londonun Kort teatrında oynanılan "Con Bullun başqa 

adası" pyesi böyük rəğbətlə qarşılandı. Həmin ərəfədə deyilənlərə əsasən tamaşaçıların 

arasında əyləşən ingilis kralı VII Edvard o qədər gülmüşdü ki, guya altındakı kreslo sın-

mışdı. 1904-1907-ci illərdə Kort teatrında göstərilən 988 tamaşanın 701-i B.Şoununu 

pyesləri əsasında hazırlanmışdı. Bu əsərlərin sırasına dramaturqun "Kandid", "Yaşaya-

rıq, görərik", "İnsan və fövqəlinsan", "Mayor Barbara", "Həkim dilemma qarşısında" 

kimi biri-birindən fərqli pyesləri daхildi. Şou, həqiqətən də, qısa müddət ərzində ürəklə-

rə və beyinlərə hakim kəsilməyi bacarmışdı. (6) 

Dramaturqun yaradıcılığına müharibə mövzusu da geniş yer almışdır. Müharibə 

haqqında cəsarətli fikirlərinə görə B.Şounun adını teatr elanlarından uzun müddət silir-

lər və onun əsərlərini çap etməyi qadağan edirlər. Lakin o, işləməyə davam edirdi. Dra-

maturqun müharibə mövzusunda yazılmış ―Ürək sındırılan ev‖ irihəcmli pyesini 1913-

cü ildə işləməyə başlamış, 1917-ci ildə bitirmişdir. Əsərə yazdığı müqəddimənin ―Bu ev 

harada yerləşir?‖ adlı birinci bəndində B.Şou qeyd edirdi ki, ―Ürək sındırılan ev‖ sadəcə 

sərlövhə deyil. O, müharibə ərəfəsində olan mədəni və fəaliyyətsiz Avropadır. Bu əsər 



 

103 

ingilis burjua sivilizasiyasının böhranlı olduğu haqda faciəvi və acı şəkildə etirafı və ka-

pitalist münasibətlərin insanlıqdan kənarlığı və yalanlarının sərt şəkildə lağa qoyulma-

sından ibarətdir. Dramaturqun yaradıcılığında önəmli əsərlərdən olan bu pyes onun ya-

radıcılığının inkişafının yeni dövrü hesab olunur. 

Dramaturq həmçinin Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabi dövründə Rusiyaya rəğbət 

bəsləyirdi. İngilis fəhlələri ―Təslim ol Rusiya‖ şüarını irəli sürəndə Şou Britaniya müda-

xiləsinə qarşına həcv yazmışdır. 20-ci illərin əvvəllərində Bernard çoxlu siyasi həcvlər 

yazmış və İngiltərənin daxili məsələlərindən daha çox diqqəti dünyəvi problemlərə və 

sülhlə bağlı məsələlərə yönəltmişdir. Bütün bunlar onun Sovet ittifaqının dostu olduğu-

nu göstərirdi. 

B.Şounun dramaturgiyasının maraqlı məqamlarından biri də, müşahidəçi mövqe-

yində dayanan obrazlarla yanaşı, hər şeyə diqqət yetirən və cəmiyyətdəki mənfi məqam-

ları ifşa edən obrazların yaradılmasıdır. Belə tipdə obrazlara dramaturqun ―Con Bullun 

digər adası‖ pyesində rast gəlmək olar. Pyesdə yaradılan Nora obrazı incə, həssas qəlbli 

qadındır. O, sevdiyi adamın yolunu illər boyu gözləyir. Nora da vətəni İrlandiya kimi 

ümidlə yaşayır, lakin sonda ümidləri boşa çıxır. Çünki Brodbent şirin dili özünü oldu-

ğundan tam əks bir insan kimi göstərməklə Noranı özünə aşiqa edir. Bu işdə Noranın 

yolunu gözlədiyi sevgilisi kömək edir. Dramaturq bununla ingilislərin müxtəlif üsullara, 

kələklərə əl atmaqla İrlandiyanı əldən verməyəcəklərini və bu işdə onlara irlandların öz-

lərinin bir qisminin də dəstək olduqlarını oxucuya çatdırmışdır. B.Şou yaradıcılığının 

bütün mərhələlərində realist ünsürlərə rast gəlinir. Onun dramları kotrastlar,paradokslar, 

kəskin istehzalar, satirik atışmalar seçilir. Hətta aristokratların danışığı ilə avam, savad-

sız, camaatın danışığışdakı fərqləri də o, komik təzadlar və konfiliktlərdə istifadə edir 

ki, bunu ―Şeytanın şagirdi‖ və ―Piqmalion‖ komdiyasında açıq-aydın görürük. Drama-

turqun əsas silahı gülüş, bu gülüşün əsas hədəfi isə içində yaşadığı cəmiyyətin sosial bə-

laları idi. B.Şou XX əsrin ən yaxşı satira ustadlarından biri olmuşdur. O, satiraları vasi-

təsilə oxucuya yaxud dinləyiciyə humanizmi aşılayırdı.Ədib əsərlərində müəyyən prob-

lemlər qoyduğuna öz ideyalarını təbliğ etdiyinə baxmayaraq onun yaradıcılığı didaktika-

dan uzaqdır. Şou oxucunun və tamaşaçının düşünməyə vadar edən sənətkardır. O, məqsə-

dinə formal şəkildə deyil, pyeslərinin dərin məzmunu və həyatiliyi ilə nail olur. Ümumiy-

yətlə, XX əsr ədəbiyyatında vacib həyat məsələləri ciddi şəkildə əks olunurdu. Lakin, Şou 

yaradıclığında bir çox həyati problemlər ―qeyri ciddi‖ şəkildə əks olunur. İstər dini, fəlsə-

fi, istərsə də iqdisadi məsələlər Şou tərəfindən məzəli şəkildə işıqlandırılırdı. 

Bir yazıçı, publilist və ictimai xadim kimi Şounun fikirləri, ideyaları çox vaxt icti-

mai fikrində narazlıq yaradırdı. Şounun drama qarşı publilistik münasibəti effektli bədii 

üslub tələb edirdi. O, öz ideyalarını dərin düşüncə ilə, müdrik deyimlərlə, aforizmlərlə 

ifadə edirdi. XX əsrin sosial mübahisələrindən yazarkən o, tez-tez kəskin paradokslar-

dan istifadə edirdi. Şou yaradıcılığının ən mühüm hissəsini dramaturqun epistolyar irsi 

təşkil edir. Dramaturq, uzun və məhsuldar həyatı boyu ərzində 250 mindən çoх məktub 

yazmışdı. Bu məktublarda ciddi ictimai-siyasi məsələlərə, ölkə və dünya miqyasında 

gedən proseslərə, ədəbiyyat, teatr və sənət məsələlərinə münasibət öz əksini tapmışdı. 

B.Şou ədəbiyyatımızda yalnız fiziki deyil, əqli uzunömürlülüyü ilə də özünəməхsus 

rekord qazanmışdı. O, son səhnə əsərini – "Bayandın milyardları" pyesini 92 yaşında ta-

mamlaya bilmişdir. Həyatının sonuna qədər bu yorulmaz irlandiyalı dramaturq bəzən 

əndazəsini aşan yumor hissini, iti düşüncə tərzini, ən gözlənilməz fikir və mülahizələrə 

dərhal və hazırcavablıqla reaksiya vermək bacarığını qoruyub saхlaya bilmişdir. (6) 

Şou ―idealizm və humanizmlə səciyyələnən yaradıcılığına, əksər hallarda müstəs-

na poetik gözəlliklə müşayiət olunan sirayətedici satirasına görə‖ Nobel mükafatı lau-



104 

reatı olmuşdu. Şou həyatdakı baş verən hallar kimi Nobel mükafatına da müəyyən mə-

nada istehza ilə yanaşırdı. Hətta bir dəfə qeyd etmişdir ki, ―dinamiti kəşf etdiyinə görə 

bəlkə də Alfred Nobelin günahından keçmək olardı. Amma Nobel mükafatını ancaq və 

ancaq bəşəriyyətin düşməni olan bir insan təsis edə bilərdi‖. İstənilən halda, İsveç Aka-

demiyası seçimini etmiş, qərarını vermişdi. İsveç ədəbiyyatşünası Per Halsterm pyeslə-

rinə yazdığı dərin məzmunlu müqəddimələrə görə Bernard Şounu "bizim günlərin Vol-

teri" adını vermişdir. (9) 

Dramaturq isə əvvəlcə mükafatdan imtina etmək istəyirdi. Lakin həyat yoldaşı 

Nobel mükafatının onun şəхsində İrlandiyaya verildiyinə inandırandan sonra qərarını 

dəyişmişdi. B.Şou hər cür təmtəraqlı məclislərdən əleyhdar olduğundan təqdimat məra-

simində iştirakdan da boyun qaçırmışdı. Mükafatın pul hissəsini isə İsveç ədəbiyyatını 

ingilis dilinə tərcümə etmək üçün fondun yaradılmasına ayırmışdı. 

Şou 1938-ci ildə "Piqmalion" pyesinin motivləri əsasında çəkilən filmə görə həmçinin 

Oskar mükafatına layiq görülmüşdür. Beləliklə indiyə qədər o, ədəbiyyat və incəsənət sahə-

sində hər iki məşhur mükafata layiq görülən yeganə sənət adamı olaraq qalmaqdadır. 
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Safarova Narmin 

Place of the Nobel Laureate Bernard Shaw in English and World Literature 

(Summary) 
Irish playwright George Bernard Shaw wrote more than 60 plays during his lifetime and was 

awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. Pygmalion, one of Shaw's most famous plays, was 

adapted to the big screen in 1938, earning Shaw an Academy Award for writing the screenplay. 

Сафарова Нармин 

Место нобелевского лауреата Бернарда Шоу в английской и мировой литературе. 

(Резюме) 
Ирландский драматург Джордж Бернард Шоу за свою жизнь написал более 60 пьес 

и был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1925 году. Пигмалион, одна из 

самых знаменитых пьес Шоу, была адаптирована к большому экрану в 1938 году, 

получив Шоу премию Оскар за написание сценарий. 

Rəyçilər: dos.V.S.Ərəbov, f.f.d., dosent A.Ġ, Məmmədbəyli 
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XX əsrin II yarısında məşhurlaşan ―postmodernizm‖ anlayışı özlü-

yündə modernizmdən sonrakı durumu ifadə edir. II dünya müharibəsindən 

sonra modernizmin həm sosial, həm də ekonomik cəhətdən bütün gözlənti-

ləri iflasa uğradı. Yeni bir cərəyanın meydana gəlməsi zərurəti postmoder-

nizmin ortaya çıxmasına və formalaşmasına təkan verdi. Lakin bir sıra mən-

bələrə görə yeni cərəyan müasirliyə qarşı çıxır, digər bir düşüncəyə görə isə 

modernizmin bir hissəsi olaraq çıxış edirdi. Modernizm kimi postmoder-

nizm də bir mədəni cərəyan olaraq estetikada, ədəbiyyatda, fəlsəfədə, rəs-

samlıqda, bodi-artda, tənqidçilikdə, kinoteatr sahəsində, incəsənətdə, me-

marlıqda özünü ən yüksək səviyyədə göstərdi. Postmodernizmin meydana 

gəlməsi modernizmin yoxa çıxması demək deyildi. Ümumiyyətlə diqqət ye-

tirsək görə bilərik ki, digər cərəyanlardan fərqli olaraq postmodernizm mü-

əyyən bir ideologiyaya xidmət etmir, əvvəl yaranan cərəyanların (realizm, 

simvolizm, naturalizm, sürrealizm və s.) xüsusiyyyətlərini, fəlsəfi düşüncə-

ləri seçib özündə birləşdirirdi və modernizmin bir sıra qanunauyğunluqları-

nı rədd edirdi. 

Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, bir termin kimi ilk dəfə 

1934-cü ildə F.De tərəfindən modernizmə qarşı müasir düşüncəni göstər-

mək üçün istifadə edilsə də, İkinci Dünya müharibəsindən sonra kütləvi şə-

kildə ədəbiyyatda və digər incəsənət sahələrində meydana çıxmışdır. Ame-

rikada isə bir fəlsəfi düşüncə kimi 1960-cı illərdə qətiyyətlə inkişaf etmiş və 

çağdaş dövrə gəlib çıxmışdır. Ədəbiyyat sahəsində kütləvi şəkildə 1970-ci 

illərdə yaranan postmodernist romanlara baxsaq cərəyanın bir sıra dövrə xas 

və özündən əvvəlki ədəbi-bədii və estetik cərəyanlara aid xüsusiyyətləri 

özündə birləşdirdiyini görərik. Metateks, intertekstuallıq, ironiya, paranoi-

ya, intermediallıq, pastiş, qara yumor, simvolika, məsxərəlik, fraqmentarlıq, 

romanın düz xətt üzrə irəliləməməsi, oyunlar, paradoks, parodiya, qeyri-real 

mövzular və s. xarakterik cəhətlər elə məhz bu cərəyanı zənginləşdirərək 

onun tədqiqat sahəsini genişləndirir [8]. 

İtalyan alimi və ədibi Umberto Eko modernist kimi formalaşsa da, 

sonralar modernizm və postmodernizm arasındakı ciddi fərqləri görmüş,bu 

haqda öz mülahizələrini qeyd etmişdir. Umberto Eko postmodernizm fəlsəfi 

düşüncəsini bu cür ifadə edirdi: ―Postmodernizm fiksə edilmiş xronoloji 

çərçivələri olan hadisə deyil, müəyyən mənəvi vəziyyətdir‖ [3,139]. 

Tezliklə bütün Avropaya, daha sonra isə Amerikaya qədər yayılan cə-

rəyan bir çox yazıçı tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. John Simmons Barth, 

Tomas Pinchon, Pol Oster kimi sənətkarlar postmodernizmi qavrayaraq 
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şərhlər verməyə və əsərlər yazmağa başladılar. Görkəmli Amerikan yazıçısı, ssenaristi 

Pol Oster (Paul Benjamin Auster) postmodernizm cərəyanının məşhur nümayəndələrin-

dən biridir. Sənətkar 1947-ci ildə Nyu Cersi əyalətində dünyaya gəlmişdir. Nyu Cersidə 

və Məplvudda təhsil alan, daha sonralar isə təhsilinə Kolumbiya Universitetində davam 

edərək italyan, fransız və ingilis ədəbiyyatını mükəmməl öyrənənən Pol Oster yaradıcı-

lığında bu təcrübələrini də qeydə alaraq möhtəşəm əsərlər ərsəyə gətirmişdir. 1967-ci 

ildə Amerikadan Parisə gedərək təhsil almağa başlasa da, dərsləri maraqsız hesab edə-

rək yenidən ABŞ-a qayıtdı və təhsilini burada bitirdi. Lakin yenidən Amerikadan ayrıl-

mağa qərar verərək Fransaya köçdü. Bu müddət ərzində Pol Oster məşhur ―Ay sara-

yı‖(Moon Palace) və ―Son şeylər ölkəsində‖ (In the Country of Last Things) əsərlərinin 

təməlini atdı. Əvvəllər yaradıcılığa Benjamin təxəllüsü ilə başlayan yazıçı ...atasının 

ölümündən sonra böyük miqdarda miras alsa da, yenidən yazmağa yaratmağa davam 

etdi [7]. 

Qırx illik ədəbi yaradıcılığında şeirlərlə yanaşı, məqalələr, dedektiv romanlar 

yazan Pol Oster bir çox filmlərə rejissorluq etmiş, ―Duman‖ (Smoke) filminin isə həm 

ssenarisini yazmış, həm də rejissorluğunu öz üzərinə götürmüşdür.Yazıçının ―Qaranlıq-

dakı adam‖ (Man in the Dark), ―Nyu-York trilogiyası‖ (New-York Trilogy), ―4321‖ 

(4321), ―Ay sarayı‖ (Moon Palace), ―Qırmızı dəftər‖ (The Red Notebook), ―Yalnızlığın 

kəşfi‖ (The Invention of Solitude), ―İlluziyalar kitabı‖ (Book of Illusions), ―Vəhy gecə-

si‖ (Oracle Night) və s. kimi əsərləri onun şəxsiyyətinin zənginliyindən və yüksək yazı-

çılıq intellektindən xəbər verir. Bu əsərlərin hər birini yazıçı xüsusi şəkildə işləmiş,ən 

incə detallara qədər hesablayan mühəndis kimi dəqiqliklə bütün incəliklərə toxunmuş və 

nəticədə çoxşaxəli mövzulardan möhtəşəm əsərlər ortaya çıxarmışdır. Üç dedektiv əsər-

dən ibarət olan və hələ də oxucuların marağını çəkən ―Nyu-York trilogiyası‖ romanı 

onu daha da məşhurlaşdırmışdır. Nəinki ―Nyu-York trilogiyası‖ əsərində, həmçinin, 

onun digər əsərlərində də Pol Oster postmodernizmin bütün xüsusiyyətlərindən məha-

rətlə istifadə edərək postmodern romana yeni baxış bucağı əlavə etmişdir. Dedektiv 

janrda olmasına baxmayaraq ―Nyu-York trilogiyası‖ roman janrının xarakteristik cəhət-

lərini, strukturunu dağıdaraq postmodern roman yaratmışdır. Əsərin hər üç hissəsinin 

ortaq cəhəti odur ki, bütün xarakterlər baş verən qəribə hadisələri araşdırıb gerçəyi tap-

mağa çalışsalar da, buna nail ola bilmirlər və nəticədə hər biri tərəddüdə, bilinməzliyə 

düçar olurlar. Beləliklə, baş verən hadisələr və xarakterlər arasındakı ziddiyətlər romanı 

paradoksa gətirib çıxarır ki, bu da bildiyimiz kimi sözügedən cərəyanın ən mühüm xü-

susiyyətlərindəndir. Digər bir əlamət isə metatəhkiyədən istifadə olunmasıdır. ―Şüşə 

şəhər‖ romanının ilk səhifəsində bunu açıq şəkildə görmək mümkündür: ―Əsas məsələ 

hekayənin özüdür; mənasının olub-olmadığını hekayə açıqlamır.‖ (―The question is the 

story itself, and wheter or not it means something is not for the story to tell.‖)[2,3]. 

Pol Osterin romanları vərdiş olunan müəyyən xoşbəxt və ya bədbin sonluqla 

deyil, postmodernizmə xas açıq şəkildə bitir. Onun avtobioqrafik detallarla zəngin olan 

romanı ―Leviafan‖ (Leviathan) açıq sonlu olmaqla bərabər hadisələr düz süjet xətti üzrə 

deyil, qarışıq şəkildə təsvir olunmuşdur. Roman təhkiyəçinin dilindən dedektiv əsər 

kimi nəql olunmağa başlayır. Əsərin naratoru əsas qəhrəmanın dostu Peter Aaron hadi-

sələri araşdırarkən özünü partladan şəxsin nə üçün bunu edə biləcəyinə dair sualları ca-

vablandırmağa çalışır. Digər romanlarında olduğu kimi simvollar və sətiraltı ifadələrlə 

zəngin olan ―Leviafan‖ Osterin yaradıcılığının yeni dövrünə təsadüf edir. Simvollardan 

birini əsərin adında görmək olar ki, bu da bir çox yazıların müraciət etdiyi Bibliya və 

Tövratda bəhs olunan su altında yaşayan mifik varlıqdır. 
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Leviafan sözü Müqəddəs Kitabda dənizdə yaşayan qorxulu bir varlığın adından 

götürülmüşdür. Leviafan Tomas Hobbs tərəfindən hökumətə metafora kimi onun əsəri-

nin adında istifadə edilmişdir. Hobbsun kitabının cildindəki şəkildə dövləti əks etdirən 

nəhəng kral və kralın bir əlində qılınc, digərində isə Papalıq simvolu vardır. Bu nəhəng 

kralın qolları və bədəni üst-üstə yığılmış insan başlarından ibarətdir. Leviafan hazırda 

bədii ədəbiyyatda güclü, fəal və olduqca böyük bir dövlətin simvolu kimi ifadə olunur. 

Pol Osterin Leviafanı əsərinin adı olaraq seçməsinin səbəbi Amerikanı bütün gücü əlin-

də saxlayan, fəaliyyətləri yetərincə genişlənmiş bir dövlət kimi simvolizə etməkdir. 

Əsərdə Amerikanın artıq simvoluna çevrilmiş Azadlıq heykəli mühüm yer tutur. 

Saks uşaq ikən anası ilə birlikdə Azadlıq heykəlini görməyə gedərkən anasının keçirdiyi 

hiss və həyəcan dolu anlar vasitəsilə azadlıq simvolizə edilir. Azadlığın simvolu qismin-

də çıxış edərək azadlığa pillə-pillə addımlamağı və azadlığa gedən yolun necə məşəq-

qətli bir yol olduğunu göstərir. Romanın irəliləyən hissələrində Saksın müxtəlif şəhər-

lərdə bu heykəlləri partlatdığını öyrənirik. Bununla isə qəhrəman Amerikan hökumətin-

də olan çatışmazlıqlara, tiranlığa, hazırkı rejimə üsyanını bildirir. Xalq bu partlayışlar-

dan qorxmur, əksinə növbəti dəfə hansı heykəlin toz parçalarına çevriləcəyini təxmin et-

məyə çalışır və bu qəhrəmanı dəstəkləyirdilər. Saks dəqiqliklə hər şeyi ölçüb-biçir, ət-

rafda insanların olmadığına əmin olduqdan sonra bombanı qurur və ordan uzaqlaşıb işə 

salırdı. Yenə o ətrafı yoxladı, axırıncı mühafizənin getdiyini görəndən sonra cəld işinə 

başladı. Lakin bu dəfə bədbəxtlikdən partlayıcı vaxtından əvvəl işə düşərək xalqın gələ-

cəyə dair azadlıq düşüncələri də Saksla birlikdə ən kiçik zərrəciklərə çevirdi [1]. 

Roman ilk baxışdan bir partlayışın nəticəsində parçalara ayrılmış Benjamin Saksın 

həyat hekayəsindən bəhs edilən kimi görünsə də, əslində belə olmadığını görürük. Sə-

nətkar üstün məharətləri ilə əslində demək istədiklərini üstüörtülü şəkildə çatdıra bilmiş-

dir. Əsər Benjamin Saksın bomba partlaması nəticəsində ölümü ilə başlasa da, hadisələr 

üçüncü şəxsin (Benjaminin dostu yazıçı Peter Aaronun) dilindən danışılır və oxucu ya-

zıçının gizli ironiya ilə protoqonistini necə terroristə çevirdiyini görür. Postmodernist 

əlamətlər bu əsərin təməl qatını təşkil edir. Biz burada postmodernizmə xas olan inter-

tekstuallığın elementlərini görürük: mətn içində mətn. Belə ki, Peter Aaron partlama ha-

disəsindən sonra Saksın partlayışa qədər olan həyatını roman qismində qələmə alsa da, 

əsərdə bu mövzuya birbaşa aid olmayan kiçik hissələr var. Bu hissələrdə Peter Aaronun 

dilindən Saksın son bir ildə əlaqədə olduğu insanlardan danışılır və onun ölümünün sə-

bəbi araşdırılır. Əsərdə Saksla əvvəl əlaqəsi olan qadınlardan biri də Sophie Callenin 

―Doğruluq yoxsa, Cəsarət‖ (―Double Game‖) əsərindən götürülmüş bir xarakter rəssam 

Mariadır. Bu da postmodernizmin ən mühim xüsusiyyətlərindən biri alluziyadır. Saksla 

axırıncı görüşünü təsvir edərək Peterə Saksla olan münasibətindən danışır və onun əsər-

lərinə qarşı marağını dilə gətirir: ―Bütün əsərlərimin bir hekayə olduğunu, gerçək heka-

yələr olsa belə eyni zamanda uydurma olduğunu və uydurma olsalar da, yenə gerçəyi 

əks etdirdiklərini başa düşdü.‖ (―He understood that all my pieces were stories, and 

even if they were true stories, they were also invented.‖) [1, 143]. P.Oster digər əsərlə-

rindən fərqli olaraq bu romanında postmodernizmin ağır yazı üslubundan istifadə etmə-

mişdir. Belə ki, əsərin dili sadə və oxunaqlıdır . 

Ümumiyyətlə, Osterin oxucuları onun dəsti-xəttini dəqiqliklə ayırd edə bilərlər. 

Özünəməxsus dəsti-xəttilə böyük oxucu kütləsi toplamağa nail olmuş Pol Oster dövrün 

usta postmodern yazıçısıdır. Bunu deməyə əsas verən amillər dövrün tələbilə əsərlərə 

gətirilən postmodernizmin elementləridir ki, yazıçı bu xüsusiyyətlərdən hələ postmoder-

nizm cərəyanının yarandığı ilk illərdə yazdığı ―Nyu York trilogiyası‖ əsərində bariz şə-

kildə istifadə etmişdir. Hadisələrin qarışıq təsviri, təzadlar, paradoks, paranoiya kimi 
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postmodernist xüsusiyyətləri gözdən qaçırmaq mümkün deyildir. Romanlarında əsas xa-

rakterlərin yazıçı olması da təsadüfi olmamalıdır. ―Nyu-York trilogiyası‖ romanında hər 

üç əsərdə (―Şüşə şəhər‖ (City of Glass), ―Qarabasmalar‖ (Ghosts), ―Qıfıllı otaq‖ 

(Locked Room)) müxtəlif yazıçılar dedektivlər tərəfindən araşdırılır, hətta hadisənin 

həllinə çatmaq üçün onlar yazıçıların əsərlərini oxumalıdırlar. ―Leviafan‖ romanında da 

baş qəhrəman və onun yaxın dostu da yazıçıdırlar. Hər iki romanda da müəyyən bir ax-

tarış davam etməkdə olsa da, bu axtarış heçliyə, yoxluğa, mənasızlığa apararaq xaosa və 

həllolunmazlığa gətirib çıxarır. Pol Osterin ―Nyu-York trilogiyası‖ postmodernizm dün-

yaduymunun konkret təsviridir [2]. 

Təkcə ―Leviafan‖ və ―Nyu-York trilogiyası‖ romanları deyil, Pol Osterin bütün 

yaradıcılığı postmodern ədəbiyyatı təcəssüm etdirən ədəbi bədii nümunələrdir. Bu əsər-

lər hələ də öz aktuallığını qoruyub saxlayır və yazıçının yaradıcılıq şəxsiyyətini açmağa 

imkan verir. 
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Aliyeva Pusta 

Postmodernism in Paul Auster’s creative activity 

(Summary) 

This article deals with the trend of postmodernism, Paul Auster in American postmodernism, 

his writing style and his notable work ―Leviathan‖. As a trend Postmodernism appears after the 

World War II against for modernist thought.We can see Paul Auster as a postmodern writ-

er,essayist,poetand screenwriter. He is best known for his ―New-York trilogy‖ which consists of 

three unrelated detective novels. The postmodern elements clearly seem at first sight in his works. 

―Leviathan‖ is one of Paul Auster’s last works which talks about Benjamin Sachs and his explosions 

in different American city. Many symbols enriches the work like the statue of Freedom. 

Алиева Пюста 

Постмодернизм в творчестве Пола Остера 

(Резюме) 
В этой статье рассматриваются тенденция постмодернизма, Пол Остер в амери-

канском постмодернизме, его стиль письма и его известная работа «Левиафан». Как тен-

денция постмодернизм появляется после Второй мировой войны против модернистской 

мысли. Мы можем видеть Пола Остера постмодернистским писателем, эссеистом, по-

этом, сценаристом. Он является самым известным за его «трилогию Нью-Йорка», которая 

состоит из трех не связанных детективных романов. Элементы постмодерна явно кажутся 

на первый взгляд в его работах. «Левиафан» – одна из последних работ Пола Остера, в 

которой рассказывается о Бенджамине Сакс и его взрывах в другом американском горо-

де. Многие символы обогащают работу, как статуя Свободы. 

Rəyçi: filol.ü.f.d., dos. Hüseynli G.M. 

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1280/325840.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1280/325840.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.fenomen.org/postmodernizm/37-postmodernizm-nedir.html
https://www.grin.com/document/98984
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=15454&context=rtd
https://www.superhaber.tv/postmodern-ne-demek-haber-105062
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MURADOVA Z. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

CORC ORUELLĠN “1984” ROMANINDA “YENĠDĠL” VƏ 

NEOLOGĠZMLƏR 

Açar sözlər: Corc Oruel, yenidil, roman-antiutopiya, neologizmlər 

Key words: George Orwell, newspeak, novel-dystopia, neologism  

Ключевые слова: Джордж Оруэлл, новояз, роман-антиутопия, неологизмы 

Britaniyalı yazıçı Corc Oruell ―1984‖ əsərini 1949-cu ildə nəşr etmiş-

di. Romanın adı, onun terminologiyası və hətta müəllifin adı sonradan fraza-

lara və sitatlara çevrildi. "1984" romanında təsvir edilən totalitarizm obrazı 

bəzi cəmiyyətlərdə mövcud olan sosial münasibətləri ifadə etmək üçün indi 

də istifadə olunur. Corc Oruell ―1984‖ antiutopiyası üçün ―Yenidil haqqın-

da‖ epiloq əlavə etmişdi. O zamandan bəri, onun icad etdiyi " newspeak" 

(yenidil) sözü totalitarizmin əsas nitqi xüsusiyyətlərini təsvir etmək üçün 

terminoloji bir ad olmuşdur. 

XX-XXI əsrlər süni dillərin yaradılmasının canlı prosesi ilə xarakteri-

zə olunur. Bu dövrdə yeni əsrin reallıqlarından doğan çoxlu utopiyalar və 

antistopiyalar yaradılmışdır: iki dünya müharibəsi, inqilablar, elm və texni-

kanın intensiv inkişafı, totalitar rejimin yaradılması. Aydındır ki, bu iki 

proses – dillərin yaranması və utopik və antiutopik romanların yazılması bir-

biri ilə bağlıdır. 

V. fon Humboldt iddia edirdi ki, insanın dünyaya, onun ətrafında olan 

əşyalara münasibəti dil və dil ənənələri ilə müəyyən edilir. Lakin antiutopik 

janrın dünyagörüşü insanlar üçün dilin və sözlərin xüsusi rolunu oxuculara 

çatdırır və müəyyən bir millətin dilinin leksikasına təsiri nəticəsində təfək-

kürün dəyişmə prosesini nümayiş etdirir. Məhz buna görə də yeni dilin 

konstruksiya edilməsi və tətbiqi, onun dünyaya və insanlara təsirinin parlaq 

nümunəsi olan, "yenidil"in əsas xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən və ədəbi 

antitopiya janrının klassikası kimi tanınan Corc Oruellin məşhur "1984" ro-

manı xüsusi maraq kəsb edir. Corc Oruell "yenidil"ın leksikası, qrammatika-

sı və ritorikasını ətraflı düşünmüşdü. Birincisi, bu, yazıçının qeyri-adi linq-

vistik bacarığını göstərir, ikincisi, Oruell totalitar cəmiyyətlərdə dil ətrafında 

manipulyasiyasının sosial-siyasi mənasını dərk edərək ona elmi əsas vermiş-

dir. "1984" dünyasında "yenidil" mühüm məna yükü daşıyır və müəyyən 

funksiyaları yerinə yetirir: bu ünsiyyət vasitəsidir, qavramaları tənzimləyən, 

özünəməxsus bədii xronotop yaradan, həmçinin parodiya-satirik funksiyanı 

yerinə yetirən vasitədir. Onun qurduğu süni dil modeli bu gün həm nəzəri, 

həm də praktiki əhəmiyyətini saxlayır. Çünki süni və ya uydurma dillərin 

əsas vəzifəsi aydındır: az söz istifadə edərək istənilən fikri ifadə etməyə 

imkan vermək. Müəyyən dərəcədə Corc Oruellin "yenidil"i - ideal vahid 

dilin təcəssümüdür. 

Y.Rozen "neologizm" anlayışına yalnız həm işarəedici, həm də işarə-

olunan tərəfindən yeni mənaya malik olan leksik vahidləri daxil edir: "yeni 

leksika mövcud dildə tamamilə bilinməyən olmalıdır". Geniş mənada "neo-

logizm" - dil təkamülünün vahididir, hansı ki, yalnız işarəedənə, yalnız işa-
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rəolunana, və ya nişanın hər iki tərəfə aid ola bilər. Neologizmlərin yaranma üsulları 

bunlardır: fonoloji, götürülmə, semantik, sintaktik (morfoloji və frazeoloji). Fərdi-müəl-

lif neologizmləri ayrı bir qrup təşkil edir. 

―Yenidil‖in məqsədi siyasi diktaturaya xidmət etməkdir, sözün leksik-semantik 

məkanını maksimum dərəcədə dəyişdirmək və azaltmaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 

dildə heç kim danışmır, amma hamı onu başa düşür, çünki bu, qəzet reportajlarının və 

başlıqların rəsmi dilidir, publisistika dilidir. "Totalitar dil" yaradılır, onun əsas funksiya-

sı onların əsl mənasını ifadə etməkdən məhrum etməkdir. Güman edilir ki, əlamətlərin 

və anlayışların sadə inversiya yolu ilə hakimiyyət ictimai şüuru manipulyasiya edir. 

Yalan dilin "sahibləri" onun semantikasının tam dəqiq biliyinə malikdir və bu dilin kö-

məyi ilə yalançı və xəyali reallıq yaratmağa çalışırlar." 

"Yenidil" - partiyanın insanın yaddaşını və onun dünya haqqında təsəvvürlərini 

düzəltmək üçün yaratdığı süni məhsuldur. Müəllif tərəfindən göstərilmiş "Yenidil haq-

qında" adlı əlavə dilin yaradılmasının məqsəd və prinsiplərini, əsas postulatlarını işıq-

landırır və süni dilin nə dərəcədə uydurulmuş olmasını vurğulayır. 

Corc Oruell romanda satirik və ittihamçı fikir daşıyan neologizmlərin bütöv bir tə-

bəqəsini daxil edir. Qeyd etməliyik ki, antiutopiyada yaradılan heç bir neologizmin 

leksik-stilist paradiqması yoxdur. Müəllif bir çox mövcud sözlərə yeni məna verir, 

Okeaniyada bu məna əsas sayılır, oxucuya isə bu məna məlum deyil.  

Neologizmlərin tədqiqi dilşünas və tərcüməçilər tərəfindən təhlil və yenidən dər-

ketməyə məruz qalır, buna görə "1984" romanında yaranmış "yenidil" və neologismlə-

rin öyrənilməsi hər zaman aktualdır. Tədqiqatlar son onillikdə texniki tərəqqi, totalitar 

rejimin çökməsi və tənqidi, eləcə də bir çox dillərin qrammatikası və leksikasında dəyi-

şikliklər səbəbindən inanılmaz dərəcədə aktuallaşmışdır. 

Əminliklə demək olar ki, Corc Oruellin yaratdığı "yenidil" insanları dil vasitəsi ilə 

tərbiyə etməyin parlaq nümunəsidir, bu vasitə hər bir yaradıcılıq cəhdlərinin və həyat 

məqsədlərin yatırılması üçün xüsusi hazırlanmış proqramdır. Söz yoxdursa, fikir də yox-

dur. Dildəki sözlər nə qədər az olsa, insanların düşüncələrini idarə etmək və onların inki-

şafına mane olmaq daha asan olacaq. Çünki söz - xalqın ənənələri, keçmişi və gələcəyi ilə 

əlaqələndirici vəsilədir, əgər söz mexaniki hala salınsa, əlaqə qırılacaq və bəşəriyyət yal-

nız hakimiyyətin əmr etdiyini deyə biləcəkdir. Söz Yer üzündə ən güclü vasitədir. 

"Yenidil" - həm dövlət praktikasına, həm də gündəlik həyata totalitar mədəniyyə-

tin keçirilməsi üçün vasitədir. Bu fərqli düşüncələrin ifadə olunmasını çətinləşdirir, 

hətta qeyri-mümkün edir. 

Aşağıda, totalitar şüurun bəzi xüsusiyyətlərini onların dildəki ifadə formaları ilə 

əlaqələndirməyə çalışacağıq: 

a) Totalitar şüurun ən mühüm ideologeması - " dünya öz təbiətinə görə sadədir " - 

bu şüar real həqiqətin bütün mürəkkəbliyini, müxtəlifliyini və dolğunluğunu sadələşdi-

rərək, vahid "partiya" məxrəcinə gətirdi, bu da öz növbəsində həddindən artıq sxematik, 

dünyanın bütün hadisələrinə ağ-qara yanaşan anlayış idi. Sxematizm sinif mübarizəsinin 

əsas tezisinə təsir göstərirdi. Dilin leksik-semantik sistemində bu tezaurusun aydın po-

larizasiyasına gətirib çıxarırdı və mətnlərdə iki zidd semantik-stilistik sahə meydana gə-

lirdi "mənfi" və "müsbət". 

Bunların struktur baxımından fərqlənsirilməsi, qiymətləndirmə xüsusiyyətinə görə 

üçə ayrılan leksik qrupla həyata keçirilirdi: məzəmmət, həvəsləndirmə və neytral. Sxe-

matizm burada qruplar arasında heç bir keçid formasının olmamasında özünü göstərirdi. 

Məzəmmət və neytral qruplardan "mənfi" sahədə,"müsbət" sahədə isə həvəsləndirici və 

neytral qruplardan istifadə olunurdu. Qiymətləndirmə dərəcəsinin daha da artırılması 
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üçün isimlərə mənfi (müsbət) mənaya malik anlayışlar əlavə olunmuşdur, belə birləşmə-

lər totalitar klişelərə dönmüşdü. Sovetlər İttifaqından buna nümunə olaraq "çürüyən ka-

pitalizm", "tamamilə çürümüş burjua sistemi" və ya "kommunizmin parlaq gələcəyi" 

frazalarını göstərə bilərik. 

Neytral qrupun qiymətləndirmə dərəcəsi olmayan sözləri "istənilməyən" mənalar-

dan onların semantikasının "qütb" prinsipi ilə parçalanması yolu ilə təmizlənirdi, onlara 

zidd mənalı epitetlər qoşudurdu: çürüyən (və ya: əməkçi) ziyalılar, mücərrəd (və ya: so-

sialist) humanizm, burjua (sosialist) demokratiyası. "Yenidil"in daşıyıcısı sanki ideolo-

giyaların və dəyərlərin dərəcə şəbəkəsini əldə edirdi, və gerçəkliyi onun vasitəsi ilə 

qəbul edirdi. 

b) Totalitar rejimdə terror və qorxu təkcə məhv etmə və hədə-qorxu aləti deyil, bu 

həmçinin gündəlik olaraq kütlələrin idarə olunması üçün istifadə olunan normal vasitə 

idi. Bu, totalitar mentalitetin əsas xüsusiyyətlərindən biri olan konspirativ kompleksin 

meydana gəlməsinə gətirib çıxarır, bu da maskalanmış, qəddar, daxili və xarici düşmən 

obrazı ilə, münaqişəyə daimi hazırlığı ilə, normadan fərqli olan istənilən fikrin qarşısını 

almaqla səciyyəvidir. Vətəndaş müharibəsi atmosferi, həyatın hərbiləşdirilməsi hissi in-

kişaf etmiş və çoxalmışdır. Dildə isə hərbi lüğətin və frazeologiyanın misli görünməmiş 

genişləndirilməsi. 

c) Kütləvi güllələnmələr, qətllər və işgəncələr evfemizmlərin və perifrazların ya-

ranması ilə müşayiət olunurdu – zorakı ölümlərlə əlaqəli anlayışlar üçün, kütləvi terror 

aktları və ya ümumiyyətlə, hər hansı hüquqazidd hərəkətlər üçün kamuflyaj kimi istifa-

də olunan sözlər peyda olurdu. Məsələn:  

Mübahisəli ərazilər - dünyanın heç bir fövqəldövlətə daxil edilməmiş bölgələridir: 

Tanger, Brazzavill, Darvin və Hong Kong arasındakı dördbucaq, həmçinin Ekvatorial 

Afrika, Yaxın Şərq, Cənubi Hindistan və İndoneziya arxipelaqı əraziləridır. Bu sahələr 

daimi olaraq üç fövqəldövlətdən biri tərəfindən işğal olunur, lakin hər zaman əldən-ələ 

keçir. Avrasiyanın sərhədləri Konqo hövzəsi ilə Aralıq dənizinin şimal sahili arasında 

uzanır; Hind və Sakit okean adaları daim Okeaniya və ya Otaziya tərəfindən ələ keçirilir 

və geri alınır; Monqolustanda Avrasiya ilə Şərq arasında ayırıcı xətt heç vaxt sabit 

olmur; qütb ətrafında hər üç böyük dövlət nəhəng əraziləri əldə etməyə iddialıdırlar. 

Üzən qalalar - böyük dəniz bazalarıdır. Nəhəng döyüş gəmiləridir. Bu terminin 

həqiqi həyatda kökləri var - İkinci Dünya Müharibəsi dövründə bombardmançılar ―uçan 

qala‖ ifadəsini işlədirdilər. 

Sülhnaz - Sülh (müharibə) nazirliyi 

Buxara çevrilmək - dövlət tərəfindən yox edilmə aktına və insanın mövcudluğu 

haqqda bütün qeydləri silinməsinə verilən ad. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu "maskalanma dili" bir çox totalitar rejimlərin univer-

sal dilinə çevrilmişdi. Almaniyada Üçüncü Reyx dövründə nasistlər rejimin ehtiyacları 

üçün alman dəqiqliyi ilə xüsusi məmur jarqonu hazırlamışdılar. Yəhudilərin kütləvi qır-

ğını ilə bağlı evfemizmlər bu jarqonda xüsusi yer tuturdu. Nasistlər Avropa yəhudiliyi-

nin fəlakətini gizlətmək üçün maskalanma terminologiyasından o qədər istifadə edirdi-

lər ki, burada birmənalı olaraq, tam kodlaşdırılmış "dil"in meydana gəlməsi barədə da-

nışmaq olar. Yəhudilərin tamamilə məhv edilməsi planı "yəhudi məsələsinin yekun 

həlli" ("Endlosung") adlandırılmışdı. Yəhudilərin məhv edilməsini göstərən digər alman 

sözlərinin nümunələri: Gesamtlosung (ümumi qərar), Arbeitsansatz (işlərdə iştirak), 

Umsiedlung (köçürmə), Sonderbehandlung (xüsusi müraciət), Abvanderung (gediş), 

Ausscheidung (şöbə) və s. Bütün bu "terminlər" həm liderlərin şifahi bəyanatlarında, 

həm də sənədlərdə istifadə olunurdu. Bir dəfə ictimaiyyət arasında Gebbels, "yəhudilə-
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rin çıxarılması" (Ausschaltung) demək istəyərkən, səhvən "məhv olunması" 

(Vernichtung) dedi, lakin dərhal özünü düzəltdi. 

ç) "Yenidil"in rəmzləri - qısaldılmış sözlər və abbreviaturalar. Burada totalitar 

mentallığın hansısa spesifik xüsusiyyətlərindən birbaşa asılılıq yoxdur, lakin məhz o, qı-

saltmaların misli görülməmiş miqdarda, sürətdə yaranmasının təşəbbüskarı idi. Həyatın 

bütün sahələrinin ifrat dərəcədə təşkilatlanması, məmurların özünəməxsus söz oyunu, 

adi insanlar üçün sirli cəfəngiyyat kimi səslənən abbreviaturalar yaradan 

"BaşElmiPups‖lar kimi amillər onların hakimiyyətə ehtiramını gücləndirirdi. Eyni za-

manda, sözləri əhəmiyyətli dərəcədə qısaltmaq, dili mümkün qədər "arzuolunmaz" se-

mantik leksik assosiasiyalardan və idrakdan uzaqlaşdırmaq məqsədi güdür. Məsələn, 

ruscadan götürülmüş komintern (коммунистический интернациональ – kommunist 

beynəlmiləli), NKVD (народный комиссариат внутренних дел – daxili işlər xalq ko-

missarlığı) kolxoz (коллективное хозяйство – kollektiv təsərrüfat), raykom (район-

ный комитет – rayon komitəsi), komsomol (коммунистический союз молодежи – 

kommunist gənclər ittifaqı) və s. bu kimi sözlərin tam mənasını insanların əhəmiyyətli 

bir qismi anlamırdı(J.Oruell). 

d) "yenidil" dövrünün mediatekstlərinin əsas tonu - əgər söhbət həqiqətimizin 

qəhrəmanlaşdırılmasından gedirdisə, yüksək və təntənəli xarakter daşıyır. Bu fakt Sovet 

ritorikasının spesifikliyini - pafosun (emosional aspekt) loqos (məntiqi aspekt) üzərində 

dominantlığını əks etdirir. Bunun səbəbi - marksist-leninist mülahizələrin və əsaslandır-

maların semantik-məntiqi cəhətdən qüsurlu olmasıdır. Doqmatizm və məcburi partiya 

mənsubiyyətliliyi, insanların bütün tarixi təcrübəsi ilə sınaqdan keçirilmiş sözlərin mü-

vəqqəti olaraq yeni, yad, bayağı sözlərlə əvəz edilməsinə səbəb oldu. 

Britaniyalı yazıçı C.Oruell ―1984‖ əsərini 1949-cu ildə nəşr etmişdi. Romanın adı, 

onun terminologiyası və hətta müəllifin adı sonradan frazalara və sitatlara çevrildi. 

"1984" romanında təsvir edilən totalitarizm obrazı bəzi cəmiyyətlərdə mövcud olan so-

sial münasibətləri ifadə etmək üçün indi də istifadə olunur.  

Beləliklə, Corc Oruellin 1949-cu ildə işıq üzü görmüş ―1984‖ əsəri XXI əsrdə də 

öz aktuallığını itirmir. Romanda təqdim olunmuş ―yenidil‖ və neologizmlər əbəbiyyat-

da, incəsənətdə, siyasətdə, iqtisadiyyatda və digər sahələrdə sitat kimi işlədilir. Bu əsər 

Azadlıq və Bərabərlik ideyaları düşünən insanların şüurlarında daha çox uzun müddət 

yaşayacaq.  
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Muradova Ziba 

«Newspeak» and neologisms in George Orwell's 1984 novel 

(Summary) 

This article is about "Newspeak" and neologisms in George Orwell's novel "1984". 1984, 

and the world is in the post-atomic war era. The novel is set in the former United Kingdom, now 

known as Runway One, in a zone called Oceania. The world is divided into three zones: Ocean-

ia, Eurasia, and the East. All zones are constantly at war with each other, with no clear winner. 

Oceania is run by a party that asserts complete and complete control over its citizens down to 

their thoughts. They impose their new way of thinking, changing their language to reduce words 

that Express freedom of thought, issuing new and contradictory slogans, revising the news to re-

flect "the real truth," and using a formidable figurehead named Big brother who reminds citi-

zens that he is watching them at all times. 

 

Мурадова Зиба 

«Новоязык» и неологизмы в романе Джорджа Оруэлла «1984» 

 (Резюме) 

Cтатья посвящена «новоязу» и неологизмам в романе Джорджа Оруэлла 

«1984».1984 год, и мир находится в эпоху после атомной войны. Роман разворачивается в 

бывшей Великобритании, ныне известной как Взлѐтно-посадочная полоса Один в зоне 

под названием Океания. Мир делится на три зоны: Океания, Евразия и Восточная. Все 

зоны постоянно воюют друг с другом, без явного победителя. Океания находится в веде-

нии партии, которая утверждает полный и полный контроль над своими гражданами вп-

лоть до их мыслей. Они навязывают свой новый образ мышления, изменяя язык, чтобы 

уменьшить слова, которые выражают свободу мысли, издают новые и противоречивые 

лозунги, пересматривают новости, чтобы отразить «настоящую правду», и используют 

грозного подставного лица по имени Большой брат, который напоминает гражданам, что 

он наблюдает их во все времена. 

 

Rəyçi: f.ü. f.d. Afət Musayeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

KƏRİMOVA R. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 
REGĠONAL VARĠANTLARIN FORMALAġMASINDA SPESĠFĠK 

SÖZ YARADICILIĞI 
 

Açar sözlər: amerikan variantı, ingilis dili, söz yaradıcılığı, regional variant  

Ключевые слова: американский вариант, английский язык, словарный 

запас, региональный вариант 

Key words: American variant, English language, vocabulary, regional variant 

 

Hazırda bildiyimiz kimi ingilis dili ən geniş yayılmış dillərdən biridir. 

İngilis dili Hind-Avropa dillərinin german dil qrupuna aiddir. İngilis dilinin 

əlifbasının yaranması VII əsrə təsadüf edir və latın qrafikasına əsaslanır. Bu 

dildə ilk dəfə olaraq orta əsrlərin əvvəllərində İngiltərədə danışmağa başla-

mışlar. İngilis dili leksik tərkibinə görə dünyada ən zəngin dildir. Dilin lüğət 

tərkibinin demək olar ki, çox hissəsini digər dünya dillərindən alınmış sözlər 

təşkil edir. Təxminən 370 milyondan çox insan ingilis dilindən ana dili kimi 

istifadə edir. Bu dil çin və ispan dillərindən sonra üçüncü yeri tutur. İngilis 

dili bir çox dünya dövlətlərində xarici dil kimi tədris olunmaqdadır. Belə 

geniş vüsət aldığına görə ingilis dili müasir eranın ―dünya dili‖ (―world lan-

guage‖, ―lingua franca‖) hesab edilməkdədir [1, s.24]. 

D.Kristal ingilis dilinin dünyada ən geniş yayılmış dil olmasına bax-

mayaraq, danışanlarının sayına görə Çin dilindən sonra ikinci yerdə gəldi-

yini yazır. Hazırda ingilis dilində 427 milyon insan danışır [8]. Lakin əlavə 

edək ki, göstərilən bu rəqəm nisbidir, çünki burada bir sıra cəhətlər nəzərə 

alınmayıb.  

Təbii ki, bütün bu müzakirələrdə müxtəlif ölkə və xalqların təmsilçi-

lərinin bir-birini başa düşüb anlaması tələb olunurdu. Bunu ya tərcümə yo-

lu ilə həyata keçirtmək olardı, ya da hər hansı bir dilin həmin vəzifəni öz 

üzərinə götürməsilə reallaşdırmaq olardı. Bütün bunlar ingilis dilinin vahid 

ünsiyyət dili kimi formalaşması və yayılması üçün açılan pəncərə idi. Bun-

dan sonra bütün akademik qurumlar tədricən ingilis dilinin beynəlxalq dil 

kimi formalaşmasına və yayılmasına təkan verdi. Bu isə qloballaşan dünya-

da yaranan qlobal dilin hegomonluğu, digər dillərin isə tənəzzülü demək-

dir. Lakin bu da faktdır ki, dünyanın indiki inkişaf tempində heç bir qüvvə 

qloballaşmanın və onun təbii nəticəsi olan qlobal dilin meydana gəlməsinin 

qarşısını ala bilməz. Bunu yalnız bəşər sivilizasiyasının məhvi, deyək ki, 

elektrik dağıntılar və ya təbii fəlakətlər edə bilərlər. Bu da hələlik proqnoz-

laşdırılan bir hadisə deyil [3, s.76]. 

İngilis dilinin amerikan variantı ABŞ ərazisində istifadə olunur və in-

gilis dilinin amerikan variantı adını almışdır. İngilis dilinin amerikan vari-

antı regional variant olsa da, dialekt adlanlandırmaq olmaz, çünki onun 

ədəbi forması, amerikan milli standartı mövcuddur. Amma dialekt kimi sə-

ciyyələndirilsə, onun heç bir ədəbi forması olmazdı.  

Amerikan variantı XVII-XVIII əsrlərdə aktiv kolonyalaşma zamanı 

Şimali Amerika kontinentində yayılmışdır. Belə məlumdur ki, bu prosesdə 

əsas rolu ingilislər oynamışlar. Belə bir fakt qeyd olunur ki, İngiltərədə ko-

loniyalaşma zamanı artıq İngilis standartı adlanan ümummilli ədəbi dil 
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standartı formalaşmışdır ki, dialektin kommunikativ funksiyasını həyata keçirirdi. Təbii 

ki, burada əsas diqqət gəlmələrin dilinə yönəlmişdir.  

Yeri gəlmişkən, kolonistlərin sosial tərkibi də çox rəngarəng idi: dayaz və sarsıl-

maz zadəganlar, yomen (yeomen), sənətkarlar, butraki, yoxsullar və indentured servants 

adlanan – hətta gəmidə səyahət haqqını ödəmək üçün pulu olmayan və Amerikaya gəl-

dikdən sonra 4-5 il sahibinə işləmək məcburiyyətində qalan insanlar.Birinci kolonistlə-

rin arasında demək olar ki, yüksək biliyə malik olan təmsilçi yox idi. Təbii ki, bütün 

məskunlaşanlar standart ingilis dilində danışmırdı.  

Britaniya və Amerikan variantları arasındakı fərqlərə, əsasən, lüğət, qrammatika və 

tələffüz aspektlərində rast gəlmək olar. Təbii ingilis dilində danışan (native speakers) dünya 

əhalisinin təxminən üçdə iki hissəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. Məhz buna görə 

də, ―İngilis dili‖, ABŞ-da ən geniş yayılan və istifadə olunan əsas ünsiyyət dilidir.  

Beləliklə, verilmiş tərifə müvafiq olaraq bildirmək olar ki, dialektlər, əsasən, ədə-

bi formaya malik deyil və Amerika variantının (American English) ədəbi normalara 

malik olduğu faktorunu nəzərə alaraq, əminliklə onun dialekt olmadığı fikrini təsdiq edə 

bilərik. ―Amerikanizm anlamı‖- Amerika Birləşmiş Ştatlarında danışılan ingilis dilinə 

xas xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən söz və ya sabit söz birləşməsi kimi müəyyən olu-

na bilər. Amerika xalqının ingilis dilinə olan ilk və ən böyük töhfəsi Şimali Amerika 

heyvanlarını və bitkilərini adlandırmaq ehtiyacında özünü biruzə verdi [5, s.78]. Uizer-

spun qeyd edirdi ki, o, eyni təbəqədən olan, eyni mənsəbə sahib insanların nitqində mü-

təmadi olaraq qrammatik səhvlərə yol verilməsi, vulqarizmlərdən istifadə hallarına rast 

gəlirdi. Uizerspun Amerikada gündəlik nitqdə müəyyən qədər vulqar ifadələrdən istifa-

də hallarını müşahidə etməsinə baxmayaraq, o vulqarizmin Amerikada Böyük Britani-

yaya nisbətən daha geniş vüsət almasından bəhs etməmişdi. Onu da qeyd etmək lazım-

dır ki, terminlərin və idiomatik ifadələrin İngilis dilinin Amerika variantında istifadə xü-

susiyyətləri bir qədər fərqliliklə müşayiət olunur, lakin bu onların dildə düzgün işlənmə-

diklərinə istinad etmir, bu hal yalnızca onların Amerikanın inkişafının bəhrəsi olduğuna 

işarə edir.  

Elə sözlər var ki, onların mənaları Atlantik okeanının hər iki tərəfində yaşayanlar 

üçün tanışdır. Buna baxmayaraq, elə sözlər də məlumdur ki, onların mənaları hər iki va-

riantda eyni deyildir. Amerikan ingiliscəsinin lüğət fonduna yeni leksik elementlərin 

daxil olması prosesi müstəmləkəçilərin əsl Amerika dillərindən çoxlu sayda mənşəyi 

məlum olmayan flora, fauna və topoqrafiya sahələrinə məxsus sözləri mənimsəmələri 

ilə başladı. Belə sözlərə misal olaraq, ―opossum‖ (opossum-kisəli heyvanlar növünə aid-

dir), ―raccoon‖ (yenot), ―squash‖ (bu söz əsasən, ―kudu, balqabaq‖ mənasında işlədilir) 

və ―moose‖ (Amerika sığını) göstərmək olar [2, s.89]. 

 Amerikan variantının ümumi və hərtərəfli təsviri Şveytserin əsərlərində verilir. 

Onun emalının vacib aspekti ədəbiyyat normasına aid amerikalılarla aşağı danışıq və 

jarqona aid olan amerikalılar arasındakı fərqdir. Lakin Amerikan variantı və ingilis ədə-

bi norması arasındakı fərq sistemləşdirilməmişdir.Amerikan variantı tələffüzdə standart 

ingilis dilindən fərqlənir, qrammatikanın kiçik xüsusiyyətləri burada özünü göstərir, 

lakin onların əsas fərqləri dilin lüğət tərkibinə aiddir. Bunu aşağıdakı cədvəldə daha 

aydın müşahidə etmək mümkündür. 
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Amerika qitəsində ingilislərin ilk koloniyası 1607-ci ildə təsis edilib. Beləliklə, 

Amerikada İngilis dilinin tarixi üç yarım əsrdir ki, mövcuddur. 

Üç əsrdən daha çox bir müddətdə Amerika lüğət tərkibi Britaniya (İngilis) lüğət 

fondundan tam və ya qismən asılı olaraq inkişaf etmiş və yaranmış yeni mühitin də bu 

lüğət fondunun inkişafına böyük təsiri olmuşdur. 

 Yeni söz və terminlərin yaranması və məna dəyişiklikləri demək olar ki, 1960-

1980-ci illərdə aparılmış statistik məlumatlara əsasən (bu dövrdə çoxlu kitab və jurnal-

lar nəşr olunmuşdur ki, bunlarda da heç şübhəsiz, xeyli sözlər və mənalar öz əksini tap-

mışdır) tədqiq olunmuşdur. Hər hansı bir sözün strukturu, yaxud mənası Britaniya ingi-

liscəsinə oxşamadığı halda, dərhal onu ―amerikanizm‖ adlandırmaq səhv olardı. Bu mə-

sələdə də israfçılıqdan yan keçə bilməyənlər ―amerikanizm‖ hesab olunan sözlərə qarşı 

müəyyən dövlərdə mübarizə aparmışlar. Ancaq süni vasitə və üsullar dilin təbii inkişafı-

nın qarşısını ala bilməmişdir [6, s.44].  

Amerikan variantında yeni sözlərin yaranmasına təkcə yeni texnika deyil, həmçi-

nin yeni texnoloji dəyişikliklər zəmin yaratmışdır. Məsələn; ―gasoline‖ (benzin), 

―alcohol‖ (alkoqol, spirt) terminlərinin yaranması ilə əlaqədar bunlara aid çoxlu deriva-

tivlər meydana gəlmişdir. Adamların benzinə, yaxud spirtə olan tələbatı ilə, ya da ben-

zinin, spirtin qiymətinin qalxıb-düşməsi ilə əlaqədar terminlər yaranmışdır. Belə texno-

loji dəyişikliyə dair terminlər (təyyarə və avtomobillərdə qəza və digər təhlükəsizlik 

texnikası ilə əlaqədar terminlər, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı yaranmış terminlər və 

s.) artırmaq da olar. ―Computer‖ (kompyüter, sayğac) sözü hələ İkinci Dünya Müharibə-

sindən əvvəl ictimaiyyətə ―sayan adam‖ mənasında ―to compute‖ kimi məlum idi. Ha-

zırda həmin söz ―sayan maşın‖ mənasında böyük ―mainframe‖, yaxud kiçik ―micro-

computer‖-lə əlaqədar xeyli sayda yeni sözlər, ifadələr meydana gəlir.  

Belə ki, XX əsr amerikan ingiliscəsində yeni sözlərin yaradılması bir sıra xüsusiy-

yətlərinə görə səciyyələnir. Bu dövrdə yeni sözlərin və məfhumların meydana çıxması 

ilə dilin lüğət tərkibi daha da zənginləşdi. ―Etik İnvestisiya‖ və ―daxili bazar‖ kimi yeni 

anlayışlar ortaya çıxdı. ―Ödəniş‖ sözü ―plastik‖ sözü ilə əvəz olunmağa başladı. Məsə-

lən, (kredit kartlar, bankamatik kartlar və s.). Bundan əlavə, kifayət qədər mühüm əhə-

miyyət daşıyan fiqurlardan biri olan ―Yuppie‖ termini də dilin lüğət fonduna daxil oldu. 

―Yuppie‖ həmin dövrdə gənc, çevik, yüksək gəlirli 25-30 yaşlı biznes nümayəndələrinə 

işarə edən mühüm bir model hesab olunurdu [7].  

Daha sonra, ―mobil telefon‖ (mobile phone) və ―laptop‖ (laptop or plamtop) kimi 

yeni sözlər də dilin lüğət tərkibini zənginləşdirdi. İngilis dilinin yeni Amerika variantı-

nın yaradılması, əsasən, ―Amerika İnqilabı‖nın dönüş nöqtəsi kimi qeyd olunur. ―Ame-

rika İnqilabı‖ liderlərinin nöqteyi nəzərlərindən, ingilis dilinin Amerikan variantı Ame-

rikanın müstəqilliyinin ən bariz nişanəsi, gələcəyin mütləq dili idi.  
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Yeni dünya spesifik söz yaradıcılığının mühüm xüsusiyyətlərindən biri terminlərin 

yaradılmasıdır. İngilis dilində söz ―rat-race‖ (sürətli yarış), ―consolium‖ (məsləhət, məş-

vərət), ―confrontation‖ (qarşıdruma), ―update‖ (hazırkı) və s. kimi terminlər yaradılır. Elə 

yeni sözlər, terminlər meydana çıxır ki, onların əksəriyyəti demək olar ki, müəyyən 

şeylərə verilən ad kimi üzə çıxır, yaranır. Məsələn, ―a bubble car‖ (avtomobil) termini 

maşının yuxarı hissəsi, damı plastmas materialdan düzəldilmişdir, həm də köpüyə bənzə-

diyi üçün bu maşına həmin ad ―a bubble car‖ köpük maşını adı verilmişdir. Məsələn, 

―paper pack‖ (kağız torbacıq) termini də öz mənasını məhz aid olduğu şeydən almışdır. 

Belə ki, əvvəllər mağazadan kitab alan zaman həmin kitabı kağız torbacıqda büküb verər-

mişlər, sonralar isə bu hadisə getdikcə yayılmış, təkcə kitab deyil, başqa yerlərdə də bun-

dan istifadə olunmuşdur ki, həmin termin ―kağız torbacıq‖ mənasını daşımışdır [8].  

Müasir ingilis dilində söz yaradıcılığının məhsuldar və qeyri-məhsuldar üsulları 

vardır. Məhsuldar üsullar: affiksasiya, konversiya, mürəkkəbləşmə, felə sözdüzəldici 

elementlərin əlavə edilməsi ilə yeni fellərin yaranması, ixtisar; qeyri-məhsuldar üsullara 

isə kök saitinin əvəzlənməsi, vurğunun dəyişməsi aiddir. Söz yaradıcılığında istifadə 

olunan məhsuldar və qeyri-məhsuldar üsullar ingilis dilinin Amerika variantında da mü-

şahidə olunur.  

Bir çox hallarda Amerika variantında -er şəkilçisi vasitəsilə düzələn sözlərin Bri-

taniya variantında qarşılığı qarışıq və fərqlidir ki, bəzən bu sözlər çaşqınlıq yaradır:  

sweater (AE) - jumper (BE); eraser (AE) - rubber (BE)  

Amerika variantında mürəkkəbləşmə yolu ilə düzələn bəzi sözlərin qarşılıqları 

Britaniya ingiliscəsində sadə sözlərdir:  

French fries (AE) - chips (BE); Eggplant (AE) - aubergine(BE). 

Amerikada İngilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsi iki yolla gedirdi:  

a) yeni söz və sabit söz birləşmələrinin yaranması;  

b) alınma sözlər hesabına. 

İngiltərənin XVII - XVIII əsrlərdə Amerika koloniyalarında yaranmış yeni sözlər 

arasında ―sifət + isim‖ və ―isim + isim‖ söz birləşmələrinin substantivasiyası yolu ilə 

yaradılmış mürəkkəb sözlər çoxluq təşkil edir.  

Leksik mənası tamamilə yenidən dərk edilmiş sözlər xüsusi qrup təşkil edir. Hər 

şeydən əvvəl, dəyərin sözdə daralması hallarını qeyd etmək lazımdır. Bu proses, məsə-

lən, ingilis dilində olan ―corn‖ sözündə də izlənilir ki, bu da İngiltərədə istənilən dənli 

bitkilər deməkdir. Amerikada ―corn‖ sözü qarğıdalı mənasını ifadə edir. 

Beləliklə, əgər əvvəllər sözün təməlində fərqli bir anlayış var idisə, indi bu növ 

anlayışı ilə əvəz edilmişdir. 

Lüğətin artırılması mənbələrindən biri digər dillərdən və ilk növbədə Şimali Ame-

rikada yaşayan hind tayfalarının dillərindən söz alma idi. Amerikan variantının yazı 

qaydaları Britaniya ingilis dilindən daha asandır və bəzi hallarda tamamilə fərqlidir. 

―Our‖-suffiksi ―or‖ kimi yazılır və ―armor‖ və ―humor‖ ―armour‖ və ―humour‖ sözləri-

nin amerikan variantı hesab edilir.  

Leksikoqrafların fikrincə, ingilis dilinin lüğət tərkibi öz tarixində heç bir zaman 

XX əsrdəki kimi çoxlu dəyişikliyə məruz qalmamışdır. Bütün bunların başlıca səbəbi 

Birləşmiş Ştatlarda yeni sözlərin yaranması, bu ölkədə əsas etibarilə texnologiya və 

elmin inkişafı ilə bağlıdı. Əlbəttə, Amerikan ingiliscəsində nə qədər təmiz söz olduğunu 

(yəni Amerikan ingiliscəsinin məhz özünün sözləri) heç kəs deyə bilməz. Hətta onu da 

demək mümkün deyil ki, Amerikan ingiliscəsində say etibarilə nə qədər söz var [4,s.99].  

Son zamanlar buraxılmış Amerikan ingiliscəsinə dair bir sıra lüğət kitablarının kö-

məyi ilə sözlərin yaranması ilə əmələ gəlmiş dəyişiklikləri müqayisə edərək aydınlaşdır-
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maq mümkündür. Amerikan söz və ifadələri artıq dildə hiss olunmaq dərəcəsinə gəldiyi 

zamandan etibarən ―amerikanizm‖ haqqında mübahisələr başlandı. Əvvəlcə ingilislər 

amerikalıları ingilis dilini təkrar etməkdə, on yeddinci əsrdə İngiltərədə işlənmiş, sonra 

isə arxaikləşmiş və dilin lüğət tərkibindən çıxmış sözləri yeni ―amerikanizm‖-lər adı al-

tında götürüb nitqdə işlətmələri üstündə tənqid etməyə başlamışlar. Sonralar ingilis tən-

qidçiləri sakitləşən kimi amerikalılar özlərini müdafiə etməyə, həm də bütün amerikalı-

ları dillərinin təmizliyi uğrunda mübarizə aparmağa çağırdılar. İngilislərlə amerikalıla-

rın bu mübahisəsi bütün on doqquzuncu əsrdən indiyə qədər davam etməkdədir.  
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Керимова Рейхан 

Oсобая речь в формировании региональных вариантов 

(Pезюме) 

Сегодня невозможно предотвратить глобализацию английского языка. Самое инте-

ресное, что есть люди, которые предсказывают, что английский достигнет этого уровня. 

Поскольку подавляющее большинство опубликованных научных работ на английском 

языке, ежедневное изучение этого языка представляет глобальный интерес. Изучение жи-

вого языка как средства общения делает необходимым изучение культуры людей, кото-

рые используют этот язык параллельно. Это особенно верно, потому что язык является 

зеркалом национальной культуры, и его происхождение лежит в национальной англий-

ской культуре и ее образе жизни. Различия между британским и американским англий-

ским языком можно увидеть в основном в терминах словарного запаса, грамматики и 

произношения. 

 

Karimova Reyhan 

Specific speech in the formation of regional options 

(Summary) 

Today, it is impossible to prevent the globalization of the English language. The most 

interesting thing is that there are people who predict that English will reach this level. Since the 

vast majority of published scientific works are in English, day-to-day learning of this language 

is of global interest. Learning the live language as a means of communication makes it 

necessary to learn the culture of the people who carry that language in parallel. This is 

especially true because the language is a mirror of national culture, and its background lies in 

the national English culture and its lifestyle. The differences between British and American 

English can be seen mainly in terms of vocabulary, grammar and pronunciation. 

 

Rəyçi: filol.ü. f.d., dos. A.Ġ.Məmmədbəyli 
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SADIQLI A.  
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

 “KĠTABĠ–DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA QEYRĠ-VERBAL 

ÜNSĠYYƏT VƏ DAVRANIġ VASĠTƏLƏRĠ HAQQINDA 

 
Açar sözlər: qeyri-verbal ünsiyyət, qeyri-verbal davranış, mimika, proksimika 

Ключевые слова: невербальное общение, невербальное поведение, мимика, 

проксимика. 

Key words: nonverbal relation, nonverbal behavior, mimicry, pantomimic, 

proximity. 
 

 Ümummili liderimiz Heydər Əliyev demişdir: «Kitabi-Dədə Qorqud‖ 

dastanı Azərbaycan xalqına, bütün türk dünyasına məxsusdur. Ancaq onun 

vətəni Azərbaycandır. Azərbaycan xalqının mühüm tarix və mədəniyyət qay-

naqlarından biri olan «Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının yaranmasından 1300 

il keçir. Oğuz türklərinin tarixini əks etdirən ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ yüksək 

bəşəri ideallar tərənnümçüsü kimi dünya xalqlarının mənəvi sərvətlər xəzinə-

sinə daxil olmuşdur. «Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı Azərbaycan tarixinin, mə-

dəniyyətinin, elminin, ədəbiyyatının ən görkəmli, ən parlaq abidəsidir. Bizim 

zəngin tariximiz, qədim mədəniyyətimiz və milli mənəvi dəyərlərimiz ―Ki-

tabi-Dədə Qorqud‖ eposunda öz əksini tapmışdır. Bu epos bizim ümumi sər-

vətimizdir və hər bir azərbaycanlı onunla haqlı olaraq fəxr edə bilər. Dastanın 

məzmununu, mənasını, onun hər kəlməsini hər bir azərbaycanlı məktəbdən 

başlayaraq bilməlidir. Bu, bizim ana kitabımızdır və gənclik bu kitabı nə 

qədər dərindən bilsə, millətini, xalqını, vətənini, müstəqil Azərbaycanı bir o 

qədər də çox sevəcəkdir (7,s.7).  

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı ilə bağlı ilk məlumat 1815 ildə alman 

alimi Fridrix fon Dits tərəfindən üzə çıxarılmışdır. Məlumdur ki, ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanının Drezden və Vatikan nüxsələri məlumdur. Dastanın Drez-

den nüxsəsi XIX əsrin əvvəllərində Almaniyada Drezden şəhər kitabxanasında 

aşkarlanmışdır (7, 88). Vatikan nüsxsəsi isə 1952 ci ildə İtaliya şərqşünası 

E.Rossi tərəfindən aşkar edilmişdir (4, 4). Dastanla bağlı ilk iş 1913 cü ildə türk 

Kilisli müəllim Rifətə məxsusdur. Azərbaycanda ―Kitabi-Dədə Qorqud‖dastanı 

ilk dəfə 1939 ildə Həmid Araslının redaktəsi ilə çap olunmuşdur.  

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı H.Araslı, M.Təhmasib, B.Çobanzadə, 

Ə.Abid, M.Rəfili, M.Seyidov, Ə.Dəmirçizadə, Ə.Sultanlı, S.Əlizadə, A.Rza-

yev, K.Abdullayev, T.Hacıyev, K.Vəliyev, S.Əliyarlı, Ş.Cəmşidov, A.Nəbi-

yev, B.Abdulla, Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə, Y.Mahmudov, V.V.Bartold, 

P.S.Spridonov, A.Y.Yakubovski, V.M.Jirmunski, A.N. Kononov, E.Rossi, 

O.Hanser, O.Spies, H.Babinger, L.Bazen, V.Minorski, P.Mirabil, Kilisli Rifət, 

O.Ş.Gökyay, M.Ergin, F.Kazıoğlu, P.N.Baratav, C.Öztelli, N.S.Bonarlı, 

B.Ögəl, F.Türkmən tərəfindən tədqiq olunmuşdur.  

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı yazılı dil abidəsi kimi qeyri verbal ünsiy-

yət vasitələrinin tədqiq aspektindən də maraqlıdır. Bildiyimiz kimi ünsiyyət 

iki və daha çox adamın münasibətləri aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əldə 

etmək məqsədilə öz səylərini əlaqələndirməyə və birləşdirməyə yönəldilmiş 

qarşılıqlı təsirinə deyilir (3, s.258). Ünsiyyətin yerinə yetirdiyi funksiyalara 

ilk növbədə birgə fəaliyyətin təşkili və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin for-
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malaşması və inkişafı daxil edilir. Bundan başqa ünsiyyət informasiya mübadiləsi və in-

sanların bir-birini qavraması və anlaması kimi funksiyaları da yerinə yetirir. Ünsiyyət 

əsasən iki yolla həyata keçirilir nitq vasitəsilə, yəni verbal yolla, ikincisi isə qeyri-verbal 

vasitələrlə. Qeyri-verbal ünsiyyət vasitələri ümumi şəkildə bədən dilini özündə ehtiva 

edir. Buraya mimika, pantomimka, proksimika, takesika, jestlər, insanların istifadə et-

diyi geyim, bəzək-düzəklər və digər paralinqvistik vasitələr daxildir. Psixoloji ədəbiy-

yatda qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrinin məzmunu aşağıdakı kimi açıqlanır (3, 265) : 

Mimika (yunan dilində mimos, təqlid, simanın dəyişilməsi deməkdir) sifət əzələlə-

rinin dinamik ifadəsi kimi özünü göstərir. Qaş, göz, yanaq, dodaqlar və s. sifətin bu və ya 

digər dərəcədə lokal mimika sahələridir. Amerikan psixoloqu Ekman müəyyən etmişdir 

ki, insan mimikasının yeddi əsas sifət konfiqurasiyası var: onlar müvafiq olaraq yeddi 

təməl emosiyanı ifadə edirlər. Sifətin ən ifadəli əlamətləri əsasən dodaqla qaş (ağızla göz) 

arasında yerləşir. Bu sahəyə əsas mimika zonası da deyilir. Mimika insan sifətinin təkrar-

olunmaz fərdiyyətinin əks etdirir. Onun əsas funksiyası sifətin ekspressiyalarında insanın 

emosiya və hisslərini ifadə etməkdir.Verbal ünsiyyət fərqli dillərdə həyata keçirildiyi 

kimi, qeyri-verbal ünsiyyətdən də istifadə mədəniyyətdən asılı olaraq dəyişilir.  

İnsanın insan tərəfindən qavranılmasında sifət affektiv əhəmiyyət kəsb edir (2, 

s.164). Sifətin ən ifadəli əlamətləri ağızla göz arasında yerləşir və bu sahəyə mimika zo-

nası deyilir. Ünsiyyət prosesində ekspressiv yükü bu zonalar daşıdığı üçün həmin atri-

butlara daha çox diqqət yetirilir. Mimika zonası insan halətlərini əks etdirdiyi üçün ün-

siyyət zamanı onlar nəzərə alınır. Mimika zonası qeyri-verbal ünsiyyət vasitələri kimi 

çox güclü kommunikativ funksiya daşıyır. Bu məsələdə cinsi fərqlər var. Belə ki, qadın-

ların zahiri görkəminin qavranılması ilə kişilərin qavranılması zamanı istinad elementlə-

ri bir-birindən fərqlənir. Bu cür fərqlər qadın və kişi portretlərinin təsvirində özünü biru-

zə verir. ―Kitabi Dədə Qorqud dastanı‖nda oğuz qadınları əsasən aşağıdakı atributlarla 

səciyyələnir: sərv boylu, qara qarğı saçlı, çatma qaşlı, dar ağızlı, al yanaqlı, incə belli, 

qara gözlü, qaz bədənli, gümüş biləkli, əli xınalı, hörmə saçlı, uzun boğazlı, barmaqları 

naxışlı (6, s.225).  

Kinesika - ―bədən hərəkətlərinin dili‖ kimi başa düşülür. Ünsiyyət prosesində ki-

nesikanın kodları jestlər vasitəsilə meydana çıxır. Kinesika, qeyri-verbal ünsiyyət psixo-

logiyasını öyrənən elm sahəsi kimi insanların eksperessiv davranışını öyrənir.. İnsanla-

rın ekspressiv davranışı ilə bağlı R.Bredvistel yazır: ―Bədənin elə bir vəziyyəti və ya 

duruş tərzi, eləcə də üz ifadəsi yoxdur ki, bütün mədəniyyətlərdə eyni mənanı ifadə 

etsin.‖ Onun fikrinə görə aşkar olunmuş fərqlər göstərir ki, insan sosializasiya prosesin-

də dilə yiyələndiyi kimi mimikaya da yiyələnir.  

Proksimika -(latın dilində proximity -yaxınlıq deməkdir). Proksimika – ünsiyyə-

tin məkan və zaman təşkili məsələlərindən bəhs edir. Insanın tutduğu şəxsi məkan ün-

siyyət prosesində özünəməxsus rol oynayır. Proksimikada insanın tutduğu yaxud dayan-

dığı məkan (yer) ona aid hesab edilir, hətta bir növ fiziki bədəninin davamı sayılır. Ün-

siyyət prosesində kimisə özümüzə yaxın buraxırıq, hətta qolumuza girməsinə imkan ve-

ririk, kimisə özümüzə yaxın buraxmırıq. Şəxsi məkanın hüdudları ünsiyyət prosesində 

subyektiv olaraq belə müəyyən olunur. Bu yolla insan başqa adamlarla özü arasında ün-

siyyət üçün intuitiv ölçülərlə əlverişli və ya münasib olan özünəməxsus psixoloji məsafə 

yaradır. ―Yaxınlıq-uzaqlıq‖, ―istilik-soyuqluq‖ psixoloji məkanın emosional parametrlə-

rini bildirir (3, 266). Proksimkanın ünsiyyət prosesindəki yeri ilə bağlı E.Hall yazır: 

―Hal-hazırda bütün mədəniyyətlər ―üst qatda‖ bir-birindən az fərqlənirlər, lakin daha 

dərin qatlarda - qeyri-verbal səviyyədə fərqlər çoxdur və burada mətnləri hələlik yalnız 

xalqın psixi mayasına görə oxuyuruq. Bu dillər arasında ―məkan və zaman‖ dilləri xüsu-
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si əhəmiyyət kəsb edir və onlar mədəniyyətin nüvəsini təşkil edirlər və digər məsələlər 

də onların ətrafında dövr edir‖ (8, 178) 

 ―Kitabi –Dədə Qorqud‖ dastanı xalqımıza məxsus dil abidəsi kimi qeyri-verbal 

ünsiyyət vasitələri ilə zəngindir. Dastanın bütün boylarında qeyri-verbal ünsiyyət vasitə-

lərindən və qeyri-verbal davranış nümunələrindən istifadə olunduğu təsvir edilmişdir. 

Proksimikanın mühüm komponentlərindən biri də - şəxsi məkan - yaxud ―insanın 

ətrafında fikrən sərhədləşdirilən və girilməyən məkan səhəsidir‖ Bu məkanda insan özü-

nü daha rahat hiss edir, danışır və əl-qol hərəkətləri edir. Şəxsi məkanın ―forması‖, ―öl-

çüsü‖ və toxunulmamazlığı mədəniyyətdən mədəniyyətə, insandan insana fərqlənir. 

Dastanda Qazanın otağında olarkən Qaragünə və Aruzun oturmuş vəziyyətdə ona məx-

sus olan şəxsi məkanın gözlənildiyi halda oğlu Uruzun onun qarşısında yay kimi söykə-

nib durmuş vəziyyətdə dayanması həmin normaların pozulması kimi verilir. Sonradan 

isə Uruzun Qazan qarşısında diz çökərək onunla danışması mövcud sosial normaların 

gözlənildiyini göstərir. Proksimik məsafə ilə bağlı ―Salur Qazanın evinin yamğalandığı 

boyda‖ başqa bir nümunə oğuz bəyi Alp Aruzun Qazan xanla dialoqu zamanı tutduğu 

duruş vəziyyətilə bağlıdır. Dastanda Qaragünə oğlu Qarabudaq deyir: ―Ağam Qazan, 

məsləhətdir.‖ Onlar belə dedikdə Atağızlı Aruz qoca iki dizi üstünə çöküb dedi: ―Ağam 

Qazan, sası dinli Gürücüstan sərhədinə gedirsən, qərargahının üstündə kimi qoyursan?‖. 

Göründüyü kimi verbal ünsiyyət qeyri –verbal ünsiyyət elementləri ilə tamamlanır.  

 ―Kitabi–Dədə Qorqud‖ dastanından məlum olur ki, ünsiyyət zamanı insanların 

tutduğu yerlər diferensiallaşdırılmış şəkildə olur. Belə ki, sağ tərəfdə dayanmaq sol tə-

rəfdə dayanmaqla müqayisədə daha hörmətli hesab olunur. Bu ierarxiyadan asılı olaraq 

bəylər məclisdə yer alırdılar. Dastanın ―Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu 

boy‖da Qazan bəyin sağ tərəfində qardaşı Qaragünənin, sol tərəfində isə dayısı Aruzun 

dayanması onların Qazan xana yaxınlığı və oğus elində bəylər arasında tutduğu mövqey 

ilə əlaqəlidir. Şərəfli, nüfuzlu yer konsepsiyasına bu boyun digər yerində də rast gəlinir. 

Belə ki, kafirlərlə olan savaş səhnəsində Dəli Dondazın sağdan, Qaragünə oğlu Qarabu-

dağın isə sol yandan hücüm etməsi və sağ-sol cinahlarının dəfələrlə təkrarlanması qeyri-

verbal davranış elementi kimi oğuz mədəniyyətində xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini gös-

tərir. Bu elementlər dastanın ―Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu‖nda da təkrar olu-

nur. Bayandır xanın təşkil etdiyi məclisdə xanın qarşısında oğlu Qarabudaq bəy, sağ ya-

nında Qazanın oğlu Uruz, sol yanında isə Qazlıq qoca oğlu Yeynək bəy dayanmışdır. 

Bu boyun digər bir yerində Bəybörə bəyin oğlu – Boz oğlanı, - Bamsı Beyrəyi - sağ ya-

nında əyləşdirməsi sağ tərəfin oğuz türklərdə yaxınlıq, güclülük, nufuzluluq jesti kimi 

qəbul edildiyini sübut edir. Dastanla tanışlıq göstərir ki, oğuz türkləri daha çox patriar-

xax cəmiyyət kimi formalaşmışdır. Belə ki, ziyafət, toy-düyün məsələləri ilə bağlı təşkil 

olunmuş məclislərdə qadınlara xüsusi olaraq yer ayrılmamışdır, sağ-sol oturma norma-

ları yalnız kişilərlə bağlı olmuşdur. Qeyri-verbal ünsiyyət vasitəsi olan sağda və solda 

oturma funksional-struktur kimi oğuz cəmiyyətində xüsusi əhəmiyyət daşımışdır.  

Bu məsələ ilə bağlı folklorşünas alim Bəhlul Abdulla ―Kitabi–Dədə Qorqud‖ da 

rəng simvolikası‖ adlı əsərində sağ-sol oturma təşkilat qurluşunun öz başlanğıcını Oğuz 

xandan götürdüyün göstərir. Oğuz xan səmayla ilgili oğlanlarından daha nüfuzlu bildi-

yini sağında, nisbətən az imtiyazlı hesab etdiyi oğlanlarını isə solunda oturtmuşdur(1, 

s.14). ―Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu‖nda Bayandur xanın qarşısında oğlu Qara-

günənin, sağ yanında Qazannın oğlu Uruzun dayandığı, sol yanında isə Qazlıq qoca 

oğlu Yeynək bəyin durması təsvir olunub.(6, s.202) B.Abdulla yazır: ―Boyları oxuduq-

ca, burada adları keçənlərin fəaliyyəti ilə tanış olduqca açıq-aşkar bəlli olur ki, Bayan-

dur xanın nəvəsi, Qazan xanın oğlu Uruz göstərdiyi hünərlərə görə Qaragünə oğlu Qara-
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budaqdan da, Qazlıq Qoca oğlu Yeynəkdən də seçilir. Deməli, onun xanın sağında otur-

ma haqqı üstündür. Xanın sol yanında yer tutan Yeynək də qəhrəmanlığına görə adına 

boy olan igiddir və o, bəylər arasında Qazan xanın qardaşı oğlu Qarabudaqdan çox 

yadda qalır. Deməli, bu igidin də xanın sol yanında oturması təbiidir‖ (1, 16.) Deməli, 

dastanda kimin hansı tərəfdə oturması göstərdiyi igidliklə eləcə də oğuz eli üçün göstər-

diyi töhfəyə görə müəyyən edilirdi. Dastanda Bamsı Beyrəyin də atası Baybörənin sa-

ğında oturması, daha sonra dustaqlıqdan sonra öz elinə dönərkən oğuz bəylərə onların 

məhz oturma yerinə görə ‖Sağ tərəfdə əyləşən hörmətli bəylər! Sol tərəfdə əyləşən qey-

rətli bəylər! Eşikdəki yavərlər! Dibdə oturan dost bəylər! deyə müraciət etməsi qeyri-

verbal ünsiyyət vasitəsi kimi qrup daxilində qeyri-verbal davraışın necə tənzimləndiyini 

göstərir‖(6, 218). Sağ-sol ierarxiyası hətta oğuzların düşmənlə savaş vaxtı döyüş takti-

kasında da öz əksini tapmışdır. ―Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy‖da ya-

zılır: ―Oğuz bəyləri ilə Dəli Dondaz sağdan hücum etdi. Cəsur igidlərlə Qarabudaq sol-

dan hücum etdi. Qazan özü düşmən qoşununun mərkəzinə hücum etdi‖ (6, 239). 

Dastanda oturma siyasətinin pozulması oğuz igidlərinin açıq etirazı ilə qarşılanırdı. 

―Uşun Qoca oğlu Səyrək boyu‖nda yazılır: ―Böyük oğlunun adı Əyrək idi. Pəhləvan, 

cəsur yaxşı bir igid idi. Haçan istəsə, Bayındır xanın divanına gedib-gəlirdi. Bəylərbəyi 

olan Qazanın divanında onun üçün qapı-baca yox idi. Bəyləri aşağı başda qoyub, Qazanın 

lap önündə otururdu. Heç kimə qaynayıb qarışmırdı. Xanım, yenə bir gün Əyrək bəyləri 

qoyub yuxarı başa keçəndə Tərsuzamış deyilən bir oğuz igidi dedi: ―Ay Uşun qocanın 

oğlu, bu oturan bəylər hər biri oturduğu yeri qılıncı ilə, çörəyi ilə alıbdır. Əyə, sən başmı 

kəsdin, qanmı tökdün, acmı doyuzdurdun, yalın adammı geyindirdin?‖ (6, 284).  

Dastanda öz əksini tapan qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrindən biri əl və boyun 

öpmə jestidir. Əl və boyun öpmə, qeyri-verbal ünsiyyət və ya davranış vasitəsi kimi 

oğuz mədəniyyətində şəxsiyyətlərarası münasibətdə qarşı tərəfə olan hörmət və ehtiramı 

həm də günahdan keçmə, bağışlanma mənasını ifadə etmişdir. Qeyri-verbal davranış 

kimi əlöpmə jestinə dastanın ―Bəkil oğlu İmran boyu‖, ―Uşun Qoca oğlu Səgrək boyu‖, 

―Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu‖ və ―Salur Qazanın evinin yamğalandığı 

boyun‖da rast gəlirik. Bayandur xanını divanına gələn Bəkilin onunla görüşən zaman 

əlini öpməsi, Səgərəyin qardaşı Əgrəki xilas etməyə gedərkən ata və anasının əlini 

öpməsi, Qanturalı da Selcan xatunun arxasınca gedərkən valideynlərinin əlini öpməsi 

eləcə də yolda kafirlərdən xilas olan Bəzirganların Baybörə bəyin yanında onun oğlu 

Beyrəyin əlindən öpməsi bu jestin oğuz mədəniyyətində ciddi surətdə əməl olunduğunu 

göstərir. ―Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu‖nda bu qaydanın pozulmasının ciddi na-

razılıq yaratdığını da görürük. Belə ki, kafirlərin basqınından xilas edilən tacirlərin Bay-

börənin yanında onun oğlunun əlindən öpülməsinə açıq şəkildə etiraz edilir. Baybörə 

deyir: ―Ədə, əbləh oğlu əbləhlər! Ata dura-dura oğlunmu əlindən öpərlər?‖ (6, 204) 

Əlöpmə ilə bağl dastanda diqqəti çəkən məqamlardan biri onunla bağlıdır ki, qarşılıqlı 

münasibətlərdə kiçiklər böyüklərin əlindən, böyüklər isə kiçiklərin boyunlarından öpər-

dilər. Bu davranış nümunəsinə dastanın onuncu boyunda Səgrək qardaşı Əgrəki əsirlik-

dən azad edərkən qardaşı ilə qucaqlaşıb onun boynundan öpməsi nümunəsində görürük. 

Boyundan öpmə jestinə ―Salur Qazanın evinin yamğalandığı boyun‖nda rast gəlirik. 

Uruz Oğuz bəyləri ilə birlikdə atası Qazan xanı dustaqlıqdan azad etmək üçün kafirlərin 

üstünə hücum çəkir. Kafirlər Qazanı onlarla döyüşə gələnlərlə savaşa çıxarır. Uruz düş-

mən qiyafəsində olan atasını tanımayıb ona zərbə endirmək istəyəndə atası ona nişan 

verir. Uruz atdan enib, atasının əlindən öpür. Qazan xan da atdan yerə enir və oğlunun 

boynundan öpür. B.Abdulla göstərir ki, əl və boyun öpmə jesti bir-birinə adaxlı olan oğ-

lanla qız arasında da qarşılıqlı münasibəti tənzimləyən bir jest olmuşdur. Qanlı Qoca, 
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oğlu Qanturalını Selcan xatunun arxasınca getməkdən çəkindirmək istəyərkən Qanturalı 

yarış-vuruş yolu ilə də olsa Selcanxatunu alacağına və boyununu öpəcəyinə söz verməsi 

fikrimizə sübutdur (1, 135).  

Beləliklə, ―Kitabi Dədə Qorqud‖ dastanında hər bir boy üzrə müəyyən etdiyimiz 

qeyri-verbal ünsiyyət vasitələri və ya qeyri-verbal davranış nümunələri aşağıdakılardır.  
 

 Qeyri- verbal ünsiyyəti və qeyri-verbal davranışı bildirən ifadələr 

Dirsə Xan 

oğlu Buğac 

Xan boyu 

ağ, qırmızı və qara otaq qurdurmaq, qarğımaq, qapaq qaldırmaq, üzə baxmaq, 

göz gəzdirmək, göz səyriməsi, süd damarın sızlaması, qara bağrı sarsılmaq, ürəyi 

yerindən oynamaq, qara qıyma gözlərin qan-yaşla dolması, boynuna qıl sicim 

taxmaq, əlini arxadan bağlamaq. 

Salur Qazanın 

evinin yam-

ğalandığı boy 

 

diz üstə çökmək, yurdla xəbərləşmək, su ilə xəbərləşmək, qurdla xəbərləşmək, 

qara köpəklə xəbərləşmək, ağacla danışmaq, ah çəkmək, ağlı başından çıxmaq, 

gözdən gildir-gildir yaşı axıtmaq, boyun-qulağını tutub yıxılmaq, payız alması 

kimi al yanağını yırtıb-dağıtmaq, qarğı kimi qara saçını yolmaq, zar-zar ağla-

maq, hönkür-hönkür ağlamaq, yanıq ciyərini dağlamaq, dodaqları səyrimək. 

Baybörənin 

oğlu Bamsı 

Beyrək boyu 

 

qarşısında dayanıb durmaq, sağ və sol yanında durmaq, ah çəkmək, ağlı başından 

çıxmaq, dəsmalını əlinə alıb hönkür-hönkür ağlamaq, qaba dizi üstünə çökmək, 

qıyqacı baxmaq, üz tutmaq, əl qaldırmaq, dua etmək, pərt olmaq, barmaq dişlə-

yib fikirləşmək, sağ yanında əyləşmək, əl öpmək, acığı tutmaq, əl götürüb dua 

etmək, qanı qaynamaq, sarsılmaq, başa qaxmaq, üzə rişxənd etmək, öpüb- dişlə-

mək, barmağa üzük keçirmək, baş endirib təzim etmək, dil-ağız etmək, ağzı kö-

püklənmək, ah-vay etmək, gildir-gildir göz yaşı tökmək, ağ üzünə acı dırnaq 

çalmaq, yanaq dartmaq, qarğı kimi qara saçını yolmaq, ağlayıb-sızlamaq, qəhqə-

həli gülmək, əllərə qızıl xına yaxmaq, biləyini gizlətmək, əllərini qaftanını qolu-

na çəkmək, biləyini göstərmək, ağ çıxarıb qara geymək, saç yolmaq, qara gözdən 

acı yaşlar tökmək, yanaq yırtmaq, ayağa yıxılmaq, qılınc altından keçmək. 

Qazan bəyin 

oğlu Uruz 

bəyin dustaq 

olduğu boy 

yay kimi durmaq, sağ yanında oturmaq, sol yanında oturmaq, qah-qah gülmək, əlini 

əlinə çalıb ağlamaq, diz çökmək, qızarmaq, üzə baxmaq, boyun öpmək 

Qanlı Qoca 

oğlu Qantura-

lı boyu 

 

başa qaxınc üzə rişxənd etmək, əllərini öpmək, üz örtüyü ilə gəzmək, belbağısı 

boşalmaq, ağzının suyu axmaq, sinəsi qabarmaq, qılıncı çıxarıb yeri çalıb-çap-

maq, yer kimi çatlamaq, torpaq kimi sovrulmaq, qılınca doğranmaq, oxa sancıl-

maq, içinə od düşmək, 

Qazılıq Qoca 

oğlu Yeynək 

boyu 

diz üstə çökmək, üzünü yerə qoymaq, qurd kimi inildəmək 

 

Basatın Təpə-

gözü öldür-

düyü boy 

bənizi saralmaq, qan qusdurmaq, ödü yarılmaq, qılınca qurşanmaq, ətəklərini yı-

ğışdırmaq, əlini öpüb halallaşmaq. 

Bəkil oğlu 

İmran boyu 

dilxor olmaq, qanı qaralmaq, yeri öpmək, ağ üzlü, könlü açılmaq,bənizi saralmaq 

Uşun Qoca 

oğlu Səyrək 

boyu 

bəyləri aşağı başda qoymaq, önündə oturmaq, heç kimə qaynayıb qarışmamaq, 

qılınc və çörəklə yer almaq, baş kəsmək, qan tökmək, ac doyuzdurmaq, yalın 

adam geyindirmək, ayağa ət tuşağı vurmaq, araya qılınc qoymaq, bir-birinə sarıl-

maq, qanını almaq, qılınca doğranmaq, oxa sancılmaq, sinəyə erkək milçək qon-

durmaq, boyun öpmək, əl öpmək. 

İç Oğuza 

Daşç Oğuzun 

dönük çıx-

ması boyu 

at quyruğu kəsmək, qara geyib göy sarınmaq, çalmanı yerə vurmaq, hirslənmək, 

saqqaldan tutmaq, ayağa yıxılmaq. 
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Садыглы Айбениз 

Невербальные средства общения и поведения в эпосе "Китаби-Деде Горгуд" 

(Резюме) 

 В статье эпос ―Китаби - Деде Горгуд‖ рассматривается как вербальный памятник, 

принадлежащий к огузско-тюркской культуре и раскрывается роль эпоса в современной 

истории азербайджанского народа. Автор также уделяет внимание невербальным сред-

ствам общения (мимика, пантомимика, проксемика и др.), встречающиеся в каждом ска-

зании эпоса выражения, отражающие невербальные средства общения и поведения, при-

ведены в виде таблицы. 

 

Sadiqli Aybeniz  

Non-verbal means of communication and behavior in the epic “Book of Dede Korkut” 

(Summary) 
The article deals with the epic ―Book of Dede Korkut‖ as a monument of the Oghuz Tur-

kic culture and talks about its significance in the modern history of the Azerbaijani people.It 

provides additional information on non-verbal communication(facial expres-

sions,pantomimics,proxemics). The tables presentthe expressions reflecting examples of non-

verbal communication and behavior. 

 

Rəyçi: psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.Alıyev 
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EYNULLAYEVA G.  
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

  

KVANTĠTATĠV METODLA KVALĠTATĠV METOD ARASINDA 

OLAN FƏRQLƏR 

 
Açar sözlər: dil, inkişaf, metod, kvalitativ və kvantitativ. 

Ключевые слова: язык, развитие, метод, качественный и количественный. 

Key words: language, development, method, qualitative and quantitative. 

 

 Linqvistika üçün hər bir problem xüsusi önəm daşıyır. Linqvistik prob-

lemlər metodların köməyilə araşdırılır. Belə ki, burada əsas diqqəti kəmiyyət 

və keyfiyyət metodları cəlb edir. Birinin digərindən daha yaxşı olduğu yanlış 

təsəvvür yaradır. Kəmiyyət metodu kvantitativ, keyfiyyət metodu isə kvalita-

tiv metod adlanır. Bu metodlar, əlbəttə ki, fərqli məqsədlərə xidmət edir. 
 

Kvalitativ metodu (keyfiyyət 

metodu) 

Kvantitativ metodu (kəmiyyət metodu) 

Metodlara fokus qrupları, dərin 

müsahibələr və mövzuların tip-

lərinə dair sənədlərin nəzərdən 

keçirilməsi daxildir. 

Anketlər, strukturlaşdırılmış reportajlar, 

müşahidələr və rəqəmsal məlumat üçün 

qeydlər və ya sənədlərin icmalları 

Əsasən nəzəriyyə və ya fərziy-

yələri formalaşdırmaq üçün isti-

fadə olunan induktiv proses 

Əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir anlayış, 

quruluş və bir nəzəriyyə təşkil edən fərziy-

yələri sınamaq üçün istifadə edilən deduk-

tiv proses 

Daha subyektiv: bir problemi və 

ya vəziyyəti yaşayanlar baxımın-

dan təsvir edir. 

Daha obyektiv: bir proqramın problem və 

ya vəziyyətə görə müşahidə olunan təsirini 

(tədqiqatçılar tərəfindən şərh olunur) 

təmin edir. 

Text-based (Mətn əsaslı) Number-based (Say əsaslı) 

Bir neçə iş barədə daha dərin 

məlumat 

Daha az dərin, lakin çox hallarda daha 

geniş məlumat 

Yarım strukturlaşdırılmış cavab 

variantları 

Sabit cavab variantları 

Statistik testlər yoxdur. Statistik testlər analiz üçün istifadə olunur. 

Etibarlı və dəyərli ola bilər: xeyli 

dərəcədə tədqiqatçının bacarıq və 

ciddiyyətindən asılıdır. 

Etibarlı və dəyərli ola bilər: böyük ölçüdə 

istifadə olunan ölçmə cihazı və ya alətdən 

asılıdır. 

Zaman sərfi planlaşdırma sonunda 

analiz mərhələsində daha ağırdır. 

Planlaşdırma mərhələsində vaxt xərcləmə-

si daha ağır və analiz mərhələsində daha 

yüngüldür. 
 

Tədqiqat üçün son dərəcə keyfiyyət metodundan istifadə olunur. Faktiki 

məlumatlar baxımından, burada əsas fərqlər var:  

1.Kvalitativ metodu kəmiyyəti (sayı) bildirə bilməz.  

2.Kvalitativ metodu ilə aparılan araşdırma öncədən qurulmur. Planı olmur.  

3.Kvalitativ metodu kəmiyyət metoduna nisbətən olduqca zəngindir.  

Kvantitativ metodun bir sıra üstünlükləri vardır [4,s.29]: 

1. məlumatlara və etibarlı ölçülərə əsaslandıqları üçün dəqiqlik ön 

planda olur; 
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2. müstəqil dəyişənlərin asılı dəyişənləri rasional əlaqələndirməyə çalışdıqları 

üçün rasionallıq ön planda olur; 

3. ədədi dəyərlər, statistik üsullar və inkişaf etmiş proqram təminatı ilə 

dəstəkləndikləri üçün proqnozlaşdırma qabiliyyəti uzadıla bilər; 

4. asılı və müstəqil dəyişənlər arasındakı əlaqənin etibarlılığının istənilən vaxtına 

nəzarət. 

Bununla birlikdə, kvantitativ metodların çatışmazlıqları da az deyildir. Bunlar aşa-

ğıdakılardır: 

1. insan davranışının mürəkkəbliyi səbəbindən problemin bütün dəyişənlərini 

nəzərə almaq və ədədi bir tətbiqdə düzgün dəyərləri təmin etmək çətindir. 

2. elmlərdəki inert materiallarda olduğu kimi, bütün insanlar eyni şəkildə hərəkət 

etmirlər; 

3. sərbəstlik dərəcələrini və seçimlərini istisna edə bilər; 

Kvalitativ metodlar üstünlükləri ilə fərqlənir. Bunlar aşağıdakılardır: 

1. konkret halları təhlil edir; 

2. mürəkkəb məsələlərin ümumi müayinəsini həyata keçirir; 

3. təsviri yanaşmaya əsaslanır. 

Kvantitativ metod elmi məsələlərə, eləcə də tədqiqat metodlarına fikir verilməli-

dir. Tədqiqatçılar böyük dərəcədə sərbəstlik və akademik məsuliyyətdən istifadə edirlər 

və bu, elmi cəhətdən etibarlı araşdırma aparmaq üçün tələb olunan tələblərə qənaətbəxş 

qabiliyyət və hörmət tələb edir.  

Kvantitativ metoda tədqiqat prosesinin əsasını təşkil edən formalaşdırılmış prin-

siplər daxildir. Kvantitativ metodun əsas məlumat bazasını cədvəllər, qrafiklər və kor-

relyasiya kimi dəyişmə və statistik ölçü şəklində təsvir edilə bilər.  

Kvantitativ metod quruluşca ciddi tələblər ilə xarakterizə olunsa da, metodlar elas-

tiklik və praqmatik uyğunlaşma üçün əsas olur. Buna görə keyfiyyət və kəmiyyət me-

todlarını ehtiva edən ―qarışıq metodlar‖dan istifadə edilən birləşdirilmiş dizaynlar get-

dikcə daha çox istifadə olunur.  

Dilçilikdə kvantitativ metod fonetika, psixolinqvistika, sosiolinqvistika, tarixi dil-

çilik və sintaksis sahələri və əhatə dairəsindən alınan məlumat dəstləri ilə statistika və 

kəmiyyət analizinə praktik bir giriş təqdim edir. Kvantitativ metod linqvistik məlumat-

ların işlənməsinin praktiki aspektlərini təmin edir. Kvalitativ metodu dörd qrupa ayırır-

lar: etnoqrafiya, fenomenoloji, əsaslandırılmış nəzəriyyə və öyrənmə prosesi. Con Kres-

vell, kvalitativ metodun beş üsulunu təsnif etmişdir: 

1. Etnoqrafiya. 

Etnoqrafik tədqiqat, mütəxəssislər üçün bəlkə də ən tanış və tətbiq olunan kvanti-

tativ metodudur. Etnoqrafiyada hədəfləri, mədəniyyətləri, çağırışları, motivasiyaları or-

taya çıxan mövzuları anlamaq üçün bu metod əsasdır.  

2. Fenomenoloji. 

Bir hadisəni, fəaliyyəti təsvir etmək istəyəndə, fenomenoloji adlandırılan araşdırmaya 

uyğun metoddur. Fenomenoloji araşdırmada iştirakçıların araşdırılan hər şeyə nə məna ver-

diyini başa düşmək üçün müsahibələr aparmaq, sənədləri oxumaq üçün istifadə olunur.  

3. Əsaslandırılmış nəzəriyyə. 

Fenomenoloji tədqiqat bir fəaliyyətin və ya hadisənin mahiyyətini təsvir etmək 

üçün görünsə də, əsaslandırılmış metoddur. Mövzuları müəyyənləşdirmək və nəzəriyyə 

qurmaq üçün bir sıra açıq və eksenel kodlaşdırma texnikasından istifadə olunur.  
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Əsaslandırılmış nəzəriyyə, istifadəçilərin bir cəmiyyətinin hazırda bir məhsuldan 

necə istifadə etdiyini və ya tapşırıqları necə yerinə yetirdiyini daha yaxşı başa düşərək 

dizayn qərarlarını məlumatlandırmağa kömək edə bilər.  

4. Öyrənmə prosesi. 

Harvard biznes məktəbi tərəfindən məşhur olan, hətta əsasən kəmiyyət 

tədqiqatçıları bir təşkilatın, müəssisənin, şirkətin və ya hadisənin izah edilməsində işin 

dəyəri ilə əlaqəli ola bilərlər.  

Praktikada kvalitativ metod iki situasiya zamanı tətbiq olunur: 

1.Mövzu ilə bağlı bir şey öyrənmək istəyəndə. Keyfiyyətli metodlar kəmiyyət 

üsulları ilə açılmayan dəlillərin səbəblərini araşdıra bilər. İstifadəçilərlə birbaşa təmasa 

əsaslanan metodologiyaların daha çox aşkarlanması ehtimalı var. 

2.Vəziyyət tam anlaşılmadıqda. Problemlərin əslində nə olduğunu bilmək üçün 

keyfiyyətli metodlardan istifadə etmək olar və bu tədqiqat əsasında daha dəqiq tədqiqat 

sualları formalaşdırıla bilər. İnformasiya savadlılığı tədqiqatının nisbətən qurulmamış 

mühitində bu məhsuldar bir yanaşma ola bilər. 

Kvalitativ metod olduqca spesifik üstünlüklərə malik bir metoddur. Kvalitativ 

metodun əsas üstünlüyü hər bir prosesin dəqiqliyini ön plana çəkə bilməsidir. Burada 

kvalitativ metodun əsas aktual altsistemi vardır. Bunlar aşağıdakılardır [1,s.5]:  

1. Müşahidə; 

2. Müsahibə; 

3. Qrup müzakirəsi.  

Kvalitativ metod deduktiv yox, induktiv olmağa meyllidir. Tədqiqatçı müəyyən 

fərziyyələrdən və əvvəlcədən müəyyən edilmiş kodlarla işləmək əvəzinə məlumatları 

toplayarkən və ya sonra kodlaşdırır. Kodlaşdırma sxemləri çox vaxt mürəkkəb ola bilər, 

lakin bu məlumatların təhlili üçün vacibdir. Kvalitativ metodun vacib bir istiqaməti, nə-

ticələrin digər vəziyyət və hallara ümumiləşdirilməsi üçün istifadə edilə bilən anlayışla-

rın, məlumatların abstrak -siyasının inkişafıdır. Kvalitativ metod nadir hallarda bütün 

nəzəriyyələrin inkişaf etdirildiyini iddia edir, lakin ən yaxşı halda empirik dünyanın as-

pektləri haqqında dərin və faydalı konseptual anlayış yaradır. 

Dilçilikdə ümumiyyətlə son illərdə kvalitativ və kvantitativ metodlarının istifadə-

sində artım müşahidə olunmuşdur. Kvalitativ metodun məqsədi tam, ətraflı təsvirdir. 

Məlumatlarda təsbit edilən dil xüsusiyyətlərinə tezlik verməyə cəhd edilmir və nadir ha-

disələr daha tez-tez rast gəlinən hadisələrə eyni dərəcədə diqqət yetirir.  

Kvalitativ metod incə fərqlərin müəyyən olunmasına imkan verir, çünki məlumat-

ları məhdud sayda təsnifata ayırmaq lazım deyil. İnsan dilinə xas olan qeyri-müəyyən-

liklər təhlil zamanı tanına bilər. Beləliklə, kvantitativ metod hər hansı fenomenlərin bir 

dilin və ya müxtəlifliyin davranışının həqiqi əks-səda olduğunu və sadəcə təsadüfi hal 

olduğunu aşkar etməyə imkan verir. Bununla birlikdə, kvantitativ metoddan yaranan 

məlumatların mənzərəsi kvalitativ metoddan əldə edilənlərdən daha az zəngindir.  

Statistik məqsədlər üçün təsnifat çətin və sürətli olmalıdır. Göründüyü kimi, bir çox 

linqvistik terminlər və hadisələr sadə, tək kateqoriyalara aid deyildir. Buna görə kvantita-

tiv metod bəzi hallarda məlumatların idealizasiyasıdır. Ayrıca, kvantitativ metod nadir 

hallarda baş verməməyə meyllidir. Müəyyən statistik testlərin etibarlı nəticələr verməsini 

təmin etmək üçün minimum tezliklərin əldə edilməsi vacibdir, yəni kateqoriyalar bir-biri-

nə əsaslanaraq məlumatların zənginliyini itirməsi ilə nəticələnə bilər [5,s.12]. 

Aşağıdakı cədvəldə kvalitativ və kvantitativ tədqiqat metodları arasındakı əsas fərq-

lər göstərilir: 
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Kvantitativ Kvalitativ 

Tələb Sual Fərziyyə Maraq 

Metod Nəzarət Maraq və refleksivlik 

Məlumat toplama Cavab Aspekt 

Nəticə Asılı dəyişən Hesablar 

İdeal Məlumat Ədədi Mətni 

Nümunə ölçüsü Böyük (güc) Kiçik (saturasiya) 

Kontekst Aradan qaldırmaq Vurğulanan 

Təhlil Tam imtina Sintez 
 

Qeyd edək ki, həm kvantitativ, həm də kvalitativ metodlarda olan fərqliliklər əsa-

sən onun tətbiq olunma sferasında nəzərə çarpır. Kvantitativ metod elmi cəhətdən eti-

barlı nəticələr verir. Elmi biliklərin açılması prosesi nəzəriyyənin inkişafına təkan verir. 

Dəqiq və etibarlı məlumatı necə əldə etmək bütün elm sahələrinin ortaq marağıdır. 

Ancaq bu məsələyə ictimai elmlərdə çalışan tədqiqatçılar üçün daha çox diqqət yetir-

mək lazımdır.  

 Hal-hazırda marketinqin rolu qazanc və ya kommersiya olmayan təşkilatların 

uğurlarında danılmaz bir həqiqətdir. Bəzi tədqiqatçılar tədqiqatın məzmununa və quru-

luşuna görə bu iki metodu birlikdə (qarışıq metod) istifadə edə bilərlər. Bu gün qlobal-

laşma və informasiya texnologiyalarının təsiri ilə gün keçdikcə kvalitativ metodun 

önəmi artır.  

Kvalitativ metod intuitiv qiymətləndirmədən yüksəkdə durur. Problemin identifi-

kasiyasında metodun seçilməsi zamanı kvalitativ və kvantitativ metod seçilir.  

 Kvantitativ metodda, düzgün nümunənin ədədi çatışmazlıqdan əvvəl alındığını 

nəzərə almaq lazımdır. Elmi tədqiqatlarda məlumat toplama mərhələsindən əvvəl 

təqdim olunan məlumat toplama vasitələrinin etibarlılığı sınaqdan keçirilməlidir.  

Kvantitativ metodu ədədi məlumatların toplanmasına səbəb olan və nəzəriyyə ilə 

tədqiqat arasındakı əlaqəni deduktiv, təbiətşünaslıq yanaşması üçün predmet olan və 

sosial reallığın obyektiv bir konsepsiyasına sahib olan kimi təsvir etmək olar. Başqa 

sözlə, kvantitativ metod əsasən statistik metodların tətbiqi ilə ədədi ölçülən dəyişənlər 

arasındakı əlaqələri araşdırır. 
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Эйнуллаева Гюнель 

Различия между количественным и качественным методaми  

(Резюме) 

Язык важен, потому что это один из основных способов общения и взаимодействия 

с людьми вокруг нас. Это держит нас в контакте с другими людьми. Английский является 

примером важности языка, потому что он является международным языком и стал самым 

важным языком для людей во многих частях мира. Это наиболее широко используемый 

язык в мире, и на нем также говорят во многих странах. Английский играет важную роль 

во многих секторах, таких как образование, медицина, машиностроение и бизнес. Есть 

много причин, почему английский является самым важным языком в мире. Английский 
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является важным языком мира, родным языком двух ведущих стран мира, Америки и 

Великобритании. Сегодня половина населения мира говорит на этом языке. В настоящее 

время он приобрел статус международного языка. Таким образом, он стал языком 

народов мира. Английский язык - язык науки, литературы и дипломатии. 

В этой статье освещаются основные различия между качественными и количественными 

методами, используемыми для выявления социальных диалектов на английском языке. 

 

Eynullayeva Gunel 

Differences between quantitative method and qualitative method  

(Summary) 

Language is important because it is one of the main ways to communicate and interact with 

the people around us. It keeps us in touch with other people. English is an example of the im-

portance of language because it is an international language and has become the most important 

language for people in many parts of the world. It is the most widely used language in the world, 

and it is also spoken in many countries. English plays a major role in many sectors such as educa-

tion, medicine, engineering and business. There are many reasons why English is the most im-

portant language in the world. Language is a means for a person to convey his feelings to another 

person. Therefore, you need a language to communicate. The position of a language in other coun-

tries is mainly determined by its cultural, political, economic position, the quality of its progress in 

civilization, science and technology. This article highlights the main differences between the qual-

itative and quantitative methods used to identify social dialects in English. 

 

Rəyçi: filol.ü.f.d., prof. Jalə Qəribova 
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MƏCİDOVA İ.A. 
(Azərbaycan Dillər Univeristeti) 

ABġ ƏDƏBĠYYATINDA KĠÇĠK HƏCMLĠ NƏSR JANRININ 

TƏKAMÜLÜ 

Açar sözlər: Amerika ədəbiyyatı, kiçik nəsr, təkamül, ədəbi tənqid 

Key words: American literature, short story, evolution, literary criticism  

Ключевые слова: Американская литература, малая проза, эволюция, 

литературная критика 

Kiçik nəsr termininin masştabı şifahi ədəbiyyat, əfsanə, pritça kimi 

nümunələri də əhatə etdiyindən bu qarışıqlıq kiçik nəsrin hibrid mahiyyəti 

ilə əlaqələndirilir. Dram, poeziya və romanla müqayisədə kiçik nəsr yeni 

janr olduğuna görə ədəbi tənqiddə onun yeri tam da bəlli deyil. Valeri 

Şouya görə, ənənəvi poeziya, roman və dram janrı ilə olan bağlılıq kiçik 

nəsrin hibrid keyfiyyətini artırır. Bu ümumi forma dəyişikliyi kiçik nəsrin 

anlaşılmamasına səbəb olur və bu janrın erkən tənqidçilərinə müasir kiçik 

nəsri fərqləndirmək imkanı verir. Edqar Allan Po kiçik nəsrin lirik poeziya 

və nəsrin sərhədlərini keçmək üstünlüyünə heyran olduğunu bildirir, Henri 

Ceyms isə bu janrın uzlaşma və fərqlənmə xüsusiyyətlərindən təsirlənir: 

―Kiçik şeylər etməklə əslində böyük şeylər edə bilərəm...çoxlu mövzulara 

toxuna, müxtəlif yerlərdən bəhs edə və həyatı müxtəlif formada idarə edə 

bilərəm.‖ [3, s.105-106]. 

Ümumilikdə, bu janra tərif verməyə çalışan Po və Ceyms kiçik nəsrin 

qeyri-müəyyən və dəyişkən xüsusiyyətlərinə müraciət edirdilər. Müasir 

kiçik nəsr haqda qəbul edilmiş əsas mülahizə E.A.Poya aiddir və o, 1842-ci 

ildə N.Hotornun ―İkinci dəfə izah edilən nağıllar‖ kitabını yenidən gözdən 

keçirəndə iddia etmişdir ki, kiçik nəsr nümunəsi oxucunun bir dəfə diqqətlə 

oxuması ilə anlaması mümkün olan ədəbi janrdır. Belə ki, təhkiyənin bədii 

kolliziyası sənətkarın hadisələri sistemləşdirmək və təəssüratlarını yığcam-

laşdırmaq bacarığından ibarətdir. [7, s. 28]. 

Amerikan kiçik nəsrinin başlanğıcı 1819-cu ildən Vaşinqton İrvinqin 

yaradıcılığı ilə müəyyənləşmişdir. B.Franklin, F.Freneau, Ç.B.Braun kimi 

mühüm yazıçılar tərəfindən yazılan qısa ədəbi-bədii nümunələr Amerikada 

V.İrvinqin ―Eskizlər kitabı‖ ndan əvvəl də mövcud olmuşdur, lakin heç biri 

müasir kiçik nəsrin forması və meyarları baxımından xüsusi nəzər cəlb 

etmir. B.Franklin didaktik lətifələr yazıb; F.Freneau təhkiyə üsulun kənara 

qoyaraq nəzmlə yazıb; Ç.Braun özünün məşhur tərcüməsi (―Carvin the 

Biloquist, and other American Tales and Pieces‖) toplusunda qısa heka-

yələr deyil, romana bənzər romanslar, nağıllar yazmış və nəticə etibarı ilə 

bu yazılar unudulmuşdur. Birbaşa əxlaqi məqsədi olmayan, duyğu və dərin 

hislər üzərində qurulmuş ―Eskizlər kitabı‖ amerikan kiçik nəsr tarixində 

başlanğıc mərhələ kimi qəbul olunur.  

XIX əsr ədəbiyyatında esse ustası kimi tanınan V.İrvinq hər şeydən 

əvvəl Amerika və dünya rəvayətlərinin şərhçisi hesab olunur. Ecazkar 

intuisiya V.İrvinqə öz xəyallarını təcəssüm etməyə və amerikan bədii fikri-

ni ―tarixi koloritlə‖ zənginləşdirməyə və özünəməxsus mədəni-ədəbi ənənə-

lərin əsasını qoymağa imkan verdi. [1, s. 90]. 
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Ciddi ədəbiyyatın kökündən ayrılan sadə cücərti hesab olunan kiçik nəsr Yeni İn-

giltərədə ekzotik bir ədəbi janra çevrilmişdi. Bu Yeni İngiltərədə kiçik hekayənin sadəcə 

əyləncə üçün yazıldığının bir göstəricisi idi. N.Hotorn 1842-ci ildə həyat yoldaşı ilə 

Konkroda Qədim Manseyə getdikdən sonra buraların onun üçün darıxdırıcı olduğunu 

anlayır və vaxtını keçirə biləcəyi dəyərli nələrsə etməyi − ya əxlaqi elmi əsər, ya da 

roman yazmağı düşünür: [2, s.91]. 

Bununla da, Puritanlığın yayıldığı köhnə torpaqlara romantik hekayəni gətirən ilk 

şəxs olan N.Hotornun yaradıcılığında Qədim Mansedə təhkiyəçi olmaq bir simvola çevril-

di. Öz dəsti-xətti və seçdiyi ədəbi mövqeyinə sadiqliyi ilə fərqlənən N.Hotornun kiçik 

həcmli nəsr janrının inkişafındakı əsas xidmətləri bunlar olmuşdur: O kiçik nəsri romantik 

abu-havadan, bəsitlikdən ayıraraq məntiqli və əxlaqlı tərəfə çevirdi; kiçik nəsrlə sadə, 

qüvvətli situasiyalar yaratdı; kiçik nəsri dərinləşdirdi və gözəlləşdirdi; və Yeni İngiltərədə 

kiçik nəsrə rəğbəti artırmaqla onu dəyərli ədəbi formaya çevirdi. [2, s.110]. 

E.A.Po kiçik nəsr janrı sahəsində V.İrvinq, N.Hotorn və digər müasirlərinin baş-

lanğıcını qoyduğu təcrübəni davam etməklə kifayətlənmədi, həmçinin amerikan roman-

tik novella janrının quruluşunun əsas elementlərini və prinsiplərini müəyyən etdi. Yazı-

çının kiçik nəsr nümunələrinin əsasını humanist insanın gerçəkliklə toqquşması prose-

sində qarşılaşdığı faciələr təşkil edir. E.Ponun yaratdığı kolliziyalar təkcə amerikan mü-

hiti il məhdudlaşmayaraq universal səciyyə daşıyır və birbaşa insan və cəmiyyət qarşı-

durmasına əsaslanır. Məhz buna görə də, yazıçının əsərlərində təsvir olunan ümidsizlik, 

nihilist abu-hava onun dünyagörüş mövqeyinin, fəlsəfi-estetik baxışlarının, insan psixo-

logiyasına marağının bədii inikası kimi müəyyən edilmişdir. E.A. Po haqqında deyilən 

− məqsədli şəkildə yeni janr yaratdığından və kiçik nəsri bütün dünyaya ilk dəfə bən-

zərsiz ədəbi forma kimi təqdim etdiyindən ―Amerikan kiçik nəsrinin yaradıcısıdır‖ ley-

motivi  gerçəkliyə tam olaraq ekvivalent sayıla bilməz. [2, s.141] O, kiçik həcmli 

nəsrə impressionizmi, gerçəkliyin tamamını və bütünlüyünü əlavə etmişdi.   

Daha sonra kiçik nəsr ustası kimi tanınan Bret Harte özünə sələf kimi V.İrvinq və 

Ç.Dikkensi seçmişdir. O ilk əsərlərini də məhz onları təqlid edərək, onlara ithaf edərək 

yazırdı. ―Monte del Diablonun əfsanəsi‖ hekayəsində o V. İrvinqin İspan həyatından 

olan təsvirlərinə müraciət etmişdir. 1868-ci ildən başlayaraq yazdığı nümunələrdə isə 

artıq yazıçının öz fərdi üslubunu tapdığı hiss olunur. ―Kiçik nəsrin yüksəlişi‖ məqaləsin-

də Bret Harte qeyd edirdi ki, baxmayaraq ki, E.Po, N.Hotorn, H.Lonqfello mükəmməl 

kiçik nəsr nümunələri yaradıblar, onların heç biri Amerikanın coğrafiyasını yetərli qədər 

əks etdirmir, Amerika üçün kifayət deyil. Yazıçı fikrini yığcamlaşdıraraq qeyd edir ki, 

Amerikan kiçik nəsrinin sirri Amerika həyat tərzini əks etdirməklə və ənənəviliyin feti-

şizmindən uzaqlaşmamaqla müəyyənləşir. [4, s.29] Daha sonra Bret Harte özü yeni 

kiçik nəsr növü yaratmışdı. Özünün də qeyd etdiyi kimi, məqsədi ―özünəməxsus Qərbi 

Amerika ədəbiyyatı‖ yaratmaq idi. O Amerika ədəbiyyatında yeni cığır açsa da, yeni in-

cəsənət prinsipləri yarada bilmədi. E.A. Ponun ədəbi dünyası xəyali olmağına baxmaya-

raq, Hartenin ədəbi mühiti daha dəqiq və amerikansayağı idi, lakin buna baxmayaraq 

Bret Harte amerikan kiçik nəsrinin təkmilləşdirilməsində Ponun ənənələrin mükəmmə-

ləşdirməyə çalışmaqdan başqa heç nə edə bilmədi.  

1870-ci ildən sonra kiçik nəsrin şöhrətini davam etdirən yazıçılar Sara Orne 

Cevet, Meri E. Uilkins, Uilyam Sidney Porte və ən məşhuru O.Henri idi.  

 Sara Orne Cevet Yeni İngiltərə Ştatlarında şəhər və kənd əhalisi arasında körpü 

rolunu oynayan bir yazıçı idi. O deyirdi ki, ―mən yazmağa başlayanda Yeni İngiltərədə 

kənd və şəhərdə yaşayan insanlar bir-birinə qarşı şübhə ilə yanaşırdılar və mən onları 

olduğu kimi təsvir edərək bir-birlərinə yaxınlaşdırdım.‖ [4, s.35] Yazıçı hekayələrində 
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lokal xarakterlər və dialektlər barədə məlumat verir, insanların saflığını xəfif yumorla 

təsvir edirdi. Sara Cevetlə eyni qrupa daxil olan Meri Uilkinsin hekayələrindəki obrazlar 

daha çox fövqəlrealdır. Onun ―Təvazökar etiraz‖ adlı iyirmi səkkiz hekayədən ibarət 

toplusu Massaçusets həyatından bəhs edir. Yazıçının yazı üslubu N.Hotornun yazı 

üslubuna bənzərliyi ilə də seçilir. Uilyam Sidney Porter isə ―Amerikanın Mopassanı‖, 

―Nyu York küçələrinin romanslarının yaradıcısı‖, ―cinayət hekayələrinin ustası‖, 

―Homer‖, ―şəhərin Bret Hartesi‖ kimi təxəllüslərlə tanınırdı. Mark Tven kimi o da Ame-

rikan həyatının müxtəlif fazaları ilə yaxından tanış idi.       

1945-ci ildən əvvəl kiçik nəsrin ciddi inəcəsənət nümunəsi kimi qəbul edilməsin-

də bir qədər gerilik hiss olunurdu. Təkcə iqtisadi çöküş və müharibə vaxtı romanın sosi-

al mühitlə əlaqəsinə görə deyil, həmçinin ―Şənbə günü axşam məktubları‖, Kolliers və 

Arqosi kimi jurnallar kiçik nəsr nümunələrinə daha çox pul verirdilər, məsələn 

F.S.Fitzcerald romanlarından daha çox hekayələri ilə pul qazanırdı və bu da ədəbiyyatın 

çökmüş ticarətinin canlanmasında bir vasitə idi. Digər tərəfdən, Eudora Uelti və Flanne-

ri O’Konnor kimi yazıçılar öz kiçik nəsr nümunələri ilə məşhurluq qazanırdılar. Özünün 

―Bir yazıçının başlanğıcları‖ adlı avtobioqrafiyasında Uelti ―Səyahət edən dənizçinin 

ölümü‖ adlı ilk hekayəsini yazmağından bəhs edərkən Böyük Depressiya dövrünü can-

landırdığı səhnələri necə yazmağa başlamağından və buna adekvat olaraq təhkiyənin da-

vamın qurmağından söz açır və qeyd edir ki, ―mən burada insani münasibətlərə toxun-

maqla həyatımın sarsıntısını yaşadım.‖ [8, s.87] Həm Uelt, həm də O’Konnor yazdıqları 

nümunələrlə və esselərlə kiçik nəsrin intellektual əhəmiyyətini artırdığından həmin dövr 

bu janrın prestijinin yüksəldiyi dövr hesab olunur. XX əsrin II yarısından sonra bir qrup 

alimlər kiçik nəsrin nəzəriyyəsinin eksplisit tərəflərini üzə çıxarmağa cəhd edirdilər. XX 

əsrin 70-ci illərinə qədər kiçik nəsr janrı XIX əsrdəki parlaqlığını bir qədər itirmişdi. 

Donald Bartelm, Robert Kuver, Con Bart, Uilyam Qəs kimi yazıçılar kiçik nəsrin yeni 

nümunələrini təcrübədən keçirirdilər. Con Qardnerin yanında təhsil almış Reymond 

Karver ondan mənimsədiyi yaradıcılıq potensialı ilə bərabər dünyaya fərqli baxış priz-

masını da öyrənmişdir. R.Karverlə adı eyni sırada çəkilən digər bir roman və hekayə ya-

zarı orta təbəqədən olan insanların məqsədsiz həyatlarında çırpınışını təsvir edən E. Bit-

tidir. Hekayələrinin əksəriyyətində siyasi hadisələr və məşhur mahnılara istinad edən 

yazıçı bununla Amerikanın son on illikdə yaşadığı dəyişiklikləri göstərməyə çalışır. 

R.Karver və E.Bettidən ilhamlanan Emi Hempel, Devid Levit, Bobi E.Məson, Lori 

Murs kimi yazıçılar XX əsrin 80-ci illərində neorealist üslubda olan impressiv kiçik nəsr 

topluları nəşr etdirməyə başladılar. Digər mühüm yazıçılara 1996-ci ildə yazdığı ―Saat-

lar sonra rəqs‖ əsəri ilə məşhurlaşan Andre Dubbası və məhsuldar yazıçı Con Apdaykı 

(―Ölümdən sonrakı həyat və digər hekayələr‖) aid edə bilərik.    

  ―Milli kitab mükafatı‖na, ―Ən yaxşı tarixi əsər nominasiyası ilə C.F.Kuper müka-

fatı‖na laureat olmuş Tim O’Brayn etnik yazıçı hesab olunmasa da Vyetnam müharibə-

sinə göstərdiyi diqqət və ―Onların apardığı şeylər‖ əsərinin 1990-cı ildə çap olunması 

yazıçını kiçik nəsr ustası kimi tanıtmağa kifayət idi. Tənqidçilər tərəfindən Ş.Anderson, 

E.Heminqueylə müqayisə edilən müəllif məhz həmin yazarlar kimi ―Onların apardığı 

şeylər‖ kitabında insanları müharibənin dəhşətlərini dərk etməyə çağırır. ―Nüvə dövrü‖, 

―Meşədəki göldə‖, ―Siçan-pişik sevgisi‖ əsərlərində normal həyat yaşamaqda çətinliklə 

üzləşən obrazların müharibə təcrübələrini canlandırmışdır.  

XX əsrin digər məşhur yazıçılarından sayılan Coys Kerol Outs realizmə meyl edə-

rək əsərlərini Viktorian dövrü İngiltərədəki yazı üslubuna uyğunlaşdırmağa cəhd edirdi. 

Əsrin ortalarında kiçik nəsr ustası kimi tanınan C.Uots nənəsindən eşitdiyi hekayələri və 

yeniyetmə qızların həyatını qələmə almaqla Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı həyat tərzi-
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ni təsvir etməyə çalışırdı. Əsərlərində daha çox qəddarlıq və sevgi arasındakı əlaqələrdən 

bəhs edən C.Outsun qəhrəmanları adətən dəhşətli hadisələrlə qarşılaşan adi insanlardır. 

Nə qədər real mövzulara toxunsa da, yazıçının adı heç vaxt feministlərlə eyni sırada olma-

mışdır. Yazıçı özü də etiraf edirdi ki, müasir nəsrin feminist meyillərindən uzaq ―Drayzer-

sayağı‖ realizmə meyl edir. [6, s.229] Son dövrlərdə adı Nobel mükafatına namizədlər 

arasında hallanan yazıçının hekayələr toplusu 20 cildə yaxındır və ən sonuncu ―Dulun he-

kayəsi, Memuar‖ adlı kiçik nəsr nümunəsi 2011-ci ildə çap olunmuşdur.  

Ən yeni dövrdə ―kiçik kiçik nəsr‖ (the short short story) deyilən bir və iki səhifə-

dən ibarət olan ədəbi janr yaranmağa başladı. 1986-cı ildə Robert Şapard və Ceyms 

Tomas tərəfindən redaktə edilən ―Ani uydurma‖ antologiyasından sonra bu janra 

―şimşək uydurması‖ və ya ―ani uydurma‖ adı verilmişdir. ―Kiçik kiçik nəsr‖ janrında 

obrazın inkişafı üçün az yer və zaman vardır. Süjetin elementi sadədir – konflikt başla-

yır və eskizi çəkilmiş obraz reaksiya verir. Müəlliflər düşünülmüş təhkiyədən və dil im-

kanlarından istifadə edirlər və bu səbəbdən bəzən ―kiçik kiçik nəsr‖ nəsrlə yazılmış poe-

tik nümunəyə bənzədilir. [5, s.140]    

V.İrvinqdən, V.Ostindən başlayıb çağdaş dövrə qədər gəlib çatmış və bir çox 

amerikan hekayələrini bir-birinə bağlayan tematik və üzlub cizgisi F.O’Konnorun qoca 

bir müharibə veteranının ölümünə doğru xəyali çöküşündən bəhs etdiyi ―Düşmənlə gec 

qarşılama‖ hekayəsində, B.Malamudun XX əsrin 60-cı illərinin radikal mühitində yaşa-

yan bir nəslin intriqalarını təsvir etdiyi ―Mənim qatil oğlum‖ əsərində, L.Erdrixin taleyi-

ni dəyişməyə çalışan hindu sehrbazdan bəhs etdiyi ―Zanbaq‖ hekayəsində də təsbit 

olunmuşdur. Mövzu və üslub oxşarlığından başqa bu yazıçıları bir-birinə bağlayan digər 

ortaq cəhət kiçik nəsrə olan bağlılıq və ədəbi əsəri ərsəyə gətirməyə sövq edən gerçəkli-

yin xəyali olaraq da olsa yenidən formalaşdırılmasına inanmaq ehtirasından ibarətdir. 
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Majidova Ġ.A. 

The evolution of the genre of short story in the USA literature 

(Summary) 

A short story is a piece of prose fiction that typically can be read in one sitting and focus-

es on a self-contained incident. Short stories have deep roots and the power of short fiction has 

been recognised in modern society for hundreds of years. The genre of a short story was ne-

glected until the second half of the 19
th
 century. The article is devoted to the evolution of this 

genre in the literature of the USA. There were given the ideas of some important critics and the 

writers who had a great influence in the development of this genre.  
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Меджидова И.А. 

Эволюция жанра короткого рассказа в литературе США 

(Резюме) 

Короткая история - это прозаическая беллетристика, которую обычно можно 

прочитать за один присест, и она фокусируется на отдельном инциденте. Короткие 

рассказы имеют глубокие корни, и сила короткой беллетристики была признана в 

современном обществе на протяжении сотен лет. Жанр рассказа игнорировался до второй 

половины 19 века. Статья посвящена эволюции этого жанра в литературе США. Были 

даны идеи некоторых важных критиков и писателей, которые оказали большое влияние 

на развитие этого жанра. 

 

Rəyçi: prof., f.e.d A.Z.Sabitova 
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ƏLİBƏYOVA Z.F. 
 (Azərbaycan Dillər Universiteti) 

  

DÜNYA MĠFOLOGĠYASINDA TANRI KULTU 
  

 Açar sözlər: mif, antik dövr, obraz, arxeoloji mənbə  

 Key words: myth, ancient period, image, archeological source 

 Ключевые слова: миф, античный период, образ, археологический источник 

  

Hər bir xalqın özünəməxsus mifologiyası, mifoloji baxışlar sistemi var. 

Hələ qədim zamanlarda insanlar təbiət hadisələrinin mahiyyətini dərk edə bil-

mirdilər və onlar bu hadisələr qarşısında aciz qalaraq dünyanın dərkinin yerdə 

deyil, göylərdə olduğunu düşünərək bəsit dini təsəvvürlər meydana gətirmiş-

dilər. Yəni Mif, ilkin dini təsəvvürlər ibtidai insanların sadə təfəkküründə for-

malaşan gözəgörünməz, fövqəladə qüvvələrin qüdrətindən doğmuş və mədə-

niyyətin ən arxaik əlamətlərinin və elementlərini özündə təcəssüm etdirmiş-

dir. Çünki arxaik mədəniyyətin mənbəyini mifaloji təsəvvürlər təşkil edir. İlk 

miflər bəsit, qısa və məzmun etibarı eyni sujet xəttinə malik olmamışlar. Təd-

ricən sinifli cəmiyyətin meydana gəlməsilə bağlı daha mürəkkəb miflər ya-

ranmağa başlamış; mifoloji obrazlar və motivlər tədricən mürəkkəbləşmiş, 

bir-birilə bağlanmağa, qovuşmağa bir-birini tamamlamağa meyl emiş, müxtə-

lif silsilə rəvayətlər meydana gəlməyə başlamışdır. İbtidai dövrdə mifalogiya 

dünyanı dərk etməyin əsas mahiyəti kimi baxılırdı. Bildiyimiz kimi mifin bit-

diyi yerdə tarix başlayır.  

Antik dövrün sənətkarları məhz qədim yunan və Roma mifləri əsasında 

yüksək sənət əsərləri yaratmış, onların nəinki qədim Yunanıstanda, bəlkə də 

bütün dünyada şöhrət qazanmaları üçün zəmin yaratmışdır. Müxtəlif tədqiqat 

əsərlərində ibtidai xalqların sitayiş etdikləri və müqəddəs saydıqları müxtəlif 

canlı və cansız varlıqlar kult adlandırılmışdır. Kult anlayışı altında fövqəltəbii 

qüvvələrə inamla bağlı keçirilən ayinlər, mərasimlər, rituallar nəzərdə tutulur. 

Kult hər bir politeist və monoteist dinin zəruri ünsürlərindəndir. Kult terminin 

başqa bir mənası ―hər hansı əşyalara, simvollara, təbiət qüvvələrinə, əcdad 

ruhlarına və s. Sitayiş etməkdən‖ ibarətdir (88, səh.99). Qədim insanların tə-

səvvüründə təbiət qüvvələri çoxsaylı ruhlar və tanrılar şəklində başa düşülür-

dü. Milliyyətindən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq dünya xalqlarının ya-

ratdıqları miflər arasında eləcə də onların baş Allahları arasında oxşar və 

ümumi cəhətlər çoxdur. 

Yəhudi mifologiyasında yaradılış haqqında mifin iki versiyası 

mövcuddur: 1) kahinlər versiyası; 2) Yəhvaçılar və Elohimçilər versiyası. 

Kahinlər versiyasına görə Yəhva dünyanı sudan yaratmışdır. Babil mifində 

dünyanın altı günə yaranması ardıcıllığı kahinlər versiyası ilə uyğunluq təşkil 

edir (1, s.17). Yəhudilərin mifik görüşlərində Yəhva VII əsrə kimi baş tanrı, VII 

əsrdən sonra isə tək tanrı hesab edilirdi. Yəhva obrazı da təbiət mifləri ilə bağlı 

olmuş, təbiətdən götürülmüş bir sıra cizgilər Yəhvanın simasında cəmləşmişdir.  

Yunan mifologiyasında Zevs Kronun oğlu (Uranın nəhəng uşaqlarından 

biri-titan), allahların və insanların atası, Olimp allahlar ailəsinin başçısı kimi 

böyük qüdrət və nüfuz sahibidir. İldırımın və şimşəyin yaradıcısı hesab 

olunur. ―İşıqlı‖ allah Zevs ―qaranlıq‖ ilahə Persefona ilə evlənir. Bu izdivac-

dan Zaqrey dünyaya gəlir. Zaqreyi hələ uşaq yaşlarında titanlar didib pa-

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ld%C4%B1r%C4%B1m
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eim%C5%9F%C9%99k
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rçalayırlar və yeyirlər. Sonralar Zevs titanları öz ildırımı ilə yandırır və titanların külündən 

insan meydana gəlir (4, s. 14). Məhz buna görə də insanda ―işıqlı‖ və ―qaranlıq‖ cəhətlər 

vəhdət təşkil edir.  

German mifolofiyasındakı "Woden" və "Wodanaz" ilə bənzərlikləri vardır. Skandina-

viya panteonundakı digər bir çox ilahi varlıq kimi mürəkkəb bir rola malikdir, döyüş və 

müdriklik tanrısıdır. Bundan əlavə, cadu, zəfər və ov tanrısı kimi də tanınır. Günəş və kelt 

xaçı ilə simvolizə edilir. Adı "təhrik", "hiddət" və "şeir" mənasını verən "óðr"dan gəlir. İngi-

lis dilindəki "Wednesday" (Çərşənbə günü) "Woden's Day" (Odinin günü) deməkdir. Onun 

kultu Vikinqlər arasında xüsusilə məşhur idi. Dənizçilər və dəniz quldurları bu tanrıya iba-

dət edir və inanırdılar ki, Valxada yaşayan təkgözlü Odin şərəflə ölən döyüşçülərin ruhlarını 

öz tərəfinə çəkir. Çox güman ki, məhz həmin zamanlar Odin german-skandiv mifolo-

giyasının ilk tanrısı Türü sıxışdırıb çıxartmışdır. Tür müharibə Allahı olaraq qalmışdır. Odin 

isə bütün Allahları öz himayəsi altına keçirtmişdir. Yalnız o döyüşçüləri döyüş zamanı elə 

bir qəzəblə silahlandıra bilirdi ki, onlar qorxu hissini və ağrını tamamilə unuda bilirdilər. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Odin tanrısı özü döyüşmürdü. O, hər şeydən əvvəl döyüşləri 

yaradırdı. Bundan başqa o magia və müdriklik tanrısı da hesab olunurdu. Tanrılar arasında 

yaşlı olduğundan ata kimi qəbul edilirdi.  

Skandinav mifologiyasında ali, baş allah Odin alman allahı Bodenlə (Botanla) 

uyğunluq təşkil edir. Botan sehrbaz qüvvələrin funksiyasını yerinə yetirir. Bir çox al-

man tayfaları ona etiqad etmişlər. Odinin baş səma allahına çevrilməsi həm hərbi ittifa-

qların möhkəmləndirilməsi (allah hərbi hami rolunda), həm də axirət dünyası haqqında 

təsəvvürlərin dağılması, cəsur qəhrəmanlar üçün səmada ölülər səltənətinin yaradılması 

təsəvvürləri ilə bağlıdır. Alman-Skandinav mifologiyasında baş allah Odin // Vodan 

çoxsaylı ad və ləqəblərlə (Alfyodr – ―hamının atası‖, Xar – ―yüksək‖, Xeryan – ―dö-

yüşçü, İqq – ―qorxunc‖ və s.) tanınmışdı r(1, səh 36). Odinin daxilindəki xeyirlə şər 

arasında olan mübarizə təbiət etibarilə hind mifologiyasındakı dağıdıcı və qurucu Şiva-

yaya bənzəyirdi. Odinin həmişə bir gözlü, ağ saqqallı, göy plaşda, üzü örtülü , geniş 

şlyapalı təsvir edirdilər. Bir gözünü O, müdriklik tanrısı İmirə vermişdi(1 qurtum müd-

riklik suyundan içmək üçün). İtirilən gözü ayı, digər gözü isə günəşin simvolu idi. Ölü-

lərin sirrini öyrənmək və öncəgörmə qabiliyyətini əldə etmək üçün O, öz nizəsi ilə özü-

nü vurmuş doqquz gün dünyəvi ağac olan İqdrasildən asılı qalmışdır.  

Qədim türklərdə geniş yayılmış dini-mifoloji sistemi kimi tanrıçılıq türk mifolo-

giyasının əsas mahiyyətini təşkil edir. VIII-X əsrlərin runik mətnləri,VI-X əsr Bizans, 

Çin, ərəb, fars mənbələri, ―Fal kitabı‖, qədim türk dastanları (―Oğuz Qağan‖, ―Yaradı-

lış‖, ―Şu‖, ―Manas‖, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ və s.) türk mifologiyasının əsas mənbələri 

sayılır. Qədim Türk mifologiyasının ―allahlar‖ panteonunda birinci – mərkəzi yeri 

Tenqri/Tanrı tutur: ―Tenqri, yaxud çox vaxt deyildiyi kimi, Göy Tanrı qədim türklərin 

«əsil dini gerçək inam bəslədikləri»dir. Bu, bütün qədim türklərin ana kultu idi. Qədim 

türklər üçün Günəş, Ay və Ulduzlar Tanrı deyil, sadəcə çox əziz varlıqlar idilər. Tanrı 

isə kainata hakim olan bütün göy üzü idi‖.Qədim türklərin allahlar panteonunda isə baş 

Allah Göy Tanrı hesab olunmuşdur. Göyün hər qatı işıq və qaranlığın, xeyir və şərin di-

xotomiyasını əks etdirir. Bu isə o deməkdir ki, Allah həm xeyirxah, həm sərtdir, qoru-

yan və cəzalandırandır. O hər şeyi görür. Bundan sonra insanın taleyi öz əlindədir. Allah 

insana, onun hərəkət və fikirlərinə görə davranır. Bu dinin müdrikliyi də elə bundadır. 

Bu din insanı hərəkətə, qəhrəmanlığa çağıraraq ucaldır». Deməli, qədim türklərdə, türk 

soylu xalqlarda monoteizm-təkallahlılıq ideyası güclü olmuş, həyatın, kainatın yaradılışı 

anlayışının özü də Tanrı ilə əlaqələndirmişlər (2)  
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Müşahidələrimizə görə, Azərbaycanda mifoloji düşüncə tarixinə iki baxış mövcud-

dur: 1. «Türk mifologiyası» dedikdə ulu babalarımız olan əski türk etnosunun mifoloji dü-

şüncə sistemi nəzərdə tutulur. 2. «Azərbaycan mifologiyası», yaxud «Azərbaycan türklə-

rinin mifologiyası» dedikdə əski türklərlə bərabər, Azərbaycan ərazisində yaşamış ulu əc-

dadların mifoloji dünyagörüşü, konkret olaraq «Avesta»-Zərdüşt mifologiyası, o cümlə-

dən, əski Azərbaycan-alban mifoloji görüşləri nəzərdə tutulu (3, səh. 9). Türk xalqlarının 

qədim yazılı abidələrində (―Orxon-Yenisey‖ abidələri) dünyanın yaranması haqqında tə-

səvvürlər öz əksini tapmışdır. ―Oğuz Qağan‖ dastanında Oğuz Qağan nizamlı dünya mo-

delinin yaradıcısıdır. Dünyanın bir çox xalqlarından fərqli olaraq, türk mifologiyasında al-

lahlar panteonu yoxdur. Göy Tenqri (Göy Tanrı) kainatın yeganə yaradıcısıdır. Bu baxım-

dan türk mifologiyası qədim türklərin monoteist dinlərinin təsiri altındadır. 

Misir mifologiyası dünyanın ən qədim mifologiyalarından biri hesab olunur. Mi-

sirlilərin mifoloji düşüncələri ―Piramida mətnləri‖, ―Ölülər kitabı‖, ―Böyük himn‖, 

―Amduat‖, ―Sərdabələr mətnləri‖ və s. kimi ilkin yazılı mənbələrdə öz əksini tapmışdır. 

Misir mifologiyasında allahlar panteonu çox zəngindir. Burada allahlar heyvan başlı 

insan şəklində təsəvvür edilir. Öküz-Apis, Minebis; ilan, timsahSebek; şahin-Qor və s. 

Adlarla tanınan allahlar panteonu mövcuddur. Günəş allahı Atum-Ra dünyanın, digər 

allahların, insanların və s.varlıqların yaradıcısı kimi təsəvvür olunur (1, s. 15). 

Qədim Hind mifologiyası şifahi və yazılı, eləcə də arxeoloji mənbələr əsasında 

öyrənilir. Hind mifologiyasının ən qiymətli və əski mənbələri Vedik təlimi və ―Mahab-

harata‖ və ―Ramayana‖ dastanları hesab edilir. Vedanlar hind mifologiyasının ilk mən-

bəyi hesab edilir. Veda təlimində dörd dini kitab vardır. Rig Veda , Yajurveda, Samave-

da, Atharvaveda. Bu dörtlüyə Samhitalar adı verilmişdir.  

 Müxtəlif mənşəli mifoloji təsəvvürlər, obraz və sujetlər Hinduizm dini sistemində 

birləşdirilmişdir. Buddizmin əsasını Siddharta Qautama qoymuşdur. O, Budda adlandı-

rılmışdır. Budda işıqlı, nurlanmış anlamını ifadə edir. Dinin adı buradan əmələ gəlmiş-

dir. Buddizmdə Siddharta nurlanmaya o zaman çatır ki, o, müxtəlif çətinliklərdən 

keçsin. Buddizm mifoloji sistemində Qautama Buddanın külü onun səkkiz şagirdi ara-

sında bölüşdürülmüş və hər şagird öz kül payının üstündə ehram tikdirmişdir. Buddist 

ölkələrində Buddanın qəbri olan müxtəlif memarlıq üslubuna malik ehramların mövcud 

olması da bununla bağlıdır. Hind mifoloji sistemində İndra kainatın yaradılmasında 

əsaslı rol oynayır. O, göyün və yerin oğlu kimi əsəvvür olunur. Guya İndra anasının 

böyründən doğulmuş, qorxunc bir görkəm almışdır. Onun heybətli görkəmindən qorxu-

ya düşən göylə yer bir-birindən ayrılmış, əmələ gələn boşluqda (fəzada) İndra hökmran-

lıq etmişdir. İndra iblislərin başçısı Vritanı öldürdükdən sonra varlıq aləmi-Sat yaradılır 

(1, s. 23). Mifoloji qəhrəmanlar fiziki mənada fərqlilik göstərsələr də, ümumilikdə bax-

dığımızda, demək olar ki, eyni keyfiyyətləri daşıyırlar. 

Çin mifologiyası. Çinin ən qədim tarixi hadisələri müxtəlif əsatirlərdə öz əksini 

tapmışdır. Çinin digər sivilizasiyalardan nisbətən təcrid olunması və çinlilərin sivilizasi-

yasının uzunömürlülüyü, fasiləsiz mövcudluğu Çin mifoloji düşüncəsinin özünəməxsus 

cəhətləridir. ―Fal yazıları‖, ―Bambuk salnamələri‖, ―Çun-Syu‖ (―Bahar və payız‖), ―Şis-

zin‖ (―Mahnılar kitabı‖), ―Şuszin‖ (―Sənədlər kitabı‖) və digər qədim mənbələr Çin mi-

fologiyasını öyrənmək baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qədim Çin allahlar pan-

teonunda ―ali hakim‖, ―ali əcdad‖ Şandi (ən qədim mətnlərdə Di) uzun müddət baş allah 

hesab olunmuşdur. Çin mifologiyasında dörd müqəddəs canlının–əjdaha, pələng, simurğ 

(feniks) və tısbağanın xüsusi yeri vardır (5). 

Ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatının əsas hissəsini təşkil edən mifologiya sahəsin-

də aparılan tədqiqatlar folklorşünaslığı, ədəbiyyatı zənginləşdirir, yeni-yeni fikirlərin 

yaranmasına şərait yaradır. 
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Cult Tengri in world mythology 

 (Summary) 

Changing after a period of time, myth characters get transformed to the folklore. During 

studies, research issues on the world mythology have been compared, and the similarities have 

been shown between them. 

 

Алибайова З.Ф. 

Култ Тенгри в мировой мифологии 

(Резюме) 
Изменяясь cо временем, мифические персонажи превращаются в фольклорные. В 

ходе исследований были сопоставлены вопросы исследования мировой мифологии и вы-

явлено сходство между ними. 
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ABBASOVA L. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

ELĠZĠYA FONETĠK REDUKSİYANIN XÜSUSĠ HALI KĠMĠ 

Açar sözlər: eliziya, fonetik proseslər, reduksiya, danışıq aktı, dil səsləri 

Key words: elision, phonetic processes, reduction, speech act, language 

sounds 

Ключевые слова: элизия, фонетические процессы, редукция, речевой 

акт, звуки языка 

Dil səslərinin danışıq axınında qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranan fo-

netik proseslər, onların mexanizmləri və qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi 

fonetik tədqiqatlar üçün geniş imkanlar yaradırlar. Bu isə müxtəlif səviyyə-

nin fonetik vahidlərinin, o cümlədən, sözlərin, hecaların və ayrı-ayrı səslərin 

kəmiyyət və keyfiyyət baxımdan reduksiyasına gətirib çıxarır. Danışıq pro-

sesində səslərin reduksiyanın dərəcəsi danışanın nitq mədəniyyəti, danışığın 

üslubu, ünsiyyət situasiyası, danışığın tempi və s. amillərlə birbaşa əlaqəli-

dir. Danışıq aktında dil səslərinin tələffüz məxrəclərinin məruz qaldırları də-

yişmələri, sözün geniş anlamında mövqe dəyişmələri adlandırırlar və adətən 

kombinator və mövqe olmaqla iki yerə bölürlər. Danışıq axınında baş verən 

bu cür dəyişmələr arasında ən məhsuldarı kombinator, yəni qonşu səslərin 

bir-birinə birtərəfli və ya qarşılqılı təsirindən yaranan dəyişmələrdir. Dil səs-

lərinin keyfiyyətcə reduksiyasında dəyişmələr, səslərin akustik səciyyəsində 

sürüşmələr baş verir. Kəmiyyət reduksiyasında isə dil səslərinin uzunluğu qı-

salmaya məruz qalır. Kəmiyyət reduksiyasının xüsusi forması kimi eliziyanı, 

yəni tələffüz prosesində səsin tam düşməsini misal göstərmək olar. Eliziya 

hadisəsi ümumilikdə az və ya çox dərəcədə bütün danışıq üslublarında müşa-

hidə edilir. Lakin eliziya tam tələffüz üslubu ilə müqayisədə daha çox sürətli 

tələffüz üslubunda, o cümlədən hazırlıqlı nitqlə müqayisədə spontan nitqdə 

həm aydır, həm də geniş yayılmışdır (1, s. 17). Eliziyanın yaranma ehtimalı 

həm də danışandan, sözün işlənmə tezliyindən, sözün cümlədəki sintaktik 

mövqeyindən, nitqin tələffüz tempindən asılıdır. Nitqin sürətli tələffüzdə da-

nışıq zəncirindən səslərin düşməsi işlək tezliyi yüksək olan sözlər, fraza vur-

ğusundan uzaqda olan söz üçün daha xarakterikdir (2, s. 190). 

Eliziyanın əsas səbəbi tələffüzün zəifləməsi, onun sadələşməsidir. Da-

nışana az enerji sərf etməklə lazım olan səviyyədə informasiya ötürməyə 

imkan verən ―tələffüz səylərinə qənaət prinsipinin‖ mahiyyəti bundan ibarət-

dir. Danışan özünün yaxşı tanıdığı insanlarla ünsiyyətdə də daha çox tələffüz 

enerjisinə qənaət etməyə meyilli olur, çünki həmin dinləyicilər asanlıqla 

onun danışıq manerasını anlaya bilirlər. Belə vəziyyətlərdə aşağıdakı kimi 

reallaşmalar qəbulediləndir: məsələn, ingilis dilində ['lemi 'si:] - let те 

see;və ya [dn'nou] - don't know, ['freidnct] - afraid not, ['sʌinpin] - 

something. Rəsmi situasiyalar üçün bu cür varinarlar keçərli deyildir. 

―İngilis dilinin nəzəri fonetikası‖nda (3, s. 88) formal və qeyri-formal 

nitqlər üçün aşağıdakı nümunələrdən istifadə olunur: 

а) vurğusuz saitin söz ortasında düşməsi (eliziyası) 
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Cədvəl 2.1. 

orfoqrafiya formal qeyri-formal 

Collective ka'lektiv 'klektiv 

Different  'difsrant 'difrant 

Prisoner  'prizana 'pnzna 

poli t ical  pa'litikl 'plitikl 

phonetically  fa'netikali 'fnetikali 
 

b) vurğusuz saitin söz başlanğıcında düşməsi (eliziyası) 
Cədvəl 2.2. 

orfoqrafiya formal qeyri-formal 

extremely iks'tri:mli 'kstriimli 

extraordinary iks'trdidri 'kstrdidnn 

excluded  iks'klurdid 'kskluidid 
 

İngilis dilində bəzi saitlər və bəzi samitlər daha çox eliziyaya (səs düşümünə) 

məruz qalırlar. Məsələn, A.Svikinin (4) fikrincə, eliziya prosesində iştirak edən səslər 

hierarxiyası – qlaydlar, novlulur, kipləşənlər - vardır. İngilis dilində samitlər arasında 

eliziyaya meyilli ―С + /t, d/ + С‖ mövqeyində partlayışlı alveolar səslərdir. Məsələn, 

“cold look” /koul 'luk/, “hold tight” /houl 'tait/, “you mustn't do it” /ju 'mʌsndu: it/. ―С 

+ /t,d/+ /h/” mövqeyində isə daha çox /h/: samiti düşür. Məsələn, “kept hold” /kept 

(h)ould/, “round here” /raund (h)iэ/. 

B.A.Jiqalyovun fikrincə, ―gətirilən nümunələr spontan qeyri-rəsmi danışıq situasi-

yası üçün xarakterikdir‖ (5, s. 65). A.S.Qimson isə tam üslubda reallaşmalara dair 

aşağıdakı nümunələri gətirir: “exac(t)ly, fac(t)s, mos(t)ly, kin(d)ness, lan(d)scape” (6, s. 

238). İngilis dilinin bütün dialektləri üçün [s], [d], [1], [у], [b], [w] samitlərinin sözün 

başlanğıcında, ortasında və sonunda eliziyaya uğraması səciyyəvi haldır. Məsələn, ingilis 

dilindəki ―wi'out, poun', on'у, 'atween, alius (=always)‖ sözlərində olduğu kimi (7, s. 45). 

İngilis dilində saitlər arasında elizaya daha çox /ə/ və /i/ səsləri məruz qalırlar. Bu 

mövqelər üçün maksimum münasib hecalar aşağıdakılar hesab edilir: a) vurğudan əvvəlki 

mövqe, məsələn, ingilis dilində 'bout, 'twas, c'rrect, b'lieve, s'ppose, p'haps; b) çoxhecalı 

sözlərdə vurğudan sonrakı mövqe (heca), məsələn, hist 'гу, fact 'ry, territ'ry (3, s. 75; 7, s. 

45; 2, s. 187). 

Onu da əlavə edək, ingilis dilində vurğusuz saitlərin düşməsi prosesi müxtəlifdir, 

yəni bəzi səslərin danışıq zəncirindən düşməsi mütləq xarakterli olduğu halda, bəziləri 

isə vurğusuz saitlərin gah saxlanılması (sanki bəzi sözlər eliziyaya müqavimət göstərir-

lər), gah da düşməsi ilə tələffüz olunurlar. İngilis tədqiqatçısı J.B.Hoperin fikrincə, 

―ingilis dilində vurğusuz saitlərin danışıq zəncirindən düşməsini daha çox fonetik 

kontekstdən asılı olan fonetik hadisə kimi dəyərləndirmək düzgün olardı‖ (2, s. 190). 

İngilis dilindəki /ə/ saitinin elizaya məruz qalması /s, z, ʃ, z, t, d, ʧ, ʤ/ küylü samit-

lərin arasındakı mövqe və /h/ və ya /l/ sonantları arasındakı mövqelər üçün səciyyəvidir: 

“dictionary ['dikʃənərı > 'dikʃənri > 'dikʃṇrı], absent ['aebs(ə)nt], present ['prez(ə)nt], 

nation ['neiʃn], vision ['viʒn], fatal [feitl], pardon ['pa:dn], merchant ['mɜ:ʧ(ə)nt], cudgel 

['kʌʤ(ə)l]. /ə/ saitinin danışıq zəncirindən düşməsinə həm də sonantlararası mövqe və ya 

küylü samitlərin ―/r+vurğusuz sait‖ ardıcıllığı yardım edir. Məsələn, camera ['кæmərə > 

'кæmrə], factory ['fæktəri > 'fæktri] (8, s.161). A.Sviki qeyd edir ki, vurğudan sonrakı 

mövqedə /ə/ saiti /г/, /1/ və /n/ sonantlarından əvvəlki mövqedə, nisbətən az isə /m/ 

sonorundan əvvəlki mövqedə eliziyaya uğrayır (4). İngilis dilindəki /ə/ və /ı/ sonantları 

üçün əlverişli mövqe birbaşa vurğudan əvvəlki mövqe hesab edilir. Məsələn, “believe” 

[bə'li:v > 'bli:v], “correct” [kæ'rekt > 'krekt] (8, s.161). 
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Danışıq zəncirindən saitlərin düşməsinə müqavimət göstərən mövqelər də vardır. 

Məsələn, iki burun samiti arasındakı mövqe, habelə ―burun + kipləşən samit‖ 

birləşməsində /ə/ samiti, bir qayda olaraq, eliziyaya məruz qalmır. Məsələn, ―abandon” 

[a'bændan], “sentence” ['sentəns], “London” ['Lʌndan] (8, s. 148). Bundan başqa, 

ingilis dilində /ə/ saitinin vurğudan sonrakı möv qedə də eliziyası mümkün deyildir: 

а) küylülərdən əvvəlki mövqedə; 

b) əgər /ə/ saitinidən sonra aşağıdakı birləşmələr gəldikdə, məsələn, ―develz, 

opment, graciously, honestly‖; 

в) əgər /ə/ saitindən əvvəl samitlərin birləşməsi işlənirsə. 

Qeyd edək ki, iki sonuncu halda /ə/ saitinin düşməsi nəticəsində olduqca uzun 

samit birləşmələri yarana bilər. Lakin bəzi hallarda sürətli tələffüzdə [laibri] – ―library” 

kimi reallaşmaları da müşahidə etmək mümkündür. 

Digər ingilis tədqiqatçısı J.B.Huper (2, s. 202). /ə/ saitinin düşməsi nəticəsində 

qadağan olunmuş başlanğıc hecaların yaranmasına dair nümunələr gətirir. Məsələn, 

a) kar kipləşən-partlayışlı samit + kar kipləşən-partlayışlı samit. Məsələn, ―catas-

trophe‖, ―capacity‖, ―capricious‖, ―pecan‖, ―petitionpotato‖, ―topography‖, ―toponymy‖; 

b) kar kipləşən-partlayışlı samit + cingiltili kipləşən-partlayışlı samit. Məsələn, 

―pedestrian‖, ―pedantic‖, ―cadaverous‖, ―tobacco‖, ―together‖, ―today‖; 

c) cingiltili kipləşən+kar kipləşən. Məsələn: ―become‖, ―because‖, ―botanical‖, 

―battalion‖, ―depend‖, ―depressed‖, ―deposit‖; 

d) cingiltili kipləşən-partlayışlı samit + cingiltili kipləşən-partlayışlı samit. Məsələn, 

―digest‖, ―delimitate‖, ―begonia‖, ―debate‖, ―degrade‖, ―beginning‖, ―bedazzle‖, ―degree‖; 

e) kipləşən-partlayışlı samit+ novlu samit. Məsələn, ―deceive‖, ―development‖, 

―defeat‖, ―decision‖, ―divisible‖, ―beside‖, ―buffoon‖, ―cassette‖, ―pacific‖, ―default‖, 

―discuss‖, ―discover‖, ―dissolve‖, ―guffaw‖, ―pastrami‖; 

f) novlu samit + kipləşən-partlayışlı samit. Məsələn, ―fatigue‖, ―fatality‖; 

g) novlu samit + novlu samit. Məsələn, ―vicinity‖, ―façade‖; 

h) küylü samit + burun samiti. Məsələn, ―Canadian‖, ―Chamelian‖, ―commer-

cial‖, ―committee‖, ―beneath‖, ―demand‖, ―diminish‖, ―tomorrow‖, ―tonight‖, ―tena-

cious‖, ―fanatical‖, ―thermometer‖; 

İngilis dilindəki aşağıdakı samit birləşmələrində, məsələn, 

a) / s + г/, məsələn, serenity, cerebral, sonority; 

b) /s + küylü samit/. Məsələn, subordinate, sagacious; 

c) /m + r/ birləşmələri. Məsələn, marine, Marie, mirage, miraculous, morale, moronic; 

d) /m + 1/ və /1 + r/. Məsələn, melodic, malicious, millennium, molecular, Lor-

raine, laryngeal; 

e) /m sonor samiti + küylü samitlər və ya /n sonor samiti + küylü samitlər. Məsələn, 

mechanic, metallic, magician, massage, methodical, metropolis (2, s. 199-204). 

Bütün bu göstərilən nümunələrdə eliziya müxtəlif dərəcələrdə özünün büruzə 

verir. Lakin onu da əlavə edək ki, bu nümunələrdə müşahidə olunan eliziyalar yalnız 

sürətli tələffüz üçün səciyyəvidir. Nəzərə alsaq ki, eliziya danışıq üslubunda geniş 

yayılmış fonetik hadisədir və, əsasən, işləklik tezliyi yüksək olan sözlərdə daha geniş 

rast gəlinir, onda reduksiya uğramış sözlərin bir qismi vaxt ötdükcə dilin leksik qatında 

leksikallaşmaya məruz qaldığını da qeyd etmək vacibdir. Məsələn, tələffüz (orfofonik) 

lüğətlərdə və digər lüğətlərdə leksemlərin reduksiyaya uğramış variantları da qeyd alı-

ndığını görmək olar. Məsələn, “blackberry” /b1æкbəˈri/ = /blæкbəri/ или /blækbri/, yəni 

verimiş bu sözdə /ə/ saiti düşə bilər və sözün strukturunda hecanın itməsinə səbəb ola 

bilər (9). 
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Neytral /ə/ saitinin eliziyası: /collective/ [kə'lektɪv], ['klektɪv]; /prisoner/ 

['prɪzənə], ['prɪznə]; /political/ [pə'lɪtɪkl], ['plɪtɪkl]; [ɪks'trɪ:mlɪ], ['kstrɪ:mlɪ]. 

Samitlərin birləşməsində eliziya və ya saitin itməsi əsasən /t/ və /d/ samitləri üçün xa-

rakterikdir. Məsələn, /second group/ - ['sekənd 'gru:p], ['sekəŋ 'gru:p]; /next point/ - ['nekst 

'pɔɪnt], ['neks 'pɔɪnt]. 

İngilis dilindəki bir sıra sözlər üçün ilkin reduksiya olunmuş variantlar mümkün 

variantlardan biri olduğu halda, hazırda yeganə variant kimi çıxış edir. Məsələn, 

“monstrous” (monsterous) və ya “wondrous” (wonderous) kimi formalar hazırda da-

nışıqda neytral saitin düşməsinin nəticəsi kimi təzahür etmir, çünki bu formalar /ə/ saiti 

olmadan leksikləşmişlər. İngilis dilindəki /ə/ saitinin düşməsi nəticəsində yalnız o 

ardıcıllıqlar leksikləşə bilərlər ki, onlar sözün heca strukturunun ixtisarına məhdudluq 

yaratmırlar. Məsələn, ingilis dilindəki “wondrous” sözünün leksikləşməsi ona görə 

mümkündür ki, /ndr/ modelindən /ə/ saitinin düşməsi nəticəsində yaranan /-n/ mümkün 

koddur, /dr/ isə sözün başlanğıc hecasında işlənə bilən hecadır (10, s. 227). 

Eliziyaya məruq qalmış ―qovuşuq səs‖ (schwa sound) əsasən çoxhecalı sözlər də 

vurğusuz hecalar üçün səciyyəvidir. Danışıq dilində bütün vurğusuz hecalar adətən 

heytral səslə tələffüz edilir. Məsələn, /collective/ – /ˈкlektıv/, /different/ – /ˈdıfrənt/, 

/prisoner/ – /ˈprıznə/. 

Saitlərin eliziyası ingilis dilinin səs sistemi üçün xarakterik olan /tr/, /fr/, /pl/, /kl/ 

kimi tipik samit birləşmələrində mütəmadi rast gəlinir. Məsələn, /tram/, /try/, /tree and 

int(e)resting/, /after all/; /please/, /play and p(o)litical/; /clay/, /cloud/, /circle and 

c(o)llective/; /friend/, /from and diff(e)rence/. İngilis dilindəki /l/ samitinin eliziyası 

uzun [ɔ:] saitindən sonrakı fonetik mövqelə məhdudlaşır. Bu hadisə ingilis dilinin 

inkişafının ilkin mərhələsində möhkəmlənmişdir (tarixi eliziya) və /talk/, /walk/, bəzən 

də /certainly/ zərfi kimi sözlərinin tələffüzündə əks olunmuşdur Məsələn, ingilis dilin-

dəki tezlik bildirən zərflər /all right, already, always və also/ /ɔ: ˈraıt/, /ɔ:ˈredr/, /ˈɔ:weız/ 

və /ˈɔ:s´ʊ/ kimi tələffüz edilirlər. 

Vurğudan əvvəlki saitin eliziyası nəticəsində qəbuledilməz samit birləşmələrinin 

yaranmasına səbəb olan hallara gəldikdə qeyd etmək lazımdr ki, burada iki vəziyyət 

mövcuddur: 

1) vurğusuz saitin düşməsi başlanğıc samitin düşməsinə gətirib çıxarır, məsələn, 

/'tater/ (potato), /'cause/ (because), /'member/ (remember) sözlərində olduğu kimi; 

2) yeni yaranmış birləşmə tədricən sabitləşməyə doğru gedir. Amma ikinci hal, yəqin 

ki, müvəqqəti olamlıdır, çünki dil, bir qayda olaraq, münasib heca modelini bərpa etməyə 

meyillidir. Canlı danışıq aktında eliziyaya həm sait, həm də samit səslər məruz qala bilərlər. 

Təhlil göstərir ki, eliziyaya saitlərin yalnız bir qismi meyillidir və diftonqlarla 

müqayisədə monoftonqlar daha çox eliziyaya uğrayırlar. Qeydə alınmış bütün halların 

əksəriyyəti ―qovuşuğun‖ payına düşür və burada da əsasən /ʌ/ allofonu üstünlük təşkil 

edir. /ʌ/ fonemi ingilis dilində işlənmə tezliyinə görə ilk yerlərdə gəlir və onun eliziya 

faizi də xeyli yüksəkdir. Neytral saitin danışıqda düşməsinə aid aşağıdakı nümunələri 

göstərmək olar. 

1) sürətli tələffüz tempində ―and‖ bağlayıcısında ―qovuşuğun‖ düşməsi. Məsələn, 

/rise tends to colloidicate and become a massive yuck [ k
h
 (ə)ıɔiʤıkeit (ə)nd], weks and 

weeks [wiks (ə)n(d)], and that was [(ə)n(d)ðæt wəz]. 

2) ingilis dilində ―some, can, to, from‖ ―qovuşuqlarının‖ zəif fraza mövqeyində 

düşməsi. Məsələn, ―some means of discipline‖ [sm:inz], ―so I can‖ [k
h
(ə)n] say, ―go to 

speak with my thesis advisor‖ [t(ə)spik], ―had fights from time to time‖ [fr(ə)m]. 
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3) kar-kipləşən partlayışlı + ―qovuşuq‖ + sonor samit birləşməsində neytral səsin 

düşməsi. Məsələn, ―complete‖ [k
h
(ə)mplit], ―continual‖ [k

h
(ə)ntinʊ´l], ―colloidicate‖ 

[k
h
(ə)lзiʤıkeit], ―corporal‖ [kɔrp

h
(ə)ᶉəl], ―curriculum‖ [k

h
(ə)ᶉıkjələm]. 

İngilis dilində düşmə tezliyinə görə ikinci yerdə /ı/ saiti gəlir: 

1) /family/ [fæm(ı)li], /but instead/ [bətˀ(ı)nstɛd], /especially/ [(ı)spɛʃəli], /impressions/ 

[(ı)mprɛʃnz] – sözlərində saitdən sonra, bir qayda olaraq, sonant və ya /s/ samiti; 

2) /university/ [junıvɛrs(ı)ti] sözündə /-ity/ suffiksindən düşməsi; 

3) /in/ predloqunda /ı/ saitinin düşməsidir ki, bu zaman o, əsas sözün enklitikasına 

çevrilir. Məsələn, /interested in/ [intr´stıd (ı)n], habelə /it’s/ sözündə /ı/ düşməsi. 

/v/ samiti /have/ feilinin və ya /of/ sözönündən əvvəl digər samitdən əvvəldə 

işləndikdə eliziyaya məruz qalır. Əgər /have/ köməkçi feili modallıq bildirən feillərin və 

məchul nöz feili sifətin arasında işlənisə, bütün hallarda zəif formadan istifadə olunur. 

Ondan sonra kar samit gəlirsə, o, [əf] kimi tələffüz edilir. Məsələn, 

/They should (h)ave /v/ arrived at ten o’clock//; 

/They shouldn’t (h)ave /f/ sen(t) such a young person to negotiate a contract in China//; 

/He mus(t) (h)ave /v/ been disappointed by the food//. 

Məsələn: ˈIs he ˏbusy? [ˈɪz i: ˏbɪzɪ]; ˈWhat have you ˋdone? [ˈwɒt əv jʊ·ˋdʌn]. 

İngilis dilində müəyyənlik bildirən artikl də eliziyaya məruz qalır və neytral səs 

kimi qavranılır. Məsələn, /and the reason for it – /en ´rızn frt/. 

Eliziyaya nümunə kimi köməkçi sözlərin – artikllərin, bağlayıcıların, ədatların, ön 

şəkilçilərin, köməkçi feillərin, əvəzlikləri, inkarlıq bildirən hissəciklərin zəif formalarını 

göstərmək olar. 

Məsələn: ˈDo you ˏknow him? [ˈdu: jʊ·ˏnəʊ ʷ ɪm] 

ˈWho’s ˋdone it? [ˈhu: z ˋdʌn ɪt]. – ˋI have [ˋaɪ hæv] 
Lakin /h/ səsi vurğu altında və ya söyləmin başlanğıcında dayanırsa eliziya 

hadisəsi baş vermir. Məsələn, /ˈHe ˈlikes ˋher but does ˈshe ˈlike ˏhim? [ˈhi: ˈlaɪks ˋhɜ: | 

bət dəz ˈʃi: ˈlaɪk ˏhɪm]; He is ˋbusy [hɪ z ˋ bɪzɪ ] 

Saitlərdən əvvəl [t], [d] samitlərin eliziyası baş vermir. 

Məsələn, /He ˈwent aˋway// [hɪ ˈwent əˋweɪ], ˈhalf   full [ˈhɑ:f ˋfʊł]. 

Eliziyanın geniş yayılmış halları aşağıdakılardır: 

– kipləşən-partlayışlı /t/, /d/ samitlərin birləşmələrdə buraxılması. Məsələn, 

last night, second ring; 

– dişarası novlu sürtünən samitlərin düşməsi. Məsələn, /months/, /clothes/; 

– dişarası samitdən əvvəlki samitin itməsi. Məsələn, /fifth/, /sixth/; 

– dodaq-diş novlu samitinin /of/ sözönündə dişarası samitdən əvvəlki mövqedə 

düşməsi. Məsələn, /point of that/, /box of pens/; 

– dodaq-diş novlu samitin kipləşən samitdən əvvəlki mövqedə düşməsi. Məsələn, 

/ give me three rings/; 

– qoşalaşmış samitlərin qısalması. Məsələn, / the next train/, /you’ve got to scrawl it/. 

 

Ədəbiyyat: 
1. Фонетика спонтанной речи / Отв. ред. Н. Д. Светозарова. -Л., 1988. -245 с. 
2. Hooper J.B. Constraints of shwa-deletion in American English // Trends in Linguis-

tics: Studies and monographs. The Hague; Paris; New York, 1976. Vol. 4. P. 183-207. 

3. Теоретическая фонетика английского языка / Соколова М.А. и др. М., 1991 

4. Zwicky A. A note on a phonological hierarchy in English // Linguistic change and 

generative theory / Ed. by R.P.Stockwell, R.K.S.Macauly. Bloomington, 1972. P. 275-301. 



 

144 

5. Жигалев Б.А. Ассимилятивные процессы в английской разговорной и официаль-

но-деловой речи. Фонетические средства стилевой дифференциации устного текста в ан-

глийском языке. М., 1984. 

6. Gimson A.C. An introduction to the pronunciation of English. Bristol, 1975. 

7. Емельянова Л.Л. Графическое отражение вариативности произношения в диало-
ге художественного произведения как средство изучения фонетических особенностей 

разговорной речи // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. 

Горький, 1982. 

8. Arnold R., Hansen K. Englische Phonetik. Leipzig, 1982. 

9. BBC English Dictionary. London, 1993. 

10. Borowsky TJ. Topics in the lexical phonology of English: Diss. Massachusetts, 1986. 

 

Аббасова Л. 

Элизия как особое проявление фонетической редукции 

(Резюме) 

Данная статья посвящена изучению элизии в спонтанной речи. В статье говориться, 

что элизия есть неотъемлемой чертой звучащей речи. В ней также говорится, что степень 

элизии звуков в речи зависит от культуру речи, от стиля речи, от ситуации общения, от 

темпа речи. В спонтанной речи звуки по-разному подвергаются элизии. В английской речи, 

в основном, элизии подвергаются монофтонги. 

 

Abbasova L. 

Elysium as a special manifestation of phonetic reduction 

(Summary) 
This article is dedicated to the study of Eliza in spontaneous speech. In the article it is 

said that Elisia has an indelible devil-sounding speech. It is also said that the degree of elision of 

sounds in speech depends on the culture of speech, on the style of speech, on the situation of 

communication, on the tempo of speech. In spontaneous speech sounds are differentiated by 

elixirs. In English, monosyllabic elixirs are used. 

 
Rəyçi: filol.f.d., dos. Poladova S.E. 
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İSALI S.  
 (Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

SĠNXRON TƏRCÜMƏ VƏ KULTURAL SÖZLƏR 

 
Açar sözlər: sinxron tərcümə, kultural sözlər, reali, transliterasiya, transkripsiya 

Key words: simultaneous interpreting, cultural words, realia, transliteration, 

transcription 

Ключевые слова: cинхронный перевод, культурные слова, реалия, 

транслитерация, транскрипция 
 

Bəşər övladının mövcud olduğu andan etibarən kommunikasiya pro-

sesi aktuallaşmış və insanlar bir-birilə dil vasitəsilə ünsiyyət saxlaya bilmiş-

lər. İnsanlar çoxaldıqca, dünya onların gözündə böyüdükcə müxtəlif dil da-

şıyıcılarının nümayəndələri bir-birini başa düşmək üçün dillərin transforma-

siyası baş vermiş və buradan nəticə çıxarırıq ki, şifahi tərcümə yazılı tərcü-

mədən çox əvvəl meydana gəlmişdir.  

Bildiyimiz kimi, tərcümə şifahi və yazılı olaraq iki yerə ayrılır. Şifahi 

tərcümənin isə pıçıltılı tərcümə, işarə dilinin tərcüməsi, ardıcıl tərcümə və 

nəhayət sinxron tərcümə kimi növləri vardır. Sinxron tərcümə şifahi tərcü-

mənin ən çətin və psixoloji cəhətdən ən gərgin növüdür. Bu tərcümə növü-

nün tarixinin yeni olduğu vurğulansa da, yuxarıda qeyd olunanlardan mənti-

qi nəticə çıxır ki, əslində bu tərcümə növünün ilkin forması qədim tarixə 

malikdir. Qeyd edilir ki, sinxron tərcümə zamanı sinxron tərcüməçi natiqin 

nitqini eyni anda tərcümə edir. Lakin bu fikir özü də nisbidir. Sinxron tərcü-

məni digər tərcümələrdən fərqləndirən başlıca cəhətlərdən biri də, bu tərcü-

mə növünün tətbiqinin xüsusi texniki vasitələrin köməkliyi ilə həyata keçi-

rilməsidir. Yəni sinxron tərcüməçi kabinədə oturaraq xüsusi qulaqcıqlar və 

mikrofon vasitəsilə bu işi həyata keçirir. Sinxron tərcümə avadanlığının isti-

fadəsinə XX əsrin əvvəllərində başlanılsa da, XX əsrin ortalarında İkinci 

Dünya Müharibəsinin bitməsilə bu proses geniş vüsət almağa başladı. Bu 

tərcümə növü məşhur Nyürenberq məhkəməsi ilə vətəndaşlıq hüququ qa-

zandı və yeni sinxron tərcüməçilər nəsli yetişməyə başladı. Ölkəmizdə isə 

bu sahə yenidən müstəqillik əldə etdiyimiz dövrdən aktuallaşdı.  

Sinxron tərcümə inkişaf etdikcə bu sahədə araşdırmalar, tədqiqatların 

aparılması qaçılmaz hal hesab edilmişdir. Əlbəttə ki, bu elmi işlərin əksəriy-

yəti sinxron tərcümə zamanı qarşıya çıxan çətinliklərin nədən ibarət olması 

və onların öhdəsindən necə gələ bilinməsi ilə bağlıdır. O çətinliklərdən biri 

də, tərcümə zamanı kultural sözlərin sinxron tərcümə yollarıdır. Bəs kultu-

ral sözlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? Kultural sözlər adından da göründüyü 

kimi mədəniyyətlə bağlı olub məhz hər hansı mədəniyyətə, cəmiyyətə 

məxsus olan mədəni terminlərdir. Bu terminlərə bəzən realilər, ekzotizmlər 

də deyirlər. Nə qədər ki, dünya var, insan var, kultural terminlər də olacaq. 

Bu səbəbdən bu sahənin araşdırılması, öyrənilməsi sinxron tərcümənin key-

fiyyətinə töhfə verəcəkdir.  

Yuxarıda qeyd olunan çətinlikləri daha yaxşı anlamaq üçün bir neçə 

misala nəzər yetirək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Barak 

Obamanın Cənubi Afrikanın sabiq prezidenti Nelson Mandelanın anım 

mərasimində çıxışına baxaq [1]: 
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“Finally, Mandela understood the ties that bind the human spirit. There is a word 

in South Africa- Ubuntu - that describes his greatest gift: his recognition that we are all 

bound together in ways that can be invisible to the eye; that there is a oneness to hu-

manity; that we achieve ourselves by sharing ourselves with others, and caring for 

those around us. We can never know how much of this was innate in him, or how much 

of was shaped and burnished in a dark, solitary cell. But we remember the gestures, 

large and small - introducing his jailors as honored guests at his inauguration; taking 

the pitch in a Springbok uniform; turning his family‟s heartbreak into a call to confront 

HIV/AIDS - that revealed the depth of his empathy and understanding. He not only em-

bodied Ubuntu; he taught millions to find that truth within themselves”. 

Tərcüməsi: “Nəhayət, Mandela insan ruhunu bağlayan bağları başa düşürdü. Cə-

nubi Afrikada bir söz var – Ubuntu – bu söz onun yüksək zəkasını təsvir edir: hamımızın 

gözə görünməz şəkildə bağlandığımızı, insanlıq üçün birliyin olmasını, digərləri ilə birgə 

olduqda və ətrafımızdakıların qayğısına qaldıqda özümüzü tapdığımızı anlayırdı. Bunun 

nə qədərinin fitri olduğunu və ya nə qədərinin qaranlıq, tək kamerada formalaşdığını heç 

vaxt bilə bilmirik. Ancaq böyük və kiçik jestləri xatırlayırıq - andiçmə mərasimində həbs-

xana işçilərini fəxri qonaqlar kimi təqdim etməsini, Springbok uniformasını geyinməsini; 

ailəsinin ürək ağrısını HİV / AİDS-ə qarşı mübarizə çağırışa çevirməsini – bütün bunlar 

onun empatiya və anlayışının dərinliyini ortaya qoyurdu. O, Ubuntunu təkcə özündə tə-

cəssüm etdirmirdi; milyonlarla insana bu həqiqəti özlərində tapmağı öyrətdi”. 

Yuxarıdakı misaldan göründüyü kimi ―Ubuntu‖ Cənubi Afrikaya məxsus kultural 

sözdür və prezident bu sözü olduğu kimi ifadə edib, eləcə də azərbaycan dilinə də tərcü-

məsi zamanı olduğu kimi saxlanılmışdır. Eynilə Cənubi Afrikanın milli reqbi komanda-

sının adı olan ―Springbok‖ sözü də olduğu kimi saxlanılmışdır. Bu kultural sözlərin tər-

cüməsi transkripsiya və transliterasiya metodunun köməyi ilə həyata keçirilmişdir. 

Transkripsiya dedikdə sözün tələffüzü, transliterasiya dedikdə isə sözün hədəf dilin qay-

dalarına uyğun şəkildə yazılış forması əsas götürülür. Bəzən isə bunların hər ikisindən 

də eyni anda istifadə olunur.  

Növbəti misalda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Ramazan 

ayı münasibətilə iftar mərasimində çıxışına nəzər salaq [2]: 

“Bibiheybət, Əjdərbəy, Şamaxı Cümə məscidlərinin, “İmamzadə” tarixi-dini 

kompleksinin əsaslı şəkildə təmir edilməsi dövlət-din münasibətlərinin təzahürüdür”. 

“Hörmətli mərasim iştirakçıları, mən hörmətli Şeyx həzrətlərinə, digər din xadim-

lərinə mənim haqqımda, ünvanıma deyilən bütün xoş sözlərə görə bir daha minnətdarlı-

ğımı bildirmək istəyirəm. Bütün dünya müsəlmanlarını Ramazan ayı münasibətilə 

təbrik etmək istəyirəm”. 

Tərcüməsi: ―Major renovations of Bibiheybat, Ajderbey, Shamakhi Juma 

mosques and historical and religious complex "Imamzadeh" is a manifestation of state-

religion relations.” 

“Dear participants of the ceremony, I would like to once again express my grati-

tude to His Eminence Sheikh and other religious leaders for all the kind words ad-

dressed to me. I want to congratulate Muslims around the world on the occasion of 

Ramadan.” 

Burada biz bir neçə tərcümə metodunun şahidi oluruq. Əvvəla məscidlərin adları 

və ―İmamzadə‖, ―şeyx‖, ―ramazan‖ sözlərinin tərcüməsi zamanı adı çəkilən transkripsi-

ya və transliterasiya metoduna rast gəlirik. Bunlardan əlavə əvəzetmə metodunu da sezi-

rik. Bu metod ən geniş yayılmış metodlardan biridir. Belə ki, ―məscid‖, ―müsəlman‖ 

sözləri məhz islam mədəniyyətinə xas terminlər olduğuna baxmayaraq onları ingilis 
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dilində əvəz edən ―mosque‖, ―muslim‖ sözləri mövcuddur. Bu da onu göstərir ki, əgər 

həmin terminin hədəf dildə tərcüməsi mövcuddursa, bu zaman əvəzetmə üsulundan isti-

fadə edilir.  

Azərbaycanın UNESCO-dakı uğurlarından danışılarkən edilən sinxron tərcümənin 

müqayisəsinə nəzər salaq [3]: “UNESCO ilə əməkdaşlığın inkişafında və mədəni ir-

simizin qorunması və dünya miqyasında təbliğində Azərbaycanın Birinci vitse-

prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xo-

şməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın müstəsna rolu var. Xanım Mehriban Əliyevanın 

dəstəyi ilə hazırda kamança hazırlanması və ifaçılıq sənətindən başqa, dolma hazırlama 

və paylaşma ənənəsi, Azərbaycan muğam ifaçılığı, lavaş bişirmə və paylaşma ənənəsi, 

Lahıc misgərlik sənəti, aşıq sənəti, Novruz bayramı, xalça sənəti, tar ifaçılığı, kəlağayı 

sənəti UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ siyahsında yer 

alır.Bununla yanaşı Çövkən – Qarabağın ənənəvi atüstü oyunu da UNESCO-nun təcili 

qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irsi siyahsındadır”. 

Tərcüməsi: 

“First Vice President, President of the Heydar Aliyev Foundation, Goodwill 

Ambassador to UNESCO and ISESCO Mehriban Aliyeva has a special role in 

developing cooperation with UNESCO and preserving and promoting our cultural 

heritage around the world. With the support of Mrs. Mehriban Aliyeva besides the 

preparation of kamancha and art of crafting, the dolma making and sharing tradition, 

Azerbaijani mugham, lavash making and sharing tradition, copper craftsmanship of 

Lahij, the art of ashug, Nowruz holiday, the art of carpet weaving, the art of tar, 

kelaghayi were included in the UNESCO Representative List of Intangible Cultural 

Heritage. In addition, Chovkan, an ancient horse-riding game was also inscribed on the 

UNESCO intangible cultural heritage list in need of urgent safeguarding.” 

Və ya prezident Barak Obamanın Şükranlıq bayramı münasibətilə xalqa təbrikini 

nəzərdən keçirək [4]: 

“Thanksgiving is my favorite holiday because, more than any other, it is unique-

ly American. Each of us brings our own traditions and cultures and recipes to the ta-

ble -- but we all share this day, united by the gratitude for the bounty of this nation. 

And we welcome the contributions of all people -- no matter their origin or color or 

beliefs -- who call America home, and who enrich the life of our nation. It is a creed 

as old as our founding: "E pluribus unum" -- that our of many, we are one.” 

Tərcüməsi: 

―Şükranlıq bayramı mənim ən sevimli bayramlarımdandır, çünki bu məhz 

Amerikaya məxsus bayramdır. Hər birimiz öz ənənəmizi, mədəniyyətimizi və 

xörəklərimizi ortaya qoyuruq – lakin bu gün hamımız bu millətə edilən mükafatlara 

təşəkkür etmək üçün birləşirik. Və biz bütün insanların töhfələrini – mənşələrinin, 

rənglərinin və yaxud inanclarının fərqi yoxdu – Amerikanı yurdu adlandıran və 

millətimizin həyatını zənginləşdirən hər kəsi alqışlayırıq. Bu bizim devizimiz qədər 

qədim inancdır. "E pluribus unum" – yəni çoxluqdan birliyə”.  

Birinci müqayisəyə nəzər salanda görürük ki, məhz Azərbaycan mədəniyyətinə 

xas olan kimi kultural sözlərin tərcüməsində transliterasiya, transkripsiya, əvəzetmə 

metodundan əlavə izahetmə metodundan da istifadə edilmişdir. ―Çövkən-Qarabağın 

ənənəvi atüstü oyunu‖ – ―Chovkan, an ancient horse-riding game‖ bu qəbildəndir. Bu 

zaman transliterasiya və trasnkripsiya vasitəsilə kultural termin deyilir və ardından onun 

izahı verilir.  



 

148 

İkinci müqayisədə isə məxəz dildəki ―thanksgiving‖ sözünün hədəf dildə analoqu 

olduğuna görə əvəzetmə metodundan istifadə etməklə ―şükranlıq‖ kimi tərcümə 

edilməsini görürük.  

Kanada kosmonavtı Chris Hadfieldin kosmosda yedikləri qidalarla bağlı etdiyi 

çıxışından bir fraqmenti müqayisə edək [5]: 

―Open up the tortilla, and voila. A weightless tortilla…” 

“Lavaşımızı açırıq və budur çəkisiz lavaş…” 

Müqayisəyə nəzər salsaq görərik ki, bənzətmə metodundan istifadə olunub. 

Əslində ―tortilla‖ və ―lavaş‖ bir-birinə bənzəsə də, bişirilməsində müəyyən fərqlər var. 

Lakin auditoriyaya aydın olması üçün zəruri hallarda bənzətmə üsulundan da istifadə 

edilir. Xülasə, sinxron tərcümə zamanı kultural sözlərə rast gəlindikdə sinxron tərcümə-

çi auditoriyanın diqqətini yayındırmamaq və səliqəli, düzgün tərcümə etmək üçün yuxa-

rıda qeyd olunan metodlardan düzgün şəkildə istifadə etməlidir ki, növbəti tədbirə bilet 

əldə edə bilsin. Sinxron tərcüməçilərin hər zaman ciblərində saxlamalı olduqları metod-

lar aşağıdakılardır: 

a) Transkripsiya, yəni kultural sözlərin (realilərin) deyilişini əsas götürüb hədəf 

dilə transformasiya etmək; 

b) Transliterasiya, realilərin yazılışını hədəf dilin yazı normalarına uyğunlaşdırıb 

tərcümə etmək; 

c) Yalnız yuxarıda adı çəkilən metodlar əl vermədikdə yanında izahını vermək; 

d) Realilərin hədəf dildə tərcüməsi olduqda əvəzetmə metodundan istifadə etmək; 

e) Auditoriyanın fikrini yayındırmamaq və mövzunu daha yaxşı anlamaları üçün 
bənzətmə metodundan istifadə edilməsi. 

 
Ədəbiyyat: 

1. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SggOsfjsL0c&t=3s 

2. Youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=O5fdBi9hfQw 

3. Youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=mnilkdlOrBI  
4. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0cJIPE3brlM 

5. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AZx0RIV0wss 

 

Isali Sama  

Simultaneous interpreting and cultural words  

(Summary) 

The information on simultaneous interpreting and cultural words was given in this article. 

Simultaneous interpreters face many difficulties in simultaneous interpreting. One of these diffi-

culties is the interpretation of cultural words. In order to overcome these difficulties, a number 

of solutions are given in this article. Comparisons were made in Azerbaijani and English to bet-

ter understand these solutions.  

 

Исалы Сяма  

Синхронный перевод и культурные слова  

(Резюме) 

Информация об синхронном переводе и культурных словах была предоставлена в 

этой статье. Синхронные переводчики сталкиваются со многими трудностями в 

синхронном переводе. Одна из этих трудностей - интерпретация культурных слов. Чтобы 

преодолеть эти трудности, в этой статье приводится ряд решений. Сравнения были 

сделаны на азербайджанском и английском языках, чтобы лучше понять эти решения. 

 
Rəyçi: Filol.f.d., dos. Əmirova T. 
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METODİKA 
 

İSGƏNDƏROVA İ.Q. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

ĠNGĠLĠS DĠLĠNĠN TƏDRĠSĠNDƏ TƏCRÜBƏ ƏSASLI DĠL 

TƏLĠMĠN TƏTBĠQĠ ÜSULLARI 

 
Açar sözlər: təcrübə, təlim, öyrənmə prosesi 

Ключевые слова: практика, обучение, учебны просес 

Key words: experience, teaching, learning process 

 

Müasir təhsil sistemi dəyişən ictimai münasibətlər, qlobal dəyişiklər, 

eləcə də innovativ texnologiyalar dövrünün astanasında formalaşdı. İnnova-

tiv təlimin nə olduğunu bilməyən adam da rəqabətin nə olduğunu anlamaz. 

Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi təhsil sistemimizə fəal dərs, interaktiv 

dərs kimi yeni dərs formasını gətirdi. 

Dünya təcrübəsində dil və ədəbiyyat üzrə fəal interaktiv dərsləri qur-

maq üçün Şexter, Kolb kimi modellərdən istifadə edilir. Bunların ən geniş 

yayılmışı D.Kolbun təcrübi təlim modelidir. D.Kolb diqqətini daha çox təc-

rübi təlimə, şəxsi və sosial dəyişmələrə, icraedici və professional təhsil və 

karyera inkişafına yönəltmişdir və ―Təcrübəyə əsaslanan öyrənmə sistemlə-

ri‖nin (Experience based learning systems) əsasını qoymuşdur. D.Kolb və 

Ron Fray 4 ünsürə əsaslanan təcrübi təlim modelini inkişaf etdirmişlər. 

Kolbun bu nəzəriyyəsi zehni fəaliyyətin mərhələli şəkildə formalaşmasına 

xidmət edir və müxtəlif variantlarda interaktiv dərslərin gedişində geniş 

tətbiq edilir. Bu təlim əsasən biliyin təcrübə vasitəsilə ötürülməsi ilə müəy-

yənləşib [8].  

Kolb özünün təcrübi təlim nəzəriyyəsində təcrübənin 2 müxtəlif yolu-

nu təsvir etmişdir:  

– konkret təcrübə; 

– təcrübəyə əsaslanan mücərrəd müşahidə; 

– refleksiyaya əsaslanan müşahidə formalaşması; 

– aktiv və yaxud reflektiv təcrübə. 

Britaniyalı alimlər Piter Hanı və Alan Mamford Devid Kolbun ―öy-

rənmə dövriyyəsi‖ nəzəriyyəsinin üzərində çalışaraq öz nəzəriyyələrini ya-

ratmışlar. Onlar insanları öyrənmə üsullarına görə kativist, praqmatik, nəzə-

riyyəçi və reflektor kimi qruplara bölmüşlər (2, s.188).  

Aktivistlər təlim zamanı kitabdan çox nümunə göstərilməsinə, addım-

addım təlimat verilməsinə üstünlük verirlər. Onlar məsuliyyətli icraçıdırlar 

və cəlb olunduqları fəaliyyətə yüksək maraq, həvəslə yanaşır, müəllimə 

artıq sual verməyi xoşlamırlar və müstəqil işləməyə meyillidirlər. Məhz, 

müasir dövrdə şairdlərin əksəriyyəti bu üsulla öyrənməyə üstünlük verirlər. 

Reflektorların fəaliyyəti isə daha çox fikir, mühakimə yürütmək, istə-

nilən məsələ haqqında ətraflı şəkildə düşüncələrini bölüşmək, baş verən ha-
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disəni götür-qoy etməkdən ibarətdir. Onlar məsuliyyətli icraçı deyillər, işlərini kiməsə 

tapşırmağı xoşlayırlar. Bu tip şagirdləri müxtəlif fəaliyyətlərin iştirakçısı olmağa 

yönəltmək lazımdır. 

Nəzəriyyəçilər yalnız məsələnin, prosesin mahiyyətini, ədəbiyyatda qoyuluşunu 

araşdırmağa çalışdıqları üçün onlarda tətbiq bacarığı zəifdir. 

Praqmatiklər zəhmətkeşdilər, ancaq ünsiyyəti, uzun-uzadı izahatı sevmirlər, tapşı-

rığın həlli zamanı ―niyə‖, ―nə üçün‖ və s. tipli suallarla müəllimə müraciət edərək qısa 

müddət ərzində tapşırığı yerinə yetirməyi bacarırlar (2, s.188). 

Təcrübə əsaslı təlim ―mənə de unudum, mənə göstər yadda saxlayım və ya məni 

cəlb et anlayım‖ fəlsəfəsinə əsaslanır. Bu dil təlimi təhsildə tanınmış bir modeldir. Hu-

manist məktəbinin nümayəndələri K.Rocers və D.Kolbun dəstəklədikləri bu modeldə 

öyrənmə prosesi təcrübə və buraxılan səhvlər əsasında baş verir, eyni zamanda rollu 

oyun və keyslər vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu təlim əsasən şagirdlərdə təlim motivasi-

yasını yüksəldir və onların həvəsləndirilməsi üçün şərait yaradır.  

Təcrübə əsaslı təlim müəllimin iştirakı olmadan həyata keçirilir, lakin bu, o demək 

deyil ki, onun iştirakı tamamilə inkar edilir, o, tələbənin qazandığı təcrübənin təhlilini 

öyrənənlərdə aşağıdakı bacarıqları formalaşdırır: 

Həyatı bacarıqlar – müasir dövrdə təhsildə həyati bacarıqların formalaşdırılması 

mühüm bir məsələdir. Buna görə də, müəllim çalışmalıdır ki, sinifdə real həyati vəziy-

yətlər yaratsın, sinif otağını laboratoriyaya çevirsin. Əgər öyrənənlərə təbii vəziyyətdə 

fəaliyyət göstərmək üçün şərait yaradılarsa, onlar dəstəklənərsə, təlim daha faydalı və 

təsirli olar, hətta mənimsəmənin səviyyəsi də yüksələr, biliklər dərinləşər, müxtəlif ba-

carıqlar inkişaf etmiş olar. 

Müstəqil işləmək bacarığı – təlim prosesində öyrənənlər əvvəllər üzləşdikləri və-

ziyyətlər, real hadisələr, problemlərlə üzləşirlər. Belə olduqda şagirdlər mövcud biliklə-

rini yoxlamaq, keçmiş bilik və təcrübələrini əks etdirmək, başa düşmək, yeni kontekst 

və şəraitə uyğunlaşdırmaq vərdişinə sahib olurlar (2, s.186). 

Təcrübə əsaslı dil təliminin əsas elementlərindən biri odur ki, tələbələr öz təcrübə-

lərini əksetdirmə, qiymətləndirmə və yenidənqurma ilə, bəzən fərdi, bəzən də kollektiv 

şəkildə təhlil edirlər. 

Təcrübi öyrənmə tez-tez sinonim olaraq ―təcrübi təhsil‖ anlayışı ilə işlədilir. Təc-

rübi təhsil ilə müqayisədə təcrübi öyrənmə daha çox konkret məsələlər və problemlərlə 

əlaqəlidir. Təcrübi öyrənmənin əsas üstünlüklərindən biri odur ki, bu təlim insanların 

motivasiya edilməsində böyük əhəmiyyəti vardır. Öyrənmə yalnız öyrəncilərin bilik 

əldə etmək arzusu olanda yaxşı effekt verir. Ona gorə də təcrübi öyrənmə öyrənənlərə 

göstərmə istiqaməti verir. 

Təcrübə əsaslı təlim öyrənmə haqqında bəzi fərziyyələrə əsaslanır ki, bu fərziyyə-

lər Bond, Koln və Voler tərəfindən belə müəyyənləşdirilir: 

 təcrübə öyrənmə üçün stimuldur; 

 öyrənənlər fəal şəkildə öz şəxsi təcrübələrini yaradırlar; 

 öyrənmə vahid bir prosesdir; 

 öyrənmə sosial və mədəni prosesdir. 

Təcrübə əsaslı təlimdən ən çox yararlanan tələbələrdir. Öyrənənlərin sayından 

asılı olaraq təcrübi təlimin faydası arta bilir. Təcrübi təlimdən yararlanan öyrənənlər 

qrupuna daxildir: 

 şəxsi təcrübəyə ehtiyacı olan öyrənənlər - ən başlıcası öyrənmək üçün motiva-

siya edilir; 
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 sinifdə öyrənmə çətinliyi olan öyrənənlər - ən başlıcası müvəffəqiyyət əldə 

etmək üçün alternativ öyrənmə metoduna ehtiyac duyur. 

Təcrübi öyrənmə iki əsas kateqoriyaya bölünür: 

1. Səriştəyə əsaslanan təcrübə; 

2. Sinfə əsaslanan təcrübə. 

Səriştəyə əsaslanan təlim təcrübi öyrənmənin ən qədim və ən çox inkişaf etmiş 

forması olub, buraya təcrübə, praktikum, əməkdaşlığa yönəlmiş təlim daxildir. 

Sinfə əsaslanan təcrübi təlimə rollu oyunlar və simulyasiya, araşdırmalar, prezen-

tasiyalar və müxtəlif növ qrup işləri daxildir. 

Təcrübə komponentlərinin kursa daxil olması haqqında danışarkən qeyd etmək la-

zımdır ki, burada bir neçə mərhələ var: 

1. Öyrənənlər sayının təhlil edilməsi və onların ehtiyaclarının müəyyən edilməsi; 

2. Öyrənənlərin və kursun məzmununa uyğun tapşırıqların müəyyən edilməsi; 

3. Təcrübi təlimə daxil olan potensial problemlərin müəyyən edilməsi. 

Təcrübi öyrənmə tapşırıqları tələbələrə nəzəriyyə ilə praktikanı əlaqələndirməyə, 

kurs materialındakı real həyat hadiəslərini təhlil etməyə kömək edir. Bu təlimdə əsas 

məqsəd effektiv təcrübə ilə nəzəri mövqeyin qarşılıqlı inkişafını təmin etməkdir. 

Təcrübə vasitəsi ilə təlim aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 

1. Şagirdlərin zəngin təcrübələrindən daha yaxşı faydalanmalarına zəmin yaradır; 

2. ―Şagirdlərin faliyyətləri bildiklərindən daha önəmlidir‖ fikrini dəstəkləyir; 

3. Təlimdə təcrübəyə şərait yaradaraq bilikdən bacarığa keçidi təmin edir; 

4. Təlim prosesi həvəsləndirici, maraqlı və stimullaşdırıcı olur; 

5. Şagirdlərin fikir və seçimlərinə hörmətlə yanaşılır; 

6. Şagirdləri həvəsləndirmək məqsədilə dəstəkləyici mühitin yaradılması təmin 

olunur (2, s.188). 

D.Kolb, P.Ylani və A.Mamfordun fikirlərini ümumiləşdirərək demək olar ki, təlim icra 

və təfəkkür fəaliyyətlərinin təkrarlanması hesab olunur, yəni öyrənmək üçün yalnız nəzəriyyə, 

mühafizə, mütaliə kifayət etmir. Bundan başqa yeni fəaliyyət barədə düşünmədən, ətraflı təh-

lillər aparılmadan, nəticə çıxarılmadan səmərəli təlimdən söhbət gedə bilməz. 

 

Ədəbiyyat:  
1. Zeynalova N., Bayramova A.B. Ümumi təhsilin kurikulumunun əsasları. 2017 

2. Соловова E.H. Методика обучения инностранным языкам. М. Просвещение, 2006 

3. Чайки В.С. Пути формирования мотивации изучения иностранных языков. М: 

Прогресс. 2003 

4. Щукина Г.И. Педагогические проблем и формирования познавательных интере-

сов учащихся. М: Педагогика, 1988 

5. Gardner R.C., Lambert W.E. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. 

Rowley, Mass: Newbury House. 1972 

6. Jeremy H. The Practice of English Language Teaching, 2002 

7. Richard J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching, Cam-

bridge: Cambridge University Press. 2001 

8. www.aztehsil.com 

 

http://www.aztehsil.com/


 

152 

Isgandarova I.  

Practical Approaches to Using Language Learning in Teaching English  

(Summary) 

This article deals with experiental learning which focuses on learneers reflecting on their 

experience of doing something. So as to gain conceptual insight as well as practical expertise. 

A key element of experience-based learning is that learners analyse their experience by 

reflecting, evaluating and reconstructing it (sometimes individially, sometimes collectively) in 

order to draw meaning from it in the light of prior experience.  

 

Исгандарова И.  

Практический подход к использованию изучения языка в преподавании 

английского языка 

(Резюме) 

Эта статья посвящена практическому обучению, которая фокусируется на уче-

никах, размышляющих об их опыте выполнения чего-либо. Чтобы получить концеп-

туальное понимание, а также практический опыт. Ключевым элементом обучения на ос-

нове опыта является то, что учащиеся анализируют свой опыт, отражая, оценивая и ре-

конструируя его (иногда индивидуально, иногда коллективно), чтобы извлечь из него 

смысл в свете предыдущего опыта. 
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İBRAHİMOVA N.İ. 
(Lənkəran Dövlət Universiteti) 

 

QĠYMƏTLƏNDĠRMƏNĠN TƏHSĠL SĠSTEMĠNDƏKĠ MÖVQEYĠ 

 
Açar sözlər: təhsil, keyfiyyət, monitorinq, qiymətləndirmə, şagird, müəllim 

Ключевые слова: образование, качество, мониторинг, оценка, ученик, 

учитель 

Key words: education, quality, monitoring of, assessment of, pupil, teacher 

 

Dünya təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmə qaydaları hə-

mişə mövcud olmuşdur və bu qaydalara daim ciddi şəkildə əməl etmək 

tələb olunmuşdur. Qeyd olunan qaydalara şagirdlərin bilik səviyyələrini 

dəqiqləşdirmək üçün aparılan yoxlama işləri, imtahanlar və inspektor yox-

lamaları misal göstərmək olar. Buna baxmayaraq təcrübə göstərir ki, bütün 

bu ənənəvi yoxlama (monitorinq) formaları kifayət qədər effektə malik 

deyil və bu qaydaların bir çox çatışmazlıqları meydana çıxır: meydana 

çıxan bu çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq və təhsilin keyfiyyətinin ida-

rə olunması bu gün təhsil sistemində çox aktual məsələlərdəndir. 

İlk növbədə qeyd edək ki məktəb elmi əsaslarla idarə olunmalıdır, 

təhsilin keyfiyyəti vaxtlı-vaxtında təhlil edilməlidir, monitorinqlər keçiril-

məlidir yalnız bu zaman təhsilin keyfiyyətinə nail ola bilərik. Ümumtəhsil 

məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün vacib sayı-

lan amillərdən biri monitorinq və qiymətləndirmə. Monitorinq vasitəsilə 

təhsil müəssisəsinin - fəaliyyətinin səmərəlilik səviyyəsi aşkar olunur və 

qiymətləndirilir (1). 

Bunu da vurğulayaq ki müasir dövrümüzdə təhsil sisteminin monito-

rinqi təhsil keyfiyyətinə nəzarəti təmin edən ən vacib mexanizmdir Bildiyi-

miz kimi monitorinq fəaliyyətin hazırkı vəziyyətini müəyyən edən vasitə-

dir.. Monitorinq və qiymətləndirmə ümumtəhsil məktəblərində təhsilin 

keyfiyyətinin 39 ―Azərbaycan məktəbi‖ 2014/4 müəyyənləşdirilməsi üçün 

vacib sayılan amillərdən biridir. Mütəxəssislərin müşahidələri zamanı mü-

əyyən edilmişdir ki, hal-hazırda ümumtəhsil məktəblərində təhsilin keyfiy-

yətinin müəyyənləşdirilməsi üçün mövcud qiymətləndirmə sistemində bəzi 

problemlər hələdə öz yetərli həllini tapa bilməmişdir.  

Yeni qiymətləndirmə sisteminin tətbiq olunmasında məqsəd təlimin 

keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, tədris prosesinin səmərəliliyini təmin etmək, 

uşaq fəaliyyətinin inkişafını izləmək və təhsil sahəsində olan çatışmamaz-

lıqların həllinə yardımçı olmaqdır. Ümumi mənada qeyd etsək monitorinq 

və qiymətləndirmənin başlıca məqsədi təhsil müəssisəsi rəhbərlərinə, mü-

əllimlərə, həm də şagirdlərə məktəbdə təlim-tərbiyə prosesinin vəziyyəti 

haqqında obyektiv məlumat vermək və təhsilin keyfiyyətini daha da yük-

səltmək imkanı yaratmaqdır. Unutmayaq ki qiymətləndirmə təlim prosesini 

tamamlayan bir pillədir və qiymətləndirmə təlimin səmərə və keyfiyyətini 

yüksəltməyə, əks əlaqəni təmin etməyə, müəllim və şagirdlərdə məsuliyyət 

hissinin artırmağa, təlimi stimullaşdırmağa imkan yaradır. Təhsil kеyfiyyə-

tinin idаrə оlunmаsının dахili sistеmi nəzər salaq:  

a) Müəllim-şаgird münаsibətləri. Müəllim və şagird münаsibətləri 

təhsil sisteminin kеyfiyyətin yüksəlməsinə və yа аşаğı düşməsinə təsir 
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еdən bаşlıcа istiqаmətlərdəndir;  

b) təhsildə kеyfiyyətin idаrə оlunmаsındа müəllimin danılmaz rolu;  

c) İdаrəеtmənin digər subyеktləri – müəssisə rəhbərləri, vаlidеynlər, məktəbin digər 

əməkdаşlаrı, ictimаi хаrаktеr dаşıyаn digər bölmələrin rəhbərləri, tехniki pеrsоnаl kеy-

fiyyətin əldə еdilməsi üçün şərаiti yаrаdаnlаr təhsilin keyfiyyətinin əsas idarəediciləridir. 

Bu fikirlərə aydınlıq gətirməməmiz məqsədə uyğun olardı. Beləki şagird müəllim 

münasibəti həqiqtəndə təhsil sistemində böyük mövqeyə malikdir çünki şagird fənni 

sevməsə belə müəllimi sevdiyi üçün o fənnə qarşı şagirdə həvəs və maraq oyanır və şa-

gird həmin fənni yaxşı örgənir bunun əksi olaraq hər hansısa bir müəllim şagirdlə pis 

davranıb onu incidərsə şagird müəllimə görə fənnə qarşıda həvəssiz olacaqdır. İkinci 

bölmədə müəllimin danılmaz rolundan söhbət açılır bayaq qeyd etdiyimiz kimi həqiqə-

təndə hər bir müəllim öz fənnini sevdirməli və aparacağı dərsədə sevgi ilə yanaşmalı is-

tifadə edəcəyi əlavə dərslikləri,dərs vəsaitlərini elə seçməlidir ki şagirddə maraq yarada 

bilsin. Təhsilin idarə edilməsində digər subyektlərdə danışarkən qeyd edək ki göstərilən 

subyektlər və valideyin birgə işlərsə şagirdin gizli istedadlarını üz çıxara bilər və daha 

müsbət nəticələr əldə edə bilərlər.  

Söylədiyimiz kimi, qiymətləndirmə sistemi təhsil işçisinin səmərəli fəaliyyətinin 

üzə çıxarılması və pedaqoji prosesin 41 ―Azərbaycan məktəbi‖ 2014/4 təkmilləşdiril-

məsi üçün vaxtında tələb olunan tədbirlərin görülməsi məqsədini daşımalıdır. Ona görə 

ki, qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyə, mövcud olan çatışmazlıqlar barə-

də təhsili idarəçilərinin və şagirdlərin valideynlərin məlumatlandırılmasına xidmət edən 

yeganə pedaqoji vasitədir (2). 

Qiymətləndirmənin düzgün aparılması və qiymətləndirmə aparılarkən məqsədin 

dəqiqliyi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində vacib amil hesab olunur. Təhsil siste-

minin əsas amalı təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, şagirdlərin 

təlim nəticələrinin mütəmadi monitorinqi aparılmasına, təhsil standartlarının tətbiqinə, 

dərs yükünün normallaşdırılmasına, təhsilalanların sağlamlığının qorunmasına və möh-

kəmləndirilməsinə xidmək etməkdir. 

Qiymətləndirmə əsas məqsədi ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin 

təkmilləşdirilməsini təmin edmək , səmərəliliyini artırmaq, məktəblərdə şagirdlərin 

təlim nailiyyətlərinin inkişafına, təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsinə və keyfiy-

yətin idarə olunmasını təmin etməkdən ibarətdir . Məhz qiymətləndirmə vasitəsi ilə mü-

əssisə rəhbərliyi təhsilin inkişaf dərəcəsini öyrənə bilir və buna müvafiq zəruri tədbirlər 

görüb çatışmamazlıqları aradan götürə bilir. 

Beləliklə, qiymətləndirməni geniş mənada təhlil etsək görərik ki qiymətləndirmə 

müəllimin öyrətmə, şagirdin öyrənmə və təhsilin idarə olunmasında əhəmiyyətli rola 

malikdir. Qiymətləndirmədə əsas məqsəd qiymətləndirməni şagirdin həvəsləndirilməsi 

üzrə qurmaq və qimətləndirmə zamanı ədalətlilik prinsipinə diqqət yetirmək lazımdır. 

Bir vaxtlar qiymətləndirmə sistemi şagirdlərin mükafatlandırılması və ya cəzalandırıl-

ması üçün bir vasitə olaraq yaradılmışdır (4). Bu səbəbdən ilk nəticələri uğursuz olan bir 

çox şagirdlər öz vəziyyətləri ilə barışır və çalışmağa son qoyurdular. Lakin yeni qiymət-

ləndirmə sistemində isə onlar özləri prosesin səlahiyyətli iştirakçısı kimi əsas mövqedə 

dururlar. 

Unutmayaq ki, monitorinq və qiymətləndirmə pedaqoji prosesin və onun ayrı-ayrı 

sahələrinin keyfiyyətinin öyrənilməsinə xidmət edir.  

Sonda bunuda qeyd edəki yeni qiymətləndirmə sisteminin tətbiq olunması təlimin 

keyfiyyətini yaxşılaşdırılmasına, tədris prosesinin səmərəliliyini təmin olunmasına, uşaq 

fəaliyyətinin inkişafını izləməyə və şagirdi düzgün səmtə yönləndirməyə xidmət. 
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Onuda vurğulayaq ki hər bir ölkənin inkişafı həmin ölkənin təhsil sisteminin keyfiy-

yətində asılıdır ölkənin təhsil sistemi nə qədər güclü olarsa Respublikada olan bütün sahə-

lər o qədər güclü olar çünki hər şey məktəbdən hər şey təhsildən irəli gəlir. Ümidvaram ki 

Respublikamızında təhsil sistemi durmadan inkişaf edəcək çünki hal hazırda inkişaf et-

məkdə olan ölkəmizdə bütün sahələr kimi təhsil sahəsində yetərli irəliləyişlər var.  

Məqalənin elmi yeniliyi: Təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması və daim inkişaf 

etdirilməsi dövrümüzün aktual məsələlərindəndir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti: Respublikamızda təhsilin keyfiyyətinin idarə 

olunması, inkişaf dinamikasının izlənilməsi və proqnozlaşdırılması üçün real vəziyyətin 

öyrənilməsi vacib hesab olunur. 
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Ибрагимова Н. 

Позиция оценивания в системе образования 

(Резюме) 

В статье расскрывается суть механизма мониторинга и оценивания в системе обра-

зовании. Для управления качеством образования необходимо проведение мониторингов. 

Автор статьи ссылается на мнения известных методистов. По мнению автора оценивания 

играет важную роль в механизме современного образования.  

 

Ibragimova N. 

Assessment position in the education system 

(Summary) 

The article describes the essence of the monitoring and evaluation mechanism in the 

education system. Monitoring the quality of education requires monitoring. The author of the 

article refers to the opinions of famous methodologists. According to the author, assessment 

plays an important role in the mechanism of modern education. 
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FRAZEOLOJĠ VAHĠDLƏRĠN ƏDƏBĠYYATDA ROLU 
 

Açar sözlər: frazeologiya, Azərbaycan və ingilis dilləri, linqvokulturologiya  

Ключевые слова: фразеология, Азербайджанский и английский, линг-

вокультурология 
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Frazeoloji birləşmələr poetik yaradıcılıqda istifadə olunmaqla həmin 

dilin bədii yaradıcıllığının spesifikliyinin və sənətkar məsuliyyətinin yük-

səlməsinə mühüm təsir göstərir. Dildə olan idiomlar və ibarələr poeziyanın 

obrazlılıq gücünə və ifadəlilik imkanına malik olan ən əsas və tükənməz 

qaynaqlarıdır. Frazeoloji birləşmələrin malik olduğu emotiv funksiya poetik 

yaradıcılıqda özünü daha qabarıq büruzə verir. Yaradıcılıqda emotiv funk-

siya müəllifin ətrafdakı hadisələrə və ya əşyalara şəxsi baxışları və ya təsir 

obyektinə qarşı fərdi fikirləri ilə bağlıdır. 

Ümumilikdə, xalq dilinin frazeologiyası yazıçı üçün tükənməz bir 

mənbədir. Xalq dilinin zənginliklərinə yaxşı bələd olmaq yazıçıya ifadə 

etmək istədiyi fikri obrazlı şəkildə əks etdirməyə imkan verir. Azərbaycan 

xalq dilinin frazeologiyasının əsas mənbələrindən biri də ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanı hesab olunur. 

―Aruz Təpəgözi aldı, evinə gətirdi. Buyurdu bir dayə gəldi. Əmcəgini 

ağzına verdi. Bir sordı, olanca südin aldı. İki sordı, qanın aldı. Üç sordı, 

canın aldı.‖(2 s 140) 

―Həq təalanın əmrilə Dəli Qacarın əli yuxarıda asılı qaldı.‖(2 s 90) 

―Qafil başın ağrısın beyin bilər.‖(2 s 144) 

A.Hacıyeva ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanındakı frazeoloji vahidlər 

barədə yazır: ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı ümumxalq Azərbaycan dilinin 

ilk təşəkkül dövrünü aydınlaşdırmaq üçün çox zəngin, dolğun və dürüst 

faktları verən bir abidədir. Bu baxımdan da dastanın dili tarixi frazeologiya 

üçün çox qiymətlidir. Onun dilində müasir dövrümüzdə öz işləkliyini qoru-

yub saxlamış elə frazemlərə rast gəlmək mümkündür ki, elə bil 1300 illik 

yaşı olan bir abidənin yox, müasir ədəbi dilimizin məhsulu olan bir əsərin 

dilidir.... uğuru açıq olmaq, ağzının suyu axmaq, alnı açıq, gözü tutmaq, 

qanı qaynamaq, acığı tutmaq, bağrı sarsılmaq, and içmək kimi yüzlərlə 

misal gətirmək olar ki, həmin frazeologizmlər indi də ədəbi dilimizdə geniş 

şəkildə işlənir. 

Yaradıcılıqda frazeoloji birləşmənin emotiv funksiyaya istiqamətlən-

dirilməsi o deməkdir ki, bu ekspressiv-emosional ifadələr yalnız hər hansısa 

bir anlayışı ifadə etməklə kifayətlənmir, həmçinin həmin anlayışı qiymət-

ləndirmək vəzifəsində yerinə yetirə bilər. Aşağıdakı misralarda bu fikrin 

təsdiqini tapa bilərik: 

 Ömrə bel bağlama, ömür əzəldən 

Amana bənd olub, aman, ay aman! 

Ölüm qaşnan gözün arasındadır 

Yaxşıya yaxşı yol, yamana yaman!(1 s157) 
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Xüsusi və ya spesifik-milli xarakterə malik frazeoloji vahidlər müxtəlif sistemli 

dillərdə frazeoloji fondu zənginləşdirən mənbələrdən biridir. Bəzən elə frazeoloji vahid-

lər vardır ki, onlar öz abstrakt mənasını, yalnız hər hansı bir yazıçının əsərində işləndik-

dən sonra qazanır. Məsələn, gündəlik danışığımızda tez-tez rast gəlinən ―gündə bir 

xurma ilə dolanmaq‖ ifadəsi C.Məmmədquluzadənin ―Ölülər‖ əsərində işləndikdən 

sonra məcazilik qazanmışdır. Əslində bu deyim Adəmlə Həvvanın cənnətdə bir xurma 

ilə dolanmasını bildirirdi. Lakin hal-hazırda çox az qidalanan və ya düzgün qida rejimi 

olmayan insanları ifadə etmək üçün bu deyim istifadə olunur.  

Frazeoloji vahidlərdən öz yaradıcıllığında məharətlə istifadən edən və bir çox 

sabit söz birləşməsini yaradan müəlliflərdən biri də Seyid İmaməddin Nəsimidir. Nəsi-

mi poeziya dilinin xəlqiləşməsi prosesinin uğurla həyata keçməsi üçün dilin koloritinin 

əsas vasitəsi olan frazeoloji vahidlərdən bol-bol istifadə etməklə qarşısına qoyduğu 

Azərbaycan dilini milli vasitələrlə zənginləşdirmək missiyasını ardıcıl şəkildə həyata 

keçirmişdir. Bunun sübutunu aşağıdakı misralarda daha aydın görə bilərik: 

Hava camından əsrüksən, həvəs ardına düşmüşsən, 

Bu ağulu şərabi qo kim, oldur şərbəti- qatil! (1s 105) 

Bu gün xalq dilində, canlı danışıq dilində işlənməkdə olan hava bağlamaq, hava-

lanaq felləri insanın psixoloji anlarını, gərgin sevgi məcarası yaşaması, ekstremal hal 

keçirmə mənası məhz həmin fellərin semantikasının rüşeymini təşkil edir. Nəsiminin 

qəzəlində işlənmiş hava camı ikinci növ ismi frazeoloji vahid quruluşuna malik ismi 

birləşmə məhz havalanmaq, hava bağlamaq felləri ilə bilavasitə bağlıdır: şairin uğuru 

isə həmin fellər əsasında orjinal ismi frazeoloji vahid yarada bilməsindədir. Eləcə də, 

həvəs ardı ifadəsi məhəbbət, sevgi mənasını məcazi yolla ifadə etmək üçün istifadə olu-

nur. Nəsimin dilində feli frazeoloji vahidlər quruluş etibarilə diqqət çəkir. Belə ki, şair 

poetik təsvirləri daha təsirli, daha aydın etmək üçün feli frazeoloji vahidlərə aydınlaşdı-

rıcı, izah edici sözlər əlavə edir ki, bu a son məqamda feli frazemin izahedici üzvünə 

çevrilir: canını tərk etmək (ölmək), içindən tütünü çıxmaq (yanmaq), su olub axmaq 

(poetik mənada tabe olmaq) 

Eşin qədimi zülfü rüxün daimüləbət, 

Yarəb, nə incə işu, uzun karə düşmüşəm! (1 s106) 

Karə düşmək və işə düşmək sinonim feli frazemi də şairin xalq dili ifadələrinin 

hər iki dildə - həm ana dilində işə düşmək, həm də fars dilində karə düşmək məna incə-

liklərinə yaxından bələd olması və onların məna yaxınlığını gözəl bilməsi ilə əlaqədar-

dır. Karə düşmək feli frazemi olsa da şair kar sözünü də iş sözü kimi düşmək felinə uy-

ğunlaşdıraraq frazem yaratmaq imkanını özünəməxsus məharətlə üzə çıxararaq, onu 

məhz türkinin işə düşmək frazemi ilə sinonimləşdirmişdir. 

İngilis dilinin frazeologiya təbəqəsinin zənginləşməsində böyük yazıçı Vilyam 

Şekspirin rolu danılmazdı. O ingilis dilinə minlərlə söz və ifadələr gətirmişdir. Bəzən bu 

sözlərin və ya ifadələrin ondan əvvəl mövcud olduğunu qeyd etsələr də, lakin onları ilk 

dəfə yazılı ədəbiyyata gətirən Vilyam Şekspir olmuşdur. Şekspirin ingilis bədii ədəbiy-

yatını zənginləşdirən ifadələri aşağıdakıları göstərmək olar: A fool’s paradise (xəyal 

dünyasında yaşamaq). Bu ifadəni ilk dəfə ―Paston letters‖ (Paston məktubları), daha 

sonar isə ―Romeo and Juliet‖(Romeyo və Cülyet) əsərində istifadə etmişdir.  

– I would not be in a folis paradyce. 

– but first let me tell ye, if ye should her into a fool’s paradise, as they say.  

Şekspirin yaratdığı maraqlı ifadələrdən biri də ―at one fell swoop‖ idiomudur və 

bir həmlədə və ya eyni anda hamısı mənasını verir. Bu fraza müəllifin Makbet əsərində, 
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makduf tərəfindən həyat yoldaşı və uşaqlarının öldüyünü biləndə işlədilir. Xarakterin iş-

lətdiyi cümələyə nəzər yetirək: 

– What, all my pretty chickens, and their dam, at one fell swoop? 

Burada ―fell‖ sözü müsibət və ya faciə mənasında nəzərdə tutlmuşdur. 

A foregone conclusion (qaçınılmaz son). Bu ifadəyə yazıçının 1604-cü ildə 

yazdığı Otello əsərində rast gələ bilərik.  

– But this denoted foregone conclusion. 

Dickens to pay ifadəsi kimisə təhdid etdikdə istifadə olunur. İlk baxışda düşünə 

bilərik ki, bu ifadə Çarlz Dikenzlə əlaqəlidir. XVI əsrdə ―devil‖ sözü ―Devilkin‖ for-

masında istifadə olunurdu və kiminsə pis əməllərinə görə cəhənnəmə göndəriləcəyini 

ifadə etmək üçün bu ifadə ―the devilkin to pay‖ şəklində işlənirdi. Şekspir ―The merry 

wifes of windsor‖ əsərində ―I cannot tell what the Dickens his name was‖ misrasını işlə-

dir. Çarlz Dikenz isə bundan 200 il sonra anadan olur. 

Foul play (yanlış davranış). Hal-hazırda bu ifadə daha çox idmanla bağlı olaraq is-

tifadə olunur. Şekspirin əsərlərində isə bu ifadə idmanla bağlı kontekslərdə deyil, hər 

hansı yanlış və arzuolunmayan hərəkəti bildirmək üçün işlənidi. Yazıçının 1588-ci ildə 

yazdığı ―Love’s Labours Lost‖ əsərindəki aşağıdakı parçaya diqqət yetirək. 

– For your fair sakes have ye neglected time, 

Play’d foul play with our oaths. 

Dead a doornail (tamamilə ölmüş)- Fraza Yakop Marleyin ―Cristmas Carol‖ əsə-

rində daha aydın şəkildə təsəvvür edilsə də, ilk dəfə Şekspir tərəfindən istifadə olun-

muşdur. Böyük yazıçının 4-cü Henri əsərinin II hissəsində bu ifadəyə rast gələ bilərik: 

―I have eat no meat these five days; yet, come thou and thy five men, and if l do not 

leave you all as dead as a doornail, l pray God l may never eat grass more.‖ 

There is method to my madness (deliliyimin bir səbəbi var) deyimi isə Hamlet əsərində 

çox uğurla istifadə olunmuşdur. ―Though this be madness, yet there is method in’t.‖ 

Wear your heart on your sleeve (hislərini gizlətməmək). Bu ifadənin tarixi orta əsr 

cəngavər yarışları ilə bağlıdır. Keçmişdə hər bir cəngavər yarışda xoşuna gələn xanımın 

sevdiyi rəngi paltarında istifadə edər və ya həmin rəngdən olan parçanı qoluna taxardı. Bu 

ifadə ilk dəfə Şekspir tərəfindən yazıya alınmışdır və Otello əsərində istifadə olumuşdur.  

– ―But l will wear my heart upon my sleeve. For daws to peck at: l am not what l am.‖ 

– Forever and a day (sonsuza qədər). As you like it əsərində bu ifadəyə rast gələ 

bilərik. 

– Now tell me how long you would have her after you have possessed? 

– Forever and a day. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz ifadələr dahi yazıçının ingilis dilinə verdiyi töhvənin 

yalnız cüzi bir hissəsidir. Elə bir xalq tapmaq olmaz ki, Vilyam Şeksprin ingilis dilinə 

gətirdiyi bu obrazlı, rəngarəng və dərin mənası olan bu ifadələri öz dilinə tərcümə etmə-

sin. Şekspirin bəxş etdiyi bir-birindən müxtəlif frazalar onun əsərlərinin bədii-estetik 

gözəlliyinin artmasının əsas qaynağı hesab oluna bilər. Onun əsərlərində öz əksini tapan 

insan münasibətləri, həyat həqiqətləri obrazlı və canlı dillə ifadə olunaraq insanın qəlbi-

nin dərinliyinə nüfuz edə bilir. 

İngilis bədii ədəbiyyatında müxtəlif dövrlərdə fəaliyyət göstərən bir-birindən 

fərqli müəlliflər tərəfindən yaradılmış minlərlə idiomlara və ya frazalara rast gəlmək 

mümkündür. Çarlz Dikenz ingilis dilinin lüğət tərkibini yeni söz, idiom və frazalarla 

zənginləşdirmişdir. Aşağıdakı idiomları nümunə kimi göstərmək olar: 

1. May-devil-care ifadəsi vecsiz, sərbəst və əhli-kef olan insanları ifadə etmək 

üçün istifadə olunur. "Not that this would have worried him much, anyway he was a 
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mighty free and easy, roving, devil-may-care sort of person, was myuncle, gentlemen."( 

Charles Dickens, The Pickwick Papers, 1837) 

2. To be on the rampage ifadəsi cinləri təpəsinə vurmaq mənasını verir və yıxıb 

dağıtmaq, dəli kimi hirslənmək mənasını verən ―rampage‖ feli əsasında yaranmışdır. Bu 

felin ilkin forması olan ―ramp‖ sözü vəhşi heyvan kimi qalxmaq, sıçramaq mənasını 

verir. ―When I got home at night, and delivered this message for Joe, my sister 'went on 

the Rampage,' in a more alarming degree than at any previous period." 

3. Red tapeworm rəsmi qaydalara və qanunlara həddindən artıq bağlı olan şəxslər 

üçün istifadə edilir. Bu söz müəllif tərəfindən ―red tape‖(bürokratik qaydalar) frazası əsa-

sında müəyyən qədər dəyişiklik olmaqla yaranmışdır. O, bu ifadəni həftəki redaktə etdiyi 

―Household words‖ jurnalında işlətmişdir. "If in any convenient part of the United King-

dom,a similar museum could be established, for the destruction and exhibition of the Red-

Tape-Worms with which the British Public are so sorely afflicted, there can be no doubt 

that it would be, at once, a vast national benefit, and a curious national spectacle." 
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Мусави С. 

Роль фразеологических единиц в литературе 

(Резюме) 

В данной статье рассматривается роль фразеологизмов в английском и азербай-

джанском языках. Фразеологические единицы, обладающие стилистической особеннос-

тью, дают возможность писателям создавать поэтическую речь для реальности событий. 

Эти единицы можно считать одним из основных устройств, которые выполняют эмоцио-

нально-экспрессивные функции в поэтической литературе. Есть некоторые фразеологиз-

мы, возникшие в процессе литературного творчества писателей и поэтов. На обоих язы-

ках такие единицы великими писателями представлены в качестве примера. Особую 

часть статьи составляют примеры из «Книги Деде Горгуда» как одного из основных ис-

точников таких единиц. 

 

Musavi S. 

The role of phraseological units in the literature 

(Summary) 
This article deals with the role of phraseological units in both English and Azerbaijani 

languages. Phraseological units possessing stylistic feature give an opportunity writers to create 

poetic speech for reality of events. These units can be considered one of the main devices that 

fulfill emotive and expressive functions in poetic literary. There are some phraseological units 

are emerged during literary creativity by writers and poets. İn both languages, such units by 

great writers are presented as an example. The examples from ―The book of Dede Gorgud‖ as 

one of the main sources of such units take special part of the article. 
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XARĠCĠ DĠLĠN TƏDRĠSĠNƏ MÜASĠR YANAġMALAR 

 
Açar sözlər: motivasiya, xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili, kommunikativ 

öyrənmə, kontekstual yanaşma 

Ключевые слова: мотивация, английский для специальных целей, 

коммуникативное обучение, контекстный подход 

Key words: motivation, English for special purposes, communicative learning, 

contextual approach 

 

"Xarici dil" fənninin xüsusiyyətlərini xarakterizə edərək, onun təlim 

strategiyasını və digər akademik fənlərdən fərqləndiyini müəyyən edən 

müxtəlif yanaşmaları ayırd etmək olar. Fərqli yanaşmaları müəyyənləşdir-

məyin çətinliyi eyni yanaşmaların eyni və ya fərqli ölkələrin alimləri tərə-

findən fərqli şəkildə təyin olunmasıdır. 

Y.V.Maslova aşağıdakı əsas yanaşmaları müəyyənləşdirir: mədəni, 

linqvistik, kommunikativ. Sonuncu yanaşmanın ortaya çıxması obyektiv 

zərurətdən qaynaqlanır, çünki təlim məqsədi kimi xarici dildə ünsiyyət 

qurma qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsindən sonra, zaman keçdikcə ənənə-

vi olaraq istifadə olunan metodlarla yeni hədəf arasındakı uyğunsuzluq 

daha aydın və kəskin hiss olunmağa başladı [11]. 

Kommunikativ öyrənmənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təlim prose-

si ünsiyyət prosesinin bir modelidir. Tədris prosesini ünsiyyət prosesinin 

bir modeli kimi yaratmaq, ünsiyyətin yalnız əsas, prinsipial əhəmiyyətli pa-

rametrlərini modelləşdirmək deməkdir, bunlar: ünsiyyət prosesinin kommu-

nikativ fəaliyyətinin fərdi xarakteri, nitq tərəfdaşlarının münasibəti və qar-

şılıqlı əlaqəsi, rabitə prosesinin əsaslı sistemi, sistemli nitq deməkdir. Kon-

tekstual yanaşma ali təhsilin bugünkü pedaqogikasında ən effektiv strategi-

yaları mənimsəyir və tələbələrin motivasiya sahəsinə müsbət təsir göstər-

məyə kömək edir. Kontekstual təlimdə: 

– tələbə əvvəldən fəal mövqedədir, çünki akademik fənlər onların 

tədrisi üçün müəyyən bir ssenari ilə fəaliyyət növləri (təhsil, kvazi-peşə, 

təhsil-peşə) şəklində təqdim olunur; 

– tələbə fəaliyyətinin bütün potensialını əhatə edir - qəbuletmə səviy-

yəsindən tutmuş ortaq qərarlar qəbul etmək üçün ictimai fəaliyyət səviyyə-

sinə qədər; 

– biliklər tələbələr tərəfindən koqnitiv və professional motivasiyanın 

inkişafını, tədris prosesinin şəxsi mənasını müəyyənləşdirən simulyasiya 

edilmiş peşəkar vəziyyətlərin həlli kontekstində əldə edilir; 

– tələbələrin işlərinin fərdi və müştərək, kollektiv formalarının 

məqbul birləşməsi istifadə olunur; bu, hər kəsə intellektual və şəxsi məz-

mununu başqaları ilə bölüşməyə imkan verir, təkcə işin deyil, həm də 

fərdin mənəvi keyfiyyətlərinin inkişafına səbəb olur; 

– pedaqoji prosesin məntiqi mərkəzi ənənəvi təlimdə olduğu kimi 

"məlumatın ötürülməsi" deyil; 

– tədris və tərbiyəvi təsir obyektindən tələbə gələcək peşə və sosial-mə-

dəni fəaliyyətin subyektinə çevrilir, nəinki intellektual və mənəvi mədəniyyətini 
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"istehlak edir", həm də onu yaradıcı inkişafının həqiqəti ilə zənginləşdirir [5, s. 60-63]. 

M.K. Kabardov və E.V. Artsişevskaya qeyd etdiyi kimi, xarici dil tədrisinin effek-

tivliyini və keyfiyyətini artırmaq davamlı işdir [8]. 

Bunun həyata keçirilməsi üçün, kontekstual öyrənmə prinsiplərini ətraflı araşdıra-

raq, qərbdə nəzəri mövqelərdən inkişaf etmiş yeni bir istiqamət üzərində dayanmaq 

lazım olduğunu düşünürük. Bu sahə xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili və ya ESP adla-

nır. Nəzəri baxımdan kontekstual yanaşma hər hansı bir ixtisasa aiddirsə, "Xüsusi məq-

sədlər üçün İngilis dili" dar tətbiq olunan bir istiqamətə malikdir və fikrimizcə, konteks-

tual təhsilin bir qolu hesab edilə bilər. 

Xüsusi məqsədlər üçün İngilis dilinə daxildir: biznes ingilis dili, elm və texnologi-

ya üçün ingilis dili, tibbi ingilis dili, hüquqşünaslar üçün ingilis dili və s. 

Araşdırmalar göstərir ki, tələbələrin əksəriyyəti gələcək bir mütəxəssisin əmək ba-

zarındakı rəqabət qabiliyyətinin xarici dil bilmədən mümkün olmadığını hesab edir. Üs-

təlik, vaxt keçdikcə tələbələr daha mobil olurlar və müxtəlif mübadilə proqramlarında, 

habelə xaricdə məşğulluqla bağlı proqramlarda fəal iştirak etməyə çalışırlar. Tələbələrdə 

yaranan yeni ehtiyaclara müəllimlər tərəfindən diqqət edilməli və ingilis dilinin tədrisi 

zamanı nəzərə alınmalıdır [14]. 

Hal-hazırda bir çox Qərb müəllim və metodistləri bu dildə öyrənmənin həm peşə 

yönümlü olmalı, həm tələbə, həm də müəllim üçün məmnunluq gətirməli olduğu nöqtə-

sini vurğulayır. Bu məqsədə çatmaq üçün ―makro tapşırıqlar‖ və ―mikro tapşırıqlar‖ ola-

raq iki qrup təklif olunur [13]. Bundan əlavə, makro tapşırıqlar həqiqi sosial-peşə fəaliy-

yətinin simulyasiyası olan və həm peşə üçün lazımi bacarıqları və həm də ingilis dili bi-

liklərini inkişaf etdirmək üçün yaradılan pedaqoji və dilçilik fəaliyyətləri olaraq müəy-

yən edilmişdir. Mikro tapşırıqlar makro tapşırıqlar üçün ilkin hazırlıq hesab olunur. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsaslanaraq hesab edirik ki, hazırda ingilis dilinin xüsusi 

məqsədlər üçün tədrisinə yönəldilən yanaşma əsas konsepsiya və məqsədləri ilə A.A.Ver-

bitskinin hazırladığı kontekstual yanaşma ilə əlaqələndirilir. Fikrimizcə, fərq yalnız müxtəlif 

mövzular nəzərə alınmaqla, kontekstual yanaşmanın nəzəri cəhətdən bütün aspektləri nəzər-

dən keçirməsində, ESP-nin isə daha dar sahədə tətbiq olunan olmasıdır. 
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Джафарова Нурана 

Современные подходы к обучению иностранным языкам 

(Резюме) 

В данной статье представлены современные подходы к преподаванию иностранных 

языков. Сегодня коммуникативный подход играет важную роль в преподавании языка. 

Это пробуждает у студентов независимость, стимулирует интерес к преподаванию языка 

и развивает их языковые навыки. Поэтому необходимо знать о возможностях, предостав-

ляемых современными подходами, и применять их к преподаванию языка. 

 

Jafarova Nurana 

Modern approaches to teaching foreign languages 

(Summary) 

This paper presents modern approaches to teaching foreign languages. Today 

communicative approach plays an important rule in language teaching. It evokes students’ inde-

pendence, promotes interest in language teaching and develops their language skills. Therefore, 

it is necessary to be aware of the opportunities presented by modern approaches and to apply 

them to language teaching. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ ЕГО  

В НАВЫКАХ ПИСЬМА 
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Современное общество всѐ чаще использует международные 

языки для поддержания толерантных связей между странами. Одним 

из лидирующих международных языков современного общества в 

сравнении с другими является английский язык, который считается од-

ним из востребованных языков в нашем мире. Английский язык спо-

собствует быстрой коммуникации с другими, различными культурами, 

то есть является мостом, объединяющим культуры. 

Целью изучения английского языка является не только развитие 

коммуникативных навыков, но также развитие навыков письма. К сожа-

лению, одним из проблем современной молодѐжи является неспособ-

ность владение навыков письма причиной которой является недостаточ-

ное количество информаций об определенном материале и неспособно-

сти сформулировать свою точку зрения, а также упущение грамматиче-

ских и лексических ошибок. 

В XIX веке письмо считалось второстепенной деятельностью це-

лью которой являлось лишь фиксацией устной речи, то есть способно-

стью передавать звуки благодаря использованию графических знаков 

позволяющие сформировать речь. Сложности в письменной речи была 

связанна с нехваткой творческих навыков и не способностью самосто-

ятельно выражать свою точку зрения в контексте. 

Модель письма представляет собой план, который состоит из са-

мого контекста или текста, а также автора и читателя. Письмо рас-

сматривалась как графическое написание в то время как письменная 

речь ссылалась на книжный стиль являлась выражением своей точки 

зрения. Одним из популярных таких направлений считается академи-

ческое письмо. 

Азербайджанская Демократическая Республика, среди других 

Восточных и Европейских стран старается всячески поддерживать в 

своѐм обществе современную молодежь направляя ее мировоззрение в 

русло толерантности и мультикультурализма. Студенты стараются 

смешивать различные методы в обучении, а также развивать свое 

мышление, самостоятельно выражать свою точку зрения среди других 

как в устной, так и в письменной форме. Одним из важных подходов в 

образовательной системе является изучение иностранных языков с по-

мощью методов письма. При изучение иностранного языка студенты 

развивают не только коммуникативные способности, но и письменные 
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для решения определенных задач и улучшения межличностных контактов. 

Важным звеном в обучении иностранному языку по программе ИКТ в первую 

очередь преследует цель расширенного обучения студентов, основываясь как на 

личном опыте, так и на многочисленные исследование в этой области. Развитие 

навыков письма происходит благодаря современным методам нежели традици-

онным это происходит благодаря внедрению информационно-коммуникативных 

технологий который являются основной частью образовательной программы, соз-

давая современное, развитое социальное общество и улучшает навыки мышления. 

Прививание навыков письма является долгим и изнурительной процессом, 

выход из которого можно найти в средства ИКТ (информационно-коммуника-

ционные технологии) которые способствуют развитию образования, оставляя по-

зади традиционные методы обучения, где важную роль играл учитель-учебник-

ученик, а сейчас это привело к смене местоположение ученик-учебник-учитель. 

Преподаватели иностранного языка все чаще используют средства ИКТ 

(информационно-коммуникационные технологии) которые включают в себя раз-

ные аспекты языка. ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) явля-

ется эффективным методом в обучении иностранного языка и способствует раз-

витие мышления и взаимодействия преподавателя и ученика. 

Средства ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) так же 

включает разные мультимедийные и компьютерные средства, пытаясь развивать 

навыки письма при изучении иностранного языка. Из-за того, что современное 

общество всѐ время движется вперѐд методы овладения иностранным языком ме-

няется. Благодаря интернету можно мгновенно получить необходимую информа-

цию, а также обучатся с помощью онлайн режима, который способствует обмену 

информаций с преподавателем. На основе высоких технологий преподаватели ис-

пользуют электронную почту для того чтобы отправлять материалы, задания и 

необходимую информацию для студентов. Студенты свою очередь также участ-

вует в дискуссиях, обмениваются информацией, идеями и обсуждают их на опре-

делѐнных интернет страницах, одним из которых является блог, который способ-

ствует прививанию навыков письма. 

История возникновения блога берѐт начало 17 декабря 1997 года. Создате-

лем выступил Корн Берджиером. Web и log. - что дословно означает «интернет-

журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник». Позже он начал использо-

ватьcя как «Блог». Блог рассматривался как «личный дневник», но в 1999 году 

этот термин был изменѐн Питером Мейерхольцем создателем блога «Peterme». В 

этом же году LiveJournal.com и Blogger.com стали настолько популярными что 

педагоги стали использовать его в образовательной системе. (10) 

Блог включает в себя содержание из контекста, изображений, аудио или видео 

записей и мультимедийных средств. Блог является центром сотрудничество помогает 

самовыражению и самостоятельному развитию личности и способностью выражения 

своей точки зрения, способности комментировать, создания дружественной атмосфе-

ры, развитие межкультурных взаимодействий с другими странами, а также преподне-

сение информации в письменной форме с использованием при необходимости спе-

циальных онлайн словарей, которые можно найти благодаря ссылкам. 

Конечно существуют разные блоги где можно использовать иностранный язык 

комментировать, общаться не только учителя с учениками, но и самих учеников друг с 

другом. Блог способствует изучению иностранного языка и является важным звеном в 

процессе обучения. 
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Блог могут использовать следующим способом: 

a) чтобы поделиться определенной информацией с другими, 
b) чтобы выучить какой-то материал, 

c) чтобы обсудить и осмыслить этот материал, 
d) чтобы закрепить, опросить, 
e) чтобы развить навыки письма, 
f) чтобы размещать определѐнные ссылки по теме 
g) чтобы развивать коммуникативные и творческие навыки 

h) чтобы создать собственный блог и.т.д. (1, с 2) 
Использование блогов делится на три части. 

1- это учительский блог, то есть это то, что контролирует педагог охватыва-

ет темы, план, силлабус, домашнее задание, ссылки на ресурсы и. т.д. В этих бло-

гах есть некоторые ограничения для студентов. Например: http // 

thenewtanuki.blogspot.com 

2-это классный блог, в котором контактируют учитель и ученик, это обсуж-

дения об уроке, точки зрения или дискуссии об определенных вопросах, а также 

сотрудничество с другими группами или с конкретными лицами о конкретной те-

ме. Например, http // beeonline.blogspot.com 

Давайте посмотрим на блог класса: 

Возвращение после праздников 

За эту неделю: 

а) Загрузите свои фотографии в свою учетную запись Flickr. Пейзажи и фо-

тографии неизвестных людей можно оставлять открытыми, но вы должны изме-

нить настройки конфиденциальности личных фотографий для семьи и друзей. 

б) Загрузите фотографии в один из двух созданных файлов: праздничные 

сюрпризы или ежедневные сцены, следуя приведенным инструкциям. 

c) Прочтите пост на www.dekita.org и прокомментируйте его, если хотите. 

d) Прочитайте ответы на ваши вопросы, которые Рудольф и Йозеф разме-

стили в праздничные дни, и ответьте на них, если будут заданы вопросы. 

д) Выберите одну или две фотографии из своей учетной записи Flickr, от-

правьте их в свой Blogger и опубликуйте в блоге, описав / комментируя / предо-

ставив более подробную информацию об этой конкретной сцене. 

е) Пометьте все свои фотографии на Flickr как можно большим количеством 

описательных слов. Если вы не знаете ни слова, добавьте www.wordreference.com 

в избранное и воспользуйтесь французско-английским переводчиком, чтобы 

найти то, что вам нужно. (15) 

3-это учебный блог где создаются личные блоги, публикуются и комменти-

руется другими. (16) 

Блог подразделяется по мультимедийному типу: 

1) содержание текстов состоящий из личных данных как портфолио; 
2) содержание подкаст, состоящий из ауди записей; 
3) содержание видео блогов состоящий из видео файлов; 
4) содержание фото блогов состоящий из графических файлов; 
5) содержание мультимедийных блогов состоящий из слайдов, текстов, го-

лосовых записей, ауди и видео изображений.(6) 

Блог подразделяется по формату: 

1) Микроблог- состоит из малого объема материалов 

2) Макроблог- состоит из большого объема материалов(6) 
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Блоги также могут быть: как для всех пользователей, так и только для 

конкретных, то есть открытыми или закрытыми. 

Термин ―Блогосфера‖ связывает блоггеров и педагогов для улучшение педа-

гогической деятельности, но к сожалению преподаватели зачастую не используют 

этот метод в обучении хотя он способствует хорошему трехстороннему контакту: 

преподавателей и учеников; взаимодействия между студентами, а также общению 

с новыми гостями, которые посещают блог тем самым эффективно влияет на 

практику электронно-письменного общения и способствует не только мотивации, 

но и обдуманного отношения к процессу обучения. Цель письма является созда-

ние коммуникативных взаимодействий для передачи знаний. 

Давайте посмотрим на ряд заданий по написанию навыков через блоги: 

• Таинственный гость. 

Учитель приглашает другого учителя в класс и говорит своим ученикам, что 

они будут общаться с гостем посредством письма, идентифицировать его лич-

ность и записывать результаты своим учителям. В то же время студенты исполь-

зуют полученные знания для составления предложений. 

• Проектная работа. 

Урок блога - лучший способ спроектировать дом или межклассовый проект. 

Все пишут и делятся своими идеями, идеи принимаются, и готовится новый про-

ект. Проектные блоги всегда заинтересовывают студентов. 

• Международные отношения. 

Устанавливается переписка между разными странами, и студентами из каж-

дой страны пишут и обмениваются идеями о своих традициях, системе образова-

ния, кухне, культуре. 

• Фото блог. 

В Блогах благодаря интернет страницам таких как Flickr 

(http://www.flickr.com) (6), Buzznet (http://www.buzznet.com) загружаются фотогра-

фия и даются задания. 

Например: посмотрите и опишите картину. 

Сравните картинки и напишите смешанное эссе. (15) 

Одним из вопросов, которые интересуют преподавателей является правиль-

ная оценка грамматические и орфографические ошибок студентов, которые со-

здают блок и размещают на них определенные информации, а также обсуждают и 

комментируют все это. С одной стороны, если корректировать и оценивать язык, 

то у студентов появится сомнение правильности изложения своих мыслей в пись-

менной форме тем самым лишь оттолкнет студентов, у которых низкий уровень 

владения иностранным языком. Все это приведет к демотивации и нежеланию 

участвовать в каких-либо дискуссиях на иностранном языке. Поэтому преподава-

телю следует тщательно подходить к этому вопросу, то есть корректировать ма-

териал студента перед тем как он будет размещаться в блоге и все остальные 

пользователи сети интернета будут это видеть. 

При создании и работы с блогом студенту необходимо объяснить, что глав-

ную роль играет их общения на иностранном языке, а грамматика и правописание 

— это второстепенная роль. 

Блог способствует созданию команды, она развивает письменные навыки, 

помогает самостоятельному введение блока, создает равенство совместной рабо-

ты, способствует анализу допущенных ошибок, студенты выражают свои мысли 

высказывания и пытаются корректировать ошибки других, а также помогает тем 

http://www.flickr.com/
http://www.buzznet.com/
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кто отсутствовал на уроке тоже принимать участие в обсуждении определенных 

тем для усвоения нового материала, помогает самостоятельно организовать поиск, 

использовать теорию на практике, развивает мышление, блог расширяет свои гра-

ницы взаимодействуя со всеми. Помимо этого, он является мотивированным, ин-

тересным способом обучение, способствует повышенному изучению английского 

языка, то есть его можно везти где угодно в независимости от пространства. 
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Eminova N.Ə. 

Yazma bacarıqlarında blogun rolu 

(Xülasə) 

Məqalədə bloqların mətnlərin öyrədilməsində rolu araşdırılır, müxtəlif növ bloqlar və 

məktubların öyrədilməsində bloqların istifadəsi barədə müxtəlif məlumatlar yer alır. Yazıda 

yazı bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün bloqçuluqdan da bəhs olunur. 

 

Eminova N.А. 

The Role of Blogging in Writing Skills 

(Summary) 

The article explores the role of blogs in teaching texts, includes various information about 

various types of blogs and the use of blogs in teaching letters. The article also talks about blog-

ging to improve writing skills. 
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HÜSEYN CAVĠDĠN “ĠBLĠS” FACĠƏSĠNĠN TƏDRĠSĠ ZAMANI 

FƏAL VƏ ĠNTERAKTĠV TƏLĠM METODLARININ TƏTBĠQĠ 

 
Açar sözlər: cərəyan, tədris, fəal təlim, interaktivlik 

Key words: movement, teaching, active training, interactivity 

Ключeвые слова: течение, обучение, активное обучение, 

интерактивностъ 

 

Ədəbiyyatda müəyyən bir dövrü əks etdirən, həmin dövrdə fəaliyyət 

göstərən yazıçıların əsərlərinə aid olan məzmun, üslub və bədii estetik prin-

siplərinin məcmusu ədəbi cərəyan adlanır. Bu prinsiplər yazıçıların əsərlə-

rində özünəməxsus şəkildə əks olunur: hadisələrin və xarakterlərin seçilmə-

si, onların dəyərləndirilməsi, süjet xəttinin müəyyən olunması, dil xüsusiy-

yətləri və s. Ədəbi cərəyanların yaranması qədim dövrlərə aid olsa da, inki-

şafı və genişlənməsi 19-20-ci əsrlərə aiddir. Buna səbəb dünyada baş verən 

proseslərin ədəbiyyata təsir etməsi və bu sahədə çalışan insanların dünyaya 

baxışının dəyişməsi idi. 

Azərbaycanda ədəbi cərəyan kimi romantizm 20-ci əsrin əvvələrində 

formalaşmışdır. ―Romantizm ideal ilə maddinin vəhdətini və qarşı durması-

nı inkişafın əsası kimi qəbul edən yaradıcılıq metodudur‖ [3]. Dövrdə baş 

verən romantik baxışları, təxəyyüldə öz əksini tapan ideyaları ifadə edən 

romantizm cərəyanı şəxsiyyət və cəmiyyət məsələlərini əks etdirirdi. Biz 

bu sahədə, heç şübhəsiz H.Cavidin adını çəkə bilərik. H.Cavid yaradıcılığı 

romantik şeirin inkişafında böyük rol oynayır. ―Kiçik adam‖ın romantik 

obrazları onun lirikasında geniş yer almışdır. Özündən əvvəlki və öz dövrü-

nün romantikləri kimi H.Cavid bütün əsərlərində insan taleyindəki prob-

lemləri qarşıya qoymuş və bu problemləri gerçək mövqedən həll etmək is-

təmişdir. Şair mənzum dramlarında tarixi şəxsiyyətlərin romantik bədii ob-

razlarını yaratmışdır. Bunlara ―Şeyx Sənan‖, ―Səyavuş‖, ―Xəyyam‖ kimi 

əsərləri nümunə göstərə bilərik. 

H.Cavid romantizminin bir hissəsində ―İblis‖ mövzusu da yer almış-

dır. ―Sənətə, ədəbiyyata, iblis əsaslı şəkildə romantiklər tərəfindən gətiril-

mişdir‖ [4, 113]. Əsərdə öz əksini tapan iblis nəfsdir. Bu nəfs insanla bağlı-

dır. H. Cavid şərqdə insan hisslərini faciə mövqeyində ―İblis‖ əsəri ilə ro-

mantizmə gətirmişdir. 

Məlumdur ki, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi zamanı dərslər 

qrup formasında bölgüyə əsasən aparılır. Bu zaman mahiyyət dəyişir. Qrup 

şəklində bölünən şagirdlər qarşılıqlı ünsiyyət, debat, mülahizə formasında 

tapşırığı yerinə yetirirlər. Mövzuya keçid almazdam öncə dövr, cərəyanlar, 

əsərin ideyası, süjet xətti və s. haqqında qısa məlumat vermək mütləqdir. 

―İblis‖ faciəsi müharibələrə uymuş insanlığın faciəsini əks etdirən, 

bəşəriyyəti fəlakətli müharibələrdən xilas olmağa səsləyən əhəmiyyətli 

əsərdir. H.Cavidin bu əsəri 1918-ci ildə yazılmışdır. Bu əsərdə sənətkarın 

şeir yaradıcılığı və dramaturgiyası mükəmməl şəkildə ifadə olunmuşdur. 

―20-ci əsr Azərbaycan romantizmində qoyulan problemlər Hüseyn Cavidi 

insan, iblis, tanrı üçlüyündə ümumiləşərək yeni zirvə fəth etmiş və öz bə-
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dii-fəlsəfi statusunu bu gün də qoruyub saxlamaqdadır‖ [1, 6]. Bu əsərdə iblis və mələk 

romantik obrazlardır. Onların daxili aləmi öz sözləri ilə aydınlanır. ―Dünya romantiz-

mində iblis obrazının bir əlaməti daha var. Bütün iblislər Allaha düşməndir. Cavidin 

iblisi də eyni əqidədədir. Dünyada əgər varsa rəqibim o da Allah!‖ [4, 119]. Bu əsərdə 

yazıçı insanlara zülm, fəlakət gətirən müharibələrin faciəsini əks etdirmişdir. Mələk 

bütün bu bəlaların səbəbini insanların iblisə uymasına, iblis isə insanların özündə bu sə-

bəbi görmüşdür. Əsərdəki digər obraz Arifdir. Arif öz nəfsinin quluna çevrilir və bu 

sınaqdan məğlub olaraq ayrılır. İxtiyar Şeyx, Elxan, Rəna və b. müharibələrin insanlara 

böyük bəlalar gətirdiyi fikrindədirlər. Əsərdə baş verən bu faciəli dövr sənətkarın yaşa-

dığı dövrün əks-sədasıdır. Cavid yaratdığı Arif obrazı vasitəsilə müharibələri qətiyyətlə 

pisləyir, insanlığı iblisləri tanımağa və İblisə uymamağa çağırır: 

İblis!.. O böyük ad nə qədər calibi-heyrət! 

Hər ölkədə, hər dildə anılmaqda o şöhrət. 

İblis nədir? 

– Cümlə xəyanətlərə bais... 

Ya hər kəsə xain olan insan nədir? 

– İblis!.. 

Bildiyimiz kimi, tədris prosesi zamanı müəllim tədrisin məqsədini əvvəlcədən 

müəyyənləşdirməli və şagirdə istiqamətlənmiş təlim düzgün olmalıdır. Tədris və təlim 

arasında sıx bağlılq olduğundan onların istiqaməti vəhdət təşkil etməlidir. Müəllimlər 

yeni texnologiyalardаn istifаdə еdərək dərsləri daha maraqlı edə bilərlər. Belə ki, yeni 

təlim metodları seçməklə tədrisin məzmununun mükəmməl mənimsədilməsinə və şa-

girdlərin dərsdə fəal iştirakı üçün tələb olunan təfəkkür prosesinin inkişaf etdirilməsinə 

müvəffəq ola bilərlər. 

―Ədəbi əsərlərin tədrisi planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Hər bir ədəbi əsə-

rin öyrədilməsində iki mühüm mərhələ vardır. Buraya əsərin oxusu, məzmunu üzərində 

iş və əsərin təhlili mərhələləri daxildir‖ [6, 218]. Qeyd edək ki, ədəbiyyat dərslərinin 

qarşısında duran əsas məqsəd təhsil alanların əxlaqi-mənəvi tərbiyəsini, onların bir şəx-

siyyət, vətənpərvər insan kimi yetişməsini təmin etməkdir. Qeyd edək ki, müasir təlim 

prosesinin başlıca məqsədi tədrisin səmərəliliyini artırmaq, öz potensial enerjisi, güclü 

məntiqi, düşüncəsi, ağlı ilə fənləri dərindən mənimsəyən və onu tətbiq etməyi bacaran, 

hər cür situasiyalarda işin məğzini tutub çıxış yolunu tapmağı bacaran yüksək intellektli 

gənclər yetişdirməkdir. 

Tədris zamanı müəllim povestin həcmini nəzərə alaraq onu daha öncədən oxu-

mağı tapşırır. Məzmun üzərində iş zamanı müxtəlif üsullardan istifadə edərək əsərin 

ideya-mövzu xüsusiyyətlərini, obrazların təhlilini aparmaq mütləqdir. Əsərlərin tədrisi 

zamanı oxu mərhələsi dərsdən kənar aparılmalıdır. Bu baxımdan da ―İblis‖ faciəsinin 

tədrisi zamanı məzmun üzərində iş və əsərin təhlili mərhələli şəkildə həyata keçirilir. 

―İblis‖ əsərinin orta məktəbdə tədrisi zamanı istifadə olunan yollardan biri də interaktiv 

təlim metodlarıdır. Fəal təlim üsulları şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına səbəb olur. 

Şagirdlərin interaktiv yoldan istifadə etmələri onları müəllimdən asılı olmaqdan ayırıb, 

müstəqil işləməyə sövq edir. Bu üsullar dərsin qurulmasında böyük rol oyanayırlar. Fəal 

təlimdə istifadə olunan bu üsullar ənənəvi təlim üsullarından fərqlidir. ―Ənənəvi üsullar 

müəllimə aid idi, onun bilikləri şagirdə necə çatdırılması işinə xidmət edirdi. Fəal təlim-

də isə iş üsulları birbaşa şagirdə, onun axtarışlarının gedişinə, alınan nəticələrin necə or-

taya qoyulmasına, şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətinin, təfəkkürünün inkişaf etdiril-

məsinə xidmət edir‖ [6, 131]. 
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Əsərlərin tədrisi zamanı istifadə olunan üsullardan biri klaster (Ģaxələndirmə) 

adlanır. Bu üsul şagirdlərin bir fikir ətrafında geniş, sərbəst düşünərək mərkəzi dairədə 

əsas fikrin qeyd olunması və xətlər vasitəsilə anlayışın şaxələndirilməsi ilə həyata keçi-

rilir. Ətrafdakı dairələr yeni anlayışları əks etdirir. Dərsdə yeri motivasiya, tədqiqatın 

aparılması, nəticələrin çıxarılması və yaradıcı tətbiqetmə zamanıdır. Şagirdlər əsərdə ib-

lisin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməklə tədqiqat sualını formalaşdıra bilər. 

 
 

Digər bir təlim metodu- konseptual cədvəl metodundan da istifadə etmək olar. 

Çəkilmiş xüsusi cədvəlin köməyi ilə bir neçə obrazı eyni anda təhlil etmək mümkündür. 

Müqayisə olunacaq obrazlar müəyyən edilir, cədvəldə uyğun xanada qeyd olunur və xü-

susiyyətləri göstərilir. Dərsdə yeri tədqiqatın aparılması və yaradıcı tətbiqetmə mərhələ-

lərində uyğundur. 
 

Müqayisə olunacaq obrazlar 

Arif Rəna Elxan 

Arif qəddarlığı, cinayəti 

qəlbinə yaxın tutur. Həyat 

yoldaşı Xavəri boğur, 

qardaşı Vasifi öldürür. 

Gözəllik və qürurun birliyi. 

Rənanın ailə həyatı qurmaq 

meyarı məhəbbət yox, qisas 

olur. 

Elxan altuna, rüşvətə 

tabe deyil. Qəhrəmanlıq 

və dürüstlük rəmzidir. 

 

Beyin həmləsi (Əqli hücum)- Bu metodu tətbiq edərkən müəllim bir sual verir və 

verilən suala dair şagirdlərin öz fikirlərini soruşur. Sualları dinləyən zaman müəllim on-

ların fikirlərinə tənqid və irad bildirməməli, təklif irəli sürməməlidir. Fikirlər olduğu 

kimi qeyd olunur. Fikirlər nəzərdən keçirilir və səmərəli olan fikirləri seçilir. Bu metod-

dan əsərin təhlili zamanı daha çox istifadə olunur. Məsələn, müəllim əsəri keçərkən şa-

girdlərə - Yazıçı hansı obrazların müsbət xüsusiyyətlərini yüksək qiymətləndirir?, Sizcə 

əsərdə qaldırılan başlıca problem nədən ibarətdir?, Əsərdə insanlar nəyin qurbanına çev-

rilir? və s. bu kimi suallar verərək onların fikirlərini alır. 

Üsullardan biri karusel adlanır. Bu təlim prosesində şagirdlərin bilik, bacarıq və 

vərdişlərin mənimsənilməsi ilə yanaşı, onların inkişafı da baş verir. Şagirdlərin yazdıq-

ları saat əqrəbi istiqamətində digər qruplara ötürülür. Qruplar özlərindən əvvəlki qrupla-

rın fikirlərinə öz əlavələrini qeyd edirlər və sonda qrupların vərəqləri özünə qayıdır. Qa-

rışıqlıq olmasın deyə rəngli qələmlərdən istifadə olunması məqsədəuyğundur. Həmin 

üsuldan tədqiqatın aparılması mərhələsində, məzmun və təhlil işləri aparılanda, mövzu-

ların, bəhslərin təkrarında istifadə oluna bilər. Tətbiq olunan təlim zamanı bu sualdan is-

tifadə edə bilərik. ―İnsanlar uğursuzluğun , bəd əməllərin səbəbini nə ilə izah edirlər?‖ 

Təlim zamanı daha bir effektli üsul vardır ki, bu da Venn diaqramı adlanır. Bu 

təlim zamanı müəllim sinfi iki qrupa ayırır. Hər iki qrup əsərlərlə tanış olmalıdır. Qrup-

lar sozügedən əsərlə digər bir əsərin müqayisəsini verə bilər. Və ya sözügedən əsərin 

daxilində bir neçə obrazı və yaxud bir problemi müqayisə edə bilərlər. Bu zaman iki 

çevrə çizilərək A və B çevrələri adlandırılır. Məsələn, H. Cavidin ―İblis‖ əsəri A çevrə-
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sində, M.Süleymanlının ―Şeytan‖ povesti isə B çevrəsində verilir. Çevrələrin üst-üstə 

düşən yerində oxşar əlamətlər, kənarında isə fərqli əlamətlər qeyd olunur. Çevrələrin 

sayı və kəsişmələri müqayisə olunacaq problemdən yaxud əsərlərdən asılı olaraq artırıla 

bilər. Venn diaqramından həm öyrədici, inkişafetdirici, həm də ümumiləşdirici dərsdə 

istifadə etmək olar. 

Şagirdlərin nitq, təfəkkür, diqqət, hafizə, emosional keyfiyyətlər, iradi keyfiyyət-

lər, fəallıq, təşəbbüskarıq və s. keyfiyyətlərinin formalaşması üçün yuxarıda sadalanan 

bu və ya digər fəal və interaktiv təlim metodlarından istifadə edilməsi böyük əhəmiyyə-

tə malikdir. Metodlardan əlavə müəllim dərslərdə əyani vasitələrdən də istifadə edə 

bilər. Ədəbiyyat dərslərini tədris edən müəllim daim yeni biliklər axtarışında olmalı, şa-

girdlərin diqqət və marağını cəlb edəcək yeni təlim üsullarından səmərəli şəkildə istifa-

də etməyi bacarmalıdır. 
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Masimzade Q. 

During the teaching of Hussein Javid's "Devil" tragedy introduction of active and 

interactive teaching methods 

(Summary) 

The article focuses on the use of interactive teaching methods and the use of various 

interactive techniques during the teaching of Hussein Javid's "Devil" tragedy. The methods were 

chosen according to the genre of the work, the ideas and plot lines, the level of knowledge and 

skills of the students, and were not excluded from the framework of teaching. All the methods 

and techniques used in the teaching of the work allow for a comprehensive investigation of the 

problem presented in the work. If the analysis is conducted correctly, the selection and 

application of methods will also be properly guided. 

 

Масuмзаде Г. 

Во время преподавания трагедии Хусейна Джавида "Дьявол"внедрение активных и 

интерактивных методов обучения 

(Резюме) 

Статья посвящена использованию интерактивных методов обучения и использова-

нию различных интерактивных методов во время преподавания трагедии Хусейна Джа-

вида «Дьявол». Методы были выбраны в соответствии с жанром работы, идеями и сю-

жетными линиями, уровнем знаний и умений учащихся и не были исключены из рамок 

обучения. Все методы и приемы, используемые при обучении работе, позволяют прове-

сти всестороннее исследование проблемы, представленной в работе. Если анализ прово-

дится правильно, выбор и реализация методов также будут руководствоваться. 
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ZAMANOVA A.  
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

AZƏRBAYCAN DĠLĠ DƏRSLƏRĠNDƏ ĠNTERAKTĠV TƏLĠM 

METODLARINDAN ĠSTĠFADƏNĠN VACĠBLĠYĠ 
 

Açar sözlər: təhsilin inkişafı, ənənəvi təlim, fəal təlim, interaktiv təlim 

metodları 

Ключевые слова: развитие обраэования, традиционное обучение, ак-

тивное обучение, интерактивные методы обучения 

Key words: development of education, traditional training, active training, in-

teractive learning methods 

 

Azərbaycanda təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi, onun dünya stan-

dartlarının səviyyəsinə çatdırılması fəaliyyəti daha çox iki istiqamətdə aparı-

lır. Bu istiqamətlərdən birincisi, ölkənin daxilində təhsil sahəsində əldə olun-

muş nailiyyətlərin öyrənilməsi, ümumiləşdirilməsi və təhlil edilməsindən 

ibarətdir. Respublikada istər müəllimin, istərsə də məktəbin fəaliyyətinin cə-

miyyətin tələblərinə uyğun qurulması nəticəsində şəxsiyyətin formalaşdırıl-

ması, təhsilin idarə olunması sahəsində xeyli təcrübə toplanmışdır. Bu mate-

riallar Azərbaycan təhsil sisteminin milli zəmində yenidən qurulması baxı-

mından böyük əhəmiyyət daşıyır. 

İkincisi, inkişaf etmiş xarici ölkələrin iş təcrübəsindəki uğurlu cəhət-

lərin öyrənilib inkişaf etdirilməsi və milli-mənəvi xüsusiyyətləri nəzərə 

alaraq tətbiqin həyata keçirilməsidir. Artıq son illərdə Azərbaycanda bu isti-

qamətdə xeyli işlər görülmüşdür. XXI əsrin başlanğıcında Azərbaycanda 

təhsil sisteminin yenidən müasirləşdirilməsi və bu işlərin təşkilində fəal və 

interaktiv metodlardan istifadə olunmaqla həyata keçirilməsi əsas məqsəd-

lərdən biridir. Pedaqoji tədqiqatlara əsasən, təlim prosesinə metodik yanaş-

manın əsas üç növü vardır: 1)Passiv ənənəvi təlim; 2) Müasir fəal təlim;     

3) Yeni interaktiv təlim. 

Ənənəvi təlim prosesi uzun illər mövcud olmuş və hal-hazırda da bəzi 

müəllimlərin dərs sistemində yaşamaqdadır. Ənənəvi təlim prosesində müəl-

lim danışan, şagird isə dinləyən tərəf olduğu üçün müəllim fəal , şagird isə 

passiv dinləyicidir. Dərs prosesi şagirdlərin deyil, daha çox müəllimin vacib 

hesab etdiyi məsələlərin həllinə yönəlir. Belə olduqda şagirdlərin əksəriyyəti 

dərsdə passiv iştirak edir və dərslər şagirdlər üçün darıxdırıcı keçir. Ənənəvi 

təlimin ən böyük problemlərindən biri isə informasiya texnologiyalarından 

istifadə edilməməsidir. Fəal təlim metodu ilə qurulmuş dərs prosesində mü-

əllimlə şagird arasında qarşılıqlı əlaqə, ünsiyyət, müəllim-şagird əməkdaşlığı 

vardır. Şagirdlər dərsin fəal iştirakçılarıdır. Müəllim və şagird birlikdə dərsin 

əsas qurucuları hesab olunur. Müasir təlim şagirdlərə müstəqil düşünmək, 

sərbəst fikir söyləmək, əməkdaşlıq etmək, başqalarını dinləmək, öz fikirləri-

ni dəlil gətirməklə sübut etmək və s. kimi yüksək keyfiyyətləri aşılayır. 

Artıq orta məktəblərdə dərslər milli kurikuluma əsasən həyata keçirilir. 

Milli kurikulumun əsas prinsiplərindən biri ―Fəal (interaktiv) təlim‖ dir. 

―Fəal (interaktiv) təlim‖ şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və 

təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən 

təlimi nəzərdə tutur. Hazırda interaktiv metodlar, fəal təlim metodları, təlim 
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texnologiyaları anlayışlarına tez-tez rast gəlirik. ―İnteraktivlik‖ termini ingilis sözü olub 

dialoqu, qarşılıqlı təsiri bildirir. [2,5]. 

İnteraktiv təlim prosesində yalnız müəllimlə şagirdlər deyil, həm də şagirdlər öz 

aralarında söhbət və dialoq rejimində fəaliyyət göstərirlər. İnteraktiv metodla qurulan 

dərslərdə uşaqlar biliyi özləri müstəqil çalışaraq axtarış və kəşflər prosesində mənimsə-

yirlər. Belə dərs prosesində müəllim - bələdçi, istiqamətverici mövqeyindədir. Təcrübə-

lər göstərir ki, interaktiv təlim metodları müəllim üçün şagirdlərdə maraq yaratmaq, 

dərsin keyfiyyətini artırmaq baxımından vacib bir vasitədir. Şagirdlərin öyrənməyə hə-

vəsi artdıqca, müəllimin də fəaliyyəti yüngülləşir. Lakin bu o demək deyil ki, müəllimin 

işi, zəhməti azalır, əksinə dərsin hazırlanması və idarə olunması üçün müəllimdən 

böyük zəhmət, işgüzarlıq və yaradıcılıq tələb olunur. 

İnteraktiv təlimin səmərəli olmasının səbəblərindən biri də təlimdə İKT-dən geniş 

şəkildə istifadə edilməsidir. İKT-nin təhsil sisteminə səmərəli tətbiq etməklə tədris prose-

sinə tamamilə yeni ruh, yeni nəfəs vermək, uşaqlar üçün çox cəlbedici, sadə və keyfiyyətli 

yeni təhsil modelini qurmaq olar. Müasir təlim metodları ilə işləmək üçün aşağıdakıların 

nəzərə alınmasının böyük əhəmiyyəti vardır: 

1. İnteraktiv təlim üçün iş formalarının müəyyənləşdirilməsi; 2)Fəal dərsin mər-

hələləri; 3)Fəal dərsin strukuru. 

İnteraktiv təlim prosesində istifadə olunan iş formaları bunlardır: 

1. Fərdi; 2. Cütlərlə iş; 3. Qruplarla iş; 4. Kollektivlə iş. 

İnteraktiv təlim metodu ilə keçirilən dərs bir neçə bir-biri ilə bağlı olan mərhələlər-

dən ibarətdir. İnteraktiv təlimin ümumi quruluşu aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

Dərsin I mərhələsi - Motivasiya, problemin qoyuluşu; Dərsin II mərhələsi - Tədqi-

qatın aparılması; Dərsin III mərhələsi - İnformasiya mübadiləsi; Dərsin IV mərhələsi – 

İnformasiyanın müzakirəsi; Dərsin V mərhələsi - Nəticə, ümumiləşdirmə; Dərsin VI 

mərhələsi -Yaradıcı tətbiqetmə; Dərsin VII mərhələsi -Qiymətləndirmə və ya refleksiya. 

Təlimin səmərə və keyfiyyəti metodların düzgün seçilib tətbiq edilməsi ilə sıx 

bağlıdır. Qeyri-səmərəli metodlarla yüksək təlim-tərbiyə nəticələrinə nail olmaq 

mümkün deyildir. İnterakiv təlimin də özünəməxsus metodları var. İnteraktiv təlim 

metod və texnikaları mahiyyətinə görə bir neçə yerə qruplaşdırıla bilər. Bu qrupları aşa-

ğıdakı kimi təsnif etmək olar: 

1. ―Beyin həmləsi‖ metodları: Əqli hücum, BİBÖ, auksion, klaster, anlayışın çı-

xarılışı, söz assosiyaları; 2.Müzakirə metodları: müzakirə, debatlar,Sokrat üsulu, akva-

rium. 3.Rollu oyunlar metodları: rollu oyun, modelləşdirmə, səhnələşdirmə; 4. Prezenta-

siya metodları: təqdimat, esse; 5.Tədqiqatın aparılması metodları: kublaşdırma, Venn 

diaqramı, lahiyələrin hazırlanması, qərarlar ağacı, ideyalar xalısı. 

2. Təşkilati metodlar: ziqzaq, karusel [1,12]. 

Azərbaycan dili dərslərində istifadə edilən bir neçə metoda nəzər salaq: 

―Beyin həmləsi‖ metodu (―əqli hücum‖) – ingiliscə ―brain storming‖ sözündən 

olub ideyaların cəmləşməsi‖ mənasını verir. Müəllim tərəfindən təlimat verilir ki, şa-

girdlər problemin həlli üçün ilk ağıla gələn ideyaları sürətlə və konkret ifadələrlə bildir-

sinlər. Bu ideyalar qeyri-adi, kreativ ola bilər. Eyni zamanda bütün qrup problemin həl-

linə cəlb olunur. Şagirdlərin fikir və təklifləri kağızda və ya lövhədə qeyd olunur. İşin 

sonunda bütün cavablar təhlil olunur. 

Müəllimin ―BİBÖ‖ - nü təbiq etməkdə məqsədi şagirdlərdə onların əvvəlki bilik-

ləri ilə yeni biliklər arasında əlaqə yaratmaqla düşünmə qabiliyyətlərini inkişaf etdir-

məkdir. Müəllim iş formasını seçdikdən sonra lövhəni 3 sütuna bölür. Müəllim birinci 

sütunun başlığına – ―Bilirik‖ , ikinci sütunun başlığına – ―İstəyirik bilək‖ , üçüncü sütu-
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nun başlığına isə - ―Öyrəndik‖ qeyd edir. Məsələn, Şagirdlərə Azərbaycan dili dərsliyin-

də yer alan ―Azıx mağarası‖ mətnini keçərkən bu metoddan istifadə etmək olar. Şagir-

dlər sütunun ―Bilirik‖ hissəsinə Azıx mağarası ilə bağlı indiyə qədər bildikləri məlumat-

ları qeyd edirlər. Sütunun ―İstəyirik bilək‖ hissəsinə isə şagirdlər Azıx mağarası haqqın-

da bilmək istədiklərini sual şəklində yazırlar. Bu suallar həm müəllim, həm şagirdlər tə-

rəfindən cavablandırılıqdan sonra sütunun ―Öyrəndim‖ hissəsinə Azıx mağarası ilə 

bağlı öyrəndikləri yeni məlumatları yazırlar. Mətnlərin öyrənilməsində bu metoddan is-

tifadə uğurla nəticələnir. 

―Klaster‖ metodu şagirdləri mövzu barəsində açıq və sərbəst düşünməyə cəlb edir. 

İlk olaraq müzakirə olunacaq obyekt və ya subyekt müəyyənləşdirilir. Daha sonra 

həmin söz lövhənin mərkəzinə qeyd olunur. Şagirdlər həmin anlayışla bağlı fikirlərini 

söz və ya ifadələr şəklində lövhəyə yazırlar. Mərkəzi sözlə əlaqədar söz və ya ifadələr 

sonra isə həmin sözlərlə bağlı sözlər xətlər vasitəsi ilə birləşdirilir və nəticədə ―hörüm-

çək toruna‖ oxşar şəkil alınacaq. Bu metoddan həm dərsin motivasiya mərhələsində, 

həm də dərsin axırında istifadə edilə bilər. 

―Anlayışın çıxarılması‖ metodu yeni anlayışın tapılması və daha dərindən öyrənil-

məsini təmin edir. Bu metod bir növ tapmacaya bənzəyir və ona görə də şagirdlərin diq-

qətini daha çox cəlb edir. Dərsin müəyyən mərhələsində bu metoddan istifadə edildikcə 

şagirdlərdə yüksək fəallıq yaranır və həmçinin onların məntiqi təfəkkürü inkişaf edir. 

Müəllim lövhəyə müxtəlif formada olan rəngli kağız asır. Kağızın arxa hissəsində anla-

yışın adı yazılır lakin bu uşaqlara göstərilmir. Müəllim rəngli kağızın ətrafına həmin an-

layışın bir neçə xüsusiyyətini yazır. Uşaqlar həmin xüsusiyyətlərdən çıxış etməklə öz 

fərziyyələrini irəli sürürlər. Şagirdlər düzgün cavabı tapmadığı təqdirdə müəllim həmin 

gizli sözlə bağlı yeni ipucları verir. Düzgün cavab səsləndirildikdən sonra kağızın cavab 

yazılan hissəsi bütün şagirdlərə göstərilir. 

Azərbaycan dili dərslərində ən çox istifadə edilən metodlardan biri də ―Venn dia-

qramı‖ metodudur. Bu metoddan dərsin bütün mərhələlərində istifadə etmək olar. Bu 

metod vasitəsi ilə müəyyən mövzuları, hadisələri müqayisə etmək və onların oxşar və 

fərqli cəhətlərini müəyyən etmək olar. Məsələn, orta məktəblərdə cümlə üzvləri bəhsi 

keçirilərkən bəzən şagirdlər nitq hissələri ilə cümlə üzvlərini qarışdırırlar. Müəllim bu 

qarışıqlığı aradan qaldırmaq üçün Venn diaqramından istifadə edə bilər.  

Müəllim dərsi daha canlı və maraqlı etmək üçün ―Auksion‖ metodundan istifadə 

edə bilər. Müəllim bu metodu tətbiq edərkən kollektivlə işdən istifadə edir. Üsulun 

tətbiqinə başlamazdan əvvəl müəllim auksionun keçirilmə qaydaları haqqında şagirdləri 

məlumatlandırır. Müəllim tədqiqat sualını qoyur. Hamı növbə ilə sualın cavabı ilə bağlı 

fikirlərini söyləyir: hər bir fikirdən sonra müəllim sayır ―Bir, iki‖. Bu zaman başqa 

şagird tez öz təklifini irəli sürə bilər. Sonuncu fikri söyləyən qalib sayılır . Fikirlər bir-

birini təkrarlamamalıdır. Fikirlərin təkrarlanmaması üçün hamı bir-birini diqqətlə dinlə-

yir. Bu üsul uşaqlarda dinləmə bacarığının inkişaf etdirilməsinə kömək edir. Müəllim: 

―Mübtədanın ifadə vasitələrini kim nümunələr vasitəsi ilə deyə bilər ? ‖ 

1-ci şagird: İsimlə - Füzuli Azərbaycanın dahi şairidir. 2-ci şagird: Əvəzliklə - 

Hamı Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığından danışır. 3-cü şagird: Sifətlə - Yaxşılar 

hər zaman qalib gələcək. 4-cü şagird: Sayla - Birincilər məktəb həyatına qədəm qoydu-

lar. 5-ci şagird: Məsdərlə - Gülmək insanı cavanlaşdıran ən gözəl vasitədir. 6-cı şagird: 

Feili sifətlə - Döyüşənlər Azərbaycanın qəhrəman igidləri idi. 7-ci şagird: Zərflə - Ora 

mənim işğal altında olan vətənimdir. 8-ci şagird: I, II, III növ təyini söz birləşməsi ilə- 

Qədim dövr yaşayışın ən çətin olduğu dövrdür. Azərbaycan ordusu hər zaman döyüşə 
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hazırdır. Bakının gözəlliyi bütün turistləri heyran qoydu. 9-cu şagird: Mürəkkəb adlarla 

- Azərbaycan Dillər Universiteti savadlı tələbələr yetişdirir. 

Şagirdlər artıq cavab vermədiyi üçün müəllim sonuncu cavab verən şagirdin qalib 

olduğunu bildirmək üçün saymağa başlayır. Ancaq daha bir şagird öz cavabını səslən-

dirmək istəyir: 10-cu şagird: Bəzi qeyri-təyini söz birləşmələri ilə- Anaya hörmət bütün öv-

ladların müqəddəs borcudur. Müəllim cavabın düzgün olduğunu bildirib sonuncu cavabı 

səsləndirən şagirdi qalib elan edir. 

Müəllimlər Azərbaycan dili dərslərində ―rollu oyunlar‖, ―səhnələşdirmə‖ metodla-

rından istifadəni vaxt itkisi və ya mövzulara uyğun olmadığını səbəb göstərərək bu me-

todlardan istifadəyə üstünlük vermirlər. Əksinə müəllim X sinifdə şagirdlərə ―Üslublar‖ 

bölməsini tədris edərkən bu metodlardan istifadə edə bilər. Məsələn, Şagirdlər arasında 

rolları bölüşdürməklə ―Bədii üslub‖ da hər hansı bir əsərdən müəyyən səhnəni canlan-

dırmaq, ―Məişət üslubu‖ nda kiçik səhnəcik hazırlamaqla mövzunun əyani şəkildə qav-

ranılması mümkündür. 

Şagirdlərdə tədqiqatçılıq fəaliyyətini və yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdiril-

məsi baxımından ―Tədqimat‖ , ―Esse‖, ―Layihələrin hazırlanması‖, metodlarının rolu 

böyükdür. Bu metodlar həmçinin şagirdlərdə fərdi işləmək bacarığını formalaşdırır. 

İnteraktiv metodların istifadəsi zamanı dərsdə vaxt itkisi, səs - küy, mövzudan ya-

yınma halları baş verə bilər. Həmçinin interakiv metodların hər biri bütün mövzuların 

keçirilməsi üçün əlverişli deyil. Dərsin düzgün şəkildə qurulması, yaranacaq problemlə-

rin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi və aradan qaldırılması, mövzuya uyğun metod və 

üsulların seçilməsi isə müəllimin üzərinə düşür. 

Azərbaycan dilini sadəcə bilmək, sevmək deyil, həm də onu sevdirmək üçün 

yollar və vasitələr axtarmaq hər bir ana dili müəlliminin şərəfli və müqəddəs bir işi ol-

malıdır. İnteraktiv metodlar da bu vasitələrdən biri sayılır. 
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1960-cı illərdə ABŞ-da təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına olan xüsu-

si ehtiyac tədrisdə yeni texnologiyaların tətbiqini labüdləşdirdi. Mütəxəs-

sislər təhsildə olan çatışmamazlıqların və informasiya qıtlığının aradan qal-

dırılması üçün çıxış yolunu proqramlaşdırılmış dərs modelində görürdülər-

sə texnoloji aspektdən götürdükdə isə həmin dövrdə yarımkeçirici element-

lərin – tranzistorların inkişafı həmçinin tədris prosesində də istifadəsi 

mümkün olan II nəsil hesablama maşınlarının yaranmasına səbəb oldu. Bu 

cür maşınlar meynfreym kompüterləri adlanır. ―Proqramlaşdırılmış dərs 

modeli‖ də məhz bu cür meynfreymlər vasitəsilə aparılırdı. Xarici dil 

dərslərində meynfreymlərdən ilk istifadə tarixi müəlliflər tərəfindən 1960-

cı il kimi qəbul olunur. Bu tarix ilk növbədə 1960-cı ildə ABŞ-nın İllinoiz 

universitetində Plato proyektinin tətbiqi ilə əlaqələndirilir. Plato sistemi xa-

rici dil dərslərində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi 

tarixinin başlanğıc nöqtəsi hesab olunur [1, s.13]. 

Araşdırmalar göstərir ki, Respublikamızda təhsilin modernləşdiril-

məsi, təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində ciddi 

işlər görülmüşdür. Ölkəmizin təhsil sisteminin informasiyalaşmasının əsas 

məqsədi müasir informasiya mədəniyyətinə malik şəxsiyyətlər yetişdir-

mək, ölkədə vahid təhsil və informasiya mühitini formalaşdırmaqdır. Bu 

mühit informasiya texnologiyalarını tətbiq etməklə aşağıdakı məqsədlərə 

nail olmağı nəzərdə tutur: 

– Ölkədə təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına,

– Yeni informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına,

– Vətəndaşların bütün pillələrdə təhsil alma imkanlarının bərabərləş-

dirilməsinə, 

– Ölkənin təhsil sisteminin dünyanın informasiya, mədəniyyət və

təhsil məkanına inteqrasiyasına nail olmaq [1, s.45-46]. 

İKT-nin təlimdə istifadəsini tədqiq edən U.Hadad və A.Draksler təhsil-

də onun 5 növünün olduğunu göstərmişdir: təqdimat (presentation), nümayiş 

(demonstration), tapşırıq və təcrübə (drill and practice), qarşılıqlı təsir 

(interaction) və birgə iştirak və ya əməkdaşlıq (collaboration) [3, s.80]. 

Xаrici dillərin tədrisi prоsеsində infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrındаn 

düzgün istifаdə еtmənin üstünlükləri dаhа çохdur. Оnlаr аşаğıdаkılаrdır: 

1. İntеrnеt şəbəkəsi хаrici dillərin öyrənilməsinə хidmət еdən, аutеn-

tik mаtеriаllаrlа təmin оlunаn böyük bir kitаbхаnаnı təmsil еdir. Burаdа 

hər kəs öz mаrаq dаirəsinə görə uyğun infоrmаsiyа əldə еdə bilər. 

2. Şаgird və tələbələr intеrnеt vаsitəsilə dünyа miqyаsındа bаş vеrən

yеniliklərlə tаnış оlmаqlа dünyаgörüşlərini zənginləşdirə bilirlər. 
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3. Аutеntik mаtеriаllаrlа tаnışlıq hər bir kəsə dil öyrənmənin хüsusiyyətlərini 

аçıqlаyır. Həmyаşıdlаrı ilə yаzışmаlаr və dаnışıqlаr оnlаrı püхtələşdirir. 

4. İntеrnеt psiхоlоji аspеkti imkаn vеrir ki, şаgirdlər və tələbələr cаnlı dildаşıyıcı-

lаrı ilə ünsiyyət yаrаdа bilsinlər. Оnlаr bаşа düşürlər ki, intеrnеtdə istifаdə оlunаn хаrici 

dil dərsliklərdə vеrilmiş təlim mаtеriаllаrındаn fərqlənir. 

5. Təhsilаlаnlаrın dilə yiyələnmə prоsеsi fərqli istiqаmət аlır, оnlаrın mоtivаsiyа 

оlunmаsı təbii хаrаktеr аlır. Оnlаr dаhа tеz və dаhа çох öyrənməyə cəhd еdirlər. 

6. Müаsir dövr üçün хüsusi əhəmiyyət kəsb еdən kеyfiyyətin – tənqidi təfəkkürün 

inkişаfı üçün infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrının əhəmiyyəti çох böyükdür. 

Başmakov J.A, Başmakov A.J, Azimov E.Q, Bovtenko M.A. kimi müəlliflərə aid 

olan informasiya kommunikasiya texnologiyalarının müqayisəsini konkret olaraq aşağı-

dakı şəkildə göstərməyi məqsədə uyğun hesab edirik: 

 Nəzəri material və misallar birlikdə elektron dərsliyi elektron dərslik və təlim 

məşq və yoxlama çalışmaları birlikdə elektron tədris sistemini; 

 Elektron tədris sistemi və süni intellekt elementləri birlikdə intellektual tədris 

sistemlərini; 

 İntellektual tədris sistemləri və hipermətnlər birlikdə hipermətn tədris sistemlərini; 

 Hipermətn tədris sistemləri və müxtəlif predmet sahələr isə birlikdə elektron 

tədris kurslarını yaradır [2, s.21]. 

Multimediaya əsaslanan təlim xüsusilə tələbələrin motivasiyası və bilik səviyyəsi 

aşağı olduqda daha faydalı olur. Multimedia vasitələrinin təlim prosesində istifadə edil-

məsi tələbələrin həm psixomotor inkişafına, həm də onların vizual yaddaşına təsir göstə-

rir. Riçard Meyerin apardığı psixoloji tədqiqatlar sübut etmişdir ki, tələbələr elmi mate-

riallar ilə qarşılıqlı əlaqə qursalar, multimedia vasitələrindən istifadə edərkən yeni fikir-

ləri mövcud biliklərlə əlaqələndirsələr tədris vəzifələrini uğurla yerinə yetirmiş olarlar. 

İKT və multimedia vasitələrinin istifadə olunduğu mühitdə tələb olunan vacib bir cəhət 

odur ki, tələbələr eyni vaxtda qısamüddətli yaddaşda müvafiq vizual və şifahi təsvirləri 

saxlaya bilməlidirlər. 

Multimedia vasitələrinin təlim prosesinə tədbiq edilməsi insan beyninin informa-

siyanı müxtəlif cür emal edən iki ayrı kanallardan ibarət olduğunu göstərir. Bu kanallara 

vizual və verbal kanallar daxildir. İnsan beyni informasiyanı iki duyğu üzvü vasitəsilə 

qəbul edir. Bu duyğu üzvlərinə gözlər və qulaqlar daxildir. İnformasiya qulaqlar vasitə-

silə beynə daxil olduqda həmin informasiya beynin vizual kanalında, qulaqlar vasitəsilə 

daxil olduqda isə beynin verbal kanalında emal edilir. 

Tələbələr üzərində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, tələbələr 

məlumatları üç yolla əldə edirlər: vizual, kinestetik və auditor. Hər bir tələbənin özünə-

məxsus öyrənmə üsulu vardır. Məsələn, bir tələbə informasiyanı görərək yadda saxladı-

ğı halda, başqa bir tələbə də eşidərək yadda saxlayır. Tələbələrin öyrənmə üsulları müx-

təlif amillərdən asılıdır. Bu amillərə ətraf mühit, emosional və idraki faktorlar daxildir. 

Vizual yolla öyrənənlər üçün lövhələr, o cümlədən ağıllı lövhələr, iş vərəqləri, paylama 

materialları, PowerPoint təqdimatlar və üzərində qeydlər olan vərəqələr xüsusi əhəmiy-

yət kəsb edir. Auditor yolla öyrənən tələbələr isə informasiyanı əvvəlcədən yazılmış 

dinləmələrdən, video, DVD, YouTube – dan seçilmiş e-klip və ya bənzər videoçarxlar-

dan, mühazirələrdən və qrup müzakirələrindən əldə edirlər. 

Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, müasir təhsil sistemi insana özü və 

təbiətlə ahəngdar yaşamağı öyrətməli, insanı, şəxsiyyəti əsas götürən, təbiətə istiqamət-

ləndirən dünyagörüşü formalaşdırmalıdır. Təhsilin köməyi ilə davamlı inkişafa nail 

olmaq müəllim və şagirdlərdən cəmiyyətin inkişafı, onların mövcud dəyərlər və məq-
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sədlər arasındakı ziddiyyətlərinin üzə çıxarılması məsələlələrinin öyrənilməsinə ciddi 

yanaşmanı tələb edir. Bunlar isə öz növbəsində təhsil almaqla yeni motivasiya yaradır, 

çünki təhsil onlara davamlı inkişafı və ona alternativ baxışları qiymətləndirmək, sonra 

bu görüşlərin həyata keçirilməsində birgə çalışmaq imkanı verir. 
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ных через Интернет, помогает студентам лучше общаться и общаться с культурой страны 

и людьми, чей язык они изучают. 
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This paper presents the use of ICT and multimedia in the foreign language teaching. The 

use of ICT in the foreign language teaching and learning is very important for providing oppor-

tunities for teachers and students to learn and operate in an information age. Using authentic 

material provided by the internet helps students to be better in communication and to be in con-

tact with the culture of the country and people whose language they learn. 
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Цель академического письма развитие компетенций необходи-

мых для академического текста. Студенты должны владеть академи-

ческой грамотностью, которая включает в себя практические навыки 

чтения и понимание сложных текстов, написание статей по итогам 

своих исследований, анализ и синтез сложных текстов. Принципы 

академического письма лежат в основе научной коммуникации. Ака-

демическое письмо - это сложный и многоплановый комплекс умений, 

который включает в себя лингвистические элементы (языковые, син-

таксические и стилистические), а также логику, анализ, критическое 

мышление, объективность и уважение к иным идеям и чужим текстам. 

Именно эти умения и навыки студенты должны развивать в процессе 

обучения. 

Изучение иностранного языка - это пошаговый процесс, в кото-

ром ошибки ожидаемы на всех стадиях изучения. Ошибки не устра-

нятся просто потому что они были указаны студенту несмотря на то, 

что некоторые изучающие и учителя верят в это. Ошибки - важная и 

полезная часть изучение языка, потому что это позволяет учащимся 

экспериментировать с языком и измерить их успех в общении. Ошиб-

ки - это непреднамеренное, случайное отклонение от правильных дей-

ствий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и 

реальной величиной, которые студенты не могут исправить без посто-

ронней помощи - и что, следовательно, нуждается в объяснении. 

Ошибки возникают когда студенты не знают какую-либо часть языка и 

не могут исправить свои ошибки. Страх создания ошибок не позволяет 

студентам быть восприимчивыми и отзывчивыми. Для того, чтобы пре-

одолеть страх и помочь студентам улучшить навыки письма следует со-

здать специальные методы коррекции. 

Большинство преподавателей считают исправление ошибок в 

классе очень полезным и продуктивным. Однако, студенты считают 

это своего рода унижением перед классом и друзьями, и это является 

серьезной проблемой для них. Чрезмерная коррекция может оказать 

негативное влияние на самооценку студента. Поэтому следует кор-

ректно отнестись к исправлению ошибок. 

Согласно Эллис и Бейнинген, существуют два подхода для обес-

печения письменного исправления ошибок.[5] Эти два подхода отно-

сятся к несфокусированным исправлениям письменных ошибок, 
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предоставленным учителями для написанных их студентами текстов. Несфокуси-

рованный (comprehensive) подход включает исправление преподавателями всех 

ошибок в тексте студента независимо от их категории. С другой стороны выбо-

рочный (selective) подход отмечает определенные лингвистические функции, 

оставляя все другие ошибки не исправными.[1] 

Точное исправление ошибок (explicit) также относится к прямому исправле-

нию ошибок. Это тип обратной связи, где учитель обеспечивает исправление 

форм или структуры, чтобы явно показать ошибку в языковой структуре пись-

менного текста студента.[2] 

Например: We reached the peak(pick) of the mountain. 

We climb(climbed) the mountain yesterday. 

Неточное исправление ошибок (implicit) -это тип обратной связи, где учи-

тель показывает ошибки путем подчеркивания или отметкой в круг. 

Термин «корректирующая обратная связь (CF)» относится к любому типу 

обратной связи, которую студент может получить от учителя или педагога, когда 

допустил ошибку в своем письме. 

Прямая или явная обратная связь в письменной форме относится к учителю, 

который обнаруживает ошибку и записывает правильную форму рядом с ошиб-

кой. Косвенная обратная связь относится к учителю, который указывает студенту, 

что была допущена одна или несколько ошибок, и дает грамматические правила 

для исправления ошибки. Затем студент сам находит ошибку и исправляет ее. 

При этом учителя могут предоставить только общие сведения о местонахождении 

или типе ошибки, подчеркнув или поставив отметку на полях, чтобы указать на 

ошибку в конкретной строке. Например написав ―verb form‖ (or ’’v’’): 

Has went 

Has went 
verb form 

Прямая обратная связь - это стратегия обратной связи со студентами, чтобы 

помочь им исправить свои ошибки. У прямой обратной связи есть преимущество, 

которое предоставляет студентам точную информацию о правильной форме. 

Пример:
 

Has went 
gone

 

Металингвистическая обратная связь относится к учителю, который не 

просто пишет правильную целевую форму, вместо этого учитель дает «какую-то 

металингвистическую подсказку о природе совершенной ошибки и необходимой 

коррекции». Металингвистическая обратная связь помогает учащемуся понять 

природу совершенной ошибки и обычно дает несколько примеров правильной 

версии. 

Всесторонняя (также называемая не сфокусированной и обширной) и выбо-

рочная (или целенаправленная) обратная связь относится к учителям, которые 

дают отзывы о письме студента. Всесторонняя обратная связь - это то, что практи-

кует большинство учителей ESL и EFL, и это относится к учителю, который ис-

правляет все ошибки в письменной работе учащегося (Ellis et al. 2008). Выбороч-

ная обратная связь относится к учителю, который выбирает конкретные ошибки 

для исправления и игнорирует другие ошибки. Выборочная обратная связь может 

быть указана для одного типа ошибки (например, ошибки в использовании прос-

того прошлого) или «предназначаться для более чем одного типа ошибки, но все 

же ограничит исправление ограниченным числом предварительно выбранных 

типов (например, простое прошедшее время; статьи; предлоги)». 
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Исследователи ссылаются на эти два термина противоречиво, но в этом 

обзоре литературы будут использоваться термины всесторонняя и выборочная 

обратная связь на протяжении всего обзора литературы. Учителя должны напра-

вить внимание на ограниченное количество ошибок чтобы работать с граммати-

ческими структурами. Ferris (2002) также поддерживает выборочную обратную 

связь утверждая что этот метод помогает студентам целенаправленные проходы 

через их текста чтобы найти конкретные типы ошибок и освоить грамматические 

термины и правила связанные с этими ошибками. Когда студенты получают точ-

ную обратную связь для определенных моделей ошибок, в отличии от всесторон-

ней обратной связи они могут дать более точное исправление ошибок. Таким об-

разом если студент делает две ошибки в написании предлогов в письме из 250 

слов но из них 10 ошибок связанные с временами глагола то шибки с предлогами 

могут быть не отмеченными. Если же студент может направить свое внимание на 

ошибки времен глагола, в таком случае студент может уменьшить количество 

конкретных ошибок в будущем. 

В случае если студент сосредоточит свое внимание на ошибки связанные с 

предлогом то это может отнять время которое студент может посвятить на более 

распространенные типы ошибок.[2] 

Прямая или явная обратная связь может быть определена как предостав-

ление правильной языковой формы или структуры выше или около языковой 

ошибки. В этом типе обратной связи преподаватель определяет тип ошибок, 

разъясняет идеи, вычеркивает ненужные слова, вставляет необходимые фразы и 

предоставляет правильные формы. Дополнительная форма прямой обратной связи 

включает в себя металингвистическую обратную связь, которая определяется как 

комментарии, информация или вопросы, связанные с правильностью высказыва-

ний студента. Для Эллис (2009), «металингвистический CF включает предоставле-

ние учащимся некоторой формы явного комментария о природе ошибок, которые 

они совершили».[1] В качестве объяснения инструктор дает грамматические пра-

вила и структуры со своими примерами внизу студентов ‟ сценарии в подробном 

виде. Вторая, косвенная корректирующая обратная связь, с другой стороны, 

может быть определена как простое указание на ошибку без предоставления пра-

вильной формы. Другими словами, учитель не дает никакой коррекции, но вместо 

этого она замечает и подчеркивает ошибку и оставляет остальную часть процесса 

обучения диагностированию и самокоррекции студентов. Этот тип коррекции 

подразделяется на две категории: закодированная и некодированная обратная 

связь. Кодированная обратная связь - это сочетание прямой и косвенной обратной 

связи. В этом типе обратной связи учитель указывает местоположение и тип оши-

бок с помощью символов, заранее определенных в классе. Кодирование - состоит 

из различных кодов, для обозначения различных аспектов языка, таких как поря-

док слов, орфография, глагол, время и т.д. 

Использование корректирующих кодов - удобный способ дать ученикам ин-

формацию о том,где была допущена ошибка , эта система сигналов позволяет сту-

денту где была допущена ошибка и затем студент может исправить ее. Кодирова-

ние поощряет студентов взглянуть на письмо, как на навык, который можно улуч-

шить.Это-полезный способ который помогает студентам при исправлении оши-

бок. Стратегия исправления символов положительно влияет на развитие у студен-

тов навыков письма. Однако педагогу не следует исправлять ошибки сразу, он 

должен дать сигнал на исправление ошибок, чтобы студент смог исправить их сам 
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без помощи педагога. Когда студенты вовлечены в процесс исправления ошибок 

они проявляют больше мотивации для выполнения этой задачи. Тем не менее, не-

кодированная обратная связь - это простая маркировка ошибок без использования 

каких-либо кодов, знаков или символов.Учитель просто обводит кружком или 

подчеркивает ошибку и просит учащегося исправить ошибки. 

В заключении можно сделать вывод, что исправление ошибок является важ-

ной задачей педагога. При неверной корректировке студент не сможет исправить 

свои ошибки и будет допускать их в дальнейшем. Для того, чтобы студент не до-

пускал ошибки в письме педагог должен уметь их корректировать. Существуют 

определенные способы корректировки грамматических ошибок, которые были 

описаны в данной статье. Педагог при правильном использовании способов устра-

нения ошибок может повлиять на повышения навыков письма у студентов. Таким 

образом, можно сделать вывод, что каждый педагог должен знать какие способы 

используются при устранении тех или иных ошибок. 
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Əhmədzadə Cəmilə 

Qrammatik səhvlərin düzəldilməsi yolları 

(Xülasə) 

Tələbə səhvini düzəltmək həssas məsələdir. Bununla birlikdə, səhvləri düzəltmə 

yollarından düzgün istifadə edən müəllim şagirdlərin yazı bacarıqlarına təsir göstərə bilər. Bu 

yazı qrammatik səhvlərin düzəldilməsi yollarını təqdim edir. 

 

Ahmedzade Jamila 

The ways of correcting grammar mistakes 

(Summary) 

Correcting student’s error is a sensitive issue. However, through the ways of correction, 

the teacher using appropriate ways of correcting errors can affect student’s writing skills. This 

article provides the ways of correcting grammar mistakes. 
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QULİYEVA Z.M. 
(Azərbaycan Dillər Universiteti) 

 

ĠNGĠLĠS DĠLĠNDƏ HECA BÖLGÜSÜNÜN TƏDRĠSĠ 

 
Acar sözlər: heca bölgüsü, funksiya, fərqləndirmək, səs birləşmələri 

Key words: syllable division, funksion, differentiate, sound combinations 

Ключевые слова: деление, слога, функция, дифференйировать, голо-

совые ассоциации 

 

Heca tələffüzün çox mürəkkəb vahididir. Heca formalamasının ən 

qədim nəzəriyyəsinə görə hecaların sayı tələffüzdə istifadə olunan saitlərin 

sayına bərabərdir. Bu nəzəriyyədə bəzi samitlərin heca yaranması nəzərə 

alınmır. Sonralar hecanın formalamasında nəfəs vermə, nisbi melodilik, 

əzələ gərginliyi nəzəriyyələri meydana gəldi. Hecanın aşağıdakı növləri 

vardır: 

1.Təsisedici funksiya. Heca sözlərin, ritmik qrup və cümlənin ele-

mentidir. Sözləri və cümlələri formaşladırankən heca ayırıcı funksiyanı ye-

rinə yetirir. Bu funksiya təsisedici funksiyadan ayrılmazdır. Bəzi hecalar 

yalnız sözün önündə, bəziləri isə sonunda işlənir.Məsələn: [ˡɡɑ:-dṇ][ˡpoʊ-

st] və s. 

2.Fərqləndirici funksiya. Heca sözləri fərqləndirməyə xidmət edir. 

Fonemlər heca çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Buna görə də sözlər bütöv-

lükdə bir artikulyasiya və gözə çarpan vahid olaraq heca ilə fərqlənir. 

Heca bölgüsü sözləri və cümlələri fərqləndirməkdə çox mühümdür. 

Heca bölgüsünün fərqləndirici əhəmiyyətinə görə heca sərhədi tez-tez ayrı 

fonoloji vahid-birləşmə fonemi kimi qiymətləndirilir. Birləşmənin iki tipi 

var: 1.açıq; 2. qapalı.Açıq birləşmə hecaların arasında baş verir, qapalı bir-

ləşmə isə heca daxilində səslərin arasında baş verir.Fonetik sistemin kom-

ponenti kimi heca strukturu bir-biri ilə sıx əlaqədə olan hecanın yaranması 

və heca bölgüsündən ibarətdir.İngilis dilində hecanı saitlər tək və ya samit-

lə birlikdə yaradır. Eyni zamanda bir çox ingilis sözlərində [l,m,n] sonorla-

rı ayrıca heca yaradırlar. Onlar heca yaradan samitlərdirlər. 

İngilis dilində hecanın yaranması və heca bölgüsü bir sıra faktorlar-

dan asılıdır. Bunlardan fonotaktik faktorlar daha vacib hesab olunurlar, 

belə ki, onlar fonem birləşmələrini və onları yanaşdırmağın təbiətini öyrə-

nir. Bəzi samit qrupları qismən tarixi, lakin əsasən fizioloji faktorlarla mü-

əyyən edilir. Buna əsasən də deyə bilərik ki, [r] samitindən öncə [s] samiti 

gələ bilməz, həmçinin, apikal-kipləşən samitlər kipləşən samitlərlə ön 

mövqedə birləşə bilməz. [l,m,n] sonorları sözsonu mövqedə samit səslə bir-

likdə heca yaradırlar. Qeyd etmək olar ki, təkhecalı ingilis dili sözərində 

son vəziyyətdə novlu və burun sonorları kipləşən samitlərlə ikiüzvlü birləş-

mələr yaradır; 

1)[l] + [t,d,s] bolt, false sözlərində; 

2)[n] + [t,d,s,ʧ,ʤ] pint, wound, dance, launch, lounge sözlərində; 

3)frikarivlərin kipləşən samitlərlə birləşməsi vasitəsilə; grasp, first, 

craft, ask sözlərində öndə gələn ikiüzvlü samit birləşmələrindən birinci 

samit düşmüşdür. Məsələn: [kn,ɡn] samit birləşmələrində sözlərin əvvəlin-

də [k,ɡ] – nın düşməsi eyni zamanda təxminən [n] foneminə bərabər olma-



 

184 

sıdır.; knee, knew, gnaw, gnome sözləri kimi. Sonorlar (sonor samitlər) küylülərin üzə-

rində tonun üstünlüyü kimi tələffüz olunur.Onları tələffüz edəndə səs cığırı olduqca ge-

nişlənir. Sonorlar 7 səsdən ibarətdir /m,n,ŋ,r,j,l,w/.Maneənin əmələgəlmə yerinə görə 

maneə tam olanda kipləşən /m,n,ŋ/, natamam olanda isə novlu /r,j,l,w/ sonorları yaranır. 

 Ağız sonorlarında hava axınının istiqamətinin mərkəzi dilyanı ola bilər.Əgər hava 

axını dilin yanlarından süzülüb keçirsə, onda dilyanı sonor /ḷ/ tələffüz edilir, əgər hava 

axını dilin mərkəzindən aşağı düşürsə səslər mərkəzdə tələffüz edilir /w,r,j/. Heca səs və 

səs birləşmələrindən ibarət olan digərlərindən daha qüvvətli eşidilən nitq hissəsidir. 

Hecanın nəzərə çarpan və nüvəsini təşkil edən səs heca adlanır. Hecadüzəldən səslər 

ümumuiyyətlə saitlərdən (monoftonqlardan, diftonqlardan və diftonqoidlərdən) və so-

norlardan ibarətdir. Hecadüzəldən sonor bu cür /   / transkripsiyada göstərilir. Məsələn, 

/ḷ/, /ṃ/, /ṇ/. Hecadüzəldən sonorlar arasında biz /ḷ/ və /ṇ/-ya rast gəlinir. Bunlara nisbə-

tən /ṃ/-ya az rast gəlinir.Məsələn; /æpḷ/, /trʌbḷ/, /pʌzḷ/, /mɪdḷ/. Ingilis dilində parcel, 

level, special, person sözləri kimi sözlər neytral saitlə tələffüz olunur ki, bu da sonoru 

hecadüzəltməyən edir. / pα:səl/, /   levəl/, /  spe əl/, /  pɜ: sən/. 

Bütün bu sözlərdə II əsas səs və ya nəzərə çarpan hissə sonordan sonra vurğusuz 

hecada neytral sait /ə/ gəlir. Bundan əlavə ingilis dilində bəzi sözlərdə sonuncu sonor-

dan əvvəl heç bir sait hərf olmadığı halda onlar 2 cür tələffüz edilə bilərlər. Məsələn: 

/pʌzḷ/ – / pʌzəl/ ruffle / rʌfḷ/ – /  rʌfəl/ Digər tərəfdən isə çoxlu sözlərdə sonuncu sonor-

dan əvvəl sait hərf olanda onlar neytral saitsiz tələffüz edilirlər ki, bu halda da sonorlar 

hecadüzəldən olurlar.Məsələn: /gα:dṇ/, lesson /lesṇ/, pupil /pju:pḷ/. /ṃ/ sonoru ilə olan 

sözlərdə məsələn blossom /blɒsṃ/, rhythm /rɪðṃ/ tez-tez neytral saitlə tələffüz edilir, 

/blɒsəm/, rhythm /rɪðəm/.Belə ki, əgər sonordan sonra sait səs gələrsə, bu sonor hecadü-

zəltmək funksiyasını itirir və hecanı saitlər düzəldir.İngilis dilində bir neçə sözlər vardır 

ki, onlar ya hecadüzəldən və ya heca düzəltməyən /l/ və /n/ ilə tələffüz edilir. /drɪzḷ/ –

/drɪzḷɪŋ/ və ya / drɪzlɪŋ/; /θretṇ/ – /θretṇɪŋ/ və ya /θretnɪŋ/ 

Fonetik cəhətdən ikihecalı sözlərdə rhythm /rɪðəm/, /mɪdḷ/ yazıda və ya çap 

edəndə təkhecalı kimi götürülür.Sözlərin hecadüzəltmək quruluşunun morfem quruluşu 

ilə korrelyatlığı var. Bu korrelyat tam və ya yarımçıq uyğunluqda və ya morfem və heca 

sərhədində uyğunsuzluq da ola bilər. Dillər bu baxımdan fərqlənirlər. Azərbaycan, rus 

və ingilis dillərinddə heca sərhədi morfem sərhədi ilə eyni olmaya da bilər. Deməli, 

lately sözündə /leɪtlɪ/ – 2 heca sərhədi var. Lakin later sözündə /ˈleɪ - tə/. Azərbaycan di-

lində yeməyin - /ye –mə -yin/, lakin yemək sözündə /ye – mək/, rus dilində ночь – ноч 

– ной, ночь – ночи. 

 Əgər sözdən sonra gələn samit alveolyardırsa, məsələn bottle /bɒtḷ/, muddle 

/mʌdḷ/, tunnel /tʌnḷ/, hecadüzəldən /ḷ/-ya tərəf samitin artikulyasiya hərəkəti olduqca 

sadədir. Dilin yanları, özündən sonra gələn samitə tərəf qalxıbsa, hava axınının buradan 

çıxmasına görə aşağı enur (bu latreial zəifləmə adlanır). Dilin ucu və kökü /ḷ/ –da gər-

ginliyin zəifləməsinədək hərəkət etmir. Bir sıra dialektlərdə, xüsusilə London dialektin-

də bunun əvəzinə tez-tez qapalı arxa sıra dodaqlanan saitlərə rast gəlinir. Alınma sözlər-

də hecadüzəldən /ḷ/ sözün tələffüzünə diqqət etməliyik. Çox müşahidələrimizdə tək və 

ya çoxhecalı sözlərdə sonu – le hərfi ilə bitən sözlərdə (isimlərin cəm halında və ya fel-

lərin III şəxsində -―les‖) rast gəlirik. Məsələn: alvelyar samit gələndə cattle / kætḷ/; 

bottle / bɒtḷ/; wrestle /restḷ/; muddle / mʌdḷ/  

1) alvelyar olmayan samit gələndə couple /kʌpḷ/; trouble / trʌbḷ/; struggle /strʌgḷ/; 

knuckle /nʌkḷ/ Bu sözlərdə adətən özlərinin sonuncu ―e‖ hərfini şəkilçi saitlə başlayanda 

ititirlər, lakin /ḷ/ adətən sonuncu hecadüzəldən olur. Deməli: bottle / bɒtḷ/ - bottling / 

bɒtḷɪŋ/; muddle / mʌdḷ/ - muddling / mʌdḷɪŋ/; struggle /strʌgḷ/ - struggling /strʌgḷɪŋ/ 
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Eyni sözlər bu yolla hecadüzəldən olmurlar – 2 sözü qeyd edək: coddling sözü – 

coddle – sözündən düzəlib və codling (balaca treska balığl), cod – sözünə -ling əlavə etmək-

lə düzəlib ki, hecadüzəldən /ḷ/ və hecadüzəltməyən /l/ arasında ziddiyyət göstərir. Coddling 

/kɒdḷɪŋ/; codling /kɒdḷɪŋ/. -al, -el şəkilçisi ilə bitən sözlərdə /ḷ/ hecadüzəldəndir.Məsələn: 

panel /pænḷ/; papal /peɪpḷ/; petal /petḷ/; parcel /pα:sḷ/ kernel /kɜ:nḷ/; Babel /beɪbḷ/; pedal 

/pedḷ/;ducal /dju:kḷ/ Çox az və texniki sözlərdə /ḷ/–nin hecadüzəldən və ya hecadüzəltməyən 

olması vacib deyil. Məsələn: missal /mɪsḷ/ /mɪsəl/, acquittal /ə ˈkwɪtḷ/ və ya / ə ˈkwɪtəl/ 

Hecadüzəldən sonorlardan ən çox rast gəlinəni və ən vacibi hecadüzəldən /ṇ/–dır. 

Zəif hecalarda fonoloji cəhətdən partlayışlı və ya sürtünən samit + ən sözlərin önündən 

başqa. Belə ki, tonight /tə΄naɪt/, canary /kənεərɪ/. /ṇ/ -dan əvvəl /ə/ sait gələndə heca ya-

ratmır, sözün ortasında və sonunda threaten, threatening sözlərində /ṇ/ heca düzəldəndir. 

/θretṇ/ /θretṇɪŋ/. Sonor samitlərdən əvvəl saitin tələffüzü alınma sözlərdə (RP) qəribə 

səslənir. Hecadüzəldən /ṇ/ alveolar partlayışlılar və sürtünəndən sonra çox işlənir. /t/ və 

/d/-dan sonra /ṇ/ gələrsə burunlaşma yumşaq damağın aşağı enməsi nəticəsində burun-

laşma zəifləyir ki, belə ki, ―eaten‖ sözündə /i:tṇ/ məsələn, /tṇ/ sözündə dil hərəkət etmir. 

Lakin yumşaq damaq /t/ –nın sonunda aşağı enir və yığılmış hava axını burundan çıxır. 

Hecadüzəldən /ṇ/ –nı /ʧ/ və /ʤ/-dan sonra gələ bilməz, məsələn sullen sözü /sʌlən/, 

Christian /krɪsʧən/ (baxmayaraq ki, bu sözdə /ʧ/ + /i/ və ya /j//ʧ/ əvəzinə tələffüz edilə 

bilər) pigeon /pɪʤən/ sözü kimi tələffüz edilir. Alvelyar olmayan samitlərdən sonra /ṇ/ 

geniş yayılmayıb. ―-an‖ və ya ―-on‖ ilə bitən sözlərdə velyar (yumşaqdamaq) samitlə bi-

təndə heca güclə eşidilir. (məsələn, ―toboggan‖, ―wagon‖ adi halda /təbɒɡən/, /wæɡən/ 

kimi tələffüz edilir. Qoşadodaq samitlərdən sonra ―happen‖, ―happening‖, ribbon‖ söz-

lərində biz hecaəmələgətirən /ṇ/ kimi tələffüz edilə bilərik. /hæpṇ/,/hæpṇɪŋ/, /rɪbṇ/ və ya 

/hæpən/,/hæpənɪŋ/,/rɪbən/. Qöründüyü kimi hecadüzəldən /ṃ/ bu kontekstdə tələffüz 

edilə bilər. Eyni yolla sözlərdə velyar samitlərdən sonra ―thicken‖, ―waken‖–sözlərində 

hecadüzəldən /ṇ/ – /ən/ kimi tələffüz edilə bilər. Bu kontekstdə burun sonoru /ŋ/ tələffüz 

edilə bilər. 

/f/ və /v/-dan sonra hecadüzəldən /ṇ/ – /ən/ kimi tələffüz edilir (sözlərin əvvəlin-

dən başqa). Belə ki, seven, heaven, often /sevṇ/, /hevṇ/, /ɒfṇ/. Bütün hallarda hecadüzəl-

dən sonordan əvvəl samit fonem gəlməlidir (əgər /ḷ/ partlayşlı samitlərdən sonra gələr-

sə). Məsələn: ―Wilton‖ /wɪltǝn/ /wɪltṇ/ kimi tələffüz ediə bilər. Əgər /s/ gələrsə, Boston 

sözündə sonuncu hecadüzəldən samitə az rast gəlinirsə, samit birləşmələrində sonor + 

plosiv + hecadüzəldən sonor gələ bilməz, belə ki, ―Minton‖, ―lanter‖, ―London‖, 

―ababdon‖ sözündə axırıncı hecada /ǝ/ tələffüz edilir. /mɪntǝn/, /læntǝn/, /lʌndǝn/, 

/ǝ΄bændǝn/ (digər sonorlarda plosiv + hecadüzəldən sonor gələrsə).Məsələn: ―Camden‖ 

sözündə /kæmdǝn/ kimi tələffüz edilir. 

Bir neçə cüt sözlər var ki, (minimal cütlərdə) mənasında fərqin /ṛ/-nın hecadüzəl-

dən olması və ya olmamasından asılıdır. Məsələn: Hungary /hʌŋɡrɪ/; hungry /hʌŋɡrɪ/; 

adulterous /ǝdǝlțǝs/, adultress /ǝdʌltrǝs/  

 Hecadüzəldən samit birləşmələrində 2 samit bir yerdə gəlməsi qeyri-mümkündür. 

Məsələn: ―national‖ /næʃnḷ/ literal /lɪtrḷ/, visionary /vɪʒṇrɪ/, veteran /vetrṇ/. Xatırlatmaq 

vacibdir ki, əminliklə danışılan zaman hecaəmələgətirən, hecaəmələgətirməyən və ya 

hecaəmələgətirməyənlə + /ə/ ola bilər. Məsələn, ―veteran‖ sözü /vetṛṇ/ kimi tələffüz edi-

lə bilər. Transkripsiya bu sözlər arasında fərqi görməyə imkan verir. Danışıq dilində bu 

mümkün deyil. Transkripsiyada çox vaxt həqiqətən daha çox sadə və aydın görünür. So-

norlar samit birləşmələrində heca əmələ gətirirlər /m,n,ŋ,l/. Məsələn: 
 

earthen Aprel equal 

channel garden often 
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people nation little 

written eagle even 

taken decision fortune 

able listen rhythm 

angel season camel 
 

Hecadüzəldən sonorların birləşmələrdə  

/ḷ/ bütün birləşmələrdə /θ,ð/-dan başqa,  

/ṇ/ bütün birləmələrdə /m,n/ –dan başqa,  

/ṃ/ – /θ,ð,s,z,p/ və /ŋ/ /k/ ilə birləşmələrdə. 

Samitlərin üçüzvlü birləşmələrdə samitlərin bölüşdürülməsi bu cür xarakterizə 

olunur: /p,b,t,d,k,ɡ,f,v,θ,ð,s,z,ʃ,ʒ,ʧʤ,m,n,r,w/ ilə, sözortası sonorlar /n,m,l/ ilə; sözsonu 

/t,d,s,z,θ/ ilə. 
 

Opens vacant goggles ovens patient 

marbles enables merchant arrivals angels 

patterns mortals urgent heathens equalled 

compled student softened rhtyms motions 

peoples (v) gardens servant decent whistles 

officials eleventh present persons pannelled 
 

Dördüzvlü samit birləşmələrin də bu cür xarakterizə olunur: sözönündə 

/p,t,d,ʧ,ʤ,f,v,s,z,ʃ,ʒ,r/. Hecanın zirvəsi /n,l/ sonorlarından sonra /t,d,s/-nın ardınca, 

sözsonu samitlər /t,s,z/-dan sonra. Məsələn:  
 

innocents agents patents tangents parents 

serpents students servants pheasants errands 

patients scaffolds licensed merchants heralds 
 

Beşüzvlü samit birləşmələrində /t,r,n,t,s/ entrants – sözündə, emigrants, minstrels, 

hydrants /ɡrnts/, /strlz/, /drnts/. 

İngilis burun sonorlarının səslənməsi onların saitlərin səslənməsində, xüsusilə 

onların hecadüzəltmə qabiliyyətinə malik olmasıdır.Sonorların hecadüzəltmə qabiliyyəti 

partlayışlı samitlərlə burun sonorların birləşməsində baş verir. Bu halda adi partlayış 

burundan hava axınını keçməsi nəticəsində baş verir. Bu halda ikihecada qoşadodoq 

/bm/ dilarxası /ɡŋ/ kimi tələffüz edilir. 
 

Guliyeva Z.M. 

Teaching syllabic articulation in English 

(Summary) 

This article is denoted on syllable division and its teaching. Pronunciation different phonemes 

and their rules. Teaching exceptions are necessary in studying language. Especially in syllabic so-

nars, they have own ruleы in oral speech. There are several samples given in this article. 

 

Кулиева З.М. 

Преподавания слогового членения в английском языке 

(Резюме) 

Этот артикль посвещен по слоговой деление и его обучене. Прозношение разных 

фонем их правила. При изучение языка необходмы исключения для преподавания. Осо-

бенно в силлабический сонате у них есть сво правило в устной речи. В статье приведено 

несколько образцов. 
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QULUZADƏ A.  
(Azərbaycan Dillər Universiteti)  

 

XARĠCĠ DĠLĠN MƏNĠMSƏNMƏSĠ PROSESĠNĠN PSĠXOLOJĠ 

ASPEKTLƏRĠ  

 
Açar sözlər: dilin mənimsənməsi, psixoloji xüsusiyyətlər, ünsiyyət 

Ключевые слова: овладение языком, психологические особенности, 

общение 

Keywords: language acquisition, psychological features, communication 

 

Düşünə bilmə qabiliyyətinə görə digər canlılardan fərqlənən insan, cə-

miyyətin bir parçası olaraq insanlarla ünsiyyətə girmək, özünəməxsus fikir-

ləri ifadə etmək, fərqli düşüncələri öyrənə bilmək istəyinə sahibdir.Bu istəyi 

həyata keçirilməsi üçün əsas vasitə dildir.İnsanların dildən istifadə etməsi, 

ünsiyyətə girə bilməsi onları digər canlılardan fərqləndirən əsas cəhətdir. 

Fransız psixoloqu J.J.Russo bildirir ki, dilin yaranma səbəbi bir-başa 

insanların psixologiyası ilə bağlıdır.Düşünmə formalarına, düşünə bilmə qa-

biliyyətinə görə fərqlənən insanlar müxtəlif şəraitlərdə dildən istifadə edirlər. 

J.J.Russonun ―İctimai müqavilə‖ adlandırdığı mülahizəyə əsasən dil insanla-

rın yaşamaq uğrunda mübarizəsi zəminində yaranmışdır. Qeyd olunan bu 

fikir, Russonun dil barəsində irəli sürdüyü ilk mülahizədir. Onun mövcud 

olan digər mülahizəsinə əsasən isə ―dil‖-dən istifadə emosiyalar ilə bağlıdır 

və bu baxımdan onun irəli sürdüyü bu fikir ―nidalar nəzəriyyəsi‖ adlanır. Ni-

dalar nəzəriyyəsinin əsasında emosiyalar durduğundan birbaşa insanların da-

xili aləmi ilə əlaqələnir. Bütün bu araşdırmaları dəqiqliklə təhlil edən gör-

kəmli azərbaycanlı dilçi alim F.Veysəlli qeyd edir ki, ünsiyyət vasitəsi kimi 

adlandırılan dil J.J.Russoya əsasən hisslərin və emosiyaların ifadəsidir [4]. 

Müəyyən bir cəmiyyətin parçası olan, orada yaşayan və yaxud sadəcə olaraq 

mövcudluğunu müəyyən edən insan cəmiyyətdə baş verənlərə münasibət bil-

dirmək üçün ən rahat vasitə olan dildən istifadə edir. 

Dili ünsiyyət vasitələrinin ən rahatı adlandırırıqsa buradan belə nəti-

cəyə gəlmək olar ki, ünsiyyətə girmək üçün təkcə dil deyil, fərqli vasitələr 

(emosiyalar, jest, əl hərəkətləri,müxtəlif siqnallar) da mövcuddur. Bu vasi-

tələrdən istifadə edərək, insan çatdırmaq istədiyi fikrin müəyyən hissəsini 

çatdıra bilər. Amma qeyri-verbal ünsiyyətin parçası olan vasitələrdən isti-

fadə həmişə əlverişli sayılmır və onlardan istifadə edərək çatdırmaq istədi-

yimiz fikir bəzən səhv formada anlaşıla bilər. M.B.Əsgərov ―Linqvo-psixo-

loji vəhdət nəzəriyyəsi‖ (2015) əsərində xüsusi olaraq qeyd etmişdir ki, 

verbal ünsiyyət vasitəsi olan dildən istifadə, mövcud ola biləcək yanlış an-

laşılmaların qarşısını maksimum şəkildə olar [2]. 

Dil, onun müxtəlif məqsədlər üçün istifadəsi insan şüurunun məhsu-

ludur. Dil və şüur və eləcə də, dil və cəmiyyət anlayışları qarşılıqlı formada 

əlaqəli anlayışlardır. Şüurlu insanın cəmiyyətdə formalaşdığını nəzərə ala-

raq deyə bilərik ki, insanın şəxsiyyəti bir-başa olaraq onun psixologiyası, 

sosial və bioloji faktorlarının daimi əlaqəsi nəticəsində formalaşmış proses-

dir. Bioloji olaraq, fərd adlanan varlıq-insan,sosial fəaliyyətinin yekun nəti-

cəsi kimi artıq ―şəxsiyyət‖ olur. N.Xomski bildirir ki, hər bir dilin daşıyıcı-

larının daşıdıqları dil haqqında, heç bir fəaliyyətin nəticəsi olmayan, irsən 
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ötürülən bilikləri vardır. N.Xomskiyə görə, hamının anadan gəlmə sahib olduğu dili isti-

fadə etmək qabiliyyəti var. Dil anadangəlmə potensialdır amma onun inkişafı üçün 

―koqnitiv yetişmə‖ şərtdir. N.Xomski qeyd etdiyi fikri belə əsaslandırır ki, uşaq ana dili-

ni mənimsəyən zaman onun qarşısına heç bir maneə qoyulmur və irsi faktorlara əsasən 

də, dili mənimsəyərkən heç kəs tərəfindən uşağa hər hansı qrammatika izah olunmasa 

da, uşaq qrammatik strukturu maneələri aşmadan, dilə uyğun formada istifadə edir. İsti-

fadə etdikdən sonra isə uşaq həmin strukturları mənimsəyə bilir [5].  

Dildə danışa bilmək, dil haqqında müxtəlif biliklərə sahib olmaq dilin istifadəsi üçün 

əsas rolunda çıxış edir. N.Xomski ―Sintaksis nəzəriyyəsinin aspektləri‖ (―Aspects of the 

theory of syntax‖) əsərində qeyd etmişdir: ―Mən dili müəyyən uzunluqda və məhdud ele-

mentlərdən yaradılmış cümlələr dəsti hesab edirəm‖ [5,2]. N.Xomskiyə əsasən, dil səriştəsi 

və dil performansı bir-biri ilə qarşılıqlı səkildə əlaqəlidir. Dil kompetensiyası – dil səriştəsi 

dedikdə, dildə danışan və dinləyən şəxslərin həmin dil barəsində malik olduqları biliklər nə-

zərdə tutulur.Hər bir insan danışdığı,gündəlik olaraq ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etdiyi dil 

haqqında müxtəlif biliklərə məxsusdur. Dil haqqında biliklərin çoxluğu dildən düzgün isti-

fadə olunmadıqca əhəmiyyət kəsb etmiş sayılmır. N.Xomskiyə görə, insanın danışdığı dil 

barəsində olan biliklərdən düzgün formada istifadəsi nəticəsində dil performansı yaranır. O 

bildirir ki,dil daşıyıcısının dil biliklərini, konkret məqsədlər üçün, müvafiq şərait və məzmu-

na uyğun şəkildə istifadəsi performans adlanır [8].  

N.Xomskinin müəllifi olduğu ―Cartesian Linguistics‖ əsərindəki məlumatları oxu-

duqda biz dilin mənimsənməsi və istifadəsi, eləcə də, insanları dildən istifadə etmələri ilə 

başqa canlılardan fərqlənmələrinin səbəblərini görə bilərik [6]. Təbii formada mənim-

sənilmə və öyrənmə prosesi barədə bildirir ki, dilin təbii olaraq mənimsənməsi dedikdə, hər 

bir dildə müəyyən sxemlərin təkrar və ümumiləşdirmə vasitəsi ilə əldə olunması prosesidir. 

Diliöyrənənlərin qarşısına çıxan yeni formanı mənimsəməsi üçün təkrar və ümumiləşdirmə-

lər kifayət edir. Yeni formanın mənimsənilməsinə istiqamətlənmiş təkrar istifadənin nəticəsi 

olaraq, bir sıra verbal vərdişlər formalaşmış olur. Təbii olaraq, dildə mövcud olan təkrarlar 

və ümumiləşdirmələrdən istifadə nəticəsində dillərin qrammatikasının xüsusi şəkildə öyrə-

nilmə ehtiyacı aradan qaldırılır. Yəni, xüsusiləşdirmə prosesi olmadığından hər hansı bir 

qrammatik sxem və ya qaydanın öyrənilməsinə xüsusi diqqətə ehtiyac qalmır. Öyrənilməsi 

və ya mənimsənilməsi nəzərdə tutulmuş sxem təkrar istifadə ilə qazanılır. N.Xomski uşaq-

ların ana dillərini mənimsəməsini və bu prosesin həyata keçməsini heyrətamiz hadisə olaraq 

qiymətləndirir.Uşaqlar tərəfindən dilin çətinlik çəkmədən mənimsənilməsində əsas səbəb 

onların mənimsədikləri dil barəsində mövcud olan ilkin fond bilikləridir. N.Xomski bildirir 

ki, ana dilini mənimsəyərkən uşaqlar tərəfindən hər hansı bir problem yaranmır və onlar 

qrammatikanı və dilin ümumi sxemini çətinlik çəkmədən mənimsəyə bilir [6, 29]. Dilin 

qrammatik strukturu mənimsənməsindən sonra dilöyrənənlərin əsas ehtiyacı yeni sözlərin 

mənimsənilməsi və söz ehtiyatının çoxaldılmasıdır. Qrammatik struktur qeyri-şüuri forma-

da mənimsənildiyi halda söz ehtiyatının artırılması birbaşa dilöyrənənlərin fərdi fəaliyyəti 

və təfəkkür prosesləri ilə bağlıdır. Başqa sözlə desək, dilöyrənənlər danışdıqları dil qaydalar 

sistemini anlaya bilmək bacarığına malikdirlər və bu bacarıq onlarda anadangəlmə xarakte-

rə malikdir. Dili düzgün formada istifadə edə bilmək üçün onlara sadəcə olaraq yeni sözlə-

rin öyrənilməsi lazımdır.  

N.Xomski dilçiliyə yeni formada baxış tərzi ilə fərqlənir. O bildirir ki, istənilən 

dildə müəyyən olunmuş hədd və sərhədlərə əməl edərək, sərhədsiz formada cümlələr 

qurmaq, fikrin ifadəsində məhdudiyyəti aradan qaldırmaq mümkündür. Yəni, hər bir 

dildə müəyyənləşdirilmiş qaydaların bir hissəsinə əməl edərək, qeyri-məhdud sayda 

cümlə qurmaq mümkündür. Öz ana dilində danışma və dinləmə qabiliyyətinə malik 
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insan mövcud vaxta qədər heç bir kəs tərəfindən yaradılmamış, lakin qrammatik cəhət-

dən tamamilə doğru hesab olunan cümlə qurmağa qadirdir [5]. Qeyd etdiklərimiz 

N.Xomskinin ―transformasiyon-törəmə‖ nəzəriyyəsinin əsas məğzini təşkil edir. Trans-

formasiyon-törəmə‖ və ya ―Transformasional törəmə (generativ) qrammatika‖ nəzəriy-

yəsi dedikdə bizə məlum olan Universal qrammatika nəzərdə tutulur. 

Universal qrammatikanın dilin öyrənilməsi ilə bağlı əsas ideyası hər bir insanın 

genetikasında dil rüşeymlərinin mövcud olmasıdır. Dil insanların tələbatlarını ödəmələri 

üçün istifadə olunan alətdir və onun istifadəsi üçün lazım olan biliklər genetik formada 

dil daşıyıcılarında mövcuddur.Genetika ilə ötürülmüş dil bacarıqları koqnitiv fəaliyyət 

nəticəsində vərdiş formasını alır. N.Xomskinin universal qrammatika nəzəriyyəsinə 

əsasən bütün dillərin qrammatik strukturunun ümumi olan xüsusiyyətləri vardır. Fərqli 

dillərə məxsus olan oxşarlıqlar hər bir dilin daşıyıcısının düşüncəsində əks olunur. 

qrammatik baxımdan mövcud olan ümumi formalar genetik olaraq dil öyrənənlərin psi-

xasında fundamental biliklər şəklində toplaşmış olur. Biri-birindən fərqlənən hər bir 

qrammatik formanın istifadə oluna bilməsi üçün qrammatik vəziyyətlər və ya situasiya-

lar var. Universal qrammatika nəzəriyyəsinə əsasən bəhs etdiyimiz qrammatik vəziyyət-

lər xüsusi olaraq öyrənilmir. N.Xomski bildirir ki,hər dilin daşıyıcısı daşıdığı dil barə-

sində öyrəndiyindən daha artıq bilir. Yəni, əgər istifadə olunmuş qrammatik forma danı-

şanın dil haqqında bildiyi hər hansı bir biliyə istinad edirsə,bu həmin formanın daha 

yaxşı və tez öyrənilməsini təmin edir. Danışanın əvvəlcədən şüuraltı əldə etmiş olduğu 

dil bilikləri dilöyrənmə prosesində mühüm rola malikdir. Dil daşıyıcıları dildə danışma-

mışdan öncə mənimsədikləri dil haqqında biliklərə sahib olur ki, N.Xomski bu bilikləri 

dilə qədərki biliklər adlandırır. Yəni, hələ dilin istifadəsinə çatmamış dil daşıyıcıları 

həmin dil haqqında müxtəlif məlumatlara malikdir. Diləqədərki biliklər dilin mənimsə-

nilməsi üçün baza hesab olunur və koqnitiv alət kimi çıxış edə bilir.Hər bir şəxsin sahib 

olduğu dilə qədərki biliklər koqnitiv alət kimi çıxış edərək müxtəlif dil strukturlarının və 

lüğətin mənimsənilməsinə gətirib çıxarır. 

Tədqiqat zamanı N.Xomskinin dilin mənimsənilməsi ilə bağlı fikirləri arasında 

―təbii instikt‖ ifadəsi ilə qarışlaşırıq [6]. Onun düşüncəsinə əsasən təbii instikt, insanla-

rın ətrafdakı anlayışları xüsusi səy göstərmədən həyata keçirməsidir. Psixoloqların müx-

təlif fikirlərinə əsasən N.Xomski bildirir ki, insanların təfəkküründə öncədən müəyyən-

ləşdirilmiş ideya olmasa, onlara öyrədilməsi nəzərdə tutulan anlayışı öyrətmək qeyri-

mümkündür. Bu fikrə əsasən N.Xomski qeyd edir ki, biz, bəzən, şüuraltı formada öncə-

dən sahib olduğumuz təcrübi biliklər və həyatımız, düşüncələrimiz ilə müəyyən əlaqəsi 

olan anlayışları asanlıqla mənimsəyirik [6].  

M.B.Əsgərov biheviorizm nəzəriyyəsinin yaradıcısı D.Uotsonla həmfikir olaraq 

qeyd edir ki, mövcud olan bütün fəaliyyətlər stimula qarşı yaranan reaksiyalardır. 

Dildən istifadə nəticəsində formalaşan nitq də stimul və reaksiya proseslerini özündə 

əks etdirir.Dilin istifadəsi və ondan istifadə nəticəsi olaraq yaranan nitq bir-başa stimul 

və reaksiya ilə əlaqə-lidir. Müxtəlif vəziyyətlər daxilində yaranmış hər bir stimula qarşı 

ona uyğun reaksiya da formalaşmış olur [2].  

Beləliklə, əgər biz dilöyrənmə prosesinin stimul-reaskiya formasında həyatə keçdi-

yini nəzərə alsaq, bu zaman dili mənimsəmə prosesinə paralel yanaşma mütləqdir. Stimu-

lun hansı formada və nəyə əsasən formalaşmasının və həmçinin ona uyğun üzə çıxan 

reaskiyanın məqsəd və səbəbini müəyyənləşdirmək üçün paralel yanaşma və təhlil qaçıl-

mazdır. Paralel yanaşmadan istifadə edərək, hər iki prosesin – stimul və ona uyğun yara-

nan reaksiyanın anlaşılması mümkündür. Onun dilçilik ilə bağlı düşüncələrinə əsasən, dil 

və təfəkkür vəhdət formasındadır. Bir dilin öyrənilməsindən söhbət gedirsə, nəzərə almaq 

lazımdır ki,dilin öyrənilməsi şüurun, təfəkkürün öyrənilməsinə gətirib çıxarır.  
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Guluzade Aytac  

Psychological aspects of language acquisition process  

(Summary) 

This article deals with some factors influencing the psychological aspects of language 

acquisition process. The author argues that there are different factors that influence the process 

of a foreign language acquisition. It has been emphasized that a psychological factor is a starting 

machine that is responsible for setting the acquiring mechanism in motion and this process will 

run into difficulty if it does not work properly. Thus, the author’s conclusion is that effective 

foreign language teaching methods can be judged by the ability to overcome the barrier caused 

by different factors.  

 

Гулузаде Айтадж  

Психологические аспекты процесса овладения языком  

(Резюме) 

В данной статье рассматриваются некоторые факторы, влияющие на психологи-

ческие аспекты процесса овладения языком. Автор утверждает, что существуют различ-

ные факторы, влияющие на процесс освоения иностранного языка. Было высказано пред-

положение, что психологический фактор является стартовой машиной, которая отвечает 

за приведение в действие механизма получения, и этот процесс столкнется с трудностя-

ми, если он не будет работать должным образом. Таким образом, авторский вывод за-

ключается в том, что об эффективных методах обучения иностранному языку можно су-

дить по способности преодолевать барьер, вызванный различными факторами. 
 

Rəyçi: ped.f.d., dos. Ə.ġ.ġirəliyev 
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DÜNYA DİLÇİLİYİ  
İRSİNDƏN 

 
Manfred BirviĢ 

 

Böyük alman dilçi alimi M. Birviş 1930-cu ilin iyulunda Saksoniya 

əyalətinin Halle/ Zaale şəhərində anadan olub. 50-ci illərdə Almaniyanın 

məşhur dialektoloqu T.Frinqsin rəhbərliyi altında germanistika üzrə Layp-

siqdə təhsil alıb. 1952-də Qərbi Berlin jurnalını yaydığı üçün 18 ay həbsdə 

olub. 1956-cı ildən Alman Elmlər Akademiyasında Alman dili və ədəbiyyatı 

şöbəsində çalışıb. 1961-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. 

1962-ci ildə şöbə bağlandığı üçün 1973-cü ilə qədər məcbur olub Alman 

Akademiyasında Struktur Qrammatika şöbəsində çalışıb. 1973-1980-ci illə-

rdə həmin şöbədə işləyib. 1981-cildə Akademiyada yaradılan Koqnitiv Dil-

çilik şöbəsinə rəhbərlik edib. Artıq 1991-ci ildə M.Birviş müdafiə edərək 

elmlər doktoru dərəcəsini alır və 1985-dən dilçilik üzrə professor adını alır. 

M.Birviş 1992-98-ci illərdə Berlin Universiteti nəzdində Maks Plank elmi 

cəmiyyətində yaranan işçi qrupunun rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir. 1983-

dən isə o, Humboldt Universitetinin professoru kimi fəaliyyət göstərir.  

M. Birviş U. Consonla birlikdə alman xalqının monumental dastanı 

„Nibelunqlar nəğməsini‖ yenidən işləyib çap etdirir. Qeyd edək ki, bu da-

stanı prof. F.Veysəlli sərbəst tərcümə edərək Azərbaycan dilində çap etdir-

mişdir. M. Birvişin bəzi mühüm əsərlərini burada qeyd etmək istərdik: 

1.Zur Morphologie des deutschen Verbalsystems. Leipsiq. 1961 (Al-

man feil sistemi morfologiyası). Bu, onun fəlsəfə doktorluğu alimlik dərəcə-

si almaq üçün yazdığı dissertasiyası idi). 

2.Strukturalismus. Ergebnisse, Methoden, Probleme. Kursbuch, 5, 

1966 (Strukturalizm. Nəticələr, Metodlar və probılemlər). 

3. Grammatik des deutschen Verbs. Academie Verlag, 1963. 8-ci 

nəşri, 1973 (Alman dili feillərinin qrammatikası. Studia Grammatica 2). 

4. Aspekte der Sprachfähigkeit: Struktur, Biologie, Kultur. Suhrkamp 

Frankfurt a. Main 2003 (Dil fəaliyyətinin aspektləri: struktur, biologiya, mə-

dəniyyət).  

5. Strukturalizm və dilçilik. İlk dəfə çap olunub: Kursbuch, 5, 1966, s. 

77- 152. İkinci dəfə çap olunub: Rotdruck, 25-ci cild, s. 3-78 və s. Bu kitabı 

alman dilində Azərbaycan dilinə tərcümə edərək onu hörmətli oxucuları-

mıza təqdim edirik. 

M.Birviş bir neçə qurumun üzvüdür. O, 1981-ci ildən Linguistic 

Society of America (Amerika Dilçilik Cəmiyyətinin) üzvüdür. 1980-ci ildən 

Maks Plank Cəmiyyətinin, 1990- cı ildən Yena Universitetinin fəxri üzvü, 

1991–ci ildən Avropa Akademiyasının üzvü, 1992-ci ildən Berlin- Branden-

burq Akademiyasının əvvəl üzvü, 1993-cü ildən isə oranın vitse-prezidenti, 

1993-cü ildə Qöte İnstitunda İdarə Heyətinin üzvü, 1998-ci ildən isə Sakso-

niya EA-nın fəxri üzvüdür. 2005-ci ildən Laypsiq universitetinin fəxri pro-

fessoru, 2012-ci ilin martında isə əsərlərinə görə Alman Dilçilik Cəmiyyəti-

nin V. fon Humboldt mükafatını almışdır.  

 
Hazırladı: filol.e.d., prof. F.Y.Veysəlli 
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Наталья Николаевна Широбокова 

(1946-2020) 

 

Наталья Николаевна Широбокова родилась в Новосибирске 28 

января 1946 года. В 1968 г. после окончания Новосибирского госу-

дарственного университета была принята в аспирантуру Института 

истории, филологии и философии СО АН СССР к доктору филологи-

ческих наук, профессору Елизавете Ивановне Убрятовой. В 1992 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Историческое разви-

тие якутского консонантизма», в 2000 г. – докторскую диссертацию 

«Отношение якутского языка к тюркским языкам Сибири». С 1993 г. 

Н.Н.Широбокова заведовала сектором языков народов Сибири Ин-

ститута филологии СО РАН, а с 2000 г. была так же заместителем ди-

ректора по научной работе. 

Наталья Николаевна Широбокова возглавляла ареальные иссле-

дования и координировала работу большого коллектива лингвистов 

по сибирским языкам. В центре ее научных интересов были история 

якутского языка, формирование языкового ландшафта Сибири, исто-

рические связи тюркских языков сибирского ареала, их место в клас-

сификации тюркских языков. Наталья Николаевна, будучи предан-

ным последователем своего учителя Е.И.Убрятовой, развивала в сво-

их работах ее концепции по происхождению якутского языка, исто-

рии формирования тюркских языков Сибири, привлекая новые язы-

ковые материалы. 

В Новосибирском государственном университете Наталья Ни-

колаевна заведовала кафедрой языков и фольклора народов Сибири, 

разработала и читала ряд теоретических курсов для студентов-

тюркологов гуманитарного факультета: «Введение в тюркологию», 

«Древняя история тюрок», «Морфонология тюркских языков Сиби-

ри», «Морфология тюркских языков», «Сравнительно-историческая 

грамматика тюркских языков», «Тюркская диалектология». Под ее 

руководством были успешно подготовлены и защищены восемь кан-

дидатских и одна докторская диссертация. 

Наталья Николаевна Широбокова – автор и соавтор около 200 

работ, в том числе пяти монографических исследований: «Историче-

ское развитие якутского консонантизма» (Новосибирск: Наука, 2001); 

«Отношение якутского языка к тюркским языкам Южной Сибири» 

(Новосибирск: Наука, 2005); «Handbuch des Tschalkantürkischen. Teil 

1: Texte und Glossar» (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013; соавторы 

– М.Эрдал, А.Озонова, И.Невская, М. Ринд-Павловски, Х. Нугтерен, 

Е.Тюнтешева, О.Шагдурова, А.Тазранова); «Материалы к сравни-

тельному словарю глагольной лексики тюркских языков Саяно-

Алтая» (Новосибирск: «Омега», 2013; соавторы-составители: А.В. 

Байыр-оол, А.А.Добринина, А.А.Озонова, А.Р.Тазранова, Е.В. 

Тюнтешева, О.Ю.Шагдурова, Н.Н.Федина); «Фонетические и морфо-

логические особенности чалканского языка» (Новосибирск: Академ-

издат, 2019; соавтор Н.Н. Федина). 

Н.Н.Широбокова участвовала в работе над составлением «Диа-
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лектологического атласа тюркских языков СССР» (Макет, 60 а. л., 200 карт; соавт. 

Убрятова Е.И., Наделяев В.М.) и «Диалектологического атласа тюркских языков 

Сибири» (Макет, 25 а. л., 200 карт; соавт. Убрятова Е.И., Наделяев В.М.). Кроме 

этого Н.Н. Широбокова является редактором более 30 сборников научных трудов и 

монографий сотрудников Института филологии СО РАН и других НИИ и вузов Си-

бири. Ее труды отличает комплексный подход: объект исследования всегда рас-

сматривается системно с различных точек зрения, что обеспечивает максимально 

возможную объективность описания и исключает случайность характеристик. 

Н.Н.Широбокова была членом Российского комитета тюркологов при Отде-

лении историко-филологических наук РАН, экспертом РГНФ по специальности 

«Лингвистика», членом диссертационного совета Д 003.040.01 по защите диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата и доктора филологических наук по 

специальности 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоста-

вительное языкознание» при Институте филологии СО РАН. Н.Н.Широбокова так 

же являлась главным редактором раздела «Лингвистика» журнала «Языки и 

фольклор коренных народов Сибири», членом редакционного совета журналов 

«Урало-алтайские исследования», «Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и меж-

культурная коммуникация», «Российская тюркология» и др. 

Наталья Николаевна щедро делилась своими знаниями с учениками и колле-

гами, с большим вниманием и интересом знакомилась с их наблюдениями и 

находками. Огромным счастьем было учиться у нее и работать рядом с ней. Па-

мять о Наталье Николаевне навсегда останется в наших сердцах. 

Коллектив журнала ―Azərbaycanda xarici dillər‖ («Иностранные языки в 

Азербайджане») выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи 

Николаевны Широбоковой. 

 
Главный редактор и учредитель журнала 

“Azərbaycanda xarici dillər”, доктора филологических наук, 

профессор Ф.Я.Вейсялли  
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DİL HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR:  

HEKAYƏLƏR, LƏTİFƏLƏR 
 VƏ DEYİMLƏR 

 

 

Elmlər kitabın yox, kitablar elmin nəticəsi olmalıdır.  

Bekon. 

Elm – mütəşəkkil bilik deməkdir.  

Spenser. 

Elmin təhsilini hamı şeylərdən vacib bil.  

A.Bakıxanov. 

 Hər uca rütbədən biliniz, fəqət, 

 Alimin rütbəsi, ucadır, əlbət. 

N.Gəncəvi 

Elmi ilə alim olmayanın söylədiyi təsirsiz qalatr.  

 Türk atalar sözü. 

Elm – ağılın çırağıdır.  

Azərbaycan atalar sözü 

Elm ancaq xoş niyyətli insanların əlində olanda fayda verir. 

 Sokrat. 

Kitablar özünüzə və başqalarına hörmət etməyi öyrədəcək, ürəyi və  

ağlı, dünya və insanlıq sevgisiylə dolduracaq.  

M.Qorki 

Yaxşı kitab müəllifin bəşər nəslinə hədiyyəsidir.  

Ç. Aytmatov. 

Yaxşı kitablar oxumaq keçmiş əsrlərin ağıllı adamları ilə söhbət etmək 

deməkdir.  

R.Dekart. 

Kitablar bizi ötən əsrlərin mənəvi həyatının varisi edir. 

N.B.Vəzirov. 

Hər kim kitab oxumursa düzgün fikirləşə bilməz.  

D.Didro. 

Kitabsız ev ürəksiz bədəndir.  

M.Siseron. 

 Kitab -sənin ilk dostundur.  

M.Ə.Sabir. 

Yaxşı kitabı ilk dəfə oxuyanda bizə elə gəlir ki, yeni dost qazanmışıq. 

Həmin kitabı təkrar oxumaq köhnə dostu yenidən görməkdir.  

F.Volter. 

Yaxşı kitab aysberqə oxşayır, onun yeddi-səkkiz hissəsi suyun altında 

gizlənib.  

E. Heminquey. 
 

Hazırladı: f.f.d. C.M.Babayev 
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