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TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDE YENİ GELİŞMELER
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Yeryüzünde bilinen ilk sözlük, milattan önce 2300 yıllarında Akadlar tarafından hazırlandığı sanılan,
Sümerce-Akadca tematik sözcük karşılıklarını içeren bir kılavuz eserdir. Yirmi dört kil tablete çivi yazısıyla
yazılmış olan sözlük niteliğindeki bu ilk eser, Suriye’deki Ebla kalıntılarında bulunmuştur. Ticari ilişkilerle
ilgili iki dildeki sözcüklerin birebir karşılıklarıyla başlayan ilk tabletlerden sonra deniz ve kara taşıtları,
değerli taş ve madenler, hayvanlar, bitkilerle ilgili iki dildeki söz varlığı karşılıklı olarak sıralanmıştır
(Akalın 2010, 270). Bugün Fransa’da Louvre Müzesi’nde sergilenmekte olan kil tabletteki bu ilk örnekten
sonra sözlükler tabletlere, papirüslere, kâğıt tomarlarına, kitaplara el yazısıyla yazılırken matbaanın icadıyla
birlikte baskı sözlüklere dönüştü. Teknolojideki her gelişmeyle birlikte ortaya çıkan yeni türleri
adlandırmada geriye doğru ad değişiklikleri de dil biliminde bir adlandırma türünü ortaya çıkardı.
Yeryüzündeki ilk sözlüğü bugün kil tablet sözlük diye adlandırıyoruz. Yakın zamana kadar yalnızca tablet
sözlük diye andığımız örnekleri bugün tablet bilgisayarların bulunuşuyla birlikte kil tabletlerdeki sözlük diye
anma gereği duyuyoruz. Türkçede yeniden adlandırma diye nitelediğimiz bu durumun pek çok alanda örneği
var (Sarı, 2013). Osmanlı Türkçesinde Harb-i Umumidenilen, sonradan Cihan Harbidiye anılan büyük savaş
1939’daki savaşın başlamasıyla Birinci Cihan/Dünya Harbi diye anılmaya başlandı. Çünkü artık ikinci ve
daha büyük bir savaş başlamıştı. Türkçede önce elektronik beyin, sonra bilgisayar diye
adlandırdığımız“computer”, taşınır bilgisayarların üretilmesiyle geriye dönük olarak bugün
Türkçedemasaüstü bilgisayar diye adlandırılıyor artık. Çünkü dizüstü bilgisayar (notebook, laptop) icadı ile
evdeki, iş yerindeki masa üstünde duran bilgisayarı yeniden adlandırma gereği ortaya çıktı. İşte matbaanın
icadından sonra el yazması sözlük ve sözl ük diye kullandığımız adlandırmalar, yakın zamanda elektronik
sözlüklerin yaygınlaşmasıyla el yazması sözlük, baskı sözlük, elektronik sözlük olarak yeni bir çeşitlenmeye
uğradı. Elektronik sözlükler de türlerine göre ayrılarak yeni adlarla çeşitleniyor.
Türk Sözlükçülüğünde Yeni Gelişmeler
XX. yüzyıl bilişim alanında yaşanan gelişmelerle birlikte dilbilimin önünde yeni ufukların açıldığıbir
dönemin başlangıcı olmuştur. Bilgisayarlarda doğal dil işleme, yapay zekâ, derin öğrenme gibi yeni alanlar
dilbilimin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Bu alanlarda sözlükçülerin işini kolaylaştıran,
hızlandıran yazılımlarla daha mükemmel lematizasyon çalışmaları yapmak, sözlüklerde sıralanacak
anlamları ve bunları destekleyecek örnekleri belirlemek mümkün olabilmektedir.
Elektronik sözlükler XX. yüzyıl sonlarında hesap makinesine benzer iki veya çok dilli aygıtlar olarak
ortaya çıktı. Kalem biçimindeki elektronik sözlükler de bu yıllarda yapıldı. Bilgisayarlara yüklenen sözlük
yazılımları da aynı dönemin ürünleriydi. Ancak internette elektronik sözlüklerin görülmeye başlanmasıyla
birlikte bu ürünler kullanılmaz oldu. Günümüzde insanlar sözlüğün de ötesinde cümleleri, paragrafları,
metinleri hatta anlık konuşmaları çevirebilen Google Translate, Yandex Çeviri gibi yazılımları kullanıyorlar.
Kullanıcıların çeviride yaptığı her düzeltme bu yazılımların kendisini geliştirmesine de katkıda bulunuyor.
Ama dillerarası çeviriye yatırım yapan uluslararası şirketlerdiliçi yazılımlar geliştirmiyorlar. Yalnızca
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dillerin veritabanlarını dillerarası çeviri yazılımlarında kullanmakla yetiniyorlar. Bu durumda ulusal dillerin
çeşitli sözlüklerinin hazırlanması da ulusal kurumlara ve şirketlere kalıyor.
Ağ Ortamındaki Elektronik Sözlükler
Son yıllarda Türkiye’de ağ ortamında kullanıcılara hizmet veren elektronik sözlükler büyük ilgi
görmektedir. Türkiye’de bu alanda TDK, üniversiteler ve gönüllü toplum kuruluşları ile bireysel
girişimcilerin çaba harcadığını belirtmek gerekir. Kuşkusuz bu konuda en büyük çaba Türk Dil Kurumundan
gelmektedir.
TDK ilk kez 2002 yılında Güncel Türkçe Sözlük’ü internette ücretsiz olarak kullanıma açan kurum
oldu. Bu, TDK’ninkendi ağ sayfasında yayımladığıTürkçe Sözlük’ün ilk elektronik sürümü idi. Başlangıçta
Türkçe Sözlük’e dayanan bu sözlük yazılımı veri tabanı, her geçen gün daha da geliştirildi ve sözlüğün yeni
baskıları artık geliştirilen bu veritabanına dayalı olarak yapılmaya başlandı. Güncel Türkçe Sözlük’te bugün
yüzbine yakın maddebaşıbulunuyor.
Kişi Adları Sözlüğü, Türkiye’dekullanılmakta olan kız ve erkek adlarının anlamlarını ve kökenlerini
açıklayan sözlük yazılımı olarak 2004 yılında internette kullanıma açılmıştır. Yazılımda 10.843 ad
aranabildiği gibi anlam araması da yapılabilmektedir.
Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yayımladığı terim
sözlükleri ile yakın dönemde kurulan çeşitli terim çalışma gruplarında hazırlanan terim sözlüklerinden
oluşmaktadır. Veri tabanındaçeşitli bilim ve sanat dallarına ait 185.332 terimin açıklaması ve yabancı
dillerdeki karşılıkları bulunmaktadır.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüyazılımı veri tabanına Derleme Sözlüğü ile Anadolu ağızlarıyla ilgili
olarak Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan çalışmaların sözlük kısımları genel ağ ortamına aktarılmıştır.
Bölge ağızlarında kullanılmakta olan 192.000 sözcüğün anlamı bu yazılımdan öğrenilebilmektedir.
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Türkçedeki 2.396 atasözü ve 11.209 deyimianlamlarıyla birlikte veren
bir yazılımdır. Yazılımın en önemli özelliği bir atasözü veya deyimi aynen yazmadan da arama
yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. Örneğin kullanıcı ağaç yaşken eğilir atasözünün anlamını öğrenmek
isterse bunu aynen yazabilir. Ama yalnızca ağaç sözünü yazarsa bu sözün geçtiği (sözcük ek alsın almasın)
bütün atasözleri ve deyimler sıralanmaktadır.
Sesli Türkçe Sözlük, Türkçe Sözlük’teki bütün maddebaşı sözcüklerin doğru telaffuzunu veren sesli bir
yazılımdır. Bu yazılım, sözcüklerin sesli telaffuzlarını veren TDK Türkçe Sözlük’ün ikinci elektronik
sürümü oldu.
Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumunun sekiz cilt olarak yayımladığı XIII. yüzyıldan XX. yüzyıla
Türkiye Türkçesiyle ve Osmanlı el yazısıyla yazılmış kitaplardan toplanan örnekli Tarama
Sözlüğü’nüninternete aktarılarak kullanıma sunulmuş biçimidir.
Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, edebî eserlerde kullanılan Batı kökenli kelimeleri,
anlamlarıyla ve örnekleriyle birlikte veren bir sözlük yazılımıdır. Edebî eserlerde geçen Fransızca, İtalyanca,
Almanca, İngilizce,Rusça, Rumca, Ermenice kökenli 5.321alıntı, sözlükte bulunmaktadır.
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Türkiye Türkçesinde en çok kullanılan 7.000 kelimenin
Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen ve Uygur dilleriyle Rusçadaki karşılıklarının
verildiği sözlük, bu alanda kılavuz bir eserdir.
Türk İşaret Dili Sözlüğü, okullardaki Türk işaret dili sözlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla PDF
olarak hazırlanmıştır. Sözlükte 1.986 sözcüğünişareti fotoğraflarla gösterilmiştir.
Bu sözlükler Türkçe konusunda en yetkili kurum olan TDK’nin elektronik sözlükleridir. Hepsi de
çevrimiçi olan bu sözlükler,genel kullanıcıların Türkçenin söz varlığıyla ilgili aradıklarını bulmalarını
sağlayan elektronik veritabanlarıdır. Bu yıl bütün bu sözlükler yeni bir arayüzde toplandı ve kullanıcıların
hızlı bir biçimde erişebilmesi için https://sozluk.gov.tradresinde yayımlandı. Şu anda TDK, bu sözlüklerini
akıllı cep telefonları için uygulamaya dönüştürme çalışmaları yürütüyor.
Bu arada ağ ortamında çeşitli kurum ve kuruluşların elektronik Türkçe sözlüklerinin de bulunduğunu
belirtmem gerekir:
Kubbealtı Misalli Türkçe Sözlükhttp://lugatim.com adresinde maddebaşı ve madde içi arama
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yapılabilen, Osmanlı Türkçesi söz varlığını da kapsayan,açık erişime ve geniş bir veritabanına sahip
sözlüktür.
Ötüken Türkçe Sözlük, Yaşar Çağbayır’ın hazırladığı beş ciltlik sözlük veritabanının elektronik
sürümüdür. Orhon Türkçesinden bu yana bütün söz varlığını tek bir sözlükte toplayan bu eserle birlikte
CD’si de satılmaktadır. http://www.otukensozluk.com adresindeki sürümü ise beş ciltlik sözlüğü satın
alanların sınırsız erişimine açıktır. Sözlüğü satın almayanlarsa günde en fazla üç sözcük arayabilmektedir.
Dil Derneği Türkçe Sözlük, http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html
adresinde sınırsız erişime açık sözlük veritabanıdır.
Doğan Büyük Türkçe Sözlük’ün ağ ortamında sürümü olmasa da sözlükle birlikte satılan yoğun diski
(CD) bulunmaktadır.
Bütün bu sözlükler genel kullanıcının anlamını bilmediği her sözcüğü türü, kökeni, yazılışı, söylenişi,
anlamları ve örnekleriyle görebildiği yazılımlardır. Veritabanı her sözlüğün kapsamına göre farklılık
gösterebilmektedir. Sözcüklerin sesli olarak dinlenebildiği tek sözlük TDK’nin sözlüğüdür. Bir dilbilimci,
bir Türkolog sözlüklerden daha ayrıntılı bilgi almak isteyebilir. Örneğin: Türkçede Rusçadan geçen kaç
sözcük var? Almancadan Türkçeye geçen hangi askerlik terimleri Türkçede kullanılıyor? Türkçede hangi
sıfatlar var? Arapçadan geçen hangi zarflar var? Sözlüğe girmiş edebîörnekler hangileridir? Türkçede Farsça
kökenli hangi edatlar kullanılıyor? Bunun gibi pek çok araştırma konusunu dilbilimcinin çözebilmesi için
baskı sözlükler ve elektronik sözlüklermaalesef yardımcı olamıyor.
Böyle bir sözlüğü TDK dilbilimciler, araştırmacılar, meraklılar için çeşitli arama özelliklerine sahip
sürümünüyoğun disk olarak çıkarmıştır.TDK’nin 75. yılınaözel olarak hazırlanan bu sözlük, bilgisayarlarda
internet bağlantısı olmadan çalışabilmektedir. Kullanıcının anlamını bilmediği sözcüklerin türünü, kökenini,
anlamını, söylenişini, içinde geçtiği deyim, birleşik fiil, atasözünü görebileceği Söz Arama düğmesi
bulunmaktadır. Bu bölüme kullanıcı arayacağı sözcüğün ilk birkaç harfini yazarak yazılımın önerdiği
sözcüklerden istediğini seçip bütün bilgileri görebilmektedir. Kullanıcı, sözcüğün doğru söylenişini hoparlör
simgesine tıklayarak dinleyebilmekte, ardından mikrofon simgesine tıklayarak kendi söyleyişini
karşılaştırabilmektedir. Yazılımın bu bölümündeki her sözcüğü Türkiye Radyo Televizyon (TRT)
kurumunun deneyimli sunucuları Göksel Durna ve Rahmi Aygün seslendirmiştir. Ayrıntılı Arama
seçeneğindeyse sözcüklerin türlerine, kökenlerine, kullanım alanlarına, biçimlerine göre filtreler uygulamak
mümkün olabilmektedir. Böylece kullanıcı Rusçadan Türkçeye geçmiş bütün sözcükleri alfabetik olarak
anlamlarıyla, kullanım biçimleriyle, türleriyle görebilmektedir. Bir sözcüğün edebî metinlerde kullanımını
görmek için Örnek İçi Aramadüğmesini tıklamak yeterlidir. Şair, yazar adına görede arama
yapılabilmektedir, edebî eserlerden seçilmiş örnekler görülebilmektedir.Yazılım Türkçeyi öğrenenler için
çeşitli oyunlar içermektedir. Dağarcık, karışık verilen harflerden anlamlı çeşitli sözcükler bulma oyunudur.
Terim Avı, TDK’nin türettiği Türkçe terimlerin karmaşık harf tablosunda bulunmasını isteyen bir
oyundur.Şifre Çözümüoyunu, yazılımın şifrelediği özdeyişi bulma amacını taşımaktadır. Söz Hazinesi
oyunuysa atasözü ve deyimin bulunması biçimindedir. Kafiye Bulma, kafiyeli şiir yazanlar için bir yazılım
gibi görünse de dilbilimcilere çok yardımcı olan sözcüklerin ters dizilimini veren bir yazılımdır. Böylece
eklerine göre sözcüklerin tasnif etmek mümkün olmaktadır.
Sonuç
Türkiye’de sözlükçülük çalışmaları kısmen bilgisayar destekli olarak yürütülmekte, hazırlanan
sözlükler bilişim uygulamalarıyla ağ ortamında kullanıcılara sunulmaktadır. Bu anlamda öncü kuruluş Türk
Dil Kurumu olmuştur.
Türk Dil Kurumunun sözlük yoğun diski içeriği bir önceki baskıya dayansa da Türkçeyi yabancı dil
olarak öğrenenler için yardımcı olabilecek bir yazılım ve veritabanı olma özelliğini hâlen korumaktadır.
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Ключевые слова. Контрастивно-типологическое исследование, система родного языка,
система второго языка, потенциальное поле интерференции, лингводидактика.
Контрастивно-типологическое описание языка осуществляется на фоне другого или других
языков. Оно призвано выявить своеобразие системной организации исследуемого языка в
сопоставлении с другими или другим языками и может проводиться в самых разных направлениях
[1].
Руководствуясь известным положением теории познания относительно практики как критерия
истины, правильность или ошибочность результатов контрастивно-типологического описания языка
(т.е. истинность теории) можно установить через наблюдения их соответствия-несоответствия
реальным проявлениям лингвистической интерференции (практике) и вносить в описание
соответствующие коррективы.
Проблема интерференции языков является одной из центральных проблем соответствующих
разделов лингвистики, психологии, социологии, культурологии, методики обучения иностранным
языкам и других наук [2; 3]. Исследование лингвистической интерференции может быть выполнено
двумя различными путями [4].
I. Путем применения дедуктивного метода. Применение данного метода предполагает
выполнение двух основных операций:
1) предсказание потенциально возможных интерференций на основе контрастивнотипологического системного сопоставления языковых систем;
2) проверка установленных предсказаний путем наблюдения реально проявляющихся в речи
результатов интерференции.
II. Путем применения индуктивного метода, который позволяет через наблюдение над
проявлениями интерференции делать выводы «о характере механизмов, выработанных говорящими
для различения и отождествления двух языковых кодов» [5, 72].
Необходимо подчеркнуть, что указанные два метода не отделены друг от друга непроходимой
стеной. Они взаимно дополняют друг друга, и речь идет здесь лишь о том, какой из этих методов
преобладает в том или другом случае. В первом случае исходным является сопоставительный подход
к проблеме, хотя само сопоставление в известной мере предполагает наличие определенной суммы
сведений о реальных проявлениях интерференции.
В плане конечных результатов нет принципиальной разницы в том, каким путем будет
выполнено исследование интерференции. Вместе с тем, представляется наиболее удобным и
рациональным первый путь, позволяющий охватить все системно существенные контрастивнотипологические расхождения между двумя языками. И это тем более справедливо, если учесть, что в
конкретной речи не все потенциально возможные интерференции и не всегда, т.е. в речи не всех
говорящих, проявляются в одинаковой мере.
В результате контрастивно-типологического системного описания языков устанавливается
потенциальное поле лингвистической интерференции. В чем заключается суть понятия
потенциальное поле интерференции(ППИ), каково его содержание?
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Большинство исследователей при выявлении
ППИ
исходит из предположения, что
интерференцию следует ожидать в тех участках языков, которые расходятся между собой. Иными
словами, полагают, что интерференция основана на расхождениях.
Между тем, «в отношении овладения иноязычным … произношением давно установлено
следующее: трудно усвоить звуки чужого языка, совершенно отсутствующие в родном языке. Но
неизмеримо труднее усвоить чужие звуки, имеющие общие свойства со звуками родного языка. И
чем больше общих черт, тем труднее достигнуть правильного, точного произношения» [6, 27]. Кроме
того, как справедливо отмечает М.Михайлов, «интерференция более явственно и ощутимо
обнаруживается при контактировании неродственных языков, но более устойчива и долговечна она
при контактировании близкородственных языков[7, 199]. *
Если это закономерность, как справедливо утверждает автор, то не менее справедливым будет
и следующий вывод: при контактировании неродственных языков интерференция более явственно и
ощутимо обнаруживается в тех участках, где нет ничего общего в двух языковых системах, но более
устойчива и долговечна она в тех частях двух систем, где имеется больше сходных черт. Сказанное
можно изобразить схематически следующим образом:

A
a

B
cс

b

Здесь:

А – лингвистическая система родного языка;
В – лингвистическая система второго языка;
а, b– участки двух лингвистических систем, не имеющие типологически сходных
черт (неэквивалентные,или контрастные участки);
с – участки двух лингвистических систем, имеющие общие черты (эквивалентные,
или адекватные участки).
Потенциальным полем интерференции считаются участки а и b, т.е. неэквивалентные участки.
Однако, как уже было отмечено, интерференция имеет место не только в участках а и b, она имеется
также и в участке с, где как бы «накладываются» друг на друга два типологически сходных участка
двух разных систем. Мало того, интерференция в участке с более устойчива и долговечна. * Помня об
этом, тем не менее, при определении ППИ можно абстрагироваться от участка с, ибо именно в
участках а и b интерференция «более явственна и ощутима», и легче ее обнаружить в этих участках.
Потенциальное поле лингвистической интерференции как результат контрастивнотипологического системного описания языков представляет в распоряжение лингводидактики
языковой материал, который охватывает наиболее трудные участки изучаемого неродного языка.
Задачей же лингводидактики является построить соответствующую систему обучающих упражнений.
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8. Виноградов В.А. Лингвистика и обучение языку.М., Academia, 2003, 370 с.
* В этом плане очень показательна следующая ситуация: «Один весьма просвещенный носитель
русского литературного языка признавался, – пишет В.А.Виноградов, – что, например, эстонский или
грузинский акцент не только не вызывает в нем раздражения, но он находит в таком акценте даже
некоторую прелесть. И наоборот, русский диалектный (южный) или украинский акцент кажется ему
крайне неблагозвучным и вызывает ощущение слухового дискомфорта. По видимому, – продолжает
автор, – такое впечатление связано с неявной презумпцией доступности совершенного произношения
носителям диалектов (ведь русские же) и украинского языка как наиболее близкого к русскому, а
между тем, именно этой категории говорящих нелегко полностью избавиться от «произносительного
сора» в их русской литературной речи» [8, 231].

КАТЕГОРИИ ЛИЦА И ЧИСЛА У ЛИЧНЫХ
МЕСТОИМЕНИЙ АНГЛИЙСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ
Хайбатов Н.В.
Институт предпринимательства и сервиса
haibatov@mail.ru
Ключевые слова: категория лица, категория числа, личные местоимения, английский язык,
таджикский язык
В процессе обучения иностранному языку нередко можно встретиться с такими препятствиями
и трудностями, для преодоления которых одного старания и опыта мало. Нужны ещё и
теоретические основы, на которые необходимо опираться при изучении того или иного иностранного
языка. Большие трудности вызывает и обучения грамматике иностранного языка, так как, несмотря
на наличие грамматических универсалий в разных языках (грамматических категорий), способы их
выражения значительно расходятся. Тщательное изучение грамматики родного и изучаемого языков
способствует лучшему усвоению иностранного языка. К одним из явлений, которые вызывают
определенные трудности при изучении английского языка в таджикоязычной аудитории, относятся
категории лица и числа личных местоимений в вышеназванных языках. Поэтому в нашей работе
будем рассматривать данный вопрос в сопоставительно- типологическом аспекте.
Категория лица во всех языках выражает противопоставление говорящего лица лицу, к
которому обращена речь, т.е. собеседнику, и кому –то (или чему-то) третьему.
Но способы выражения этого значения проявляют себя по – разному. Так, в английском языке
категория лица в основном выражается личными местоимениями. Совершенно противоположную
картину можно наблюдать в таджикском языке. Кроме личных местоимений, категория лица в
таджикском языке, выражается ещё местоименными энклитиками и формами глагола [ 1, c. 143].
А что касается личных местоимений английского языка, то они одновременно выполняют три
функции: функцию грамматического субъекта, функцию показателя лица субъекта и функцию
показателя числа. «Отсутствие личных местоимений означало бы отсутствие упомянутых значений в
предложении»[2, c.30].
А в таджикском языке каждое из упомянутых значений выражается отдельными элементами:
1.Iknowyouthoughts (Abrahams, 80). -Ман фикру зикри туро медонам (Абрањамс, 117).
2.Don’tyou understand, my little Isaac? (Abrahams, 79).-Наход, китуинронамефањмї,
ИсаакПисарам, (Абрањамс, 115).
3. He immediately altered his tone (Greenvood, 129)-Вайдарњолгапзаниашротаѓирдод (Гринвуд,
81).
4.I know what Boas Gert likes (Abrahams, 187) - ХўрокњоидилхоњихўљаинГертромедонам
(Абрањамс, 144).
They exchange guns (Stev. 126)-Ононмилтиќњоихудроивазкарданд(переводавт. статьи).
Нетрудно заметить, что в этих примерах категория лица выражена тремя способами;
1) В 1-ом, 2-ом и 5-ом примерах она выражена личным местоимением и лично – предикативным
суффиксом в таджикском языке и только личным местоимением в английском языке.
2) В 3-ем примере в таджикском языке она выражена личным местоимением вай –он и местоименной
энклитикой – аш (его), и в английском языке наблюдается аналогичное соответствие......
9

местоимением his (его), которое, по сути, выражает того же значение, что и местоименная энклитика
–аш. Казалось бы, этот способ аналогичен в обоих языках. Но, пожалуй, этот не так, поскольку в
таджикском языке в глаголе «таѓир дод» отсутствие лично-предикативного окончания указывает на
3-ое лицо единственного числа. Формально этот способ одинаково применим для английского и
таджикского языков. Однако для английского языка такой способ является единственным, а для
таджикского языка он является лишь одним из возможных вариантов (способов).
3) А вот четвертый пример, является иллюстрацией третьего способа, где категория лица в
таджикском языке выражается только лично – предикативном окончанием - ам, которое вполне
понятно указывает на первое лицо, тогда как в английском языке, глагол не может указать на нужное
нам лицо без употребления перед ним личного местоимения. Исключением является глагол в третьем
лице единственного числа настоящего времени.
Теперь вкратце рассмотрим грамматическую категорию числа в сопоставляемых нами языках,
поскольку она представляет очень большой интерес, так как, хотя оба вышеназванные языки
относятся к группам индоевропейских языков, по способу образования форм множественного числа у
личных местоимений этих языков наблюдаются большие расхождения. Особенно интересной и
исключительно редкой формой образования множественного числа обладает таджикский язык.
Так, в английском языке личному местоимению 1-го лица единственного числа «I»
противопоставляется форма множественного числа «we», которая указывает на лицо говорящего и
ещё кто–то. Но нельзя рассматривать категорию числа у местоимений подобно этой категории у
существительных. «… категория числа в местоимениях приобретает несколько иное значение, чем
это же категория в системе существительных: местоимение «мы» и «вы» нельзя рассматривать как
множественное число от «я» и «ты» так как они указывают не на многих «я и ты» а на лицо
говорящего совместно с другим лицом или лицами (мы) или на лицо собеседника совместно с другим
лицом или лицами»[3, стр.19]. А форма множественного числа личных местоимений английского
языка образуется супплетивным способом, т.е. при помощи разных корней.
Единственное число:
Множественное число:
1л. I -я
we –мы
2л. you -ты
you-вы
3л. he (she, it) -он(она, оно)
they –они
«Для индоевропейских языков ..... супплетивность весьма характерна при образовании форм
множественного числа. Отсюда, в германских языках у личных местоименя 1-го и 2-го лица формы
множественного числа, как правило, образуются супплетивно»[4, стр. 181 ].
Формы He, she, it в третьем лице противопоставляются форме theyво МЧ. Местоимения heи she
указывают на лица и различают род: he мужской, she женский. Местоимение It относится к
неодушевленным предметам, то есть, ко всему тому, что относятся к понятию не - лица. А форма
they безразлично относится в отношении к родовому значению, одушевленности и
неодушевленности. Наряду с указанием на группу определенных лиц, т.е. относящиеся к третьему
лицу, оно указывает на обобщенно – неопределенное понятие лица. Этими же особенностями, в
какой то мере обладают местоимения weи you, преимущественно в пословицах и поговорках.
Форму местоимения второго лица you можно рассмотреть как особую форму в системе личных
местоимений английского языка. Относительно форму множественного числа оно не имеет
противопоставления (как, например, в новоанглийском языке, когда в единственном числе второго
лица употреблялась форма thou- ты. Тогда местоимения you использовалось как местоимение
вежливого обращения. Постепенно youвытеснила thouиз употребления, и стало единственным
указателем второго лица, как единственного, так и множественного числа. Теперь приведем форму
множественного числа личных местоимений таджикского языка:
Лицо

Число

1

Единственное
Ман – я

мо

2
3

Ту - ты
Вай, ў,- он-он(она, оно)

Шумо
онњо

Множественное
моњо
моён
шумоњо
вайњо

моён
онон

Мы
Вы
они

Как справедливо отмечает К.Е. Майтинская, «Сравнительно редки случаи использования трёх
разных способов для образования форм неединственного числа у трёх личных местоимений» [там
же, стр.187]. Именно к таким редким случаям, по нашему мнению, относятся способы образования
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форм множественного числа личных местоимений таджикского языка. «По способу образования
форм неединственного числа, личные местоимения и имена существительные могут иметь сходные
особенности и различаться»[ там же]. Что касается личных местоимений таджикского языка, то они
по способу образования форм множественного числа отличаются от имен существительных в 1-ом и
2-ом лицах, а местоимение третьего лица, имеет в этом отношении сходства с существительными.
Майтинская К.Е. указывает на четыре способа образования форм неединственного числа собственно
– личных местоимений:
1) Фонетический (изменение основы, перенос ударения);
2) Морфологический (при помощи аффиксов);
3) Синтаксический (сложение разных корней или редупликация корни);
4) Супплетивный.
Перечисленные способы могут сочетаться, образуя смешанные (супплетивно –
морфологические, фонетико – морфологические и.т.д.) способы. Отсюда, форма множественного
числа личных местоимений таджикского языка в 1-ом лице образуется по осложненному фонетико –
морфологическому способу: ман - я – мо - мы. Корни соответствующих местоимений совпадают.
Осложнение типы отклонений в формах единственного и неединственного числа объясняется тем,
что в состав одной формы или обеих форм входят суффиксы, не имеющие отношения к образованию
форм числа.
В таджикском языке такой способ образования форм неединственного числа характерен для
местоимения 2-го лица: Ту – ты – Шумо – вы:
Весьма интересным в отношении образования форм неединственного числа является
местоимения третьего лица:
Ед.ч
Множ.ч.
Ў, вай, он, (он, она, оно)
вайњо, онњо
Если считать, что вайњо является формой множественного числа от вай, то этот способ
относится к морфологическому. Но дело в том, что в составе вайњо входит вай+вай+ў, вай+ў, ў+он и
т.д. С этой точки зрения, его можно было бы отнести к супплетивному способу. То же самое можно
сказать о форме множественного числа онњо. Она никак не может состоить только из он+он, а
скорее из он+вай, вай +ў, вай+он+ў, и т.д.. И третий вариант, форма множественного числа
местоимение третьего лица онон образована одной из разновидностей синтаксического способаредупликацией. Как отметил, Вундт, «...редупликационное образование форм числа у местоимений в
языках мира встречается сравнительно редко»[5, стр. 285].
Нельзя считать, что онон этот он+он+он, а скорее он +вай +ў, он+онњо, вайњо +он и.т.д. С
этой точки зрения трудно классифицировать способы образования форм множественного числа
ичных местоимений в таджикском языке. А если принять во внимание только формальное качество,
то способы образования форм множественного числа личных местоимений таджикского языка
можно представить следующим образом:
1-лицо – ман – мо (фонетико – морфологический способ);
2-лицо ту- Шумо (супплетивный способ).
3- лицо – ў, вай, он – вайњо, онњо, онон: сочетания: морфологический, супплетивный, и
синтаксический: а) морфологический: вай-вайњо, он, - онњо;
б) супплетивный: ў-вайњо, ў-онњо, ў-онон, вай-онњо, он-вайњо, вай-онон;
в) Синтаксический: он-онон.
Итак, в отношении образования форм множественного числа
личные местоимения
таджикского языка обладают большим многообразием, чем те же местоимения английского языка, у
которых форма множественного числа, главным образом, формируется супплетивно.
Если в английском языке личное местоимение второго лица You, не имеет
противопоставления во множественном числе, то в таджикском языке форме единственного числа
второго лица ЛМ-ту противопоставляется форма множественного числа того же лица Шумо. Кроме
этого, Шумо может употребляться как местоимение вежливого обращения и указывать на второе
лицо единственного числа.
Личные местоимения в таджикском языке обладают ещё одной значительной особенностью,
которая отсутствует у подобных местоимений английского языка. Этой особенностью является так
называемое плеонастическое употребление формы местоимений[6. стр. 325].
Например: мо - моњо - моён - мы; Шумо –шумоњо - шумоён - вы. А также местоимение 3го
лица единственного числа: Ў, вай, он (он, она, оно). Если учесть и это, то формы множественного
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числа во втором лице образована не только супплетивно, как мы уже указали, но также и
морфологически – ту - шумо - шумоњо - шумоён.
В заключении, нужно отметить, что выражения и образования категории лица и числа у
личных местоимений английского и таджикского языков, наравне с определенными сходствами,
имеют много различий, анализ и выявления которых в значительной степени способствует лучшему
усвоению этих грамматических явлений и своевременного избегания интерференции родного языка
при изучения английского языка студентами таджикоязычной аудитории.
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Рассмотрение сдвигов, происходящих в филологии, представляет собой важнейшую задачу, от
решения которой во многом зависят пути развития филологических наук, степень их
востребованности обществом, наконец, оптимальное решение проблем высшего филологического
образования. В условиях реформ, происходящих в современном образовательном пространстве,
подготовка филологов должна прежде всего соответствовать запросам рынка труда, что предполагает
модернизацию образовательных стандартов, ориентированных на качественную подготовку
современных филологов. Если раньше выпускник факультета филологического профиля мог
работать, в основном, в качестве учителя, преподавателя, научного работника ипереводчика, то
теперь список филологическихпрофессий, актуальных для современного общества,которое стало
испытывать потребность в посредникахв коммуникации между разными социальнымигруппами,
пополнился такими профессиями, как«специалист по связям с общественностью, референт,пресссекретарь, имиджмейкер, копирайтер, спичрайтер. Кроме того, серьезной филологической
подготовки требуют все профессии, которые предполагаютинтенсивное общение с людьми:
социальногоработника, психолога, менеджера, рекламного агента,политического деятеля» [1, с.93].
Обновление учебных программ определяется потребностями развития отрасли,
необходимостью распространения научно-педагогических результатов и разработок в
филологической сфере, внедрения передовых моделей филологического образования. Эти
обстоятельства как раз и обусловили те изменения, которые мы наблюдаем сегодня в
образовательной системе Республики Казахстан.
Проблема модернизации филологического образования сегодня активно обсуждается учеными
и методистами разных стран [2, с.27], В частности, ученые, активно поднимают вопросы усиления
профессиональной направленности содержания преподаваемых курсов.«Объединение усилий
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представителей разных наук позволяет поднять филологическое образование на качественно новый
уровень, развить знания о природе языковых явлений и возможностях использования языка в
современных условиях. Важно при этом учитывать исторические аспекты, культурные и
литературные традиции, социальные факторы, влияющие на существование и функционирование
языка. Филология – наука динамичная, имеющая все предпосылки к постоянному развитию. В связи
с этим хотелось бы обратить внимание на два момента. Во-первых, в целях привлекательности
филологии и «выживаемости» в условиях современного общества необходимо, на наш взгляд,
сосредоточить внимание на производственно-прикладной сфере деятельности, расширяя
предлагаемый студентам цикл дисциплин практического характера», - отмечает [3],
Казахстанский образовательный стандарт по направлению «Филология» учитывает прежде
всего фундаментальную подготовку, а ее прикладной аспект позволит соответствовать
требованиямсамых разных работодателей.Разработка и внедрение новых курсов направлены на
профессиональную профилизацию обучения, что сделает филологическое образование более
востребованным и престижным, расширит сферы применения современного филолога, повлияет на
их дальнейшую политическую, административную и государственную карьеру, что по большому
счету целом является решением задачи подготовки кадров нового поколения в сфере гуманитарного
образования с учетом современных Разработка теоретико-методологических основ указанных
дисциплин является базой для формирования профессиональных компетенций, что позволит
усовершенствовать квалификацию выпускника-филолога, особенно их основную практическую
деятельность.
В аспекте государственной политики Президента и Правительства РК, направленной на
развитие качественных изменений в образовании, современные образовательные программы по
специальности «Филология» включают в себя учебно-методическую базу специальности в ее
многообразии направлений, исходят из необходимости целостной системы изучения вопросов
филологии и практического их освоения, рассмотрения их в новых тенденциях гуманитарных наук.
Разработка и внедрение в учебный процесс в качестве ведущих компонентов образовательных
программ вузов новых лингвистических парадигм мировой науки XXI века, продуктивно
развивающихся и в Казахстане, определяет необходимость соблюдения правильного сочетания
фундаментального знания и прикладных навыков, разумный баланс научности и конкретных
практических умений.
Несомненно, созданиекомплексной системы учебников, методических пособий, инструктивных
рекомендаций позволит обучающим усвоить основные знания, отвечающим требованиям времени,
высоким научным технологиям и образовательным парадигмам.
Профессиональная
филологическая
компетентность
выпускников
филологических
специальностей вузов включает знания, умения, навыки, опыт и практическую деятельность, которые
формируются в ходе интегрированного изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Разработка таких научно-образовательных курсов, как «Политическая лингвистика», «Юридическая
лингвистика», «Экологическая лингвистика» и др., разработанных с учетом казахстанской
действительности для создания образовательных программ по основным модулям филологических
специальностей для студентов/магистрантов казахстанских вузов создает предпосылки для
технологических решений по внедрению новых казахстанских лингвистических дисциплин с учетом
национально-ментальных особенностей.
Понятно, что процесс формирования лингвистической компетентности студента должен
соотноситься с современными тенденциями модернизации образования в условиях формирования и
становления современного информационного общества. Важно вовлечь каждого студента в такую
индивидуальную речевую деятельность, которая бы способствовала использование того или иного
языка как информационного канала профессиональной коммуникации. Необходимо разработать
научно-методическую систему активизации индивидуальной речи студентов с учетом профиля
специальности и реализации современных педагогических и лингводидактических подходов
(компетентностного, дифференцированного и коммуникативно-ориентированного). При этом особое
внимание уделять вопросам разработки учебно-методического комплекса дифференцированного
обучения профессиональной речи, которая бы обеспечивала формирование профессиональнозначимых коммуникативных качеств личности студента (готовность к коммуникации в
профессиональной сфере и среде, высокий личностный объем профессионально значимой
информации, высокий уровень речевой коммуникативной компетенции).
Подготовке филологов нового поколения способствуют новые интегративные курсы,
направленные на профессиональную профилизацию обучения. Так, группой ученых-филологов
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Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева был разработан учебно-методический
комплекс «Юридическая лингвистика» [4].Общейметодологической базой исследования стали труды
зарубежных и казахстанских ученых, посвященные проблемам теории коммуникации и концепции
языковой личности, теории дискурса, журналистских текстов, юридической герменевтики и
лингвистических аспектов законотворчества, юрислингвистической экспертизы конфликтных
текстов, взаимодействия языковых, культурно-этических норм и норм права,исследования речевой
продукции, вовлеченной в судебную, следственную, производственно-правовую деятельность,
инвективности текста [5].
Теоретической и методической базой составления учебно-методического комплекса, как
подчеркивают авторы, послужили также исследования функционирования языка в области права,
проведенные Общественным центром экспертиз по информационным и документационным спорам
при Международном фонде защиты свободы слова «Әділсөз» (Алматы), учебно-исследовательской
Лабораторией юрислингвистики и развития речи в Алтайском государственном университете
(Барнаул), Российской региональной общественной организацией «Гильдия лингвистов-экспертов по
документационным и информационным спорам» (ГЛЭДИС, Москва), Региональной общественной
организацией Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» (Барнаул).
Рецензируемый учебно-методический комплекс дисциплины состоит из 4-х частей, каждая из
которых содержит материал как теоретического, так и практического характера.
В первой части «Юридическая лингвистика. Тезисы лекций и практические задания»
представлены разработки основных тем, рассматривающих лингвистический статус правовой
коммуникации, нормы профессионального речевого поведения специалистов, работающих в
юридической сфере (ситуации общения, устойчивые этикетные формулы обращения); особенности
юридического языка, его устройство и сферы функционирования; современные методы
юрислингвистики и лингвоюристики, приемы техники юридического письма; правила
квалифицированной оценки юридического текста с использованием актуальных методов построения
системы логической аргументации при характеристике субъектов права. Подробно изложены
ортологические и суггестивные аспекты речевой деятельности юристов, манипулятивное и
инвективное функционирование языка;конфликтогенный потенциал языкового знака,предмет
словесного правонарушения (распространение сведений, порочащих деловую репутацию,
унижающих честь и достоинство личности; оскорбление, клевета, публичные призывы к
экстремистской деятельности, возбуждение вражды, ненависти, унижение человеческого достоинства
по мотивам принадлежности к нации, расе, религиозной, социальной группе).
Вторая книга является хрестоматией, цель которой помочь обучающимся успешно освоить на
базе ключевых первоисточников необходимый минимум специальной информации. Выработка
навыков сравнительно-критического анализа и углубленного осмысления программного материала,
формирование предметных и деятельностных лингвистических компетенций невозможна без
ознакомления с идеями, мыслями, взглядами известных ученых в области юрислингвистики.
Тексты, представленные в хрестоматии, рекомендуется использовать при подготовке к
практическим и семинарским занятиям с целью усвоения разнообразных вопросов
функционирования языка в правовой коммуникации, совершенствования навыков анализа
юридического дискурса, техники юридического письма, правил проведения разного типа
лингвистических экспертиз. Хрестоматия вносит определенный вклад в развитие и
совершенствование казахстанской судебной практики по делам о защите чести, достоинства и
деловой репутации и может стать своеобразным справочным изданием по критериям культуры речи,
которые должны служить освобождению текстов от оскорбительных выражений и оборотов, от
ненормативной, инвективной и обсценной лексики.
Третья книга «Юридическая лингвистика. Лингвоправовая терминология и аспекты
законодательства Республики Казахстан» включает в себя глоссарий по юрислингвистической
терминологиина казахском и русском языках, содержащий современный терминологический аппарат
действующего законодательства в Республике Казахстан, истолковывающий или комментирующий
юридические категории и понятия (термины). Знание терминологии необходимо для восприятия
ключевых понятий юридической лингвистики, их системного и унифицированного использования в
практике, при подготовке юрислингвистической и судебно-правовой экспертиз.
Целью четвертой книги «Юридическая лингвистика. Креолизованные тексты и образцы
лингвистических экспертиз»является выработка практических умений адекватной интерпретации и
обобщения
юридического
дискурса,
проведения
когнитивно-прагматического
анализа
конфликтогенныхкреолизованных текстов; овладение навыками исследования спорных юридических
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текстов по разным параметрам, проведения лингвистической экспертизы. Формулируются
методологические принципы и научно-методические подходы к анализу разных типов
креолизованных текстов с учетом казахстанской действительности, акцентируется внимание на
возможностях использования лингвистических знаний в рамках юрислингвистической экспертизы,
что в целом может послужить основой формирования компетенций обучающихся в контексте
модернизации профессионального образования в РК. В этой части комплекса собраны образцы
лингвистических экспертиз по важным темам, которые были предметом спора в судах Республики
Казахстан. В них анализируются вопросы назначения и проведения компетентной и объективной
лингвистической экспертизы, раскрыто содержание лингвистических экспертиз, особенности
проведения всестороннего языкового анализа (морфологического, стилистического, лексического и
пр.) спорных текстов, анализируются и обсуждаются часто используемые приемы манипулирования
сознанием.
Следует отметить, что в настоящее время учебно-методический комплекс по дисциплине
«Юридическая лингвистика» проходит апробацию среди студентов и магистрантов на элективных
курсах филологического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по таким дисциплинам, как «Языковая
личность в обеспечении связей с общественностью», «Интегративные процессы в гуманитарных
науках». Использование в учебном процессе материала «Юридическая лингвистика» способствует
формированию у студентов и магистрантов основ юрислингвистического мышления, навыков в
области системного подхода к решению задач экспертного анализа конфликтогенного текста,
проведения судебной психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы. Предлагаемые
задания для СРС и СРСП направлены на выработку практических умений правильной интерпретации
и обобщения юридического дискурса, правового тезауруса в законотворчестве и юридической
практике РК, проведения когнитивно-прагматического анализа юридических текстов, овладение
навыками выполнения юрислингвистической экспертизы особенно в свободе выражения и лексике
нетерпимости в интернете.Несомненно, внедрение этого и подобных курса в учебный процесс и
разработка соответствующих учебно-методических комплексов направлены на решение вопроса о
соответствии современного филологического образования потребностям общества в конкретных
специалистах-практиках, связанных с производством.
Нет сомнения в том, что осуществление механизмов внедрения новых лингвистических курсов
позволит достигнуть целей по модернизации учебного процесса в области филологии, созданию
новых направлений в казахстанской лингвистике, а также обеспечит реализацию одного из важных
направлений Государственной программы по развитию языков Республики Казахстан на 2011-2020
гг., в которой предусмотрено создание и обогащение лингвистического капитала Республики
Казахстан.
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Введение
Сети дискурсивных полей пронизывают все социальное пространство, являясь основой и
способом коммуникации для разного рода взаимодействий между людьми. Представление о
дискурсах как о полях и их пересечениях постепенно вытесняется концептологическим конструктом
– сетевые интеракции. Социальная сеть, как и коммуникации в пределах определенной сети является
дискурсивной сетью в том смысле, что участники сетевого взаимодействия обмениваются различного
рода информацией, представляющей из себя различные виды дискурса, при этом от количества
связей, которые имеет определенный пользователь, зависит степень распространения данного
дискурса.
Коммуникация, осуществляемая в online-пространстве, в конечном счете приводит к более или
менее значимым событиям в офлайн действительности (события арабской весны; дискредитация
имиджа кандидата в президенты Алена Жюппе [Tremblay 2016]; официальные заявления МИДа
России, которые были впоследствии признаны ложными). Поэтому отношение к общению в onlineпространстве как к виртуальному является опасным заблуждением, так как преуменьшение степени
влияния online-пространства на офлайн может иметь трагические последствия. Коммуникация в
рамках online-пространства стала новым способом социального взаимодействия [Ryabchenko,
Malysheva 2017] качество и результаты такого взаимодействия существенно не изменились, другим
стал формат и приемы.
Необходимо оценивать применение новых технологий, основанных на анализе контента как
продукта социальной коммуникации в online-пространстве [Градосельская 2001]. Это требует
выработку новых научных подходов и создание гибридных научных коллективов с целью анализа
социально-когнитивных трансформаций и прогнозирования тенденций развития социальной сферы.
В частности, необходимо анализировать сетевые данные методами реляционной социологии,
опираясь на методы лингводискурсивного и фолксономического анализа.
Теоретическая основа и методы исследования
Развитие online-пространства неизбежно влечет за собой усложнение социального
пространства и протекающих в нем процессов, что вызывает социально-когнитивные
трансформации. Online-пространство [Рябченко 2016] больше не является неким виртуальным
пространством, состоящим из различных симулякров. Оно становится неотъемлемой частью
социальной действительности, порождая процессы, которые определяют и трансформируют целые
социально-политические системы посредством цифровых коммуникаций.
Постинформационное общество, или сетевое общество, перешло на новую стадию своего
развития – «эра постправды» [Keyes 2004], в которой трансформация информационнокоммуникационных технологий, предоставляя практически
безграничные возможности
формирования контента, определяет основной вектор общественного роста ввиду возникновения
таких механизмов сдерживания или направления публичного дискурса как, например, фейковые
новости и «пузырь фильтров». Необходимо исследовать новые семиотические потоки [Шейгал 2000],
которые являются определяющими в процессе формирования направлений социальной
коммуникации в online-пространстве.
Суть совокупных методов реляционной социологии заключается в том, чтобы рассматривать
социальную реальность как динамичные разворачивающиеся отношения (транзакции),
продолжающиеся и непрерывные процессы, неотделимые от социально-культурных контекстов.
Лингводискурсивный анализ необходим для изучения процессов создания и интерпретации значений
и смыслов в контенте, формируемым пользователями в online-прострагстве. Семантический анализ
тегов и хештегов (фолксономический анализ) [Bell 2009] – это методика анализа практики
совместной категоризации пользователями создаваемого, воспроизводимого и потребляемого ими
контента (тексты, медиатексты, страницы сайтов, ссылки, посты в блогах, изображения, аудиозаписи,
фото, видео клипы и т. п.) в online-пространстве посредством произвольно выбираемых меток,
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называемых тегами и хештегами. Социально-когнитивный подход [Чалдини, Кенрик, Нейберг 2002] в
выявлении особенностей мышления, категоризации, восприятия социальной действительности,
использования языка, заключается в анализе когнитивных карт пользователей online-пространства,
представляющих собой облако хештегов, объединенных по принципу тематической релевантности по
отношению к родительскому хештегу и интерпретации полученных результатов посредством
методов лингвистической интерпретации, стилистического, контекстного и семантического анализа.
Применение вышеописанных исследовательских методов и приемов позволяет создать и
верифицировать теоретическую модель цифровой личности в эпоху постправды, разработать и
апробировать гибридный инструментарий исследования социально значимого контента в onlineпространстве.
Результаты
Online-пространство задаёт особую разновидность коммуникативной ситуации на уровне
межперсонального общения для репрезентации человека, организации, приложения – акторов onlineпространства – в качестве «цифровой личности». «Цифровая личность» определяется свободой входа
и выхода из коммуникативного пространства, перцептивной скрытостью, относительной
анонимностью и глобальной адресацией. Это определяет ее дискурсивные возможности: свобода
выражения мнения; влияние на конструирование социальных смыслов; структурирование и
трансляции сценариев возможного мира.
Хештеги, которые порождает «цифровая личность» в online-пространстве, – это гибридные
языковые образования, цифровые символьные знаки, которые в сочетании с ключевыми словами
формирующие единицу, обладающую высоким прагматическим потенциалом влияния на социальных
акторов – участников коммуникации. Данный потенциал способен произвольно реализоваться в
определенных социальных контекстах. Символьность хештега обуславливает как конструктивный,
так и деструктивный потенциал его влияния – компрессия всего многообразия смыслов и контекстов
для «запаковывания» их в лаконичный по форме хештег может приводить к искажениям в процессе
«дешифровки» послания, так же как и аккумулирования раннее не связанных с данной единицей
смыслов.
Важность хештегов заключается не только в том, что они способны объединять сообщения по
схожей тематике, но и в том, что они дают возможность исследователям online-пространства
проводить исследования опосредованного субъекта, образованного посредством фолксономии
тематик
информационных
объектов,
проводимой
пользователями
online-пространства.
Информационными объектами могут быть сообщения в онлайн социальных сетях, сайтах, блогах,
онлайн-СМИ или видеоролики.
В данной статье объектом нашего исследования послужило тематическое «облако» «фейковые
новости». Нами было рассмотрено опосредованное определение данного облака «фейковые новости»
пользователями Twitter, посредством анализа хештега #fakenews. В результате мы смогли получить
следующие данные, представленные на рисунке “Топ-10 хештегов, связанных с #fakenews”
.

Рис. Топ-10 хештегов, связанных с #fakenews
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что пользователи Twitter
опосредованно определяют тематическое облако «фейковые новости» через облачные компоненты:
“MAGA”, “Trump”, “CNN”, “MSM”, “Russia”; “media”, “AmericanPravda”, “PizzaGate”,
“CNNBlackmail”, “tcot”.
“MAGA” – политический неологизм, созданный и распространявшийся в виде хештега штабом
Д. Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Он обозначал призыв к возродению бывшего
величия Америки – “MakeAmericaGreatAgain”. “Trump” – это официальный хештег, которым
маркировался весь контент, связанный с предвыборной кампанией Дональда Трампа. “CNN” – это
официальный хештег новостного спутникового канала “Cable News Network” компании “Turner
Broadcasting System”. “MSM” (Mainstreammedia) – это хештег, который обозначает различные масс
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медиа, оказывающие влияние на большие группы людей. Этот хештег отражает и формирует
доминирующие мнения в информационно-новостном поле не только online-пространства, но и
офлайн. “AmericanPravda” – это политический неологизм, который был создан Джеймсом О’Кифом
для обозначения публикующихся им материалов, содержащих обличающую демократов
информацию. “PizzaGate” – это политический неологизм, который является аллюзией на
Уотергейтский скандал, и ассоциируется с педофилией, бывшей администрацией президента Барака
Обамы (посредством хештега #DrainTheSwamp) и #WikiLeaks. “CNNBlackmail” – хештег, который
соотносится с историей о видео-меме, появившемся в социальной сети “Reddit”, в котором
показывается как президент Д. Трамп наказывает CNN за предполагаемое распространение фейковых
новостей СМИ. “Tcot” – популярный хештег-акроним, обозначающий «топовые консерваторы в
Твиттер» –TopConservativesOnTwitter. Цель этого хештега – помочь пользователям с
консервативными взглядами найти единомышленников в online-пространстве.
Как показал анализ материала, стилистически все компоненты данного облака обладают
одинаковым эмоциональным зарядом по отношению к родительскому хештегу, что является
необходимым условием вхождения в определенное тематическое облако, и имеют негативную
коннотацию, так как объединены родительским хештегом #fakenews, содержащим в значении не
только компонент подделки, фальшивки, что следует из его названия, но и шутки, насмешки, сатиры,
пародии (вследствие чего fakenews также называют news satire илиmock news). Онлайн словарь
CambridgeDictionary определяет “fakenews” как ложные сведения о чем-либо, которые
распространяются по интернету или с помощью других медиа как новости и обычно создаются как
средство оказания влияния на политические процессы или как шутка. Вследствие чего каждый из
представленных компонентов, как и все они в совокупности, отражают отношение пользователей к
обозначенным хештегами понятиям как связанным со скандалами, вызванными распространением
заведомо ложной информацией и не заслуживающим абсолютного доверия. Соотнесенность каждого
из представленных компонентов с понятием fakenews, таким образом, отражает негативную
имиджевую тенденцию для понятий, выраженных хештегами в облаке #fakenews, уменьшение или
полную потерю авторитета.
На морфологическом уровне в состав облака входят как простые слова (Trump, Russia, media),
составные слова (AmericanPravda, CNNBlackmail), слова-слитки (PizzaGate,), а также сокращения
(CNN, MAGA, MSM, tcot). Несмотря на внешнюю нейтральность некоторых лексические
образований, входящий в состав облака (Trump, Russia, media, CNN, MSM, tcot также TCOT), они
двуплановы, так как фоновые знания пользователей о социально-политической обстановке в мире,
позволяют делать выводы о том, каким именно образом данные компоненты связаны с “fakenews”.
Д. Трамп известен как распространитель, а также ярый борец с “fakenews”; о связях с Россией и
Д. Трампом имеется большое количество ложной информации в сети; “CNN” и другие “MSM”
(средства массовой информации), как и новые “media” также активно создают и распространяют
ложные новости по самым актуальным вопросам современности; хештегом “tcot” автоматически
маркируется любой контент, связанный с деятельностью консерваторов, однако это отражает также и
отрицательное отношение к контенту (сообщения в Twitter, маркированные этим хештегом содержат
в своем составе такие единицы как ‘illegal’, ‘violation’, ‘radicalization’, ‘Clinton Radical Muslims’,
‘LasVegasShooting’, ‘Defendlibertyfromtheideologicalhighwaymen’). Другие компоненты облака
(PizzaGate, CNNBlackmail, AmericanPravda) более эксплицитны в своей оценочной модальности, и
имеют векторную двуплановость – они отрицательно направлены на обе стороны, вовлеченные в
скандал, представленный данными хештегами. “#PizzaGate” имплицирует отнесенность к противнику
Дональда Трампа – Хилари Клинтон, однако, именно сторонники Д. Трампа продвигали fakenews о
существовании о соучастии влиятельных лиц Вашингтона в массовом сексуальном насилии над
детьми); “#CNNBlackmail” отражает тенденцию подавления свободы слова и запугивания
журналистов властями (скандальные обвинения Д. Трампа в адрес средств массовой информации в
распространении fakenews), но с другой стороны ставит под сомнение этичность самих СМИ по
отношению к обычным людям (скандал, связанный пользователем социальной сети Reddit),
“«#AmericanPravda” содержит компонент Pravda, что является аллюзией к официальному печатному
изданию СССР и намекает на связь американских властей с Россией, а также обилию fakenews,
связанным с этой темой, но также связан с именем скандально известного провокатора, и
информации, исходящей от которого, тоже вряд ли можно доверять.
Гибридные языковые единицы – хештеги – становятся не просто средством коммуникации в
online-пространстве, но и при определенных обстоятельствах приводят к социальному действию, то
есть действию [Вебер 1990], которое затрагивает в своем целеполагании других людей или
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обусловлено их существованием и поведением. При этом не важен характер данного действия
(конструктивный или деструктивный), осведомленность о нем других, или же степень успешности
его реализации.
При опосредованном определении каждого из компонентов тематического облака, возможно их
лингвистическое и прагматическое расширение. Таким образом, можно проследить опосредованное
определение любого объекта, находящегося в online-пространстве. Анализ опосредованных объектов
в online-пространстве позволяет более точно описать и объяснить причины возникновения многих
процессов, протекающих в социально-политическом пространстве и их прагматический потенциал.
Заключение
Современная действительность, вызвавшая социально-когнитивные трансформации и
обусловившая появление новых дискурсивных стратегий, моделей и приемов оперирования языком,
в том числе для манипулирования информацией с целью достижения прогнозируемых результатов,
позволила выйти огромному количеству дискурсов в online-пространство. Существующая база
постоянно обновляющихся и эволюционирующих в своем прагматическом потенциале текстов
ставит перед исследователями новые задачи в изучении как способов трансформации языка, так и
стратегий, моделей и приемов его функционирования в онлайн. Очевидно, что с
усовершенствованием технологий, прагматический потенциал текста в online-пространстве
увеличивается в масштабах, которые сложно представить и измерить.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (Отделение гуманитарных и
общественных наук) в рамках научного проекта № 18-011-00910 «Модели и практики управления
политическим контентом в online-пространстве современных государств в эпоху постправды» (2018–
2020 гг., рук.Н. А. Рябченко).
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LİNQVOKULTUROLOGİYA MİLLİ MƏDƏNİYYƏTİN DİLDƏ
İNİKASINI TƏDQİQ EDƏN SAHƏ KİMİ
Eminli B.I.
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan
resadok50@gmail.com
Açar sözlər: dil, linqvistika, linqvokulturologiya, milli mədəniyyət, etnolinqvistika, milli xarakter
XXI əsrdə linqvistika fəal şəkildə elə bir cərəyan işləyib hazırlayır ki, burada dil sadəcə
kommunikasiya və dərketmə vasitəsi kimi deyil, millətin mədəniyyət kodu kimi nəzərdən keçirilir.
V.F.Humboltdun, A.A.Potebnyanın əsərləri ilə belə yanaşmanın fundamental əsasları qoyulmuşdur.
Məsələn, V.Humboldt təsdiq edirdi ki, “Mənim dilimin sərhədləri dünyagörüşümün sərhədlərini bildirir.”
Linqvokulturologiya linqvistika və kulturologiyanın kəsişməsi nəticəsində yaranmışdır. O, xalqın
dilində öz əksini tapan və möhkəmlənən xalqın mədəniyyətini tədqiq edir. Bu, yalnız iki əlaqəli elmin
birləşməsi nəticəsində yaranan elm deyil, məhz elə bir yeni elmi istiqamətin hazırlanmasıdır ki, faktların
məhdud və dar səviyyədə öyrənilməsinin qarşısını alır, bununla da onların yeni izahını verməyi təmin edir.
Dilçiliyin xüsusi sahəsi kimi linqvokulturologiya XX əsrin 90-cı illərində meydana gəlmişdir. Onun
dəqiq və zidd olmayan kriteriyalar əsasında yaranmasının dövrləşdirilməsi uğurla başa çatmayıb. Birincisi,
hələ ki çox az vaxt keçmişdir, ikincisi müəyyən müddət ərzində mövcud olan elmin nəticələrinin
qiymətləndirilməsi R.M.Frumkinanın qeyd etdiyi kimi, obyektiv ola bilməz, çünki bu nəticələr elmin
müəyyən sahəsi ilə məşğul olan tədqiqatçının subyektiv fikirlərini əks etdirir. Dil haqqında elm olan
linqvistika istənilən humanitar elmlər sistemində avanqard metodoloji mövqe tutur və mədəniyyətin
öyrənilməsində onsuz keçinmək mümkün deyil. Dil yalnız millətin müasir mentallığına daxil olduğumuz
bir yol kimi deyil, həm də qədim insanların dünyaya, cəmiyyətə və özlərinə baxışı kimi nəzərdən keçirilir.
Ötüb keçən əsrlərin səs-sorağı bu gün atalar sözlərində, məsəllərdə, frazeologizmlərdə, metaforlarda,
mədəniyyət simvollarında və s. qorunub saxlanılır.
Humanitar biliklər sırasında linqvokulturologiya millətin mahiyyətinə təsir edir, buna görə də tarix
və fəlsəfə insanın daxili aləmi ilə nəyi bağlayırsa, dilin dəqiqliklə öyrənilməsi özündə bunların hamısını
əks etdirməlidir. V.F.Humboltdun fikrincə, dildə xalqın özünəməxsusluğu cəm olub.
Dil yalnız reallığı əks etdirmir, o, həm də insanın yaşadığı xüsusi reallığı yaradaraq təsrif edir. Məhz
buna görə də minilliyin dönüşü fəlsəfəsi dilin istifadəsi əsasında inkişaf edir.
Dövrümüzün görkəmli mütəfəkkiri olan A.M.Heidegger dili “varlıq evi” adlandırıb. “Milli
mədəniyyət millətin, xalqın mənəvi xarakterini müəyyən edir və millət o zaman yaşamaq səlahiyyətinə malik
olur ki, onun mükəmməl mədəniyyəti olsun”. (1.78)
Aydındır ki, insan uşaqlıqdan dili və onunla bərabər öz xalqının mədəniyyətini mənimsədiyi zaman
yetkin insan olur. Xalqın mədəniyyətinin bütün incəlikləri onun dilində əks olunur ki, bu da spesifik və
unikaldır, çünki özündə dünyanı və insanı müxtəlif cür əks etdirir.
Bəşəriyyət haqqında məlumat insana linqvistik kanalla gəlir, buna görə də insan predmet və əşyalar
dünyasına nisbətdə daha çox onun özü tərəfindən yaradılmış intellektual, mənəvi sosial tələbatlar dünyasında
yaşayır. Böyük məlumat payı insana söz vasitəsilə gəlib çatır. Onun cəmiyyətdə uğuru da sözdən nə qədər
məharətlə istifadə etməyi ilə əlaqədardır. Belə ki, bu yalnız nitq mədəniyyəti planında deyil, dilin sirlərinə
daxil olmaq bacarığı ilə əlaqədardır. Filosoflar deyir ki, hətta hər hansı bir əşya və məfhumun adını göstərən
sözü dəqiqliklə başa düşdükdə əşyəvi dünyaya daha asan bələd olmaq mümkündür.
Bir çox tədqiqatçılar xarici dili öyrənməyin zəruriliyini mədəniyyəti öyrənməyin komponenti kimi
qeyd edir və etiraf edirlər ki, dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi məsələlərinin öyrənilməsi və onun dilin
tədrisi təcrübəsində əks olunmasına tələbatın artdığı bir zaman gəlmişdir.
Hər bir insan müəyyən bir mədəniyyətə məxsusdur ki, bu mədəniyyət də özündə milli adət-ənənələri,
dili, tarixi, ədəbiyyatı cəmləşdirir. Ölkələrin və onların xalqlarının iqtisadi, mədəni əlaqələri
mədəniyyətlərarası kommunikasiyaların dil şəxsiyyətini öyrənərək dil və mədəniyyətin nisbətinin tədqiqi ilə
əlaqədar mövzuları aktual edir. E.Sepir yazır ki, dil mədəniyyətin elmi tədqiqində daha böyük əhəmiyyətə
malik rəhbər başlanğıcı əldə edən bələdçidir. (5.)
Linqvokulturologiya hazırda linqvistik tədqiqatların aparıcı istiqamətlərindən biridir. O, dilin
ruhundan və ya dil mentallığı ilə əlaqədar olan hadisələrdən irəli gəlir. Linqvokulturologiya nitq
mədəniyyətinin milli-mədəni spesifik təşkili qaydalarını öyrənir, hər bir xalqın dilində əks olunan onun
mənəviyyatını, kollegiallığını əks etdirir. Ölkəşünaslıq və etnolinqvistikadan fərqli olaraq,
linqvolkulturologiya dildə əks olunan, fəaliyyət göstərən mədəni dəyərlər sistemi kimi obyektlərin bütöv
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halda nəzəri-təsviri tədqiqini və E.Sepir-B.Uorfun hipotezinə görə, linqvistik nisbilik nəzəriyyəsinə əsasən
müxtəlif dillərin (xalqların) linqvokulturoloji sahələrinin təzadlı təhlilini özündə təqdim edir.(5.)
Dil mənadan dünyaya çıxır, məna isə elə bir cığırdır ki, dili dildənkənar reallıqla birləşdirir. Dil
hadisələrinin arxasında müəyyən sosial mədəniyyət dayanır. Dünyanın dil mənzərəsinin arxasında dünyanın
sosiomədəni mənzərəsi durur. Danışıq dilindən real istifadə etmək üçün dilin arxasında yerləşən dildənkənar
faktların cəmini bilmək lazımdır. “Dil-mədəniyyət” probleminə artan maraq “dil-mədəniyyət”
konsepsiyasının terminoloji inventarı sferasına daxil olan anlayışların mənbə, parametr və tədqiqat
metodlarının dəqiqləşdirilməsi zəruriliyini daha təcili edir. Bu həmin o çarpaz fikirdir ki, insanı öyrənən
elmlər arasındakı sərhədi darmadağın edir, belə ki, insanı dildən kənar öyrənmək olmaz.
Dil milli mədəniyyətin əsas ifadə və mövcudluq formasını özündə təqdim edir. E.Sepir yazırdı: “
Mədəniyyəti cəmiyyətin nə düşünüb, nə etdiyi kimi müəyyən etmək lazımdır. Dil də elə necə
düşündüklərimizdir.”(5.) Beləliklə, dil mədəniyyətinin
rellaşmış daxili ifadə forması, mədəniyyət
biliklərinin akkumulyasiya vasitəsi kimi çıxış edir. Mədəniyyətin başlıca təyinatı şəxsiyyətin mənəvi
zənginləşməsi vasitəsi oolmaqdır. İnsan maddi və mənəvi mədəniyyət üçün spesifik olan bir çox dillərə
yiyələnməklə “mədəniyyət dünyasına” daxil olur. Mədəniyyətin milli xarakteri müxtəlif xalqların dillərinin
və mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsirini, onların dünya mədəniyyətinin, bütün bəşəriyyətin nailiyyətlərinin
tam fundamental əsasına çatana qədər qarşılıqlı zənginləşməsini ehtimal edir. Mədəniyyət xalqın yaradıcılığı
olaraq milli (spesifik) və ümumi (beynəlxalq) birliyidir.
Linqvokulturologiya elə bir humanitar elmdir ki, canlı milli dildə təcəssüm edilən və dil proseslərində
üzə çıxan maddi və mənəvi mədəniyyəti öyrənir. Məhz bu saahə dilin yaranma, inkişaf, qorunma və
ötürülməsi vasitəsi kimi fundamental funksiyasının necə həyata keçdiyini müəyyənləşdirməyə və izah
etməyə imkan verir. Onun məqsədi dil vahidlərində təcəssüm edən, mədəniyyəti qoruyub, ötürən vasitələri
öyrənməkdir.
Bütün humanitar elmlərin ümumi obyekti insandır, predmeti isə hər elmdə məxsusidir – insanın
müəyyən fəaliyyəti və onun yaradıcılığı. Linqvokulturologiyanın əsas vəzifəsi mədəni informasiyanın
ötürücüsü olan dilin mədəniyyətlə və bu mədəniyyəti dildən istifadə edərək yaradan insanla qarşılıqlı
münasibətlərini tədqiq etməkdir. Bu elmin obyekri bir neçə fundamental elmin – linqvistika və kulturologiya,
etnoqrafiya və psixolinqvistikanın kəsişməsində yerləşir.
Bu elmin predmeti mədəniyyətdə simvolik, etalon, obrazlı-metaforik məna qazanmış dil vahidləridir
ki, onlar şəxsi insan şüurunda cəmləşmiş, miflərdə, əfsanələrdə, mərasim və ayinlərdə, folklor və dini
diskurslarda, poetik və bədii nəsr mətnlərində, frazeologizmlərdə və metaforalarda, simvol və paremiyalarda
(atalar sözü və məsəllərdə) sabitləşmişdir. Niyə məhz frazeologizm, metafora, simvol vəs s. ifadələr? Məsələ
bundadır ki, bu ifadələr xalqın mədəniyyəti və mentaliteti haqqında ən qiymətli məlumat mənbəyidir, onlarda
mif, əfsanə, adətlər sanki konservləşdirilib. Frazeologizmlər həmişə dolayı yolla insanların, sosial sistemin ,
dövrlərinin ideologiyasını səhər işığının bir şeh damlasında əks olunduğu kimi əks etdirir. Eyni sözləri
metafora, simvol və s. haqqında da demək olar. İnsanlar gündəlik məişətdə dilin keyfiyyəti üzərində
düşünmədən bir-biri ilə ilə ünsiyyət saxlayırlar. Öz nitqinin-danışığının qayğısına qalmaq insanların yadına
düşmür, çünki nitq prosesində səslənmə forması yox, məna, məzmun dərk edilir. İnsanlar hazır fikirləri
söyləməklə ünsiyyətdə ola bilirlər. Bu da çox zaman insanın fikir tənbəlliyindən irəli gəlir. Belə ifadələr hər
bir xalq üçün məxsusidir. Azərbaycan xalqının özünəməxsus ifadə və idiomları, metafora, atalar sözü və
məsəllər var ki, bunlar məhz bu dilin daşıyıcıları üçün xarakterikdir. Azərbaycanlılar yeganə xalqdır ki,
müraciət edilərkən “can”, “ay can” deyə cavab verirlər. “Başına dönüm”, “qurban olum”, “mən ölüm”, sən
Allah”, “sən mənim canım”, “Allahı sevərsən”, “Allah haqqı”, “çörək haqqı”, “çörək kəsmək” və s. ifadələr
canlı danışıq dili üçün spesifik olsa da, xalqın mədəni-etnik təfəkkürünün məhsuludur. Eyni zamanda dil
xalqın milli xarakterini də özündə əks etdirir.
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I BÖLMƏ
DİLLƏRİN LİNQVODİDAKTİK BAXIMDAN MÜQAYİSƏLİ-TİPOLOJİ
TƏDQİQİ, TƏSVİRİ VƏ TƏDRİSİ
I СЕКЦИЯ
CРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ,ОПИСАНИЕ
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Kauzativlik universal dil kateqoriyası kimi əksər dillərə xasdır. Dilin qrammatik quruluşundan asılı
olaraq kauzativlik müxtəlif yollarla öz ifadəsini tapır. Azərbaycan dili sintetik quruluşa malik olduğu
kauzativlik morfoloji yolla ifadə olunur. Әsasən -dır, -dir, -dur, -dür və -t şəkilçilərindən istifadə edilir.
Məsələn, Məktubu göndərt. Ocağı söndürt. Döşəməni sildirt. Körpəni yedizdirt. Hansı şəkilçinin işlənməsi
sözün morfoloji quruluşundan asılıdır.
Məlum olduğu kimi müasir ingilis dili əsasən analitik quruluşa malikdir, yəni qrammatik
kateqoriyaların ifadə olunmasında analitik formalar çoxluq təşkil edir. Bu vəziyyət feillərdə özünü daha
qabarıq şəkildə göstərir. Buna misal olaraq feilin zaman formalarını, feilin məchul növünü, feilin vasitəli
şəkilçilərini göstərmək. Mövzumuzla bilavasitə əlaqədar olan kauzativlik kateqoriyası da öz ifadəsini əsasən
analitik yolla tapır. Demək olar ki, müasir ingilis dilində kauzativliyin sintetik yolla ifadəsi yoxdur.
Eyni zamanda qeyd etmək istərdik ki, bəzi hallarda kauzativlik sadəcə olaraq səsdəyişməsi vasitəsilə
düzəlir, məsələn:
to sit – oturmaq; to set – qoymaq, düzmək
to lie – uzanmmaq; to lay – qoymaq, düzmək
to fall – yıxılmaq; to fell – doğramaq, yıxmaq
to rise – qalxmaq; to raise – qaldırmaq
He sat there. – O, orada oturdu. He set the books on the table. – O, kitabları stolun üstünə düzdü.
He lies on the sofa. – O, divanın üstündə uzanır. She lays the table. – O, süfrə açır.
The sun rises. – Günəş çıxır, qalxır. He raises his head. – O, başını qaldırır.
The trees fall. – Ağaclar yıxılır. The man feels the tree. – Kişi ağacı doğrayır.
Göstərilən nümunələr müasir ingilis dili üçün səciyyəvi deyil. Onların işlənməsində vahid bir sistemlik
özünü göstərmir. Bu vəziyyət qədim ingilis dili üçün xarakterikdir.
Sual oluna bilər: Müasir ingilis dilində kauzativlik hansı analitik vasitələrlə ifadə olunur? Bu sualı
cavablandırmaq müəyyən dərəcədə çətinlik törədir, ona görə ki, kauzativliyin analitik yolla ifadə
olunmasında vahid bir prinsipdən çıxış etmək qeyri-mümkündür. Bu məqsədlə aşağıdakı feillərdən istifadə
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edilir: to let, to make, to get, to have, to keep, to set. Qeyd edilən feillər həm əsas, həm də köməkçi feil kimi
işlənir. Köməkçi feil kimi onların hər biri kauzativliyin ifadə olunmasında mühüm rol oynayır. Konkret
olaraq məqalədə to get feilinin kauzativliyin ifadə olunmasında rolundan danışmaq nəzərdə tutulur.
To get köməkçi-kаuzаtiv fеil kimi. To get fеili çохmənаlı fеildir. “Oxford Advanced Learner’s
Dictionary of Current English” lüğətində to get fеilinin оn yеddi mənаsı və sаysız-hеsаbsız birləşməsi vаr.
Şübhəsiz, оnlаrın hаmısını sаdаlаmаğа еhtiyаc yохdur. Bizi to get fеilinin ikinci və аltıncı mənаlаrı
mаrаqlаndırır:
a) cause to be or become - bir şеyin mövcudluğunа, yаrаnmаsınа səbəb оlmаq
He got his wrist broken. - О, biləyini sındırtdı.
The farmer got his planting done before the rains came. - Fеrmеr yаğışlаr düşməzdən əvvəl sаhəsini
şumlаtdırdı.
b) to cause smb/smth to do smth. - kimisə/nəyisə hər hаnsı bir işi görməyə məcbur еtmək
You’ll never get him to understand. - Siz hеç vахt оnu bаşа sаlа bilməyəcəksiniz.
I can’t get her to talk. - Mən оnu dаnışmаğа məcbur еdə bilmirəm.
I must get my hair cut. - Mən sаçımı kəsdirməliyəm.
İlk bахışdа bеlə görünür ki, to have və to get fеilləri sinоnim sözlər kimi işlənir. Düzdür, оnlаrın hər
ikisinin ümumi kаuzаtivlik (təhriklik) sеmаsı vаr, lаkin оnlаrın hər birinin müхtəlif mənа kоmpоnеntləri vаr.
To have fеili stаtik vəziyyəti bildirməklə yаnаşı mənsubluq sеmаsını, to get fеili isə bu və yа digər çətinlyii
müəyyən təşəbbüslə аrаdаn qаldırmаq sеmаsını göstərir. Mənа fərqləri yаlnız gеniş mətn səviyyəsində özünü
dаhа аydın göstərir.
Müхtəlif birləşmələrdə gеniş şəkildə işləndiyini nəzərə аlаrаq to get fеilinin tаriхən fоrmаlаşmаsınа
nəzər sаlmаq tədqiqаtın хеyrinə оlаrdı. To get fеili 1200-ci ildə ingilis dilinə skаndinаviyа dilindən
kеçmişdir. Bu fеilin kаuzаtivlik funksiyаsı qısа bir müddətdə inkişаf еtmiş və ХIII-ХIV əsrlərdə yеni mənа
kəsb еtmişdir: müəyyən səy nəticəsində nəyəsə nаil оlmаq. Bеləliklə to get fеili köməkçi fеil kimi
kаuzаllığın оpеrаtоru kimi fоrmаlаşdı. Tədricən оnun bu funksiyаdа işlənməsi gеnişlənir və get fеilli аnаlitik
pаrаdiqmlər yаrаnır [3, s. 6].
Еyni zаmаndа qеyd еtmək lаzımdır ki, to get fеili köməkçi fеil kimi də işlənir. Bu zаmаn to get fеili to
be fеilinin sinоnimi kimi çıхış еdir [2, s. 225].
The cat got run over (by a bus). - Pişik аvtоbuslа vuruldu.
Get-passive - fоrmаl üslubdа bir qаydа оlаrаq nаdir hаllаrdа işlənir.
The house is getting rebuilt. - Еv yеnidən tikilir.
The story got translated into English. - Hеkаyə ingilis dilinə tərcümə еdildi.
Tədricən get-passive fоrmаnın işlənməsi be + PII fоrmаsını əvəz еdir. The chair was broken tipli
pаssiv cümlələr The chair got broken tipli cümlələrlə əvəz еdilir.
Ümumiyyətlə, üçüzvlü birləşmələrdə, ikiüzvlü birləşmələrdən fərqli оlаrаq get birləşməli kоnstruksiyаlаrdа
kаuzаllıq hаdisəsi bаş vеrir [1, s. 235]. Məsələn, Get Tom there. - Tоmu оrаyа аpаrın.
To get fеili kаuzаtiv fеil kimi аşаğıdаkı cümlə mоdеllərində işlənir:
1. Pop stole my necklace, and got me to run away with him (B.Shaw, 309).
2. I’ll get him to sing later on. All Dublin is raving about him (J.Joyce, 209).
А.M.Dluqоsun аpаrdığı hеsаblаmаlаrа görə qеyd еdilən cümlə tiplərində məsdərin оbyеkti kimi
əsаsən şəхs əvəzliyinin оbyеkt hаlı işlənir. Bu vəziyyət təхminən 83% təşkil еdir [3, s. 11]. Әvəzliyin
işlənməsi təsаdüfi хаrаktеr dаşımır. Bеlə ki, əvəzlik söyləmin tеmаsı kimi çıхış еdərək təkrаrın qаrşısını
аlmаq üçün аnаfоrik mənаdа işlənir.
Dil fаktlаrının təhlili göstərir ki, məsdərin оbyеkti kimi еyni zаmаndа cаnlı vаrlıqlаrı bildirən ümumi
isimlər və həmçinin хüsusi isimlər də işlənə bilər. Məsələn,
1. I could get Mr. Kahn to come around to fix it tomorrow (G.Masterton, 4).
2. ...get Basil to tell you why he won’t exhibit your picture (O.Wilde, 112).
3. In London I get the office typist to decipher (araşdırmaq) it and make me a typed copy; but here
there is nobody (B.Shaw, 130).
Ümumi və хüsusi isimlərin işlənməsini оnunlа izаh еtmək оlаr ki, həmin fеili birləşmədə оnlаr bilаvаsitə
üçüzvlü birləşmənin ikinci dərəcəli subyеkti kimi çıхış еdir. Dil faktlarının təhlili göstərir ki, qеyd еdilən cümlə
mоdеlləri аnаlitik kаuzаtivliyin əsаs vаsitələrindən biri kimi çıхış еdir.
Get tərkibli аnаlitik kоnstruksiyаdа indiki zаmаn fеili sifətin də işlənməsinə təsаdüf еdilir:
They are going to try to get my arms working (G.Masterton, 97). - Оnlаr mənim qоllаrımın
işlədilməsinə cəhd еdirlər və yахud Оnlаr cəhd еdirlər ki, kimsə mənim qоllаrımı işlətsin.
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А.M.Dluqоş qеyd еdir ki, indiki zаmаn fеili sifətin işlənməsi çох аzlıq təşkil еdir: 3,3%. О, оnu dа
nəzərə çаtdırır ki, fеili sifətin işlənməsi çох pеrspеktivli görünür. Fеili sifətin işlənməsi birləşmənin prоsеsvəziyyətini bildirir [ , s. 14].
İndiki zаmаn fеili sifətindən fərqli оlаrаq kеçmiş zаmаn fеili sifəti gеniş şəkildə to get fеilindən sоnrа
işlənir. Həmin birləşmənin işlənməsi ХVI əsrin bаşlаnğıcınа təsаdüf еdir. Hаl-hаzırdа оnun işlənməsi gеniş
yаyılmış və 29,1% təşkil еdir. Bu qəbildən оlаn birləşmələrdə hərəkətin icrаçısı аydın dеyil. Burаdа
kаuzаllıqlа pаssivlik mənаlаrı birlikdə özünü göstərir [3, s. 16].
Get the letter finished before dinner (B.Shaw, 47). - Məktubu nаhаrdаn əvvəl qurtаrtdır.
And it is a relief not to get legs painted (G.Galsworthy, 200). - Qıçlаrı rənglətdirməmək yüngüllük
dеyil.
Yаddа sахlаmаq lаzımdır ki, bu qəbildən оlаn cümlələr Аzərbаycаn dilinə bilаvаsitə fеilin icbаr növü
vаsitəsilə tərcümə еdilir.
Ümumiyyətlə götürdükdə to get fеili “köməkçi-kаuzаtiv” fеil kimi işlənməklə yаnаşı bir çох
birləşmələrdə də işlənir.
Q.Q.Silnitskiy dil materiallarına əsaslanaraq köməkçi-kаuzаtiv fеillərin işlənmə tеzliyini аşаğıdаkı
kimi göstərir: lеt - 39,5%; mаkе - 34,3%; gеt - 10,3%; hаvе - 9,3%; kееp - 4,2%; sеt - 2,4% [4, s. 17].
Təqdim еdilən bu hеsаblаmаdаn аydın оlur ki, kаuzаl əlаqələrin ifаdə оlunmаsındа vаhid bir
prinsipdən çıхış еtmək qеyri-mümkündür. Оnа görə də tədris prosesində hər bir fеilin işlənməsinə fərdi
yаnаşmаq lаzımdır.
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Проблема взаимосвязи структуры слова, его содержания, значения и обозначения на
протяжении достаточно длительного времени привлекала внимание многих лингвистов. Вопросы
словообразования в русском языке рассматривались ещё И.А.Бодуэном
де Куртене,
Ф.Ф.Фортунатовым, В.В.Виноградовым и многими другими. Объектом нашей работы стали русские
существительные со значением лица с точки зрения их морфологической структуры, свойственной
им как определенной единице системы языка. Особое внимание уделялось не только выделению
морфемного состава слова, но и определению того, в каких отношениях друг с другом эти морфемы
находятся с точки зрения современного состояния языка (синхронный срез) и с точки зрения его
истории (диахронический анализ). Проведенный нами анализ суффиксальной деривации конкретной
группы русских существительных отражает словообразовательные процессы в русском языке в
течение достаточно продолжительного периода его развития.
Априори, что любой словообразовательный элемент в языке обладает собственной семантикой.
Еще Б.Г.Головин [1] писал, что слово является носителем не только лексического и грамматического,
но и словообразовательного значения. В сфере наименования лица в русском языке носителем
значения чаще всего является именно суффикс, поэтому вполне корректно говорить о «суффиксах
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лица» как особой лексико-грамматической единице русского языка. Предметом нашего анализа стали
собственно русские суффиксы лица мужского и общего рода, либо суффиксы заимствованные, но
настолько адаптированные русским языком, что как заимствованные не воспринимаются. Суффиксы
лица женского рода анализируются в корреляции с суффиксами мужского рода. Не рассматривали
мы и суффиксы лица, образующие ЛЕ со стилистической модификацией (типа: старичок,
сиротинушка, дурачина, ворюга и т.п.).
Для анализа нами были отобраны Академические словари русского языка как наиболее полные,
нормативные описания языка на каждом конкретном историческом этапе начиная с первого Словаря
Академии Российской (Словарь 1806 г.), и кончая словарями современного русого языка начала ХХI
века [2-7], из которых была сделана выборка соответствующих ЛЕ. Далее нами было сделано
описание принципов суффиксального словообразования в русском языке, выделены модели
словообразовательных типов и дана характеристика словообразовательных суффиксов лица с
синхронном и диахроническом планах. Были рассмотрены вопросы взаимовлияния суффиксов и их
грамматическая активность также в синхроне и диахроне, и сделана попытка прогнозирования
продуктивных путей суффиксального словообразования русских существительных со значением
лица. Построенная система моделей суффиксального словообразования может заинтересовать не
только собственно лингвистов, но и методистов – как лингвистическая основа для построения
пособий по русскому языку (как родному, так и иностранному).
«Суффикс лица» придает слову общее значение одушевленности и дополнительное значение
деятеля (мужского, женского или общего рода). Большинство русских суффиксов многозначны.
Среди суффиксов с основным значением «носитель признака» большая часть могут образовывать как
одушевлённые, так и неодушевлённые существительные. При этом определенное значение имеет
мотивирующая основа слова – некоторые суффиксы образуют от одного типа основы только
существительные со значением лица, а от других основ – также и неодушевлённые существительные.
Например, суффикс –чик/-щик от именных основ образует только одушевленные существительные,
а от глагольных – и одушевленные, и неодушевленные. В русском языке суффиксов, которые
являются только «суффиксами лица» и не образуют неодушевлённые существительные, очень
немного, и они в основном заимствованные (-ист, -ант, -ург), хотя образуют новые ЛЕ как от
заимствованных основ, так и от исконно русских (идеалист/хорошист; адресант/подписант).
Как и любая другая языковая единица, суффикс может быть исконно русским и
заимствованным. При этом заимствованные суффиксы могут быть адаптированы русским языком
настолько, что перестают восприниматься как чужеродные, иноязычные. Разные специалисты
рассматривают этот вопрос по-разному. И.Гаршин [8] считает, «что почти все русские суффиксы
были уже в праславянском языке, где они образовались из более древних праиндоевропейских
морфем». Как заимствованные он выделяет только –ист, -изм, -аж. Анна Каминьска [Каминьска,
2009] считает, что такие суффиксы лица как –анин, --ак, --ар/-арь, -ач, -ина, -ка, -ыка, -ик, -ух, -ца,
-ырь, -ий и некоторые другие образовались ещё в праславянскую эпоху и перешли в современный
русский через древнерусский. А суффиксы –ант, -ер/-ёр и –ачей/-чий заимствованы уже собственно
русским языком – первые два появились в Петровскую эпоху, последний – более раннее
заимствование из тюркских. В.С.Гимпелевич [9] делит заимствованные суффиксы лица на
интернациональные (типа –ист), заимствованные (типа -ер/-ёр), которые генетически принадлежат
конкретному языку, но полностью адаптированы русским, и на иноязычные (типа –инг), которые
несвойственны русскому и недостаточно им освоены, т.е. воспринимаются как «иностранные». В
некоторых случаях в русском языке в качестве заимствованного суффикса выделяется единица,
которая в языке-источнике таковой не являлась. Например, Академическая грамматика [10] выделяет
как суффикс формант –мейстер (хормейстер, почтмейстер, полицмейстер), хотя в языке-источнике
все эти слова были сложными образованиями с именной основой мейстер=мастер. То же произошло
с англоязычными заимствованиями с формантом –мен/-ман (бизнесмен, шоумен, омбудсман), в
которых man=человек стало восприниматься как суффикс лица. В ЛЕ типа казначей, зурначей
присутствует тюркский суффикс лица –çı, который трансформировался в русском языке в –чий/-чей.
Некоторые из этих слов имели варианты с исконно русскими суффиксами –чик/-щик и –ник
(кормчий – кормщик, оружейничий – оружейник). Так же в заимствованных словах ямщик,
барабанщик, духанщик исконный тюркский патронимический суффикс –çı/-cı трансформировался в
русский –чик/-щик. Суффикс –чик считается фонетической вариацией исконно русского -щик.
Однако в словах типа мальчик, голубчик, субчик, он очень четко коррелируется с другим тюркским
суффиксом –çik/çük с тем же значением уменьшительности-ласкательности (сравни: anacik,
Osmancik, çocuk), поэтому можно предположить, что достаточно длительные и интенсивные
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контакты с носителями тюркских языков привели к тому, что данный иноязычный языковой формант
был воспринят и адаптирован русским языком по аналогии с уже имеющимся исконным (-чик), но с
дополнительным значением, и перестал восприниматься как заимствованный.
Проведенный нами анализ синхронного среза суффиксальной системы современного русого
языка применительно к именам существительным со значением лица и диахроническое
прослеживание этого типа существительных позволили нам описать словообразовательные типы
суффиксальных образований в рамках конкретного словообразовательного поля [11]. При
построении словообразовательных моделей мы брали за основу не мотивирующее слово, а
собственно суффикс лица. Нами также учитывалась такая характеристика, как валентность суффикса,
т.е. его способность присоединяться к различным с грамматической точки зрения основам. При
построении словообразовательной модели мы учитывали маркированность по одушевленности и по
родовой категории, а за основную ранговую оценку принимали валентность суффикса как первичную
и его продуктивность как вторичную.
Всего нами было выделено более 50 суффиксов лица, которые образуют существительные
мужского и общего рода. Наиболее продуктивным на протяжении всей истории русского языка
оказался пятивалентный суффикс –ник, который образует ЛЕ со значением лица практически от всех
значимых частей речи, а также от сложносокращенных слов и аббревиатур (крепостник, работник,
виновник, десятник, сообщник, колхозник, кегебешник) Всего нами была выделена 21
словообразовательная модель с этим суффиксом. Регулярным модификационным суффиксом для
образования слов женского рода в этом случае является суффикс –ниц(а). Среди многовалентных
суффиксов лица нами был выделен пятивалентный суффикс –ак (бурсак, большак, вожак, свояк,
третьяк), который был достаточно продуктивным до начала ХIХ в., но в настоящее время потерял
свою продуктивность. На втором месте по продуктивности исконно русский трёхвалентный суффикс
–ец/-(л)ец. Здесь выделены 14 словообразовательных моделей от основ имени, глагола и
прилагательного. Этот суффикс также участвует в создании новых ЛЕ от сложных слов и
аббревиатур (горец, борец, глупец, парткомовец, ооновец). Модификационными суффиксами
женскости для него выступают суффиксы –к(а)/-анк(а)/-янк(а), или –ица. На третьем месте
трёхвалентные суффиксы –щик/-чик (во всех вариациях), которые имеют 10 и 9
словообразовательных моделей соответственно. (бакенщик, конопатчик, подёнщик, антисоветчик,
кавеэнщик). Для них модификационным суффиксом женскости является суффикс –иц(а). Все эти
суффиксы очень продуктивны, присоединяются и к русским, и к заимствованным основам, а также
коррелируются со словосочетаниями (международник, марафонец). Трёхвалентный суффикс –ик
менее продуктивен, чем суффикс –ник, его отглагольные образования многие лингвисты ставят под
сомнение. Он образует новые ЛЕ как от русских, так и от заимствованных основ (косметик, деловик,
критик). С ним, как и со всеми предыдущими суффиксами,
возможны префиксальные,
суффиксальные и префиксально-суффиксальные образования. Модификационным суффиксом
женскости для него является суффикс –чк(а). Среди трёхвалентных суффиксов также суффиксы –ач,
-ун, -арь /-ар (для обозначения лиц мужского пола – лихач, горбун, знахарь) и -ша, -ка, -он(а), аг(а), –ух(а) (для существительных общего рода – вруша, недоучка, сластёна, бродяга). Все эти
суффиксы малопродуктивны на современном этапе и присоединяются только к русским основам.
Модификационными суффиксами женскости для них, в основном, являются суффиксы –чк(а), -к(а), -ш(а). Исконно русский суффикс –ок имеет всего одну форму, образованную от прилагательного
(инок), поэтому его трёхвалентность весьма сомнительна. Нами были выделены 4 двухвалентных
суффикса – -анин/-янин, -аш, -ул(я), -уг(а) (россиянин, торгаш, грязнуля, хапуга). Первые два
образуют существительные мужского рода, последние два – общего. Все они исконно русские,
наблюдались в языке в течение всей его истории, но на сегодня утратили свою продуктивность,
характерны только для разговорной речи, кроме суффикса –анин/-янин, который, в основном,
обозначает лицо по месту жительства. Среди одновалентных суффиксов самую высокую
продуктивность на протяжении более чем 1000 лет имеет суффикс –тель. В свое время он попал в
старославянский, а через него – в древнерусский суффиксом из латыни, но за долгие годы был
настолько адаптирован, что как иностранный не воспринимается. Суффикс образует новые ЛЕ только
от глагольных основ и демонстрирует высокую продуктивность и в настоящее время. Нами были
выделены 6 словообразовательных моделей - префиксальные, суффиксальные и суффиксальнопрефиксальные (учитель, искоренитель, преобразователь). Основным модификационным
суффиксом женскости в этом случае выступает суффикс –иц(а)\-ниц(а), вариант с –ш(а) выступает
как просторечный (учительница/учительша). Среди одновалентных суффиксов, которые образуют
ЛЕ только от глагольных основ, присутствуют суффиксы –аль, -иш, -ха, -са, -ца, -тух, -ай и ещё 15
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суффиксов, которые очень мало продуктивны, либо образуют единичные варианты. К
одновалентным суффиксам, которые образуют наименования лица от именных основ, относятся
малопродуктивные суффиксы –ин, -ит и –ич, и ещё 11 суффиксов, которые дают единичные
примеры существительных мужского и общего рода. Практически все 33 одновалентных суффикса,
которые образуют наименования лица мужского или общего рода от основ прилагательного,
являются очень мало продуктивными, либо образующими единичные наименования на протяжении
всей истории русского языка.
Синонимичность как лингвистическое явление является универсальным понятием. Часто
суффиксы лица с одинаковой продуктивностью и валентностью способны образовывать от 2 до 9
самостоятельных синонимичных образования от одной основы, т.е. выступают как суффиксысинонимы. На это явление обратил внимание ещё академик Н.М.Шанский [12]. Так, суффикс –ник
коррелирует минимум с 8 другими суффиксами лица (богопроповедник/богопроповедыватель,
балалаечник/бабалайщик, клеветник/клеветарь, каторжник/каторжанин, изветник/изветчик,
богоборник/богоборец, блудник/блудень, бездомник/бездомок). Суффиксы –щик и –тель имеют по 9
синонимичных пар, -ец – 8 пар, -ун около 6, -арь, анин, -льщик по 5 пар, суффикс –ок 4 пары,
суффиксы –чик, -ень, -ик, -аль по 3 пары. При этом синонимичные образования были исторически
равноправны, и только с течением времени одна из форм либо вообще исчезла из языка (клеветарь),
либо получила дополнительное семантическое значение (блудень, бездомок). При этом не всегда
уходит вариант с более многовалентным или продуктивным суффиксом. Из пары звонарь/звонец,
осталась ЛЕ с малопродуктивным –арь. Если же синонимичную пару образуют ЛЕ с одинаково
продуктивными суффиксами, практически нельзя объяснить, почему в языке остается именно этот
вариант (капризун/капризник/капризуля, кровосмеситель/кровосмесник). Диахронически также можно
проследить, как менялась продуктивность суффикса относительно стилевых особенностей
употребления конкретных ЛЕ. Сведенные в таблицу синонимичные русские суффиксы лица
показали, что 16 из них имеют от 2 до 9 синонимичных пар.
Подробно все затронутые в данной статье вопросы были рассмотрены в книге автора
«Некоторые аспекты выражения категории лица в русском языке (на материале суффиксальных
образований)», которая вышла в свет в прошлом году в немецком издательстве Lambert Academic
Publishing [13].
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Dilin yaranması adətən cəmiyyətin yaranması, insanların cəmiyyət halında birləşməsi ilə bağlıdır [2].
Bu, o deməkdir ki, dil cəmiyyətdən kənarda mövcud deyil. Etnosun formalaşmasında və mövcudluğunun
davamlı olmasında dil vacib faktor hesab olunur. Beləliklə, hər hansı bir etnosu, yəni xalqı səciyyələndirən
və onu şərtləndirən əsas amillərdən biri dildir. Müasir dövrdə müxtəlif dünya dillərinin öyrənilməsi bir sıra
səbəblərə görə zəruri əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, siyasi, iqtisadi və sosial amillər xarici dillərin
öyrənilməsini dövrümüzün aktual mövzusuna çevirmişdir.
Hər kəsə məlumdur ki, xarici dilin tədrisi ana dilinin tədrisindən fərqlənir. Biz ana dilini kortəbii
şəkildə öyrəndiyimiz üçün bu dilöyrənmə prosesi idarə olunmur. Xarici dil isə müəyyən müddətdən sonra
ana dilinə və ya birinci dilə yiyələndikdən sonra öyrənilir. [4, 357-358] Bu zaman idarə olunan dilöyrənmə
mexanizmi işə düşür.
Dil strukturları arasındakı fərqləri ön plana çəkən kontrastiv dilçilik interferensiya və transfer
anlayışlarından tez-tez istifadə edir. Bu elmi istiqamət psixolinqvistik araşdırmaların nəticəsidir və əvvəl
öyrənilən dilin (birinci dil) sonra mənimsənilən dilə müsbət, mənfi və ya sıfır təsirə malik olduğunu iddia
edir. Bu elmi ədəbiyyatda transfer adlanır. İki dilin strukturu arasında oxşarlıq nə qədər çoxdursa, müsbət
transferlərin sayı da bir o qədər çox olacaqdır. Әks halda transferlər dil öyrənmədə səhvlərə gətirib çıxardır
ki, buna da interferensiya səhvləri deyilir. N.S.Trubeskoy öz klassik əsərində fonoloji sistemin
mənimsənilməsindən danışarkən meydana çıxan səhvləri “fonoloji ələk” adlandırırdı. [4, 358]
Dinləmə bacarığı
Dinləmə bacarığı reseptiv bir bacarıqdır. Bilmədiyimiz bir dili eşitdikdə, həmin dildə işlədilən ifadələr
bizə mənasız gəlir. Dili anlamaq həmin dildəki cümlə üzvlərini, cümlələri və fonemləri kateqoriyalara bölə
bilmək deməkdir. Ana dilini dinləyərkən bu proses avtomatik baş verir. Bununla belə, dil və qeyri-dil
situasiyalarındakı bəzi faktorlar qəbul edən tərəfin dinləmə bacarığına təsir göstərir. Məsələn, səsin
keyfiyyəti, prosodiya və nitqin sürəti nitq siqnalının necə qavranılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Anlama və ya qavrama prosesi kompleks bir prosesdir, buna görə bir çox ixtisas sahələrini əhatə edə
bilər. [1, 70] Fonologiya, fonetika, tətbiqi linqvistika, psixolinqvistika və sosiolinqvistikada qavrama və dili
qavrama prosesinin nədən ibarət olduğunu izah etməyə hər zaman ehtiyac duyulur.
Norveç dili haqda
Norveç dili sadəcə 5 milyonluq əhalinin ana dilidir, lakin bu dili öyrənən xaricilərin sayı getdikcə artır.
Norveçin Mərkəzi Statistika bürosunun 2019-cu il hesablamalarına görə Norveçdə yaşayan immiqrantların
sayı 900 000-i ötmüşdür [8]. Bu statistik göstəricilər "özü və ya hər iki valideyni immiqrant olanlara" aiddir.
İmmiqrantlar ölkənin müxtəlif bölgələri üzrə paylanmışdır və Osloda yaşayan immiqrantlar yerli əhalinin
32%-ni təşkil edir. Ölkəyə gələn immiqrantların təhsil sahəsində və əksər iş yerlərində aktiv iştirakı üçün
norveç dili bacarıqlarının olması vacibdir. Məsələn, Norveçdə bakalavr təhsili yalnız norveç dilindədir və ya
tibb sahəsində təhsil alıb işləmək istəyənlərdən yüksək norveç dili bilikləri tələb edilir.
Norveçdə bukmol (kitab dili) və ninorşk (yeni Norveç dili) adlanan iki rəsmi yazılı dil vardır. Bukmol
danimarka dilinin norveçləşdirilimiş forması, ninorşk isə Norveç dialektlərinin ümumiləşdirilmiş variantıdır.
Norveç linqvistləri standart norveç dilinin mövcudluğu ilə bağlı fərqli fikirlər irəli sürür. Standart
norveç dili dedikdə, bukmol yazılı dilinə yaxın, fonologiya və prosodiya baxımından cənub-şərq dialektinin
cəhətlərini ehtiva edən dil başa düşülə bilər. [5, 13] Beləliklə, Norveç "dialekt cənnəti" adlandırılsa da, bir
çox linqvistlərin fikrinə görə bukmola bənzəyən və özündə cənub-şərq dialekti, yəni, qərbi Oslo dialektinin
fonoloji xüsusiyyətlərini cəmləyən standart şifahi norveç dili mövcuddur. Lakin bu heç də dialektlərin
istifadə arealını məhdudlaşdıran amil sayıla bilməz.
Digər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq, Norveç cəmiyyətində dialektlər standart şifahi dildən daha
yüksək sosial mövqedə dayanır. [7, 98] Çünki məhz bu Avropa ölkəsində dialektlər milli mənliyin əsas
göstəricilərindən biri hesab olunur və insanlar öz dialektindən istifadə ilə bağlı utanc hissi keçirmirlər.
Cəmiyyətin müxtəlif sferalarda, istər mediada, istərsə də dövlət strukturlarında dialektlər rahatlıqla istifadə
olunur. Buna görə də dialekt müxtəlifliyi ölkədə asanlıqla nəzərə çarpır.
Norveçdə dialektlərin sayı olduqca çoxdur və dəqiq sayı bəlli deyildir. Norveçlilər çoxsaylı
dialektlərini özlərinin milli dəyəri hesab edir, onları qoruyub saxlayırlar. Bu proses müxtəlif yollarla həyata
keçirilir. Bunlardan biri də Norveçdə dialektlərə aid çoxsaylı elektron linqvistik korpusların yaradılmasıdır.
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Belə ki, Norveç dialektologiyası sahəsində bir sıra tədqiqatlar aparılmış, linqvistik texnologiya vasitəsiylə
verilənlər bazası (rəqəmsal baza) formalaşdırılmışdır. Bunlardan biri də "Norsk dialektsyntaks - NorDiaSyn:
Grammatisk variasjon - nye isoglosser og nye media, 2014" adlı tədqiqat olmuşdur. Bu tədqiqatda
dialektlərin sintaktik strukturları və onların digər qrammatik aspektlərlə və izoqloslarla əlaqəsi
araşdırılmışdır. Bu məqsədlə 100 Norveç dialekti əsasında izoqloslar təsvir edilmiş, morfoloji və sintaktik
fərqlilikləri dərindən təhlil edilmişdir. Layihə nəticəsində linqvistik korpus və rəqəmsal baza yaradılmış,
linqvistlər üçün dəyərli mənbə formalaşdırmışdır. Norveçin Elm və Texnologiya Universiteti (NTNU)
tərəfindən yaradılan digər bir elektron dialekt korpusunda ”Günəş və küləyin əhvalatı” adlı nağıl müxtəlif
dialektlərin daşıyıcıları tərəfindən oxunmaqla linqvistik korpus formalaşdırılmışdır. Bu məqalədə də həmin
korpusun səs yazıları informantlara təqdim edilmişdir.
Norveç dilinin tədrisi
Norveç dilini öyrənən xaricilər dərs müddətində Norveç dilinin standart formasını, yəni bukmol yazılı
dilini öyrənir, onun tələffüzünü mənimsəyir. Lakin onlar real Norveç cəmiyyətində yaşadıqda, gündəlik
həyatlarında öz bölgəsinin dialektində danışmağa üstünlük verən norveçlilərlə ünsiyyət problemləri yaşaya
bilirlər. Norveçli linqvist O.Övregorda [9, 23] görə norveçlilər xaricilərlə ünsiyyət qurduqları zaman, ehtiyac
yaranarsa, standart dilə yaxın şəkildə danışmalı, ana dili norveç dili olmayanlar isə öz növbəsində dialektləri
başa düşməyi öyrənməlidir. Çünki hər iki tərəf yaxşı ünsiyyət vəziyyətinin yaranmasında məsuliyyət daşıyır.
Azərbaycan Dillər Universitetinin Skandinaviyaşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr də norveç
dilinin standart formasını, yəni bukmol-u öyrənirlər. Müxtəlif illərdə (2006-2013) bu ixtisasda təhsil alan
tələbələrə norveçli müəllimlər dərs keçmiş, tədris dili əksər hallarda bukmol olmuşdur. Norveçdə təhsil almış
yerli müəllimlər də hal-hazırda norveç dilinin bukmol variantını tədris edir.
Tədqiqat
Bu məqalənin tədqiqat hissəsində ADU-da norveç dilini öyrənən azərbaycanlı tələbələrin Norveç
dialektlərindəki (Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsö) sözlərin tələffüzünü Oslo dialektindən nə
dərəcədə fərqləndirə biləcəkləri araşdırılmışdır. Әvvəlcə tələbələrə mətnin bukmol variantı təqdim edilmiş və
bu mətnin Oslo dialektində səs yazısı dinlənilmişdir. Daha sonra eyni mətn qeyd edilən digər dialektlərdə
dinlənilərək, Oslo dialektindən tələffüzünə görə fərqlənən sözlərin transkripsiyasını yazmaq istənilmişdir.
Sonda beş dialektdə olan səs yazıları qarışıq şəkildə təqdim edilərək, tələbələrdən onları müvafiq dialektə aid
etməkləri istənilmişdir.
Dilçinin məqsədi ünsiyyət prosesində yaranan və ya nə vaxtsa yaranmış mətnin linqvistik
xüsusiyyətlərini açıb göstərməkdir. Burada iki mənbə mövcud ola bilər: 1. Dildəki yazılı abidələr 2. Canlı
danışıq, telefon danışığı, monoloq və dialoqlar, radio və televiziya verilişləri və s. nümunələr göstərmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki halda linqvistik tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq mətnlərin xüsusi yazı
növü olan fonetik işarələrlə transkripsiya edilməsinə ehtiyac duyulur. [1, 32]
Bu tədqiqat işində məşhur “Günəş və küləyin əhvalatı” adlı (“Nordavinden og sola”) nağıl [6] və
NTNU Universitetinin linqvistik korpusunda yerləşdirilən, dialekt daşıyıcılarına məxsus səs yazısı istifadə
edilmişdir. Nağılın mətni qısadır və hekayəsi hər kəsə tanış olduğu üçün tələbələrin diqqəti mətnin
konteksinə deyil, tələffüzə yönəlmişdir. (təxm.25 san., 6 cümlə)
Tədqiqatın həyata keçirilməsində Skandinaviyaşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan 10 nəfər II kurs
tələbəsi iştirak etmişdir. Bu tələbələrdən heç biri Norveçdə olmamışdır.
İnformantlar tədqiqat gedişində beş müxtəlif dialekt daşıyıcısının səs yazısını dinləmişdir. Mətndə
Oslo dialektindən tələffüzünə görə fərqlənən sözlərin ortoqrafik yazılışı aşağıdakı kimidir:
Sözlər
hvem
dem
seg
en varm
frakk

Oslo
[vem]
[dem]
[sæ]
[en
varm
frakk]

Bergen
[væm]
[di]
[sæi]
[en varm frakk]

Stavanger
[kem]
[dei]
[seg]
[æin varm frakk]

Tromsö
[kæm]
[dæm]
[se]
[n varm
frakk]

Kristiansand
[vem]
[di]
[se]
[æi varm
frakk]

Cədvəl 1. ”Günəş və küləyin əhvalatı” elektron linqvistik korpusdan seçilmiş sözlər
Tədqiqatın nəticələrinə görə informantlar verilmiş sözlərin Bergen və Stavanger dialektlərində
tələffüzünə transkripsiya yazmaqda çətinlik çəkmiş və onlardan üçü tamamilə doğru, yeddi tələbə isə yanlış
cavablandırmışdır.
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Tələbələr Kristiansand və Tromsö dialektlərinə daha asanlıqla taranskripsiya yaza bilmişdir.
İnformantlardan yeddisinin bu dialektlərə yazdıqları transkriptlər doğru, üçü isə yanlış olmuşdur. Tromsö
dialektinin tələffüzünə informantların rahatlıqla transkripsiya yazmaqları həmin bölgədən olan norveçli
mühazirəçi müəllimin onlara bir həftə ərzində norveç dili dərs keçməsi ilə bağlı ola bilər. Kristiansand
dialektinə də rahatlıqla transkripsiya yazılması onun Oslo dialektinə tonallıq baxımından nisbətən daha yaxın
olmasıdır. Oslo dialektinə isə bütün tələbələr doğru transkripsiya yazmışlar.
Sonda informantlara təqdim edilən dialekt səs yazıları qarışıq ardıcıllıqla verilmiş, onlardan bu səs
yazısının hansı dialektə aid olduğunu qeyd etmələri istənilmişdir. Nəticədə tələbələr yenidən Kristiansand və
Tromsö dialektlərini doğru tanımışdırlar.
Tədqiqatın əsas məqsədi tələbələrdə Norveç dialektlərinin tələffüzü ilə bağlı kiçik də olsa təəssürat
formalaşdırmaq və öyrəndikləri ixtisas dilinin dərinliklərinə yiyələnməyə yardımçı olmaqdır.
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AZƏRBAYACAN VƏ İTALYAN DİLLƏRİNDƏ ELMİ ÜSLUBUN
FORMALAŞMASINDA TERMİNLƏRİN ROLU
Əliyeva B.Z.
AMEA İ.Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu
batura86@gmail.com
Açar sözlər: üslubiyyat, elmi üslub, terminlər, tereminoloji funksiya, leksika
Diçilikdə Elmi üsluba elmi dil də deyilir. Azərbaycan ədəbi dilinin elmi funksional üslubu bədii
üslubdan sonra formalaşmağa başlamışdır. Bu üslub tarixboyu geniş təkminləşmə və zənginləşmə yolu
keçmişdir [1s219-220]. Elmi üslub dilimizin funksional üslubları arasında özünəməxsus yerə malikdir.
Fikrin elmi şəkildə ifadə olunması elmi üslub adlanır. Elmi üslubda obrazlılıq, emosionallıq olmur.
Buraya bütün elmi və metodik əsərlərin dili daxildir.
Müasir dövrdə nəzərə alsaq ki, elm sürətlə inkişaf edir və bu proses ona aid ünsiyyət formasının daha
da təkmilləşməsini tələb edir . [1,s 220].
Bildiyimiz kimi yazı ənənəsinə malik olan dünya dilləri yüz illər ərzində özünün ümumi elmi
üslubunu yaratmışdır. İllər keçdikcə bu ümumi üslubun tərkibi mikroüslublarla, üslub variantları ilə
genişlənib inkişaf etmişdir.
İnkişaf etmiş ədəbi dillərdə elmi üslubun iki növ mikroüslubu meydana gəlmişdir.
Birinci növ mikroüslublar bunlardır:
1.İctimai elmlər üslubu
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2.Təbiət elmləri üslubu
3. Texniki elmlər üslubu.
İkinci növ mikroüslublar aşağıdakılardır:
a) Xüsusi elmi üslub;
b) Elmi – tədris üslubu;
c) Elmi – kütləvi üslub.
Әdəbi dilin elmi funksional üslubunun bu göstərilən variantları da müəyyən üslubi vəzifələr yerinə
yetirirlər. Xüsusi elmi üslubun elmi-nəzəri ədəbiyyat (monoqrafiyalar), elmi-tədris üslubu, elmi-metodik
ədəbiyyat(dərsliklər), elmi-kütləvi üslub isə geniş oxucu üçün nəzərdə tutulan əsərlər üçün xarakterik
hadisələrdi.[1,s221]
Elmi üslubun bir sıra dil əlamətləri vardır ki, bunlardan ən önəmlisi Terminlərdən bol-bol istifadə
olunmasıdır.Qeyd edək ki, termin elm üçün ən başlıca dil vasitəsidir. Buna görə də elmin müxtəlif sahələrinə
dair aparılan tədqiqatlarda terminlərə tez-tez müraciət olunur.
Azərbaycan ədəbi dilində elmi üslub bədii üslubdan sonra formalaşmağa başlamışdır. Başqa üslublar
üçün səciyyəvi olmayan terminlər elmi üslubun əsas göstəricilərindən biridir. Elmi mətndəki hər hansı bir
sözü termin kimi qəbul etmək olmaz. Termin, ilk növbədə, ayrı-ayrı elm sahəsinə aid olur və yalnız həmin
elm sahəsində işləyən mütəxəssislər üçün anlaşıqlı olur. Terminin daha bir xüsusiyyəti təkmənalı olması,
yəni bir anlamı ifadə etməsi və yığcamlığıdır.
Sözün terminoloji funksiyası. Sözün elmi üslubdakı əsas vəzifəsinə onun terminoloji funksiyası
deyilir. Mətndə birbaşa terminoloji funksiya daşıyan söz və ya ifadə termin adlanır. Elmi üslubu digər
üslublardan fərqləndirən bir sıra xüsusiyyətlər vardır. Həmin xüsusiyyətlər, əsasən, aşağıdakılarla
müəyyənləşir:
Fikrin elmi izahı. Elm – təbiət və cəmiyyət qanunlarını aydınlaşdırır. Buna görə də elm mövcud
anlayışlara dair dəqiq izahat tələb edir; müəyyən məsələ şərh olunarkən elmi təfəkkür əsas götürülür. Bu
xüsusiyyət elmi üslubu digər üslublardan fərqləndirir.
Terminlərin çox işlənməsi. Məlum olduğu kimi termin elmin əlifbasıdır. Elə buna görə də elmi
üslubda elmin müxtəlif sahələrinə dair aparılan tədqiqatla əlaqədar terminlərdən geniş istifadə olunur.
Məsələn tibbi terminlər; böyrək-böyrəküstü, böyrəkdaşı [2,s103], biloloji terminlər; immobilizasiyaimmunibioloji, immuno genetika [2,s320]
Terminlər elmi üslubun əsas göstəricisi hesab olunur.H.Həsənov dilimizin leksikasında işlənən
terminləri üç böyük qrupa bölmüşdür.
1)ümumişlək leksika
2)ümumi elmi leksika
3) terminoloji leksika
Dilin leksikasının böyük bir hissəsini
ümumişlək leksika təşkil edir. Terminlərin əsas
xüsusiyyətlərindən biri də onların bir qisminin məişətdə istifadə olunan adi sözlərdən ibarət olmağıdır.
Belə ki, hec də terminlərin hamısı konkret elm sahəsinə aid olan və çətin anlaşılan sözlərdən ibarət
olmur. Bəzən dildə adi bir söz belə müvafiq sahə terminologiyasına daxil olaraq terminləşir və həmin
sahənin müəyyən bir anlayışını bildirən terminə çevrilir.[3, s29]..Məsələn çay, dağ, - coğrafi termin; faiz,
rəqəm, beş, az-riyazi termin; güc, qüvvə, ağırlıq – fizika termini və s.
Ümumiyyətlə bu proses, yəni ümumişlək sözlərin terminləşməsi prosesi bütün dillərdə müşahidə
edilir.
İtalyan dilçiliyində üsluba belə bir tərif verilir “ Üslub danışan və ya yazan şəxsin düşdüyü
situasiyadan asılı olaraq öz fikrini ifadə etmək üçün seçdiyi müvafiq dil vasitəsidir.” [4]
Azərbaycan dilindən fərqli olaraq İtalyan dilində üslubların təsnifatı aşağıdakı kimi aparılır:
Әvvəla üslublar özləri də bir neçə alt qrupları birləşdirən üç əsas növə bölünür:
1. Registro alto
2. Registro medio
3. Registro basso.
Registro alto (hərfi tərcümədə yüksək üslub) – bu üslub dildən çox ehtiyyatla və qayda- qanunlara
ciddi əməl olunmaqla istifadə olunan üslubdur. Әdəbi dildə danışmaq, şifahi nitqdə heç bir vulqarizmlərə yol
verməmək, eləcə də yazılı əsələrdə ədəbi dil normalarına əməl etmək bu üslubun qoyduğu əsas
tələblərdəndir.[5]
Registro medio (orta üslub) –sözügedən üslub ancaq şifahi nitqə aid olunur və insanların gündəlik
həyatında istifadə etdiyi danışığı, şifahi nitqdə işlətdikləri söz və ifadələri özündə ehtiva edir. Demək olar ki,
italyan xalqının böyük əksəriyyəti bu üslubdan istifadə edir.
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Registro basso (aşağı üslub) – istifadə arealına görə ən məhdud səviyyədə işlənən üslub növü bu
üslubdur. Bu üslubu aşağı və ya alt üslub kimi də götürə bilərik. İtalyan xalqının ayrı-ayrı dialektləridə
danışan çox kiçik bir hissəsi bu üslubdan istifadə edir.[5]
İtalyan dilində işlənən üslubları təsnif edərkən geyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilindən fərqli
olaraq italyan dilidə üslublarn təsnifatında ELMİ ÜSLUB adlı bir üslub yoxdur. Elmi üslub il registro
alto (yüksək üslub) –un tərkibində ümumi şəkildə nezərdən keçirilir.
Bildiyimiz kimi istənilən elm sahəsinin özünəməxsus dili və terminologiyası var. Tibb, iqtisadiyyat,
psixologiya, fəlsəfə, riyaziyyat və s elm sahələri ilə yanaşı infomatika və texnika sahələri də daima
yenilənməkdə olan spesifik leksikadan(il lessico specifico) istifadə edirlər: mollecula (molekul);
algebra(cəbr), chiocciola( informatika termini- sobaçka) , diarrea(ishal), nausea(ürəkbulanma), paranoia
(paranoya-psixi pozuntu), bilancio-büdcə, və s [ 6,s33].
İtalyan dilinin linqvistikasında terminlər(i termini) mühüm rol oynayır. Terminlər həm üslubların
formalaşmağında,həm də bu və ya digər cəhətdən elmi əsərlərin, publisistik məqalələrin yazılmasında önəm
daşıyaraq üslubların bir-birindən fərqləndirilməsində əsas amilə çevrilir. La terminologia (yəni terminologiya
elmi) linqvistikanın ayrı bir sahəsi kimi deyil funksional üslubların tərkibində tətbiqi dilçiliyin tərkib hissəsi
kimi nəzərdən keçirilir.
İtalyan dilində işlənən terminlər aşağıdakı qruplara bölünür:
1. İ termini nuovi usati in italiano - elm və texnikanın
sürətli inki şafı bütün dillərdə
olduğu kimi italyan dilində də yeni terminlərin yaranmasına səbəb olmusdur. İtalyan dilində ən cox
texniki və ya daha dəqiq desək komputer texnologiyalarına aid olan terminlər üstünlük təşkil
edir.İtalyan dilində işlənən noutbook (noutbuk); lap top (ləptop); on line( on layn yəni xəttdə olmaq)
tochscreen(taç skrin), smartphone (smartfon), və s terminlər bu qəbildən olan terminlərdi.[7]
2. İ termini d`agricoldtura- italyan dilində işlənən kənd təsərrüfatı terminləri. Bu terminlərin
bir çoxu tarixi inkişaf yolunda yaransalar da bəziləri son dövrlərdə ETT-nin inkişafı ilə əlaqədar
yaranmışdılar. Məsələn : fertilizzante (gübrə), sinbiose(sinbioz), OGM-organismi geneticamente modificati
(genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər).
3. I termini d` economia –iqtisadi terminlər. İqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar olaraq yaranan
trerminlər bu qrupa aid olan terminlərdi. Bu terminlər iqtisadiyyatdan bəhs edən məcmuələrdə, dövlət
sənədləri və nizamnamələrdə istifadə olunur.Məsələn : bilancio (büdcə), PİL (prodotto interno lordo)DMM (daxili məcmui məhsul), importazione (idxal), esportazione (ixrac) və s.[8]və s.
4. İ termini di varie discipline (müxtəlif elmlərə aid terminlər)- Bildiyimiz kimi elm geniş
anlayışdı.. Texniki elmlər, humanitar elmlər, fəza elmləri, təbiət elmləri və s. Bu sahə geniş spektrli sahə
olduğuna görə çox şaxəli terminləri əhatə edir. Məsələn riyaziyyata aid tənlik, sinus, kosinus, bölmə
və s terminləri bilməsək hər hansı bir riyazi əməliyyatı yerinə yetirmək çətin olardı.
İtalyan dilində üslubların təsnifatında
elmi üslub anlayışı ayrıca üslub kimi təsnif olunmasa da
müxtəlif elm sahələri ilə əlaqədar olaraq nəzərdən keçirilir. Italyan dilçiliyində terminologiya xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir və elm sahələrinin spesifikasını bildirirərək onların öyrənilməsində mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
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Yaşadığımız dövr “elm”, “kosmos”, “kompüter” əsri adlandırılır. Belə ki, qeyd olunan sahələr hamısı
hazırda çox sürətlə inkişaf etməkdədirlər. Təbiidir ki, bu inkişafla əlaqədar müxtəlif elm, istehsal,
mədəniyyət və s. sahələrə aid yeni-yeni termin və ifadələr yaranaraq müvafiq sahələrdə dövriyyəyə daxil
olur. Öyrənənlərin isə ayrı-ayrı elm sahələrinə aid olan terminlərin mahiyyətinin dərk etmələrinin
vacibliyindən danışmaq, zənnimizcə artıqdır. Belə ki, insan kapitalının inkişafı iqtisadiyyatın qlobal sistemə
uğurlu inteqrasiyası və ölkənin beynəlxalq rəqabətdən daha effektli faydalanması prosesində ən mühüm
şərtlərdən olub, ölkənin təhsil sisteminin başlıca vəzifəsini təşkil edir.
İnteqrasiya”(integration) sözünün ədəbiyyatlarda və mətbuatda işlədilməsi 1940-cı illərdən əvvələ
təsadüf edir. Bu söz ilk dəfə rəsmi olaraq 31 Oktyabr 1949-cu ildə Avropa İqtisadi Әməkdaşlıq Təşkilatı
Şurasının (OEEC) iclasında Paul Hoffman tərəfindən işlədilmişdir.Sözün kökü Latın-ca“bütövləşmə”,
“bütövləşdirmə” mənaları daşıyan “integratio” sözünə dayanır.İnteqrasiya”(integration) anlayışı yalnız fiziki
və ya mexaniki bütövləşmə prosesini deyil, hər kəs tərəfindən qəbul edilən və etik və əxlaqi dəyərlərlə izah
olunan bir qrup qaydalar və davranış qəlibləri çərçivəsində inkişaf edən prosesi ifadə edir.
Müasir həyatımızda hər şey inkişaf və təkamülə doğru getdiyi bir zamanda təhsildə də fənlərin birbirinə inteqrasiyasına yaranan ehtiyac özünü aydın göstərir. Məlumdur ki, qədim zamanlardan fənlər və
elmlər bir-biri ilə sıx əlaqədə olmuşdur və onlar arasındakı əlaqə bu gün üçün də aktuallığını saxlamaqdadır.
Bəşər tarixi elm və texnikanın məhz elmlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində çox uğurlar əldə
etdiyinin şahidi olmuşdur və bu uğurlar elmlərin bir-birinə daha da yaxınlaşmasına zəmin yaratmışdır. Bu
əlaqə bu gün təhsildə daha vacibdir, çünki kurikulumda əsas prinsip kimi verilən fənlərarası inteqrasiyanın
təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində çox böyük rolu vardır. İnteqrativlik şagirdlərdə maraq oyadır, axtarış
və yaradıcılıq bacarıqlarına yiyələnməyə sövq edir, onların müxtəlif fənlər əsasında hər hansı mövzuya dair
ətraflı, mükəmməl bilik və bacarıqlar əldə etməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Bütün bunlara əlavə etmək
yerinə düşərdi ki, günümüzdə təlim prosesində inreqrasiyadan istifadə etmədən hər hansı bir fənnin
tədrisində uğur əldə etmək çox çətindir.
Xarici dillərin tədrisində inteqrasiya nəticəsində tədris materialının yığcamlığı təmin edilir, təkrara
yer verilmir, şagirdlər artıq yüklənmir və tədris vaxtına qənaət edilir. Onlar az vaxt içərisində çox, həm də
bir-biri ilə üzvi əlaqədə formalaşmış biliklər(sözlər)əldə edirlər. Bu məqsədlə uşaqları inteqrativ biliklər əldə
etməyə hazırlayan fənlərarası əlaqəyə geniş yer verilməlidir. Bunun təmin edilməsi üçün müəllim bütün
fənlər üzrə proqram materiallarına yaxşı bələd olmalı, fənlərarası əlaqədən istifadə etməyin yollarını, onun
metodikasını dərindən bilməlidir.
Tədris prosesində fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik və bacarıqların şagirdlər tərəfindən
daha asan mənimsənilməsi, dərslərin daha maraqlı və məzmunlu təşkili, uşaqlarda tədqiqatçılıq,elmlilik
meyillərinin inkişafı üçün çox vacib şərtdir. Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnə aid olduğu ortaq bilik və
bacarıqların sintezi olmaqla yanaşı, bir fənnə aid anlayışların və metodların digər bir fənnin tədrisində
istifadəsini nəzərdə tutur. Belə inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına kömək
edir. Bundan başqa, bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin
etmək məqsədilə təlim prosesinin keyfiyyətinin artırılmasına şərait yaradır. Fənlərarası və fəndaxili
münasibətlərin, sadəcə, əlaqə deyil, inteqrasiya xarakteri daşıması bu münasibətlərin daha sıx və möhkəm
olmasına, onun bütöv bir prosesə çevrilməsinə kömək edir. Müəllimlər pedaqoji prosesdə ondan daha
səmərəli qaydada istifadə etmək imkanı qazanırlar. Bundan başqa, fənlərarası
inteqrasiya şagirdləri
interaktiv öyrənməyə yönəldir, onların təbiət, cəmiyyət və insanlar haqqında qarşılıqlı əlaqələr şəraitində
qurulmuş biliklərə yiyələnməsini stimullaşdırır. İnteqrasiya nəticəsində təkrara yer verilmir, şagirdlər artıq
yüklənmir və tədris vaxtına qənaət edilir. Onlar az vaxt müddətində çox, həm də bir-biri ilə sıx əlaqədə olan
biliklərə yiyələnirlər. Bu məqsədlə şagirdləri inteqrativ biliklər əldə etmək üçün hazırlayan fənlərarası
əlaqəyə çox böyük diqqət verilməlidir. Bunun təmin edilməsi üçün müəllim bütün fənlər üzrə proqram
materiallarına həm yaxşı bələd olmalı, həm də fənlərarası əlaqədən istifadə etməyin yollarını, onun
metodikasını dərindən mənimsəməlidir. Fənlərarası inteqrasiya prosesində bir neçə fənn üzrə bilik, bacarıq
və vərdişlər təkrarlanır, nəticədə, biliyin şagirdlər tərəfindən sistemli mənimsənilməsi təmin olunur.
Fənlərarası inteqrasiya tədrisin keyfiyyətini yüksəldir, şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirir,
dünyagörüşünü genişləndirir. Buna görə də məktəblərdə təhsilə ayrı-ayrı fənlərin öyrədilməsi kimi deyil,
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XXI əsrin tələb etdiyi həyati bacarıqların inkişaf etdirilməsi prosesi kimi baxılmalı, öyrənənlər həyat boyu
öyrənməyə hazırlanmalıdır. Müasir həyatımızda hər şey inkişafa doğru getdiyi bir zamanda təhsildə də
fənlərin bir-birinə inteqrasiyasına yaranan ehtiyac göz qabağındadır. Bildiyimiz kimi, qədim zamanlardan
fənlər və elmlər bir-biri ilə sıx əlaqədə olmuş və onlar arasındakı əlaqə bu gün də aktualdır. Bəşər tarixi elm
və texnikanın məhz elmlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində çox uğurlar qazandığının şahidi
olmuşdur və bu uğurlar elmlərin bir-birinə daha da yaxınlaşmasında mühüm rol oynamışdır. Bu əlaqə bu gün
təhsildə daha önəmlidir, çünki kurikulumda əsas prinsip kimi verilən fənlərarası inteqrasiyanın təlimin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində rolu əvəzsizdir.
Fənlərarası inteqrasiya Xarici dil fənni üçün çox vacib və əhəmiyyətlidir. Xarici dil fənninin digər
fənlərlə inteqrasiyasından danışarkən, məntiqli olaraq onun ilk əlaqəsi Ana dili fənni ilə düşünülür. Nəzərə
alsaq ki, bu iki fənnin məzmun xətlərinin ikisinin mahiyyəti eynidir, onda bu fənlərin bütün siniflərdə və
mövzulardakı daimi inteqrasiyasını təxmin etmək çətin deyil.Xarici dil fənni öz mahiyyətinə görə inteqrativ
xaraktera malikdir. Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnin əhatə etdiyi ortaq bilik və bacarıqların sintezi
olmaqla,bir fənnə aid anlayışların və metodların digər bir fənnin tədrisində istifadəsini nəzərdə tutur. Bu
inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət edir. Bu proses eyni bir bacarığın
ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin etməklə təlim prosesinin səmərəliliyinin
artırılmasına şərait yaradır.
Fənlərarası münasibətlərin sadəcə əlaqə deyil, inteqrasiya xarakteri daşıması bu münasibət-lərin daha
sıx və möhkəm olmasına, onun bütöv bir prosesə çevrilməsinə şərait yaradır. Müəllim-lər pedaqoji prosesdə
ondan daha səmərəli qaydada istifadə etmək imkanı qazanırlar. Bundan əlavə, fənlərarası inteqrasiya
interaktiv öyrənməyə geniş yol açır. Öyrənənlərin təbiət, cəmiyyət və insanlar haqqında qarşılıqlı əlaqələr
şəraitində qurulmuş biliklərə yiyələnməsini stimullaşdırır.
Fənlərarası əlaqə prosesində tədris fənni şagirdlər tərəfindən yaxşı mənimsənilir, bir neçə fənn üzrə
bilik, bacarıq və vərdişlər təkrarlanır. Biliyin şagirdlər tərəfindən sistemli mənimsənil-məsi təmin edilir.
Fənlərarası əlaqədən ardıcıl şəkildə istifadə tədrisin səviyyəsini yüksəldir, şagirdlərin tə-fəkkürünü
inkişaf etdirir, dünyagörüşünü genişləndirir. Buna görə də təhsilə ayrı-ayrı fənlərin öyrədilməsi kimi deyil,
XXI əsrin tələb etdiyi həyati bacarıqların inkişaf etdirilməsi prosesi kimi baxılmalı, şagirdlər həyat boyu
öyrənməyə hazırlanmalıdır.
Esse yazmaq özü fənlərarası inteqrasiyaya meydan verir.Esse yazmaq müstəqil düşüncə, istedad, geniş
təxəyyül, mədəni səviyyə tələb edir. Orta biliyi, dünyagörüşü, yaradıcı təxəyyülü və mütaliə mədəniyyəti
olan şagirdlərdə bu bacarığı qısa zamanda formalaşdırmaq olar. Bunun üçün maraqlı bir mövzu seçib,
şagirdlərdə əhval və özünəinam hissi yaratmaq – motivasiya vermək lazımdır. Bu, sistemli şəkildə olarsa
uğur təmin edilir.
Müstəqillik yollarında inamlı addımlarla irəliləyən respublikamızın dünyaya inteqrasiya etməsi ilə
əlaqədar həm iqtisadiyyatımızda, həm təhsilimizdə, həm elmimizdə, həm də digər sahələrdə daha çox xarici
mənşəli, xüsusilə ingilisdilli sözlər işlənməkdədir. Aydındır ki, şagirdlərimizin bu sözlərin mənasını yaxşıyaxşı bilmələri zəruridir. Bu baxımdan ayrı-ayrı fənlər arasında inteqrasiya yaradılması, müvafiq əlaqələrin
şagirdlərin başa düşəcəyi şəkildə izahı böyük rol oynayır. Bu zaman ayrı-ayrı müəllimlərdən tədris etdikləri
fənnin incəliklərinə dərindən bələd olmaları ilə yanaşı, yeri gələndə zəruri inteqrasiya apara bilmələri də
tələb olunur. Belə ki, bu yolla qazanılan bilik həm möhkəm, həm də davamlı olur.
Hazırda müasir dövr tarixinin tədrisində bir sıra yeni sözlər - provayder, xaker, noutbook, brifinq,
impiçment, reytinq, qrant və s. kimi ingilisdilli terminlər getdikcə daha geniş işlənməkdədir. Provayder,
xaker, noutbook kimi terminlər əsasən ingilis dili terminl’ri olub, İKT (İnformasiya-Kommunikasiya
Texnologiyası) dərslərində işlədilir. Təcrübə göstərir ki, şagirdlər bir çox hallarda işlətdikləri cümlələrdə hər
hansı bir sözün mənasını tamamilə başa düşmədikdə ifadə edilən fikir onlara tam çatmır, düşüncələrində
müəyyən qədər qaranlıq yerlər qalır. Ona görə də xarici dil müəllimlərindən bu termin və ifadələrin
mənasını açıqlamasını zəruri sayılır.
Әvvəlcə provayder sözündən başlayaq. Provayder internetə çıxışı təmin edən kompaniya hesab olunur.
Hazırkı dövrdə həyatımızı internetsiz təsəvvür edə bilmərik. Aydındır ki, ayrı-ayrı abonentlərin internetə
çıxış üçün provayderlərdən istifadə etmələri zəruridir. Bu baxımdan istər şagirdlərin, istərsə də müəllimlərin
bu sözün mənasını bilib dərk etmələri zəruridir.
Son dövrlərdə istər siyasi dairələrdə, istərsə də kütləvi informasiya vasitələrində ən çox istifadə edilən
sözlərdən biri də “xaker” sözüdür. Bəs Xaker nə deməkdir? Xaker - müxtəlif kompüter sistemlərinin kodunu
sındıran, onlara müdaxilə edən adam deməkdir. Әlbəttə, son dövrlərdə kompüterlərin həyatımıza daha geniş
miqyasda daxil olması ilə əlaqədar bu söz də daha geniş miqyasda işlənməkdədir. Təbii ki, bu sözün
mənasını tarix müəllimləri də yaxşı bilməlidirlər. Belə ki, gələcəkdə yəqin ki, bu söz daha geniş miqyasda
işlənəcəkdir.
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Son dövrlərdə məişətimizdə ən çox işlənən avadanlıqlardan biri də blenderdir. Müxtəlif bərk qida
maddələrinin parçalanması və səliqəli şəkildə doğranması üçün nəzərdə tutulan bu qurğunun da adı ingilis
mənşəlidir. Aydındır ki, texnologiya, eləcə də fizika dərslərində məsələ həllində şagirdlərin rastlaşa
biləcəkləri sözlərdən biri də məhz “blender” ola bilər. Bu baxımdan şagirdlərin bu sözün də mənasını
bilmələri çox vacibdir.Hazırda geniş miqyasda işlənən “notebook” sözü də ingilis dilindən götürülmüşdür.
Belə ki, ingilis dilində “dəftər” mənasını verən “notebook” sözü həm də kiçik, “dizin üstünə” qoyula bilən
kompüter mənasını verir.
Müasir dövrdə ən geniş miqyasda işlənən sözlərdən biri də “brifinq” sözüdür. Bu söz də ingilis
mənşəlidir. Mənası “qısa konfrans” olan bu sözü həm tarix, həm də ingilis dili müəllimləri dərslərində
qarşılıqlı əlaqəli şəkildə işlədə bilərlər. Belə ki, hazırkı dövrdə siyasi xadimlərin hər hansı beynəlxalq
görüşdən sonra jurnalistlərlə baş tutmuş görüş və danışıqlar haqqında mətbuat konfransı anlamını verən bu
söz eyni dərəcədə həm tarix, həm də ingilis dili fənni üçün əhəmiyyətlidi. Bu baxımdan ingilis dili
müəllimləri dərsin motivasiya hissəsində sinfə müraciət edərək şagirdlərdən qısamüddətli konfransın necə
adlanmasını soruşsunlar. Şagirdlərdən müvafiq cavab aldıqdan sonra sinfə bu sözün əsasən hansı mənalarda
və hansı məqsədlərlə işlənməsi haqqında sualla müraciət etmək olar. Təbiidir ki, alınacaq cavab nəticə etibarı
ilə həm də tarix və ingilis dili fənləri arasında əlaqəyə nümunə olacaqdır.
Son dövrlərdə KİV-də ən çox işlənən terminlərdən biri də “reytinq”dir. Reytinq sözü də həmçinin
ingilis dili mənşəlidir. Mənası “qiymət”, “məşhurluq dərəcəsi” mənasını verən bu sözdən, məlum olduğu
kimi, təkcə siyasi xadimlər haqqında yox, müxtəlif idmançılar, musiqi və idman xadimləri üçün də istifadə
olunur.
Bundan başqa KİV-də, eləcə də ölkəmizin ən yeni tarix dövrünə aid tədqiqat əsərlərində, tarix fənninə
aid müvafiq mövzularda “qrant” sözünə də tez-tez rast gəlinir. Bu söz də ingilis mənşəlidir və artıq digər
ölkələrdə olduğu kimi ölkəmizdə də özünə “vətəndaşlıq” hüququ qazanıb. “Qrant” sözü ingilis dilindən
tərcümədə incəsənət və elmə kömək üçün müəyyən edilmiş pul vəsaitidir. Әlbəttə, ölkəmizin ən yeni tarix
dövrünün izahında belə terminlərin işlədilməsi zamanı şagirdlərin onları tamamilə başa düşməsi, anlaması
üçün müvafiq izahın olması zəruridir. Belə terminlərin tam anlaşıqlı olması üçün onların həm tarix, həm də
ingilis dili dərslərində izahı zəruridir.
Beləliklə, tədris prosesində fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik və bacarıqların
şagirdlər tərəfindən daha asan mənimsənilməsi, dərslərin daha maraqlı və məzmunlu təşkili, uşaqlarda
tədqiqatçılıq, elmlilik meyillərinin inkişafı üçün çox vacib şərtdir. Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnə aid
olduğu ortaq bilik və bacarıqların sintezi olmaqla yanaşı, bir fənnə aid anlayışların və metodların digər bir
fənnin tədrisində istifadəsini nəzərdə tutur. Belə inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin
qurulmasına kömək edir. Bundan başqa, bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da
təkmilləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə təlim prosesinin keyfiyyətinin artırılmasına şərait yaradır.
Fənlərarası və fəndaxili münasibətlərin, sadəcə, əlaqə deyil, inteqrasiya xarakteri daşıması bu münasibətlərin
daha sıx və möhkəm olmasına, onun bütöv bir prosesə çevrilməsinə kömək edir. Müəllimlər pedaqoji
prosesdə ondan daha səmərəli qaydada istifadə etmək imkanı qazanırlar. Bundan başqa, fənlərarası və
fəndaxili inteqrasiya şagirdləri interaktiv öyrənməyə yönəldir, onların təbiət, cəmiyyət və insanlar haqqında
qarşılıqlı əlaqələr şəraitində qurulmuş biliklərə yiyələnməsini stimullaşdırır.
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İNGİLİS DİLİNDƏ ŞƏRQ ELEMENTLƏRİ
İbrahimov S.M.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı
Açar sözlər: kəlmə, termin, məna, dil, alınma sözlər, beynəlxalq.
Dünyada təxminən 3000 irili-xırdalı, ölü və ya işlək dil mövcuddur. İnsanın fitri olaraq sahib olduğu
hər şeyin tanrı tərəfindən hazır şəkildə verildiyini fərz etsək, dilin və şüurun da ona hazır şəkildə verildiyini
düşünə bilərik. Fəqət dilləri şərti olaraq 2 qrupa bölmək olar.
1. Әsil dillər, 2. Törəmə dillər. Әrəb, fars, türk və s. dillərin əsil dillərindən olduğunu söyləyə bilərik.
Törəmə dillər isə bir çox dilin qarışığından ibarət olan dillərdir. Məsələn, mütəxəssislər ispan dilinin ərəb və
latın dilərinin qarışığından ibarət olduğunu söyləyirlər. Bəşər tarixində bir çox xalqların və dillərin bu şəkildə
meydana çıxdığı məlumdur. Bir çox Avropa dilləri, o cümlədən ingilis dili də belə dillərdəndir. Onun lüğət
tərkibində bir çox dillərdən alınma kifayət qədər söz vardır. Biz burada ingilis dilinə ərəb və türk dillərindən
keçmiş elementlərdən söhbət açacağıq.
Fars dili isə Hind-Avropa dilləri ailəsinə daxil olub, ingilis dilinə qohum olduğundan və bir çox
kəlmələr oxşar olmasından, ondan bəhs etməyəcəyik. İngilis dilindəki şərq elmentləri bu dilə bir neçə kanal
vasitəsilə keçmişdir. Bunlardan birincisi İspaniyada VIII əsrə qədər mövcud olmuş Әndəlus İslam dövlətidir
(kordova xilafəti). Grenada dövləti uzun illər Kordovada fəaliyyət göstərən universitetdə avropalılar təhsil
alaraq öz ölkələrinə qaydırdılar.
İkincisi, Osmanlı imperiyasının Avropada 5 əsrlik mövcudluğudur. Hər iki dövrdə avropa dillərinə, o
cümlədən ingilis dilinə çoxlu ərəb və türk sözləri keçmişdir. Şübhəsiz ki, həmin kəlmələr bir çox fonetik və
orfoqrafik dəyişikliklərə uğrayaraq ingilis dilində vətəndaşlıq hüququ qazanmışlar. Məsələn: Friday- cümə
günü, sərbəst gün, istirahət günü deməkdir. Ottoman-Osmanlı və s.
Aşağıda ingilis dilində işlənən şərq elementlərinin bəzilərini oxuculara təqdim edirik.
A.a.
Abraham-İbrahim
Gabriel- Cəbrayıl
Adam-Adəm
adhan-azan
alphabet-əlifba
alcebra-cəbr
algorithm-algoritm
alcohol-alkoqol
assassin-nəşşaşı
ayran –ayran
antique-əntiq
arsenal-arsenal
almanach-almanax
abrikos-əl-burquq
asimut-əs-səmt
admiral-əmir-əl-bəhr
alcha-alça
B.b
barber-bərbər
baby-bəbə
bad-bəd
bazaar-bazar
Behçet-bağça
baklava-paxlava
balkon-balkon
bashlyk-başlıq
C.c.
coffee-qəhvə
candle-kandil
candeliers-kandillər(çıl-çıraq)
cat-kedi(pişik)
cup-küp
cotton-kətan(pambıq)
candy-qənd
curd-qurut(şor)
camel-cəməl(dəvə)
climate-iqlim

J.j
jin-cin
janissary-yeniçəri
jewellery-zərgərlik
jewish-cuhud
jungle-cəngəllik
jackal-çaqqal
jasmine-yasəmən
jangster-cəngavər
K.k
Kebab-kabab
kayak-qayıq
kife-kef
kismet-qismət
kadar-qədər
kalian-qəlyan
kalpak-qapaq
kamfora-kafur(stir)
kiosk-köşk
karat-çirat
khan-xan
lemon-lumu
M.m
mammals-məməlilər
mosque-məscid
minaret-minarə
magazine-məxazin
musk-müşk
musson-mövsüm
mummy-mama(ərəb)
mirror-mirat, güzgü
manadam(qocaman),(ataman)
N.n
Nanny-dayə,nənə
O,o
ox-öküz
ottoman-osmanlı
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T.t
tobacco-təmbəki
tariff-tərif(qayda)
turban-niqab
talisman-tilsim,sehrbaz
typhoon-tayfun
V.v
vagary-vüqar
W.w
Wudu-vudu,dətəmaz
Y.y
Yogurt-yoğurd
Yard-uzun çubuq(ölçü)
Yashmak-yaşmaq
Z.z
Zoom-zum, miqyas
Zephyr-zefir,qara

caliph-xəlifə
chemistry-kimya
chemist’s-aptek
chart-xəritə
chamber-dairə
cadi-qazi
charlatan-şarlatan
caravansaray-karvansaray
D.d.
daddy-dədə
dolma-dolma
doner-dönər
E.e.
Ethir-etir
F.f
friday-boş gün, cümə günü
G.g
garbage-qərbic(tullantı)
grafin- qrafin
gazelle-gazal,ceyran
gram-dirhəm
giraffe-zürafə
H.h
hurrah-ura
hour-saat, bir hour
houri-huri
hobby-hobbi

okay(ok)-oxay
P.p
pepper-bibər,istiot
paradise-firdovs(cənnət)
pyjamas-pijama
pashmak-başmaq
pasha-paşa
Q.q
quinne-kinin,kinə
Qibraltar-Cəbəllütariq
R.r
Rabbi-ağa
S.s
son-soy,oğul,san
satan-şeytan
sugar-şəkər
safari-səfər
soap-sabun
saffran-zəfəran
spinach-ispanaq
syrup-şərab
shish-şiş(kabab)
shaman-şaman
sofa-süfə,divan
sherbet-şərbət

Әrəb və türk dillərindən ingilis dilinə keçmiş kəlmələrinin sayı 100 deyil yüzlərlədir. Әlbəttə kiçik bir
məqalədə bunları əhatə etmək qeyri-mümkündür. Bu, böyük bir tədqiqat işinin mövzusudur. Biz burada
bildiklərimizi yazdıq. Geniş tədqiqat işi aparmaq üçün isə bu dilləri mükəmməl bilmək lazımdır. Bu gün də
şərq dillərindən ingilis dilinə müəyyən kəlmələr keçməkdədir. Din və ibadətlə bağlı kəlimələr xüsusilə
üstünlük təşkil edir. Lakin müasir dövrdə ingilis dilinin lüğət tərkibinə elmin və texnikanın müxtəlif
sahələrinə aid minlərlə yeni əcnəbi söz daxil olur və ya yeni sözlər yaranır. İngilis dilinin lüğət tərkibi
nisbətən kasıb olduğu üçün bir kəlməyə bir neçə məna yüklənmişdir. Bu, xüsusilə ingilis dilinin beynəlxalq
dilə çevrilməsindən sonra baş vermişdir. Müasir ingilis dili alınma və yeni yaranan sözlər hesabına hər il
zənginləşməkdə davam edir.
Yeni söz və ifadələrin, habelə müxtəlif sahələrə aid olan terminlərin beynəlxalq dillərdən, o cümlədən
ingilis dilindən alınması prossesi davam edir. Vxtilə şərq dillərindən ingilis dilinə kəlmələr keçirdisə, indi bu
prosses əksinə baş verir. Bu günkü Azərbaycan dili də bu prossesdən uzaq deyildir.
ƏDƏBİYYAT
1.Azərbaycan ingiliscə lüğət. Bakı
2.İngilis Azərbaycanca lüğət. Bakı
3. English-Azerbaijani, Azerbaijani- English Dictionary, Oxford
4. New English-Russian dictionary. Moscow

İNGİLİS DİLİNDƏ ÜNSİYYƏTİN BAŞLICA KONSEPTLƏRİ
İsgəndərova K.Y.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: kommunikativ konsept, interaksiya, real situasiya, nitq fəaliyyəti, motivasiya.
Müasir dövrümüzdə konseptualizasiya probleminin öyrənilməsi çox aktual hesab edilən
məsələlərdəndir. Bu baxımdan, konsepsiyaların müəyyənləşdirilməsi, onların strukturunun və məzmununun
təhlili mühüm məsələlərdən hesab edilir. Ünsiyyət aktiv və dinamik bir proses olub, müəyyən sxemlər
əsasında həyata keçirilir və subyektivdir. Tarixən sosial cəmiyyətlərdə təcrübə insanlar arasında diskursun
inkişaf və formalaşmasına yol açır. Dünyanın milli koqnitiv dəyərləri dildə ifadə oluranaq ictimayyətin
üzvlərinə əqli, zehni və psixoloji təsir edir. Ümumiyyətlə hər bir xalqın dili və mədəniyyəti universal və milli
dəyərlərə malikdir. Eyni zamanda hər bir mədəniyyət özünəməxsus, bənzərsiz norma və davranış
xüsusiyyətləri ilə seçilir. Nitq çox zaman dörd bacarıqdan ən vacibi hesab olunur. O, dil öyrənənlərin
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qarşılaşdıqları ən çətin bacarıq kimi qiymətləndirilir. İngilis dilində danışmaq istəyən öyrəncilərin ən
qorxduqları isə onların bu təcrübənin öhdəsindən gəlməmək hissidir. İnsanların danışığa ehtiyac duyduqları
çox sayda situasiyaları olur. Kiminləsə üz-üzə, telefonla, sosial şəbəkə və s. ilə ünsiyyət qurmaq hissi hər
zaman mövcuddur. Biz bir çox səbəbdən danışırıq, belə ki, ünsiyyət qurmaq üçün, ünsiyyətcil olmaq üçün,
kiməsə nə isə etmək və ya kiminsə nə isə etməsini bilmək, fikir mübadiləsi yaratmaq, hisslərimizi ifadə
etmək üçün və s. Deməli, kommunikasiya mürəkkəb, çoxşaxəli bir prosesdir. Danışarkən biz fərqli səslərdən
sözlər, ifadələr qururuq. Kiçik bir dəyişiklik etmək üçün intonasiya və vurğuya müraciət edirik, şərh etməyi
öyrənirik. Danışanın fikilərini ifadə etməsi üçün imkanları hədsizdir. Digərlərindən fərqli olaraq üz-üzə
danışıqda mesajı çatdırmaq üçün üz ifadələri, jest və bədən dilindən istifadə etmək mümkündür. Danışıq
digər bacarıqlardan fərqli olaraq əvvəlcədən planlaşdırıla, təşkil oluna bilməz, o, bədahətən yerindəcə ifadə
olunur (bəzi situasiyaları çıxmaq şərtilə). Dərs prosesində ən effektli ünsiyyət - müzakirə, real situasiyalar
barədə fikir mübadiləsi, rollu oyunlar əsas rol oynayır. Doğma dil daşıyıcıları mürəkkəb ifadələrdən, idiom
və frazalardan, atalar sözləri və məsəllərdən rahatlıqla istifadə etdikləri halda, ingilis dili hədəf dil olanlar
üçün belə danışıq uzun zaman, təcrübə, bilik və vərdişlər tələb edir. Məlumdur ki, ingilis dilinin tədrisi
metodologiyasında əsas məqsəd müəllimlərin peşəkarlıqla çalışmalarını asanlaşdıran yollarla ingilis dilinin
tədrisi prosesini gücləndirməkdir. Təlim prosesində rollu oyunların böyük əhəmiyyəti vardır. Rollu oyunlar
tələbələrin yaradıcı təxəyyülünü inkişaf etdirməklə yanaşı, ünsiyyət vərdişləri, həmçinin mövzunun asan
dərk edilməsinə kömək edən emosional təəssürat yaradır. Bu oyunlar dərsdə yeksənəqliyi aradan qaldırır və
onun canlı və maraqlı keçməsinə imkan verir. Oyunlar oyun xatirinə deyil, dərsdə düşündürücü vəziyyət
yaratmaq, müəyyən məqsədlərə nail olmaq üçün keçirilməlidir. Həmçinin diskussiya ən mühüm metodiki
üsullardan biridir. Diskussiya həm müəllim, həm də öyrəncilər üçün faydalı üsuldur, çünki onların faktlara
və hadisələrə münasibətlərinin necə olduğunu öyrənməyə imkan verir. Diskussiya prosesində tələbələr
müzakirə olunan bu və ya digər məsələ barədə fikirlərini söyləməklə, öz baxışlarını əsaslandırmağı, faktları
təhlil etməyi öyrənirlər. Bu zaman dinləmək və növbə ilə danışmaq bacarığı, başqa baxışlara dözümlülük,
diskussiya mədəniyyəti inkişaf etməyə başlayır. Tədrisin təkmilləşdirilməsi üçün təcrübələrə, yaradıcılığa,
yeniliklərə daim müraciət olunur. İngilis dilinin tədrisi prosesində müəllim başlıca olaraq yaranan problemlər
və bu problemləri həll etmək barədə düşünməlidir. Müəllimlərin bir çoxu nitqin inkişafının əsasını
interaksiyada, yəni qarşılıqlı ünsiyyətdə görürlər. Kommunikativ dil tədrisi bu yolda ən effektli yanaşma
hesab edilir. Nitq dərslərində öyrəncilərin real situasiyalarda nitq təcrübəsi keçirməsi üçün şəraitin
yaradılması müəllimlərin qarşılarına qoyduqları vacib vəzifələrdəndir. Danışarkən tələbə daim nəzarət
altındadır, onun tələffüzü, qrammatik ifadəsi, intonasiyası və s. müəllim diqqətindən kənarda qalmamalıdır.
Avtomatik olaraq xarici dildə danışmaq bu dildə çaba göstərmədən danışmaq deməkdir. Söz ağızdan
tərəddüdsüz və tərcümə etmədən xaric olursa deməli biz xarici dildə səlist danışan hesab edilirik. Bunu
bəzən “ingiliscə düşünmək” adlandırırlar, lakin avtomatik nitq daha sürətlidir, burada “düşünmək” yoxdur.
Nə üçün avtomatik danışıq bu qədər vacibdir? İngilis dilinin tədrisində əldə edəcəyimiz və gözlənilən son
nəticə budur. Nitqin öyrədilməsinə sistemli və aydın şəkildə yanaşma əhəmiyyətlidir. Müasir müəllimin
nitqin tədrisində diskursun və linqvistikanın xüsusiyyətlərini birləşdirərək tətbiq etməsi önəmli hesab olunur.
Bacarıqlı və hərtərəfli nitqin tədrisini yerinə yetirmək üçün müəllimin nitq aspektləri və onların bir-birinə
təsiri barədə məlumatlı olması çox vacibdir. Dil bilikləri və diskurs nitqin düzgün yerinə yetirilməsi üçün
əsas meyardır. Həmçinin sosial və funksional motivasiya müəllimlər üçün digər faydalı bir fikirdir.
“Ünsiyyət” fikirləri əsaslı şəkildə təhlil etmək, deduktiv və induktiv yolla mühakimə yürütmək və biliyə
əsaslanan sağlam nəticələrə gəlmək qabiliyyətinə aparıb çıxarır. Öyrəncilər üçün bu ideya ingilis dili
fənninin mövzuları ilə əlaqəlidir. Ünsiyyət zamanı öyrənci öz düşünmə bacarığını təcrübədən keçirir,
düşünmə prosesini gücləndirir. Mürəkkəb bir düşünmə sistemini “yetişdirmək” çoxlu müştərək təcrübə və
fikir mübadiləsini tələb edir. Müəyyən tərəfdən ünsiyyətə düşünmənin bəhrəsi – yəni görünməyən bir kəsin
fikirlərilə başqalarını tanış etmək üçün bunların açıqlanması kimi baxmaq olar. Dərs prosesində ünsiyyətin
bir cəhəti – onun idrakı inkişafa kömək etmək imkanıdır. Başqa bir cəhəti öyrənmənin idraki və sosial
tərəflərini əlaqələndirmək və birləşdirmək imkanıdır. Doğrudan da, tədrisdə sistemli ünsiyyət müsbət
öyrətmə mühiti yaratmaq üçün əsasdır. O, öyrəncilərin idarə olunmasında iştirak nümunələrinin təsirliliyini
müəyyənləşdirməyə kömək edir. Ünsiyyət yalnız təcrübə vasitəsilə təkmilləşir, bunun üçün tələbələr arasında
qarşılıqlı əlaqəyə təşviq edən vasitələrə daha çox müraciət etmək olar. Təhsil prosesində müəllimlərin
tələbələri dəstəkləmələri, onlarda həvəs və maraq oyatmaq üçün müxtəlif metod və yanaşmalara müraciət
etmələri daim dəyişən, yenilənən, inkişaf edən təhsil dünyasında önəmli hal hesab edilməlidir. Beləliklə
ünsiyyətin bacarıqlı şəkildə yerinə yetirilməsi üçün müəllim – 1. rəsmi və qeyri-rəsmi ünsiyyətin modelini
formalaşdırmağı bacarmalı, 2. tələbələri söhbət tərzində nitqə cəlb etməyi, 3. rollu oyunların təşkili, 4.
ehtiyacların nəzərə alınması, 5. hekayə söyləmək, lətifə demək, debat təşkil etmək kimi effektli üsullara
müraciət etməsi, 6. kooporativ işin təşkili və s. kimi məsələləri mükəmməl bacarmalıdır. Ünsiyyət bacarığı
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təcrübə vasitəsilə, lüğət ehtiyatını müxtəlif üsullarla daim artırmaqla, mükəmməl dinləyici olmaqla, tələffüz
və intonasiya üzərində işləməklə, özünə inam yaratmaqla, bədən dilini təkmilləşdirməklə, səhvlərdən
qorxmamaq və eyni zamanda çəkinməklə, pozitiv olmaqla, dəqiq və səlistliklə, müxtəsər, ifadəli, təsəvvürlü,
yaradıcı olmaqla inkişaf edir. Kommunikativ konsept dedikdə: mükəmməl həmsöhbət, savadlı orator,
effektiv ünsiyyət, xeyirxahlıq, sosial ünsiyyət, tolerantlıq və nitq etiketi nəzərdə tutulur. Kommunikasiya
prosesində ilk növbədə qarşılıqlı mübadilə üçün effektli ünsiyyət iştirakçıları olmalıdır. Bunun üçün yalnız
dilə yiyələnmək kifayət etmir, həmçinin digər xalqların mədəniyyət normalarını, nəzakət qaydalarını bilmək
vacibdir.
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ÇAĞDAŞ SIRP YAZARLARDA TÜRKÇE ALINTILAR
Djindjic M.
Belqrad Üniversitesi, Sırbistan
Anahtar kelimeler: Türkçe alıntılar, sözcük, ölçünlü Sırpça, Türkçe, çağdaş roman
Her dil devamlı bir değişim içindedir ve yeni sözcüklerin edinimi doğal bir süreç olmaktadır. Alıntı
sözcükler, sözlükbilimci ve dilbilimcilerin 18. yüzyılda başlayan araştırmalarının konusu ve dil ilişkilerinde
en çok araştırılmış alanı olmaktadır. Son yıllarda Sırpçadaki Türkçe alıntıları araştıran çalışmaların sayısı
artmaktadır. Türkçe alıntılar, Sırpçada sayısı en çok olan yabancı kökenli sözcüklerdir ve bizim geçmişimiz
ve bugünümüzün önemli parçası olmaktadır. Vuk S. Karadzic’ın zamanından bu yana Türkçe alıntılara var
olan bu merak, birçok araştırma, tartışma, yazı ve sözlük ile sonuçlandı.
Bu çalışma, son elli yıl Türkçe alıntıların birçoğunun, Sırpçada artık aktif olarak kullanılmadığı
gerçeğini göz önünde bulundurarak çağdaş ölçünlü Sırp dilinde Türkçe alıntıların yeri incelemektedir. Aynı
zaman Türkçe alıntıların, yazın dilindeki ve Türkçe alıntıların kullanımı azalan alanlardaki yerinin
araştırılması önemli olmaktadır. Bir zamanlar yaklaşık 9000 Türkçe kökenli kelime (Škaljić 1989)
bulunduran çağdaş Sırp dilinde en yeni araştırmaya göre günümüzde üç bin Türkçe alıntının bulunması,
geçmişteki kültür temaslarının yoğunluğunu gözler önüne sermektedir. Bu üç bin sözcüğün yaklaşık yarısı
dilimizde aktif olarak kullanılıyor, bunlar Sırpçaya yerleşmiş ve tamamen kalmıştır (Đinđić 2013: 553).
Çağdaş yazarların edebi eserlerindeki materyal, günümüzdeki ölçünlü Sırpçada Türkçe alıntıların yeri
ve dağılımı hakkında bize önemli bilgi vermektedir.
Derlem, bu çalışmanın amaçlarına göre düzenlenmiş ve çağdaş Sırp dilindeki sözlükbilimin bu alanını
ve onun statüsünü en iyi biçimde yansıtan yazarları ve eserlerini kapsamaktadır. Çalışmada, çağdaş Sırp
yazarlarının, belli bir zamansal çerçeve içinde yazılan eserlerinde ortaya çıkan Türkçe alıntılar
incelenmektedir. Derlemde son 20 yıl içinde yazılmış aşağıdaki romanlar yer almaktadır: Slobodan Selenić,
Timor mortis, Vladimir Pištalo, Milenijum u Beogradu (Belgrat’ta binyıl), Goran Petrović, Sitničarnica kod
srećne ruke, Danilo Nikolić, Vlasnici bivše sreće (Eski mutluluğun sahipleri), David Albahari, Pijavice
(Sülükler) ve Svetlana Velmar-Janković, Lagum (Lağım).
Analizin başında söz konusu romanlarda Türkçe alıntıların istatistiksel sıklığı üzerinde durulmaktadır.
Elde edilen materyala bakıldığında her romanın sayfa sayısı göz önünde bulundurularak romanların hepsinde
yakın sayıda Türkçe alıntı bulunmaktadır. Romanın konusuna bağımsız olarak bu sayı, 200 sözcüğü
aşmamaktadır. Karşılaştırmak için Meşa Selimoviç’in Derviş ve ölüm romanının ilk bölümünde 260 Türkçe
alıntı bulunmaktadır (Halilović 1980: 25). Bu romanın konusunun zamanına (17. Yüzyıl) ve Bosna’daki
Türk yönetimi sırasında insanlararası ilişkileri anlatan konuya bakıldığında bu sayı hiç şaşırtıcı
olmamaktadır.
Türkçe alıntılardan en çok yabancılığı hissedilmeyen sözcükler bulunmaktadır. Örneğin, alva (helva),
badem (badem), bakar (bakır), baklava (baklava), boza (boza), burek (börek), čarapa (çorap), čaršav
(çarşaf), čekić (çekiç), česma (çeşme), čorba (çorba), dugme (düğme), džamija (cami), džep (cep), inat (inat),
jastuk (yastık), jorgan (yorgan), kafa (kahve), kafana (kahvehane), kajmak (kaymak), kajsija (kayısı),
kaldrma (kaldırım), kapija (kapı), kesa (kese), kreč (kireç), kusur (küsur), kutija (kutu), marama (mahrama),
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miraz (miras), oklagija (oklava), peškir (peşkir), saksija (saksı), sanduk (sandık), sudžuk (sucuk), sunđer
(sünger), šećer (şeker), tapija (tapu), tavan (tavan), tulumba (tulumba), turpija (turpu), turšija (turşu) vs. Bu
alıntılar, Sırpçada artık alıntı olarak hissedilmemekte, ve birçoğu için Sırpça eşdeğer sözcük bile
bulunmamaktadır. Bu Türkçe sözcüklerin, gelişmiş çokanlamlılığı ve türetim potansyelinden dolayı
Sırpçanın sözlüksel dizgesinde önemli yer almaktadır.
Bunların arasında üslupsal değeri olan ve belli zamana gönderme yapan eskimiş Türkçe alıntılar, çok
daha az sayıda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, amalin (hamal), čivčija (çiftçi), dolama (dolama), džada
(cadde), kalpak (kalpak), kiridžija (kiracı), sakadžija (saka), sokak (sokak), šeftelija (şeftali), širit (şerit),
tefter (defter) vs. Kullanım ölçütüne göre bu alıntılar, eskimiş, arkaizm, yerel sözcükler gibi pasif söz
varlığına girmektedir.
Türkçe alıntıların kullanım sıklığı, romanın konusuna ve konunun zamanına da bağlı olmaktadır.
Yazar üslupsal nedenlerden dolayı eşdeğerli sözcükler arasında seçim yapmaktadır (yerel sözcük ile alıntı
arasında). Birçok durumda okura bıraktığı etkisinden dolayı yabancı kökenli sözcük tercih edilmektedir.
Çünkü, bu sözcük seyrek olarak kullanıldığı için sıkça kullanılan yerli sözcüklerden daha fazla dikkat
çekmektedir. Öte yandan, alıntı ne kadar dile adapte olmuşsa üslupsal değeri o kadar düşük olmaktadır.
Böylece, örneğin, yazar Goran Petroviç Sitničarnica kod srećne ruke eserinde Balkan savaşları
dönemindeki Belgrat sokaklarının havasını çok canlı bir şekilde betimlemektedir:
Kretao se (jedan mladić) kroz ... metež ... kalpaka sa belim perima, ... širita ... čakšira ... aša ....
bilava .... visokih čizama u uzengijama (Petrović 2001: 125). Uzmicale su ... mehandžije, ... abadžijske kalfe
... berberski šegrti, jedva pismene kiridžije i sakadžije (Petrović 2001: 128).
(Bir delikanlı) beyaz tüylü kalpak… şerit… çakşır… haşa... bilan… üzengi içindeki yüksek çizmelerin
kargaşası arasında geçiyordu. (Petrović 2001: 125). Meyhaneci, …abacı kalfaları… berber kalfaları, adam
akıllı okuma yazmayı bilmeyen kiracılar ve sakalar yoldan çekiliyorlardı (Petrović 2001: 128).
Türkçe alıntılar, genellikle anlambilimsel olarak biçimlendirilmiş olduğu için edebi eserlerde kimi
durumlarda ikincil anlamlarıyla ortaya çıkabilir. Bu anlamlar, yansız veya çağrımsal ve üslupsal olabilir.
Örneğin, Braneći u početku malu bedeviju izazovnih oblina... ja sam verovao da je branim od Starčevog
gneva (Selenić 2002: 74).
Cazibeli hatlara sahip küçük bedeviyi başlangıçta savunarak… onu İhtiyarın öfkesinden savunduğuma
inanıyordum (Selenić 2002: 74).
Yazarlar, üslupsal nüansları yaratmak üzere tam eşit anlamlı yerli sözcüğün bulunmasına rağmen
birçok durumda Türkçe kökenli sözcüğü seçmektedir. Örneğin, Čupao sam kosu ... Optuživao ceo svet.
Badava. Nije odlazila tuga iz duše (Pištalo 2000: 142).
Saçımı başımı yoluyor… Tüm dünyayı suçluyordum. Nafile. Kalbimdeki üzüntü geçmedi (Pištalo 2000:
142).
Badava sözcüğü, çok ilginç bir durum yansıtmaktadır: Yerli uzalud sözcüğünün bulunmasına rağmen
badava sözcüğü yerine dilde genellikle Türkçe džaba sözcüğü kullanılmaktadır. Öte yandan, Tüırkçeden
Sırpçaya giren badava sözcüğü Sırpçada zamanla yeni anlam kazanmış, nafile anlamında da
kullanılmaktadır. Çağdaş Türkçede ise, bedava sözcüğü, bu anlamda kullanılmayıp, genellikle „ücretsiz,
parasız“ anlamına gelmektedir.
Bir sonraki örnekte şeytan anlamında kullanılan Türkçe matrak sözcüğü, kızgınlık, sitem gibi
duyguları betimlemek için kullanılmıştır:
Ali, jest, hoćeš! Matrak! ... Davali su nam samo po čašu mleka (Nikolić 1997: 27).
Ne umduk ne bulduk! Bize sadece birer bardak süt veriyorlardı ...matrak... (Nikolić 1997: 27).
Buna ilişkin olarak Türkçe alıntılar, iğneleyici, alaycı gibi anlamları taşıyabilir: Dupli se sećao nekog
vinkovačkog mangupa, koji je u apsani počeo da čita bibliju (Pištalo 2000: 51).
Dupli, Vinkovats’tan gelen hapishanede İncil’i okumaya başlayan bir külhanbeyini hatırlıyordu
(Pištalo 2000: 51).
Menkup sözcüğü artık neredeyse hiç kullanılmıyor, onun yerine külhanbeyi kullanılıyor. Bununla
ilgili standart Sırpçada Türkçe alıntıların araştırılmasında yapılacak işlerden biri şudur: çağdaş Sırp dilindeki
Türkçe sözcüklerin anlam farklılıklarını olduğu gibi, bu sözcüklerin çağdaş Türk dilindeki eşzamanlı
düzeyini belirlemek gerekiyor.
İncelenmiş materyalde Türkçe alıntılar ve yerli sözcükler nadir olarak bir arada kullanılmaktadır.
Örneğin, Moja kći, profesor srpskohrvatskog jezika, dogmatičar i čistunac, ako bi uzela da čita ovaj tekst,
tražila bi da se džakovi isprave u vreće, a bakalnica u prodavnica (Velmar-Jankovıć 1995: 12). Prodavnica
nije podrazumevala vlasnika; bakalnica jeste (Velmar-Janković 1995: 8).
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Sırphırvatça hocası kızım, bir dogmacı ve dil puritanı olarak eğer bu metni okusa, çuvalın torbaya,
bakkaliyenin mağazaya çevrilmesini isterdi. Ancak, bakkaliyeden farklı olarak mağaza, sahibini dahil
etmiyordu.
Bu örnekte yazar, anlamı kesinleştirmek için tam olarak eş anlamlı olmayan sözcükler arasındaki farkı
vurgulamaya çalışmaktadır. Yazarlar, Sırpçadaki dilbilgisel ve anlambilimsel dizgeye adapte olmuş, ana dili
konuşucularına tanıdık gelen Türkçe sözcükleri kullandıkları için Türkçe ile yerli eş anlamlı sözcükler
genellikle bir arada bulunmamaktadır. Bu kategorideki Türkçe sözcüklerde anlambilimsel nüansları
belirtmek ve anlamı kesinleştirmek amacıyla eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması gereksiz
olmaktadır. Türkçe kökenli iki eş anlamlı sözcüğün bir arada bulunması da, nadir rastlanan üslüpsalanlambilimsel araçtır.
Araştırma, Türkçe alıntıların, çağdaş ölçünlü dilde, özellikle bilim ve basın dilinde daha önceki edebi
eserlerde olduğundan daha az yer aldıklarını göstermektedir. Bunun yanında incelenmiş materyal,
yabancılığı hissedilmeyen Türkçe alıntıların herhangi Sırpça kökenli sözcük gibi kullanıldığını
göstermektedir. Yazarlar, çoğunlukla genel sözlük hazinesinin parçası olan, dile yerleşmiş bu tür Türkçe
sözcükleri kullanmaktadır. Öte yandan, bir dönemin renkliliğini resmetmek gibi üslupsal nedenleriyle
kullanılan Türkçe alıntıların sayısı daha azdır. Eskiden Türkçe kökenli sözcükler, okurlar tarafından aynı
derecede bilinmediğinden dolayı Ivo Andrić, Meša Selimović, Borisav Stanković, Petar Kočić, Laza
Lazarević gibi yazarların eserlerinin sonunda açıklayıcı sözlük bulunmaktaydı. Bugün bu tür sözlüklere
ihtiyaç duyulmamakta çünkü, incelediğimiz materyalin gösterdiği gibi yazarlar, genel sözlük hazinesine ait
olan yabancılığı hissedilmeyen Türkçe alıntıları kullanmaktadır.
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XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ KOMMUNİKATİV SƏRİŞTƏ
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Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
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Açar sözlər: dil, vərdiş, səriştə, metod, linqvistika
Dil elə bir ünsiyyət vasitəsidir ki, onsuz cəmiyyətin inkşafı və varlığı mümkün ola bilməz. İnsanlar
arasında ünsiyyət vasitəsi və informasiya mübadiləsi vasitəsi olduğundan dil cəmiyyətin formalaşmasını və
tarixi inkşafını əks etdirir. Onu da qeyd etməliyik ki, son illər ikinci dilin tədrisi və öyrənilməsi prosesi digər
illərə nisbətən artmışdır. Bu isə Azərbaycanın son illər inkşafı və dünya ölkələri ilə əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsi, dünyaya inteqrasiyası ilə əlaqədardır. Dünya ölkələrinə inteqrasiya isə bir vasitə ilə
mümkündür, o da dildir. Buna görə də, inkşafın sürətlə getdiyini nəzərə alaraq təhsildə də, ikinci dilin
öyrənilməsi prosesində yeniliklər, innovasiyalar nəzərə alınmalı, yeniliklər dərs prosesində tətbiq
olunmalıdır.
Xarici dil insanlar üçün ünsiyyət yaratmaq, insanların həyatı və professional problemlərini həll etmək
üçün lazımdır. Xarici dil yalnızca insanlar üçün bilmək məqsədi daşımır, o ətraf aləmi dərk etmək və inkşaf
etmək üçün lazımdır.
Dil öyrənmənin bəzi innovativ metodu multimediya, mətn, şəkillər, audio, və video kimi müxtəlif
rəqəmsal media növlərinin toplusu və ya prezentasiyadır. Çoxlu yeni müxtəlif dil öyrənmə metodları vardır.
Bunlardan multimedianı və oyun vasitəsilə öyrənməni göstərə bilərik. Ancaq hər bir kəs asan və yeni
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metodları bəyənir. İnnovativ metodların dilin tədrisində istifadəsi nəinki təhsilin inkişafına təsir göstərir,
həmçinin insanları, hakimiyyəti, ölkəni qüvvətləndirməyə də kömək edir.
İngilis dilinin tədrisi zamanı tələbələrdə kommunikativ səriştənin formalaşması və inkişaf etdirilməsi
prossesi hal hazırda müəllimlərin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biridir. Çünki bu günün tələbi İngilis
dilini yalnızca qaydalar şəklində bilən, lakin bu qaydaları öz nitqində tətbiq edə bilməyən tələbələr deyil,
İngilis dilini, onun qrammmatikasını, fonetikasını və s. bilən səlist İngilis dilində danışa, öz fikrini ifadə edə
bilən, tənqidə təffəkkürə malik tələbələrdir.
Hər bir müasir müəllimin ən ali amalı – tam şəkildə azad və sərbəst şəxsiyyət yetişdirməkdir. Elə bir
şəxsiyyət ki, öz maraqlarını müdafiə edə bilsin, sərbəst və savadlı şəkildə öz fikir və hisslərini ifadə edə
bilsin, özünü ifadə edə bilsin, çağdaş cəmiyyətin ondan tələb etdiyi bütün məsuliyyətli məqamları öz
öhdəsinə götürə bilsin. Belə bir şəxsiyyətin yetişdirilməsinin vacib şərtlərindən biri isə tələbələrdə
kommunikativ səriştənin formalaşdırılmasıdır. Tələbələrdə kommunikativ səriştənin formalaşdırılması həm
təhsilin müasir inkişaf mərhələsində mühüm tələblərindən biridir.
Prosesin tələbələr arasında aparılması isə onunla əlaqədardır ki, bu yaş həddi kommunikativ səriştənin
formalaşdırlması üçün ən optimal zaman hesab olunur. Bu baxımdan da kommunikativ səriştənin
formalaşdırılması işinin məhz bu yaş həddində olan tələbələr arasında aparılması zəruridir.
Kommunikativ şəriştənin formalaşdırılması işinin tələbələri arasında aparılmasının əsas məqsədi
həmin tələbələri gələcək həyatda onları gözləyəcək ünsiyyət bacarıqlarına yiyələndirmək, ətraf aləmə
adaptasiya olunmasına şərait yaratmaq və s. məsələlərdir.
Kommunikativ səriştənin yaradılması prosesinin daha səmərəli aparılması üçün bir qisim amillər
mövcuddur ki, onları aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirmək olar:
Әvvəla, tədris prosesini sosial mühitdə mövcud olan qarşılıqlı təsir situasiyaları ilə zənginləşdirmək
lazımdır.
İkincisi, fərdi yanaşma üsul və metodlarının tərdis prosesinə tətbiq edilməsi həyata keçirilməlidir.
Üçüncüsü, fərdi kommunikativ tapşırıqların yerinə yetirilməsi mütləq şəkildə icra edilməlidir. Belə
fərdi kommunikativ tapşırıqlar tələbələrdə dərketməni sürətləndirəcək və onların müstəqil hərəkətlərinə
şərait yaradacaqdır.
Dördüncüsü, tədris prosesində kommunikativ treninqlərdən istifadə edilməlidir.
Nəhayət, sonuncu tələbələrdə kommunikativ səriştənin inkişafına nəzarət edən monitorinqlər
müntəzəm şəkildə həyata keçirilməlidir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz amillərlə yanaşı, tələbələrində kommunikativ səriştənin formalaşdırılması
prosesinin həyata keçirilməsinin vəzifələri də ayrıca olaraq göstərilməlidir:
 ilk olaraq “kommunikativ səriştə” anlayışının sərhədləri müəyyən edilməlidir;
 “kommunikativ səriştə” anlayışının
tələbəlri üçün mümkün ola biləcək səviyyəsi
aydınlaşdırılmalıdır;
 tələbələrində kommunikativ səriştənin yaradılmasının formaları, metodları və vasitələri müəyyən
edilməlidir;
 tələbələrində kommunikativ səriştənin inkişaf modelinin layihəsi hazırlanmalıdır və s.
Bundan əlavə, predmet də düzgün müəyyən edilməlidir ki, bu halda predmet tələbələrində kommunikativ
səriştənin formalaşdırılmasının səmərəsini təmin edən pedaqoji şərtlər və pedaqoji mühitdir.
Tələbələrdə kommunikativ səriştənin formalaşdırılması prosesinin həyata keçirilməsindən gözlənilən
nəticələr belədir ki, ilk növbədə, “kommunikativ səriştə” anlayışının strukturu düzgün anlaşılmalıdır;
tələbələrində onun inkişaf özünəməxsusluqları üzə çıxarılmalıdır; tələbələrində kommunikativ səriştənin
formalaşdırılması prosesinin həyata keçirilməsi zamanı əldə olunan bütün nəticələr sistemləşdirilməlidir.
Kommunikativ səriştə bir çox alimlər tərəfindən müzakirə edilmiş və bu sahədə bir çox fərqli
mülahizələr irəli sürülmüşdür. Kommunikativ məqsədlə dilin istifadəsi dil öyrənənlərin kommunikativ
səriştəsinin artırılmasına və dilin işləndiyi cəmmiyyətin sosial mədəni normalarına əsaslanır. İlk dəfə olaraq
dilin tədrisi prossesinə kommunikativ yanaşma min illər bundan əvvəl yaranmışdır. Әnənəvi metodu geridə
qoyaraq bir çox müəllimlər dərs proqramlarını, kommunikativ yanaşmanın yer aldığı kommunikasiya
prossesinin yaradılmasına, tələbələrin kommunikativ səriştələrinin artırılmasına əsaslanan proqramlar
yaratmağa çalışırlar. Bu isə tələbələrin kommunikativ bacarıqlarının gələcəkdə inkişafına şərait
yaradacaqdır. Bəzi İngilis dili tədris edən müəllimlər üçün kommunikativ metodla dərsin təşkili mühüm
əhəmiyyət kəsb edir və bu tələbələr həmin üsulla dərslərini aparmağa çalışırlar.
İkinci xarici dil təliminin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar müasir dövr xarici dillərin
öyrənilməsini zərurətə çevirib. İndi müstəqil Respublikamızın müxtəlif dillərdə danışan, dünya arenasına
çıxmağı bacaran, müxtəlif səviyyələrdə öz sözünü deyə bilən gənclərə böyük ehtiyacı var. Bu məqsədlə
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təhsilimizdə aparılan dəyişikliklər, yeni təhsil proqramlarının (kurikulumların) işlənib istifadəyə verilməsi
məsələnin həll olunmasını tənzimləməyə xidmət edən amillərdəndir. Ölkəmizdə dünya təhsilinə, Avropa
standartlarına müvafiq hazırlanan məzmun standartları təhsilimizin yeniləşməsinə, beynəlxalq aləmə
inteqrasiya olunmasına müsbət zəmin yaradır. Bu standartların reallaşmasına xidmət edən forma və üsullar
tələbələrin müstəqil, yaradıcı işləməsini, təşəbbüskar olmasını, müxalif fikrə hörmətlə yanaşmaq və ünsiyyət
bacarıqlarının, onlarda liderlik qabiliyyətinin formalaşdırmasını məqsəd kimi qarşıya qoyur. Siniflər üzrə
müəyyən olunmuş məzmun standartlarının tətbiqində təlimin təşkilinin forma və üsullarının düzgün
seçilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Düzgün seçilmiş forma və üsullar öyrənənlərin xarici dil təliminə
marağını artıracaq, ünsiyyətə girməyə, fikirlərini sərbəst ifadə edə bilməyə zəmin yaradacaq, onlarda
tərəddüd hissini, hazırcavablıqla, cəldliklə, çevikliklə əvəz edəcək və onlar asanlıqla xarici dildə ünsiyyət
yaradacaqdır. Seçilən forma və üsullar müəllimləri yaradıcı axtarışa istiqamətləndirdiyi kimi, öyrənənləri də
yüksək fəallığa, xarici dildə fikrini ifadə etməyə, qorxu, tərəddüd, ehtiyat hisslərini aradan qaldırmağa və
öyrəndikləri dildə danışmağa sövq edəcəkdir. Təlim prosesində müxtəlif üsulların seçilməsinin üstünlüyü
ondadır ki, bu zaman heç kəs passiv qalmır, hamı həvəslənir, nəyi bacarırsa, deməyə səy göstərir. Bu da
xarici dil təlimində ən vacib şərtlərdən hesab edilir. Xarici dil təlimində standart dərs formaları ilə yanaşı,
dərs – müzakirə, dərs – konfrans, dərs – tok-şou, dərs – ekskursiya, inteqrativ dərs və s. bu kimi qeyri –
standart formalarından da istifadə edilə bilər. Bu standart və qeyri-standart dərs formaları dərs-müzakirə,
dərs–mətbuat konfransı, tok-şou, dərs – ekskursiya, inteqrativ dərslər , “Beyin fırtınası”, BİBÖ , auksion,
klaster, 38 rollu oyun, dəyirmi masa, Venn diaqramı və s.
Tələbələrdə dil öyrənmə prosesinə olan həvəs dərs prosesində yaradılır və möhkəmlənir. Bunun üçün
müxtəlif metodlardan istifadə edilir. tələbələrdə kommunikativ səriştəni formalaşdırmaq üçün dərsi nəinki
kommunikativ tapşırıqlarla zənginləşdirməklə mümkün olunur. Bu tələbələrə düşünmək, problem həll etmək,
ingilis dilində müzakirə aparmaq, qarşıya qoyulan problemi həll etmənin müxtəlif yolları üzərində düşünmək
imkanı vermək vacibdir. Diqqət mərkəzində fikir olmalıdı, İngilis dili isə bu fikrin formalaşması və əks
etdirilməsi yolu olmalıdır. Belə ki, öz fikrini ifadə etmək bacarığı öz fikirlərini insanlarla bölüşmək, məntiqi
cəhətdən düzgün fikir yürüdə bilmək bacarığı hər bir şəxsə lazımdır. Bu bacarıq isə hər bir dərsdə xüsusi ilə
ingilis dili dərslərində formalaşdırılır.
Beləliklə, tədrisinin əsasını təşkil edən kommunikativ səriştə dil daşıyıcıları tərəfindən kommunikativ
metodun tətbiqi zamanı inkşaf etdirilmişdir.
Təhsil müəssisəsidə xarici dilin tədrisi zamanı əsas məqsədi xarici dil dərslərində tələbələrin
kommunikativ kompetensiyasını inkişaf etdirməkdir.
Kompetensiya konkret bir məsələnin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan bacarıqdır. O, bacarıqların,
biliyin birliyini özündə əks etdirir.
"Competence" sözü "to compete" feilindən götürülmüş "yarışmaq" mənasını verir, daha dəqiq ifadə
etsək, "yarışmaq bacarığı" kimi tərcümə oluna bilər.
Kommunikativ kompetensiyalar şəxsi cəhətlərinə və imkanlarına görə insanın kommunikativ
fəaliyyətini təmin edən, eləcə də dil və dildən kənar bilik və bacarıqların məcmusudur.
Kommunikativ kompetensiya dilə praktik yiyələnmə olub aşağıdakıları əks etdirir:
- yalnız deklarativ xarakterli deyil, həm də prosessual xarakterli "biliyi" əks etdirir;
- kommunikativ kompetensiyanın bütün komponentləri bir-biri ilə bağlı olur;
- kommunikativ kompetensiyanın komponentləri yalnız linqvistik mahiyyət daşımır, proqmatik
əhəmiyyətə də malikdir.
Elmi dövriyyəyə 1972-ci ildə Amerika dilçisi N.Xomski tərəfindən gətirilən kompetensiya- səriştə
anlayışı xarici dilin tədrisi metodikasında ümumi və fərdi məqsədlərlə, tədrisin məqsəd və məzmununu ifadə
etmək üçün istifadə olunur. Kompetensiya – səriştə anlayışının daşıdığı semantik məna çaları hər hansı bir
sahəsə biliklərin məcmusu deməkdir. Çağdaş dilçilik və metodikaya dair ədəbiyyatlarda dilə dair bilik,
bacarıq və səriştələrin məcmusu kompetensiya adlanır. Elmi ədəbiyyatda həmçinin kompetensiya ın
müxtəlif növləri də təqdim edilir ki, haqqında danışdığımız kommunikativ kompetensiya onun yalnız bir
növü hesab olunmalıdır. Maraqlıdır ki, kommunikativ kompetensiyanın öz strukturu daha kiçik elementlərə
ayrılır. Belə ki, kommunikativ kompetensiyaya aşağıdakılar daxildir:
• dil kompetensiyası;
• nitq kompetensiyası, onu həm də sosiolinqvistik kompetensiya adlandırmaq mümkündür;
• diskursiv kompetensiya;
• strateji və ya kompensator kompetensiya;
• sosial və ya praqmatik kompetensiya;
• sosio-mədəni kompetensiya;
• predmet kompetensiyası;
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•

professional kompetensiya və s.
Xarici dilin tədrisi zamanı “kommunikativ səriştə” anlayışı bu çalarları qazanır – dilin sistemləri və
onların vahidləri, bu vahidlərin düzəni və dildəki funksiyaları haqqında biliklərin məcmusu, tədris olunan
dildə (bizim halda ingilis dilində) fikirləri dilə gətirmə üsulları və həmin dil daşıyıcılarını anlama
qabiliyyətinin məcmusu və s.
Beləliklə yuxarıda yazılan materiala əsasən belə bir qənaətə gələ bilərik ki, İngilis dilinin tədrisi
zamanı tələbələrdə kommunikativ səriştənin formalaşması və inkişaf etdirilməsi prossesi hal- hazırda
müəllimlərin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biridir. Çünki, bu günün tələbi İngilis dilini yalnızca
qaydalar şəklində bilən, lakin bu qaydaları öz nitqində tətbiq edə bilməyən tələbələr deyil, İngilis dilini, onun
qrammmatikasını, fonetikasını və s. bilən səlist İngilis dilində danışa, öz fikrini ifadə edə bilən, tənqidi
təfəkkürə malik tələbələrdir. Bu gün Azərbaycan Respublikasında işləyən bir çox müəllimlər kommunikativ
metoddan istifadə edərək dərslərini apararkən bu 6 prinsipdən istifadə etməlidir. Çətinliklə əmin ola bilirik
ki, doğrudan da sinifdə tətbiq edilən fəaliyyətlərdən sonra tələbələr daha səriştəli olurlar. Azərbaycan
Respiblikasında İngilis dili ikinci dil kimi keçilir. Buna əsasən də onlar bu dildən sinifdən kənarda olduqda
istifadə etmədiklərindən istədiyimiz nəticəyə nail olmaq çətin olur. İngilis dilində aparılan dərslərin
tələbələrin inkişafına yönəlmiş olması üçün müəllim dərs prosesində audiovizual yazılardan, rol
oyunlarından istifadə edə bilər.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, kommunikativ səriştə müxtəlif alimlər tərəfindən müxtəlif cür
müəyyənləşdirilmişdir. Bütün bu alimlərin qeyd etdikləri fikirlərdə bir həqiqət vardır ki, linqvistik və
qrammatik səriştə kommunikativ səriştənin yalnızca bir sahəsidir, qoludur.
Cəmiyyətlər
arasında olan münasibətlərdə olan dəyişikliklər təhsil müəssisəsilərdə kommunikativ səriştənin artmasını
tələb edir. Buna görə də, pedaqoqlar vaxtaşırı özlərinin ingilis dilinin tədrisinin aparılmasına dair
bacarıqlarını inkişaf etdirməli, innovasiyalardan xəbərdar olmalıdırlar. Həmçinin xarici dilin tədrisi zamanı
tələbələrin kommunikativ səriştələrinin artırılması üçün müxtəlif yollardan xəbərdar olmalı və dərslərində
tətbiq etməlidirlər.
Çağdaş dönəmdə xarici dillərə yiyələnmənin tələbələrin gələcək sosial həyatında oynadığı rolun
əhəmiyyəti və önəmi danılmaz faktlardandır. Xarici dillərə yiyələnmə isə ilk növbədə, tələbələrdə
kommunikativ səriştənin formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Müasir şərtlərdə tələbələrin ingilis dilinin
öyrənilməsinin əhəmiyyətini dərk etməsi, qloballaşma şəraitində bu dilin ünsiyyət vasitəsi kimi rolunu
qiymətləndirməsi, digər dillərə tolerantlıq nümayiş etdirməsi də kommunikativ səriştənin formalaşma
amillərindən ola bilər.
Söylənilən bütün məqam və nüansları ümumiləşdirərək, qeyd edə bilərik ki, xarici dillərin tədrisində
əsas strategiya kimi fərdi yanaşma üsulu qəbul edilmişdir. Bu da onu göstərir ki, xarici dillərin tədrisi
prosesində təlim-tərbiyə prosesinin mərkəzində tələbəin şəxsiyyəti dayanır və bütün üsul və vasitələr onun
ətrafına cəmlənir.
Tələbələrdə ingilis dilinin tədrisində kommunikativ səriştənin formalaşdırılması prosesinin daha
səmərəli keçirilməsi üçün müəllimin professional şəkildə hazırlığı da tələb olunur. Həmin professional
hazırlıq tələblərinə cavab verən müəllimlər hər bir yaş həddini nəzərə almalı, bu yaş həddinə xas olan tədris
mərhələsini də mükəmməl bilməlidirlər.
Tələbələrində kommunikativ səriştənin formalaşdırılması prosesində mühüm anlayışlardan biri də
“diskurs” anlayışıdır. Bu anlayış xarici dillərin tədrisində ötən əsrin 70-ci illərində işlədilməyə başlamışdır.
Amma həmin dövrlərdə “diskurs”un daşıdığı məna yükü ilə çağdaş dönəmdə daşıdığı məna yükü arasında
fərqlər mövcuddur. Belə ki, o dövrlərdə diskurs cümlələrin və nitq aktlarının ardıcıl əlaqələndirilməsi
mənasını daşıyırdısa və daha çox “mətn” anlayışına uyğun gəlirdisə, müasir dövrdə “diskurs” daha çox
mürəkkəb kommunikativ hadisə kimi götürülür. Elə bir hadisə ki, buraya mətndən əlavə ekstralinqvistik
faktorlar da daxildir. Ekstraliqvistik faktor dedikdə isə, həmin verilən “mətn”i anlamaq üçün lazım olan
dünya barədə biliklər, mülahizələr, formalar, məqsədlər və s. aid edilir.
Beləliklə, gördüyümüz kimi, “diskurs” anlayışının semantik sərhədləri genişlənmiş və “mətn” anlayışı
ilə yanaşı mövcud ola biləcək yeni bir status qazanmışdır.
“Diskurs” anlayışını daha dəqiq qavramaq üçün onun mətnlə olan fərqlərinə nəzər yetirmək gərəkir.
Mətn həm məna. həm də formaca bitkin nitq nümunəsidir, mətn müəyyən mövzuya aid olur, öyrənilən
leksik-qrammatik məzmunu əhatə edir və s. Amma kommunikativ kompetensiyanın formalaşdırılması
baxımından unutmaq lazım deyil ki, bu halda mətnin məzmunu və ya onun dil forması maraqlı deyil, o, ilk
növbədə, kommunikativ məqsədlərə xidmət etməlidir.
Mətndən fərqli olaraq, diskurs müəyyən kommunikativ məqsədlərin reallaşdırılması nümunəsi sayıla
bilər. Bu halda diskurs sadəcə nitq fəaliyyətinin son məhsulu və ya nəticəsi deyildir, həm də bu fəaliyyətin
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yaradıcısıdır. Bu da ekstralinqvistik faktorlar, başqa sözlə, kommunikativ kontekst və ünsiyyət şəraiti ilə
şərtlənir.
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The foreign language, as part of the National Curriculum, serves the purpose of education - to share
national and human values, to nurture an independent person who will play a role in the formation and
development of civil society. Our goal is to provide everyone with an education so that they can:
• speak two or more foreign languages
• successful communication with other cultural representatives
• understand different contexts and texts
• to appreciate and respect each cultural - language self-esteem
• to work with citizens of different cultural backgrounds
• to deepen knowledge independently and to enrich it in terms of language or culture
• to study other foreign languages independently
The practical application of a foreign language is becoming increasingly important in the didactics of
foreign languages and can interact with citizens with different language and cultural identities.Integration is
used in many ways. Integration is a Latin word integrat-recovery, filling, fulfillment, completion; untegerwhole. Although the term "integration" began to be used more actively than at the end of the twentieth
century, its essence and content have been alive since its inception and constituted its very existence. As
differential approaches regulate division, separation, and integration processes that have emerged as the
result of complementarities and complements.
Integration in all fields of science, including sociology and pedagogy, has played an important role.
That is why the concepts of "integration", "integration", and "integration in education" and more are
increasingly used in pedagogy. Integration can work in the following situations:
• finding integration in function in Mathematics (Integration)
• merging is a complete combination of individual parts or elements in the development process
• consolidation of economic entities, deepening of their interaction, development of relations between
them
• systems theory understanding of integral parts of separate (separate) systems and natural or social
processes that are the object of this theory
• in biology the process of unity, adaptation, and regulation of structure and function in the body. It is
specific for all levels of development of the live system;
• integration of languages: a process that is opposed to differentiation.
In the modern world, rapid social, cultural and technological changes have greatly increased the
importance of global thinking. In this case, the students are not passive participants in the learning process
with the knowledge and skills assigned to them in different subjects. Integrity enables students to be viewed
as subjects who are creative in their perception of the world around them. This is possible when the
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disciplines studied and the topics covered by them are taught in a connected, integrated way. On the other
hand, the integrated curriculum helps students to get creative in the textbooks.
In the process of integration, language collectors who previously used other languages (dialects) are
gradually beginning to use the same language, united in one language group. The more important the
integration of the education system, the more important is the mastering and teaching of the categories of
integration. There are several categories of integration, such as multidisciplinary, interdisciplinary,
transdisciplinary (from subject to subject).
Interdisciplinary integration - involves the coordination of concepts, knowledge, and skills in each
subject:
a) Horizontal integration - linking content lines across the subject ensures that relevant content
standards are expressed in certain educational units.
b) Vertical integration - inherits between content lines that gradually deepen and expand from class to
class.
Interdisciplinary integration involves the use of concepts and methods in the study of another subject,
including the synthesis of common knowledge, knowledge, and skills, encompassing several disciplines.
The main essence of the curriculum application is that the civilized life of the trained citizen can be
acquired. To have a high level of life skills, a student must have basic knowledge of all subjects and apply
what they have learned.
In this regard, the use of interdisciplinary communication in the learning process is more
important.The student's environment and self-reliance depend on proper coordination, comparison, and
output. Interdisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary integration is one of the most important
factors. Providing interdisciplinary and interdisciplinary integration in the learning process is an important
prerequisite for students to master the knowledge and skills more easily, to create lessons that are interesting
and meaningful, and to develop research skills in children
Interdisciplinary communication is not just the interdependence of different disciplines.
It depends on how knowledge is understood and how it is implemented. Interdisciplinary integration
involves the use of concepts and techniques in one subject in the teaching of another subject, with the
synthesis of common knowledge and skills encompassing several disciplines. Consistent use of
interdisciplinary communication enhances the level of education, enhances students' thinking and broadens
their outlook.
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XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNDƏ FƏNLƏRARASI İNTEQRASİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Rəfiyeva X.Ə.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetnin Şəki filialı
xrefiyeva@gmail.com
Açar sözlər: Xarici dil, metodika, fənlərarası inteqrasiya, yeni təlim texnologiyaları.
“İnteqrasiya” termini XX əsrin sonlarından etibarən, daha fəal istifadə olunmağa başlayıb. Beləcə,
bütün elm sahələrində, o cümlədən, xarici dillərin tədrisində inteqrasiya önəmli yer tutub. “İnteqrasiya”
(integration) anlayışı yalnız fiziki və ya mexaniki bütövləşmə prosesini deyil, hər kəs tərəfindən qəbul
edilən, etik və əxlaqi dəyərlərlə izah olunan bir qrup qaydalar və davranış qəlibləri çərçivəsində
inkişaf edən prosesi ifadə edir.
“İnteqrasiya” termini XX əsrin sonundan daha fəal istifadə olunmağa başlasa da, onun ifadə etdiyi
mahiyyət və məzmun həyat yarandığı gündən mövcud olmuş, onun varlığını təşkil etmişdir. Zaman-zaman
diferensial yanaşmalar hissələrə bölünməni, ayrılmaları tənzimlədiyi kimi, inteqrasiya prosesləri də
bütövləşmələrin, tamamlanmaların nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Müasir həyatımızda hər şey inkişaf və
təkamülə doğru getdiyi bir zamanda təhsildə də fənlərin bir-birinə inteqrasiyasına yaranan ehtiyac özünü
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aydın göstərir. Məlumdur ki, qədim zamanlardan fənlər və elmlər bir-biri ilə sıx əlaqədə olmuşdur və onlar
arasındakı əlaqə bu gün üçün də aktuallığını saxlamaqdadır. İnteqrativlik şagirdlərdə maraq oyadır, axtarış və
yaradıcılıq bacarıqlarına yiyələnməyə sövq edir, onların müxtəlif fənlər əsasında hər hansı mövzuya dair
ətraflı, mükəmməl bilik və bacarıqlar əldə etməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Bütün bunlara əlavə etmək
yerinə düşərdi ki, günümüzdə təlim prosesində inreqrasiyadan istifadə etmədən hər hansı bir fənnin
tədrisində uğur əldə etmək çox çətindir.
Müasir dünyada sürətlə gedən sosial, mədəni və texnoloji dəyişikliklər qlobal düşünmə tərzinin
əhəmiyyətini xeyli artırır. Belə olan halda şagirdlər təlim prosesində ayrı-ayrı fənlər üzrə verilən bilik və
bacarıqların passiv iştirakçısı olmurlar. İnteqrativlik şagirdlərə ətraf aləmin dərk edilməsinə yaradıcı idraki
münasibət bəsləyən subyektlər kimi yanaşılmasına imkan yaradır. Bu, o zaman mümkün olur ki, təhsil
pillələrində öyrənilən fənlər və onların əhatə etdiyi mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli, inteqrativ şəkildə tədris
olunur. Digər bir tərəfdən inteqrativ kurikulum şagirdlərin dərsliklərdə verilən materiallara yaradıcı
yanaşmasına kömək edir.
Təcrübə göstərir ki, tədris prosesində fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik və bacarıqların
şagirdlər tərəfindən daha asan mənimsənilməsi, dərslərin maraqlı və məzmunlu qurulması, uşaqlarda
tədqiqatçılıq meyillərinin yaranması üçün vacib şərtdir.
Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnin əhatə etdiyi ortaq bilik və bacarıqların sintezi olmaqla, bir
fənnə aid anlayışların və metodların digər bir fənnin tədrisində istifadəsini nəzərdə tutur. Belə inteqrasiya
müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət edir. Bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı
fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin etməklə təlim prosesinin səmərəliliyinin artırılmasına
şərait yaradır. Fənlərarası münasibətlərin, sadəcə, əlaqə deyil, inteqrasiya xarakteri daşıması bu
münasibətlərin daha sıx və möhkəm olmasına, onun bütöv bir prosesə çevrilməsinə şərait yaradır. Müəllimlər
pedaqoji prosesdə ondan daha səmərəli qaydada istifadə etmək imkanı qazanırlar.
Müasir dərsin əsas komponentlərindən biri inteqrativlikdir. İnteraktiv dərsdə inteqrativlik iki
səciyyə daşıyır:
1) Fəndaxili inteqrasiya
2) Fənlərarası inteqrasiya
İnteqrasiya nədir ? Bu yanaşmaya görə şagird məktəbdə tədris olunan fənlər vasitəsilə müxtəlif
sahələr üzrə seçilmiş məzmunu öyrənməli və tətbiq etməyi bacarmalədır. Әnənəvi dərsdəki
inteqrativliklə müasir dərsdəki inteqrativlik arsındakı fərqə nəzər yetirək. Әnənəvi dərsdə hər bir dərs
yalnız öz predmeti çərçıvəsində tədris olunur,fənlərarsı əlaqəyə az diqqət yetirilirdi. Müasir dərsdə
isə müasir üsullar fənlərarsı əlaqənin təşkilinə, bir neçə ixtisas müəlliminin bir mövzunu birlikdə
tədris etməsinə imkan verir. Fransız dili üzrə inteqrativ strategiyadan istifadə edərkən mətnin
məzmunu şərh edib mətni rəsmlərdən istifadə edərək konteksə uyğun ünsiyyət qurmaq və açar
sözlərdən istifadə etmək başa düşməni asanlaşdırır. Şəkillər üzrə mətni təsvir edib, filmlərə baxıb
müzakirə etmək yaxşı nəticə verir. İnteqrativ dərslər işləyərkən biz müəllimlər tədris etdiyimiz fənnin
metodikasını və başqa fənlərlə əlaqəsini, şagirdin qarşısına ustalıqla problem qoymağı, tədqiqata
meylli olmağı bacarmalıdır. Fənlər həm də həyatla inteqrasiya olunmuş şəkildə tədris olunmalıdır.
Şagird elmi bilikləri sistemli, əlaqəli şəkildə mənimsəməli,onun şüurunda həyatın tam və dolğun
yaradılmalıdır.
Fəndaxili inteqrasiya eyni fənn daxilində yeni mövzunun əvvəl keçilmiş mövzularla əlaqələndirilməsi
dir. Bu inteqrasiya həm eyni sinifdə bir dərs ili müddətində keçilən, həm də müxtəlif siniflərdə əvvəlki illərd
ə öyrənilmiş mövzular üzrə ola bilər. Mövzulararası inteqrasiya şagirdlərə fənnə dair əvvəlki biliklərini təkra
rlamaq və yeni öyrənilən biliklə əlaqələndirmək, eyni zamanda, gələcəkdə öyrəniləcək mövzularla əlaqədar y
aradıcı təfəkkürü inkişaf etdirmək imkanı verir. İş forması kimi sinifdəki şagirdlərin sayından asılı olaraq, ki
çik qruplarla və ya cütlüklərlə iş formasından istifadə olunur. Hər qrupa və ya cütlüyə lövhədəki cümlə ilə əl
aqədar konkret tapşırıq verilir. Təhsil sahəsində inteqrasiyanın bir neçə növü tətbiq edilir:
1. Fəndaxili inteqrasiya -- hər bir fənn üzrə anlayış, bilik və bacarıqların əlaqələndirilməsini nəzərdə
tutur:
a) Üfüqi inteqrasiya -- fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələndirməklə, müvafiq məzmun
standartlarının müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.
b) Şaquli inteqrasiya -- sinifdən-sinifə tədricən dərinləşən və genişlənən məzmun xətləri arasında
varisliyi təmin edir.
2. Fənlərarası inteqrasiya -- bir neçə fənnin əhatə etdiyi ortaq anlayış, bilik və bacarıqların sintezi
olmaqla bir fənnə aid anlayışların və metodların digər bir fənnin öyrənilməsində istifadəsini nəzərdə tutur.
Azərbaycan xalqının dili,tarixi,əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, mədəniyyəti, adət ənənələri haqqında ilkin
anlayışların yaradılmasının təmin olunması məhz fənlərlə əlaqəli inteqrasiya şəraitində mümkündür.
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Ana dili üzrə şagirdin aşağıdaki ümumi təlim nəticələri öyrəndiyi digər fənlərin təlim nəticələri
ilə əlaqəsini reallaşdırır.
Xarici dillərin tədrisi digər humanitar fənlərin tədrisindən özünün spesifikliyi ilə seçilir. Әnənəvi
yanaşmaya görə, bu cür spesifiklik ilk növbədə xarici dil dərslərinin yeni məzmun verməkdən daha
çox mövcud fikirləri yeni işarələr sisteminə çevirməyə xidmət etməsindən irəli gəlir. Xarici dillərin
tədrisinin digər spesifikliyi isə dərslərin əvvəlki bilgilərə söykənməsi, dərslərarası zəncirvari əlaqədir.
Xarici dilin tədrisi zamanı şagirdlərdə dilin komponentlərinin (tələffüz, lüğət və qrammatika) və dil
bacarıqlarının (oxu, yazı, dinləmə və danışıq) inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində durur və
qiymətləndirmə də müvafiq olaraq bu meyarlarla həyata keçirilir. Mən bir müəllim olaraq, fransız dilinin
tədrisində ilk növbədə yeni sözlərin kontekstdə öyrənilməsinə (düzgün tələffüz və cümlədə düzgün
istifadə qaydaları izah edilmək şərtilə (bilinməsi vacib olan minimum qrammatika) və oxu
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə (bu həm yazını inkişaf etdirir, həm dili hiss etməyə kömək edir,
həm lüğət və qrammatikanın “təkrarı” nı daha mənalı edir və s.) önəm verirəm. Dil sözlərdən ibarətdir,
tələffüz və qrammatik qaydalar sözlərdə maddiləşir, sözləri bilmədən danışmaq və eşitdiyini anlamaq
qeyri-mümkündür. Oxuya gəldikdə isə, onun bir faydasını vurğulamaq istəyirəm: “Oxumağı öyrənirik
ki, öyrənmək üçün oxuyaq”. Fikrimcə, xarici dil dərslərinə innovativ metodların tətbiqinə dərsin
motivasiya hissəsindən (birinci növbədə ilk 5-10-cu dəqiqələri) başlamaq lazımdır. Xarici dili öyrənməyə
yeni başlayan şagirdlər bir çox çətinliklərlə qarşılaşır və təbii olaraq çoxsaylı səhvlərə yol verirlər. Bu
zaman onlarda motivasiya kifayət qədər olmalıdır ki, şagirdlər özlərində iradə gücü tapıb “gülünc”
görünməyi gözə alaraq xarici dili öyrənməyə və danışmağa davam etsinlər. Xarici dil təlimində standart dərs
formaları ilə yanaşı, dərs – müzakirə, dərs – konfrans, dərs – tok-şou, dərs – ekskursiya, inteqrativ dərs və s.
bu kimi qeyri – standart formalarından da istifadə edilə bilər.
Şagirdlərin inteqrativ dərslərin nəticəsində qavraması mükəmməlləşir ,vətəndaşlıq ideyaları təbliğ
olunur, qrammatik qaydalar əzbərlənmədiyindən hafizəyönümlnü təhsil suradan çıxır, xarici dilə
məhəbbət artır, dərslər maraqlı keçdiyindən davamiyyət artır.
Bu üsuldan istifadə etmək müəllimə vaxta qənaət etməyə, az vaxt ərzində çox material
mənimsətməyə imkan yaradır. [Meliha xanım.ppt s 17-19].
Bundan əlavə, fənlərarası inteqrasiya interaktiv öyrənməyə geniş yol açır, şagirdlərin təbiət, cəmiyyət
və insanlar haqqında qarşılıqlı əlaqələr şəraitində qurulmuş biliklərə yiyələnməsini stimullaşdırır.
İnteqrasiya nəticəsində tədris materialının yığcamlılığı təmin edilir, təkrara yer verilmir, şagirdlər artıq
yüklənmir və tədris vaxtına qənaət edilir. Onlar az vaxt içərisində çox, həm də bir-biri ilə üzvi əlaqədə
formalaşmış biliklər əldə edirlər. Bu məqsədlə uşaqları inteqrativ biliklər əldə etməyə hazırlayan fənlərarası
əlaqəyə geniş yer verilməlidir. Bunun təmin edilməsi üçün müəllim bütün fənlər üzrə proqram materiallarına
yaxşı bələd olmalı, fənlərarası əlaqədən istifadə etməyin yollarını,onun metodikasını dərindən bilməlidir.
Fənlərarası əlaqə prosesində tədris fənni şagirdlər tərəfindən yaxşı mənimsənilir, bir neçə fənn üzrə bilik,
bacarıq və vərdişlər təkrarlanır, nəticədə, biliyin şagirdlər tərəfindən sistemli mənimsənilməsi təmin edilir.
Belə qənaətə gəlmək olar ki, fənlərarası əlaqədən ardıcıl şəkildə istifadə etmək tədrisin səviyyəsini
yüksəldir, şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirir, dünyagörüşünü genişləndirir. Buna görə də məktəblərdə
təhsilə ayrı-ayrı fənlərin öyrədilməsi kimi deyil, XXI əsrin tələb etdiyi həyati bacarıqların inkişaf etdirilməsi
prosesi kimi baxılmalı, şagirdlər həyat boyu öyrənməyə hazırlanmalıdır.
İnteqrativ kurikulum şagirdy önümlü, humanistləşən təhsilin fəlsəfəsidir və təlim strategiyalarının
qurulması işində böyük rol oynayır. Qeyd olunan konsepsiyada ümumi təhsilin pillələri və bu pillələr
arasında əlaqə və ardıcıllığın gözlənilməsi, bilik, bacarıq və vərdişlərin təhsil pillələri üzrə konsentrik inkişaf
etdirilməsi vacib pedaqoji tələb kimi qoyulmuşdur.
Fəndaxili inteqrasiya müəyyən bir fənnin aşıladığı anlayış, bilik və bacarıqların əlaqələndirilməsi, fənn
daxilində səpələnmiş faktların sistemləşdirilməsidir. Bu mənada inteqrasiya olunmuş məzmun informativ
cəhətdən daha tutumlu olur, şagirdlərin daha əhatəli kateqoriyalarla düşünmə bacarığı formalaşdırmalarına
kömək edir. İbtidai təhsil pilləsi fənlərinin tədrisində geniş şəkildə istifadə olunan fəndaxili inteqrasiya üçün
konsentrik prinsipə əsaslanan spiralvari quruluş daha xarakterikdir. Bu cür inteqrasiya prosesində dəyərlərin
dərk olunması xüsusidən ümumiyə və yaxud
ümumidən xüsusiyə doğru ola bilər.
Məktəbin müxtəlif pillələrində xarici dilin tədrisinin başqa-başqa tərbiyəvi və təhsil məqsədləri vardır. Xarici
dilin ibtidai pillədə tədrisi ibtidai pillədə xarici dilin tədrisinin tərbiyəvi məqsədi uşağın növbəti – baza
pilləsində təhsilini uğurlu davam etdirməsi üçün hazırlıqlı olmasından ibarətdir. Bunun üçün tədris təmin
etməlidir:
• uşağın əqli və psixo-emosional potensialının fəaliyyətə başlaması və inkişaf etdirilməsini (yaddaş,
fantaziya, əks edilmə, çox növ düşüncə və s.);
• özünün, başqalarının, tədrisin, fənnin, xarici aləmə olan müsbət yanaşmanın formalaşmasını;
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• həyat vərdiş-bacarıqlarının inkişaf etdirliməsi, hansılarda tədrisin bu mərhələsində iradə, diqqətin
səfərbər edilməsi, qaydalara riayət etmək və hörmətlə yanaşmaq, dərs əşyalarının/ işlərinin qaydaya
salınması, əməkdaşlıq (cütlüklərdə, qrupda, qarşılıqlı köməklik) üstünlük təşkil edir. Xarici dillərin tədrisinin
təhsil məqsədlərinə gəldikdə, tədrisin bu mərhələsində, üstünlük şifahi nitqə (dinləmək-danışmaq) və mədəni
informasiyanın mənimsənilməsinə yönəldilmişdir.
İbtidai pillədə tədrisin əsas məsələsidir - şagirdin marağının oyadılması, motivasiyanın
gücləndirilməsi: uşaqlar dilin tədris prosesini və xarici dilin özünü və onun mədəniyyətini sevməlidirlər.
Tədris proseində uğursuzluq, məğlub olmaq hissi istisna edilməlidir. Bunun üçün tədris metodikası
şagirdlərin psixiki inkişafının xüsusiyyətlərini nəzərə almalı və tədrisin münsib üsullarından istifadə
etməlidir. Xarici dilin baza pilləsində tədrisi Baza pilləsi icbari tədrisin sona çatdırılma mərhələsidir: baza
pilləsinin sona çatdırılmasından sonra, şagirdlərin bir qismi məktəbi tərk edir və aktiv həyata qatılırlar. Bu
pillədə xarici dilin əsas tərbiyəvi məqsədidir ki, şagirddə vətəndaşlıq anlayışı və yaradıcılıq vərdişbacarıqları inkişaf etdirilsin (tolerantlıq, şəxsi və ictimai cavabdehlik, müstəqillik, özününinkişafı, tənqidi
təhlil, özünüifadə...).
Məktəbin müxtəlif pillələrində xarici dilin tədrisinin başqa-başqa tərbiyəvi və təhsil məqsədləri vardır.
Xarici dilin ibtidai pillədə tədrisi ibtidai pillədə xarici dilin tədrisinin tərbiyəvi məqsədi uşağın növbəti –
baza pilləsində təhsilini uğurlu davam etdirməsi üçün hazırlıqlı olmasından ibarətdir. Bunun üçün tədris
təmin etməlidir:
• uşağın əqli və psixo-emosional potensialının fəaliyyətə başlaması və inkişaf etdirilməsini (yaddaş,
fantaziya, əks edilmə, çox növ düşüncə və s.);
• özünün, başqalarının, tədrisin, fənnin, xarici aləmə olan müsbət yanaşmanın formalaşmasını;
• həyat vərdiş-bacarıqlarının inkişaf etdirliməsi, hansılarda tədrisin bu mərhələsində iradə, diqqətin
səfərbər edilməsi, qaydalara riayət etmək və hörmətlə yanaşmaq, dərs əşyalarının/ işlərinin qaydaya
salınması, əməkdaşlıq (cütlüklərdə, qrupda, qarşılıqlı köməklik) üstünlük təşkil edir. Xarici dillərin tədrisinin
təhsil məqsədlərinə gəldikdə, tədrisin bu mərhələsində, üstünlük şifahi nitqə (dinləmək-danışmaq) və mədəni
informasiyanın mənimsənilməsinə yönəldilmişdir.
Tədris prosesində fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik və bacarıqların şagirdlər tərəfindən
daha asan mənimsənilməsi, dərslərin daha maraqlı və məzmunlu təşkili, uşaqlarda tədqiqatçılıq,elmlilik
meyillərinin inkişafı üçün çox vacib şərtdir. Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnə aid olduğu ortaq bilik və
bacarıqların sintezi olmaqla yanaşı, bir fənnə aid anlayışların və metodların digər bir fənnin tədrisində
istifadəsini nəzərdə tutur.
ƏDƏBİYYAT
1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
,,AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTӘHSİL MӘKTӘBLӘRİ ÜÇÜN İKİNCİ XARİCİ DİL
FӘNNİ ÜZRӘ TӘHSİL PROQRAMI (KURİKULUMU)’’ (V-XI siniflər) Bakı – 2013
2. Ә. Bayramov, Regional iqtisadi inteqrasiya: nəzəriyyə və praktika, Bakı, 1997
3. C. BALKIR. Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya
Örnekleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.
4. https://www.slideshare.net/RamilSuleymanov/meliha-xanumppt

ƏRƏB DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ DİGƏR FƏNLƏRİN KÖMƏKÇİ VƏZİFƏSİ
Sadıqova R.İ.
AMEA Nizami Gəncəvi ad. Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
rehile.sadiqova_87@mail.ru
Açar sözlər: ərəb dili, tərcümə işi, fənlərarası inteqrasiya, xarici dil tədrisi, təhsilin keyfiyyəti
Məlum olduğu üzrə, ərəb dili mənimsənilməsi çətin olan dillərdəndir. İstər morfoloji quruluşuna görə
flektiv dil olması (xüsusilə, daxili fleksiya üstünlük təşkil edir), istər dilin zəngin söz ehtiyatı; bir sözün
cümlədə işlənmə yerinə görə müxtəlif mənalar ifadə etməsi və s. bu dilin öyrənilməsini mürəkkəbləşdirir.
Dilin tədrisi zamanı bir sıra müasir metodlarla yanaşı, digər fənlərlə qarşılıqlı əlaqəsindən də istifadə
edilərsə, düşünürük ki, əcnəbi dilin mənimsənilməsini sürətləndirər və əldə olunan nəticənin keyfiyyəti
yüksələr. Belə ki, yeni söz və ifadələrin pərakəndə halda deyil, mətn daxilində, konteksdə öyrənilməsi daha
məqsədəuyğundur. Xüsusilə, təsirli və təsirsiz fellərin fərqləndirilməsi, onların hansı önqoşmalarla
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işlənməsini yadda saxlamaq baxımından sırf ərəb mənşəli mətnlərin (ərəblərin özlərinin həmin sözü hansı
şəraitdə istifadə etdiyini anlamaq üçün) rolu əvəzsizdir. Bunun üçün hər şeydən öncə tamamilə ərəb dilində
olan və ərəb müəllifləri tərəfindən yaradılan əcnəbi dərsliklərdən istifadə etmək lazımdır. Hər halda öz ana
dilinin mütəxəssisi (!) olan şəxsdən daha yaxşı heç kim bu dili bilə, hiss edə və duya bilməz.
Fənlərarası (multidissiplinar) ifadəsi ən az iki sahənin bir araya gətirilməsi və bir-birinə nüfuz etməsi
kimi başa düşülür. Bu, qarşıya qoyulan məsələ və ya mövzunun araşdırılması zamanı ən az iki fənnə aid
metod və məlumatlardan faydalanmağa imkan verir [1]. Fənlərarası yanaşmanın əhəmiyyəti və təhsilə
göstərdiyi müsbət təsir son zamanlar daha çox nəzərə çarpır. Әslində bu yanaşmanın kökü çox daha əvvələ
gedib çıxsa da, təhsilə tətbiq edilməsi gün-gündən öz miqyasını artırır. Ümumiyyətlə, fənlərarası yanaşma
tədris mühitinin canlandırılmasına, tələbələrin yaradıcı təfəkkürünün işə salınmasına, dərsə marağın
artırılmasına və bunun sayəsində daha keyfiyyətli təhsilin əldə olunmasına müsbət təsir göstərir. Bu mənada
xarici dillərin, xüsusilə də ərəb dilinin tədrisində digər fənlərlə qarşılıqlı əlaqəsinə mühüm yer ayrılmalıdır.
Artıq təcrübədə mövcud olan dil-ədəbiyyat tendensiyası digər fənlərə də tətbiq edilməli və bu proses
getdikcə sürətləndirilməlidir. Әcnəbi dili dərindən mənimsəmək, bu dildən müxtəlif sahələrdə sərbəst istifadə
edə bilmək üçün müəyyən vaxtdan sonra digər fənləri də həmin əcnəbi dildə öyrənmək daha faydalı olar.
Çünki təlimdə multidissiplinar yanaşma müxtəlif elmi fənn metodlarının, faktiki məlumatların, nəzəriyyə və
təcrübələrin bir mərkəzə cəlb edilməsini şərtləndirir. Fənnin məhz hərtərəfli öyrənilməsi onun haqqında
bütöv təsəvvürə və sistematik biliyə gətirib çıxarır [2]. Fikrimizcə, ərəb dilini daha dərindən mənimsəmək
üçün bu və ya digər sahəyə, fənnə aid olan söz və ifadələri pərakəndə halda əzbərləməkdənsə, dərsləri ayrıayrılıqda müxtəlif fənlərin timsalında qurmaq olar. Belə olduqda tələbə həmin fənnə xas yeni sözləri yerində
işlətdiyinə görə daha yaddaqalan və faydalı olacaqdır. Məlumdur ki, ali tədris müəssisələrində ərəb dili ilə
yanaşı, ərəb ölkələri tarixi, ərəb ölkələrinin coğrafiyası, ərəb ədəbiyyatı və s. bu kimi fənlər də tədris edilir.
Qeyd edilən fənlərin tədrisi elə ilk kurslardan başlayır. Düşünürük ki, bu fənlərin tədrisi birinci-ikinci kursda
deyil, növbəti illərdə həyata keçirilməlidir. Artıq dilə yiyələnmiş və fikrini sərbəst ifadə edən yuxarı kurs
tələbələri bu fənləri ərəb dilində keçməli, həmin mövzuları ərəb mənbələrindən araşdırmalı və əldə etdikləri
məlumatları məhz ərəb dilində təqdim etməlidirlər. Bu halda fənlərə dil-tarix, dil-ədəbiyyat, dil-coğrafiya
yanaşması meydana çıxır ki, bu vəziyyət tələbə üçün son dərəcə faydalıdır; həm yeni elmlərə yiyələnir, həm
də söz bazası zənginləşir. Bu mənada son zamanlar N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Әdəbiyyatı
Muzeyində Şərqşünaslıq fakültəsinin tələbələri ilə keçirilən təcrübə dərsləri olduqca təqdirəlayiqdir.
Tələbələr burada klassik dövrdən başlayaraq, müasir dövrə kimi böyük bir zaman kəsiyini əhatə edən
Azərbaycan ədəbiyyatının ən parlaq simalarının həyat və yaradıcılığı barədə ərəb dilində izahatlara qulaq
asır, bəzi şairlərin ərəb dilində yazdıqları, bəzilərinin isə bu dilə tərcümə edilmiş şeirlərini dinləyirlər. Xarici
dillərin, xüsusilə də, ərəb dilinin tədrisində fənlərarası yanaşma daha da dərinləşsə, tələbələrin dili
mənimsəməsi sürətlənər və yüksək nəticələr əldə edilər.
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The age we live in is called the age of "science", "space", "computer". Thus, all of these areas are
developing very rapidly. Of course, there are various scientific, industrial, cultural and other developments
related to this development. new terms and expressions related to the fields are created and circulated in the
relevant fields. It seems to us that it is important for students to understand the essence of terms related to
different fields of science. Thus, the development of human capital is one of the most important conditions in
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the successful integration of the economy into the global system and the effective use of the country over
international competition.
At present, a number of new words in the teaching of modern history - provider, hacker, notebook,
briefing, impeachment, rating, grant etc. English-like terms are increasingly being used. Terms like provider,
hacker and laptop are used mainly in ICT (ICT) classes. Practice shows that when students often do not fully
understand the meaning of a word in the sentences they use, the idea is not fully understood, and there is
some darkness in their thinking. Therefore, as an English teacher, I consider it necessary to explain these
terms and expressions.
First, let's start with the provider's word. Provider is a company that provides Internet access. At
present, we cannot imagine our lives without the Internet. Obviously, it is important for individual
subscribers to use providers to access the internet. From this point of view, it is important for both students
and teachers to understand the meaning of this word.
One of the most frequently used words in both political circles and the media is the word hacker. Of
course, this word is more commonly used in the teaching of contemporary events in the 11th grades,
especially in the analysis. So what does Hacker mean? Hacker is a person who breaks the code of various
computer systems and interferes with them. Of course, with the widespread introduction of computers in our
lives in recent years, this word is also being used on a larger scale. Of course, history teachers should be well
aware of the meaning. So in the future this word will probably be used more broadly.
One of the most commonly used equipment in recent years is blender. This device, which is used for
the decomposition and neat cutting of various solids, is also of English origin. Obviously, technology, as
well as physics, is one of the words that students can come up with in their problem solving. From this point
of view, it is important for the students to know the meaning of the word.
The word “notebook”, which is now widely used, is also derived from English. Thus, the word
"notebook" in English means "notebook", which also means a small computer, "laptop".
One of the most widely used words in modern times is the word 'briefing'. The word is also of English
origin. The word “short conference” can be used interchangeably in both history and English language
classes. Thus, in the present era, this word, which gives a sense of a press conference about the meetings and
negotiations with journalists after any international meeting, is equally important for both history and
English. In this context, the English teachers in the classroom motivation section should ask the students how
the short-term conference will be called. After getting the appropriate response from the students, the class
can ask the question about the meaning and purpose of the word. Naturally, the answer will eventually
become an example of a connection between history and English.
One of the terms that is equally important to both English and history teachers is impeachment. As it is
known, the word "the removal of the head of state from power" is often used in recent times. The Russian
Federation, one of the fifteen independent republics that emerged after the collapse of the USSR, was known
to impeach the president's removal from power during the rule of President Boris Yeltsin. From this point of
view, English teachers are asking the class how the event is called for the removal of the head of state from
the power in Russia when teaching the subject. History teachers can explain the word "impeachment" to
students as they teach the newest history of Russia. Naturally, the students will understand the meaning of
the term and remember it for a longer time
In recent times, the word “grant” is frequently encountered in the media, as well as in research works
related to the most recent history of our country and related topics in history. This word is of English origin
and has already gained the right to "citizenship" in our country, as in other countries. The term “grant” is the
money used to assist in the translation of English into the arts and sciences. Of course, using such terms in
explaining the most recent history of our country, it is necessary for students to have a proper explanation for
their full understanding and understanding. In order to make these terms clear, they need to be explained in
both history and English lessons.
One of the most widely used literary terms in modern times is the word "thriller". The word "thriller"
is a work that affects the psyche of people. In both literary and English subjects, the use of the English word
“thriller” gives a positive result when it comes to related topics. As practice shows, terms used in coordinated lessons remain in students' memory better and longer. In this regard, it is natural that they are most
effective.
Kickboxing is one of the most popular sports for high school students, especially boys. The fact that
pupils in high school hear from their teachers that the word kickboxing is English in physical education, or
that a teacher in English teaches students that the name of kickboxing is of English origin also helps them to
understand the term and remember it for a long time.
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At the moment when our republic is developing through market economy, real estate agents are one of
the most popular names in the sale and purchase of apartments and other real estate. This word replaces
previously used expressions such as "argument" and "maker". In the classroom, when a teacher uses the
word rielters, he first asks the English language to help them understand the meaning of the word.
Finally, we should note that more and more foreign words, especially English, are being used in our
economy, education, science and other areas in connection with the integration of our republic into the
world, confidently moving on the path of independence. Obviously, it is important for our students to know
the meaning of these words. In this regard, the integration of different disciplines and the interpretation of
relevant relationships in a way that students can understand will play a major role. At the same time,
individual teachers are required not only to be deeply aware of the subtleties of the subject they teach, but
also to be able to integrate when needed. Thus, the knowledge gained in this way is both solid and enduring.
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Активные преобразования, которые происходят в современном мире, ускоряющаяся научнотехническая революция, углубление Болонского процесса и расширение экономического,
культурного и гуманитарного сотрудничества объективно требуют постоянного совершенствования
подготовки специалистов во всех сферах.
У выпускников азербайджанских вузов появляются широкие возможности в будущем быть
привлеченным к работе за рубежом, что предполагает высокий уровень знаний как основного
предмета специальности, так и владение иностранным языком. Следует отметить, что стремление к
получению глубоких знаний было присуще современной молодежи всегда. Поэтому латинское
выражение «fabricando fabricamur» ‒ «cозидая, мы творим самих себя», исключительно актуально
сегодня.
Очевидна необходимость межкультурной компетенции, т.е. такой способности общения с
носителями других культур, которая обеспечивает единое для всех участников профессионального
взаимодействия понимание происходящего, его причин и последствий; это единое понимание
принято называть позитивным результатом межкультурного общения [1: 291].
Межкультурное общение включает в себя не только традиционные лингвистические
компоненты межкультурной компетенции (лингвистическая, социолингвистическая, стратегическая
компетенция дискурса), но и факторы, которые также являются важными культурными
компонентами: исторические, образовательные, поведенческие, демографические, религиозные и
этические. Главную роль для формирования планетарной, общечеловеческой, универсальной
культуры, объединяющей все многообразие и яркость мира, играют также экономические и
политические процессы, степень развития наук, промышленное и информационное взаимодействие
на окружающую среду и человека. Общение такого специалиста в международной среде не будет
продуктивным, если не сформировать межкультурную компетенцию на основе иностранного языка.
Во всех перечисленных случаях иностранный язык выступает как средство осознания картины
мира, приобщения к ценностям, созданным другими народами. Язык является способом открытия
оригинальности и своеобразия как собственной культуры, так и достижений представителей других
культур.
По этой причине объединение лингвистической, профессиональной, компьютерной и
культурологической направленности обучения бакалавров как в аудитории, так и при
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самостоятельной подготовке в любом вузе является необходимым условием обучения иностранному
языку в рамках междисциплинарного подхода.
Студент-бакалавр все четыре года готовится к научной работе, ему необходимы умения и
навыки, присущие научному работнику. Специалист должен быть широко эрудирован, владеть
методологией научного творчества, современными информационными технологиями добывания
новой информации и способностью ее обмена в профессиональной сфере как на родном, так и на
иностранном языках.
Таким образом, особую значимость приобретает иноязычная подготовка студентов высшей
квалификации, целью которой становится формирование у бакалавров способности функционировать
в качестве субъектов международного образовательного пространства.
Междисциплинарный подход представляет собой высшую форму интегративной тенденции в
науке, помогает возникновению комплексных наук, унифицирующих проблемы из разных наук,
создает новый тип рамок в пространстве научных проблем. Применение междисциплинарного
подхода способствует упорядоченности и синхронизации знаний в самых разных областях науки.
Одной из таких новых комплексных наук является лингвострановедение, целью которой
является приобщение обучающихся не только к новому способу речевого общения (т.е. владению
иностранным языком), но и к истории и культуре народа, которому принадлежит изучаемый язык.
Очень сложно полноценно овладеть иностранным языком, не ознакомившись с культурой страны
изучаемого языка, с особенностями мышления говорящих на языке, нужно освоить не только
иностранный язык, но и менталитет людей.
Другим важным аспектом преподавания иностранного языка и учета межпредметных связей
является профессиональная лингводидактика, которая призвана изучать методологические проблемы
профессиональноориентированного обучения языку, т.к. эта отрасль педагогической науки
обосновывает содержание обучения специалистов. Задачей этой отрасли науки является
формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции специалиста.
Р.К. Миньяр-Белоручев считал, что лингводидактика является самостоятельной наукой,
включающей теоретическую и практическую методику обучения иностранным языкам, а главной
задачей лингводидактики называл разработку методологии обучения иностранному языку [2:141].
Таким образом, профессиональноориентированное обучение языку состоит в практическом
применении профессиональной лингводидактики. В процессе обучения в сфере профессиональной
коммуникации учитываются разнообразные аспекты: дидактика (обучение); лингвистика (язык);
теория коммуникаций, которая включает в себя межкультурное, деловое и профессиональное
обучение; основной предмет специальности (расширение знаний о нем происходит средствами
иностранного языка); менеджмент; маркетинг; информатика и др.
Фактическим объектом профессиональной лингводидактики является обучение иностранному
языку для его использования в профессиональных целях. В данном случае важную роль играет аспект
функциональности, который обеспечивает возможность будущего специалиста выполнять свои
функциональные обязанности за счет отбора только необходимого языкового материала для
осуществления речевых актов профессиональной коммуникации. В профессиональном обучении
происходит наиболее четкое приближение процесса обучения к деятельности человека, что
подтверждает необходимость обучения языку с учетом конкретной профессии.
Интересен принцип интернационализации языкового образования в странах мира, ориентации
на зарубежный опыт, изучение которого позволяет утверждать, что процесс обучения иностранным
языкам является актуальным предметом исследований не только в отдельных государствах, но и на
международном уровне. В последнее время стало очень популярным использование учебников,
подготовленных специалистами страны изучаемого языка. Но учитывая тот факт, что мыслит студент
на родном языке и опирается на реалии родной культуры, иностранные учебники хотелось бы
использовать как дополнительный материал к основным учебникам, подготовленным
азербайджанскими авторами.
В период вхождения Азербайджана в единое образовательное пространство и присоединения к
Болонскому процессу сближение национальных и международных стандартов становится средством
реализации принципа интернационализма. Достигнутый в результате применения этого принципа
уровень иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции позволяет студентам
участвовать в международных программах, демонстрируя мобильность и конкурентность на
международном рынке труда.
Принцип интегративности способствует созданию языковой личности специалиста, у которого
формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции происходит на основе
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взаимопроникновения и взаимодополнения лингвистических и коммуникативных навыков с
профессиональными навыками. Но междисциплинарный подход ‒ явление многогранное. Можно
выделить два основных направления практической реализации междисциплинарной интеграции при
обучении иностранному языку: текстовое и аудиторное. Основой любого учебника по иностранному
языку является текст. Поэтому одним из основных направлений деятельности обучения языку
является текстологическое направление: анализ научного дискурса, адресно-направленного на
научный потенциал предмета основной специальности. Второй составляющей этого направления
можно назвать реферирование и аннотирование текстов и реферативный перевод.
Для факультетов права, экономики, государственного управления и др. важным является
ознакомление студентов с функциональными стилями: стиль деловых писем, юридической
документации, публицистики. Чтобы лучше понимать особенности иноязычных специальных
текстов, студентам следует преподать базовые знания терминоведения. Выбор тематики текстового
материала желательно согласовывать со студентами, что позволит принять во внимание их учебные
потребности, а также личностные особенности каждого обучаемого. Это также будет способствовать
развитию самостоятельности, творческой активности и личной ответственности студента за результат
обучения. На занятиях необходимо обсуждать ошибки в межкультурном общении, потому что они
вызывают более негативную реакцию, чем ошибки языковые. Языковые ошибки легко прощаются, а
культурные ошибки очень ранят и не прощаются никому. Так, например, во Франции хризантемы
считаются цветами для похорон или кладбища. Если же их подарить женщине вместо фиалок или
роз, она сначала испугается, а потом оскорбится. Если позволяет время на занятиях, то тренировка
монологической и диалогической речи должна сопровождаться обсуждением случаев из практики
межкультурного общения, а также советами, как избежать таких неудач. Это все будет
способствовать формированию навыков межкультурной коммуникации у студентов.
Работа с ресурсами Интернет позволяет студентам использовать активные методы поиска
информации. Интернет-технологии реально влияют на формирование нового содержания процесса
образования, на организационные формы и методы обучения. Сущность профессиональноориентированного обучения иностранному языку состоит в его интеграции со специальными
дисциплинами, что позволяет получать дополнительные профессиональные знания. Актуальной
задачей современной высшей школы, диктуемой тенденциями интеграции в науке и практике и
решаемой с помощью междисциплинарных связей, является вооружение такими знаниями будущего
специалиста.
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Açar sözlər: dilin dirçəldilməsi, alınma sözlər, neologizmlər, linqvistik proses, fonoloji dəyişiklik,
beynəlmiləl söz
XIX-XX əsrlərin qovuşmasında dillər tarixində misli görünməmiş hadisə baş verir-təxminən iki min il
ölü dil hesab olunan ibri dilinin dirçəldilməsi. Məişətdə istifadə olunmayan və heç kim üçün ana dili
olmayan ibri dili orta əsrlərdə yazıda, dini-mərasimlərdə və dini yönümlü ədəbi yaradıcılıqda istifadə olunsa
da əksər yəhudilər tərəfindən başa düşülmürdü. Ümumdünya tarixində ölü dilin dirçəldilməsi heç bir zaman
baş verməmişdi və bu, ağlasığmaz hesab olunurdu. Lakin buna baxmayaraq qədim yəhudi dili adlanan ölü dil
bütöv bir xalqın gündəlik danışıq dili kimi dirçəldildi.
XIX əsrdə Avropada maarifçilik hərəkatı onun yəhudi sakinlərindən yan keçə bilməzdi. Bu dövrdə
milliliyin əsas ünsürlərindən olan milli dilə maraq artdı. Yəhudilər ibri dilini tam unutmamışdılar və dini
mətnləri bu dildə oxuyaraq anlayırdılar. Әsrin sonlarında ibri dilini dirçəltmək ideyaları bütün Avropa
yəhudilər arasında yayıldı. Ancaq 1800 il əvvəlin lüğət tərkibi müasir dövr üçün yetərli sayıla bilməzdi.
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Beləliklə, dilçi alimlər ibri dilində yeni sözlərin yaradılması, söz bazasının genişləndirilməsi prosesinə
başladılar (1, səh.49). Bu işdə Qüdsdə təşkil olunan İbri dili Akademiyası fəalliq nümayiş etdirirdi.
XX əsrin əvvəllərində Qüdsdə yaradılan “İbri dili komitəsi”nə dörd nəfər üzv seçilmişdi: Eliezer Ben
Yehuda, David Elin, Xayim Xirşenzon və Avraam Moşe Lunts) (1, 16). Bu təşkilat həmçinin, ondan sonra
yaradılmış İbri dili Akademiyası yarandığı dövrdən etibarən ibri dilinin lüğət tərkibinin genişləndirilməsi və
müasir dil tələbatlarına uyğun səviyyəyə gətirilməsi üçün çalışırdı. Xüsusilə, E.B.Yehudanın çoxcildlik ibri
dili lüğətləri bu məqsədə xidmət edirdi. Komitetin 1912-ci ildə çıxmış hesabatında deyilirdi: “Komitetin
iclaslarında ən zəruir anlayış və məfhumlarün ifadəsi üçün yeni sözlər və tələffüz qaydaları müzakirə
edilməlidir” (11).
Uzun illər ölü dillər sırasına daxil olan ibri dili təqribən 2000 il ərzində linqvistik proseslərdən kənarda
qalmışdır. Dilin dirçəldilməsindən sonra bir sıra mühüm hadisələr baş verir. Bu lingvistik hadisələr
içərisində, leksik proseslər aparıcı idi. Belə ki, ibri dili yəhudi xalqının və İsrail dövlətinin inkişafıyla
əlaqədər olaraq inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur və dilin bu inkişaf mərhələsi alınma sözlər məsələsinə də
güclü təsir edir. Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, dilin dirçəldilməsinin ilkin dövrlərində dildə
alınmaların işlədilməsinə münasibət birmənalı olmamışdır. XIX əsrdə bəzi dilçilər (İ. Sırkin) ibri dilinə
Avropa və rus dillərindən keçən sözləri qəbul etmir və bu sözlərin “müqəddəs dilə ləkə gətirdiyini”
düşünürdülər (4, səh.33). Dilin dirçəldilməsi hərəkatının başçısı Eliezer ben Yehuda dilə alınma sözlərin
keçməsini və onlardan istifadəni qətiyyətlə pisləyirdi. O, hətta, əsər və lüğətlərindən Talmudda rast gəlinən
yunan və latın sözlərini də çıxarmışdı. Buna görə də o, bu cür sözlərin qarşılığını tapır, beynəlxalq teminləri
sami mənşəli sözlərlə əvəz edirdi. Burada diqqət çəkən məqamlardan biri də bir sıra dillərdən alınan sözlərin
ibriləşdirilməsidir. Yəni, hər hansı bir dildən alınan sözün kök samitləri götürülür, onlardan eyni mənanı
verən, lakin ibri dilinin daxili fleksiyası ilə düzələn yeni söz yaradılır. Bu sözlərin bir qrupu daxili fleksiyaya
salındığından onları ilk baxışdan tanımaq çətinlik doğurur. Məsələn, ibri dilində “telephone” sözündən טלפןtilpen-zəng etmək, “organ” sözündən ארגן-irqen-təşkil etmək sözləri yaranmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, ibri dilinin dirçəldilməsi prosesi müxtəlif istiqamətlərdə aparılırdı. Bu
istiqamətlər arasında alınmalarla yanaşı, arxaik sözlərə yeni mənalar verməklə onların yeni sözlər kimi qeydə
alınması aparıcı idi. Belə ki, İbri dili Akademiyasının novator-dilçiləri Tövrat, Mişna, Talmudda rast gəlinən
arxaik sözləri yenidən işləyirdilər. Məsələn, Tövratda bir çox fəsillərdə yəhudilərin ibadət edərkən
boyunlarına “aniva” adlanan xüsusi parça bağlamalarından danışılır. Dil dirçəldikdən sonra bu söz
dirçəldilmiş dilin lüğət tərkibinə “qalstuk” kimi daxil edildi (7, səh.35).
Digər aparıcı istiqamət isə dövr, sənaye, texnologiya ilə bağlı olan neologizmlərin yaradılması idi. İbri
dili Akademiyasının üzvlərin söz yaradıcılığına yanaşımı, adətən, purizmin nəzər nöqtəsindən olurdu və
gündəlik danışıq reallığından nisbətən uzaq qalırdı (4, səh.18). İbri dili Akademiyası ilə getdikcə inkişaf edən
küçə danışığı arasındakı neologizm mübarizəsi – Akademiyanın dilin yüksək və saf səviyyəsini qorumaq,
gündəlik danışıq dilinin isə, onu asanlaşdıraraq istifadəyə rahat formaya salmaq cəhdləri ibri dilinin
dirçəldiyi dövrdən etibarən onda yaranan neologizmlərin əmələ gəlmə yollarının əsas xarakterik
xüsusiyyətlərindən idi.
İbri dilinin dirçəldilməsindən danışarkən ağla gələn əsas isim Eliezer ben Yehudadır. O, yəhudi
xalqının dirçəlməsinin əsas elementi kimi, gündəlik ünsiyyət vasitəsi kimi ibri dilinin dirçəlməsini görürdü.
Fələstin üzərində Britaniya mandatının təsdiqindən sonra Ben Yehuda A.M.Usışkin ilə birlikdə ali britaniya
komissarı Q.Samueli ingilis və ərəb dilləri ilə yanaşı ibri dilinin də ölkənin üç əsas rəsmi dilindən biri
olmasının elan edilməsinə razı saldı. Ben Yehudanın ibri dilinin danışıq dili kimi dirçəlməsində, bu dilin
inkişafı və zənginləşməsində, onun gündəlik yazılı və şifahi ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsində oynadığı rol
onun “müasir ibri dilinin atası” adını qazanmasına səbəb oldu. Ben Yehudanın ailəsi Fələstində tamamilə İbri
dilində danışan ilk ailə - ev idi, onun böyük oğlu Ben Tsion (daha sonra İtamar Ben Avi), ibri dilinin danışıq
funksiyasının bitməsindən min il keçdikdən sonra doğma dil kimi bu dilin ilk təmsilçilərindən olmuşdur.
Onun devizi “yəhudi, ibricə danış!” (ibricə: “yehudi, daber ivrit!”) idi.
İbri dilinin dirçəldilməsinin fəal iştirakçılarından olan Xayim Naxman Biyalik yazırdı ki, bütün canlı
və inkişaf edən dillər bir-biri ilə təmasda olaraq sözlər mənimsəyir və öz material çatışmamzlığını
digərlərinin hesabına tamamlayırlar. Xarici təsirlər müasir ibri dilinin inkişafında istər kalka yolu ilə edilən
tərcümələr, istərsə də birbaşa mənimsənilən sözlər vasitəsilə böyük rol oynayır. Sionist hərəkatının
üzvlərindən biri, yaradıcılığının əsas hissəsi ibri dilində olan Yehoşua Sırkin 1917-ci ildə çap olunmuş “dilin
eybəcərliyi” adlı məqaləsində yazırdı (4, səh.59): “Xarici ifadələr bizim müqəddəs dilimizi çirkləndirir”. O,
misallarla alman və rus ifadələrinin hərfi olaraq ibri dilinə necə tərcümə edildiyini göstərir və əlavə edirdi ki,
bu proses Tövrat və ya Talmud mətnlərinin dilində həmin ifadələrin ekvivalentinin tapılmasına cəhd belə
edilmədən gerçəkləşir. Әslində, dilin dirçəldilməyə başladığı ilk vaxtlar bu təsirə münasibət purizmin
qüvvətli olduğu yəhudi ziyalıları arasında mənfi idi, ancaq zamanla dilə müxtəlif forma və yollarla daxil olan
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xarici dillərə aid söz və ifadələr ibri dilinin lüğət fonduna daxil olaraq onun söz tərkibinin etimologiyasını
müəyyənləşdirirdi. 1953-cü ildə professor Ben-Xayim bu barədə yazırdı (1, səh.46): “Bibliya dövründən
sonrakı və müasir ibri dili qarışıq bir dildir. Onun qrammatik özülü əsasən qədim ibri dili olsa da, başqa
dillərdən bir çox formalar mənimsəmişdir. Ancaq bu yolla zamanın axarında sanki donmuş ibri dili axıcılıq
qazanaraq mövcud ola və çağdaş həyatın reallıqlarına uyğunlaşa bilər, kütlənin dilinə çevrilərək müəyyən
mənada artıq yeni bir dil kimi istifadə oluna bilər”. Daha sonra o, yazır “dilin tərkibinin kalka tərcümələr
vasitəsilə bərpası və zənginləşdirilməsi onun dirçəldilməsi ilə nəticələnmədir və prosesi başqa məcrada
yönləndirildi. İndi bu, dilin inkişafında ən əsas amillərdən biridir”.
Dil dirçəldikdə onda yazan ədəbiyyat xadimləri artır və ədəbiyyatın hüdudsuz imkanlarının ifadəsini
təmin etmək üçün yeni sözlər yaradılırdı. Bir çox sözlər müəlliflərin özləri tərəfindən müxtəlif üsullarla
yaradılır və ya artıq küçə danışığı səviyyəsində mövcud olan ibri dilindən yazıya keçirdi. Artıq dilin inkişafı
elmi müəssisələrlə məhdudlaşmırdı. Danışıq dili getdikcə yazı və ədəbiyyat dilindən uzaqlaşaraq yeni
çalarlar qazanmışdı. Məsələn:
’[ אינני רוצהeyneni rotseh]- “mən istəmirəm” əvəzinə ’[ אני לא רוצהani lo’ rotseh],
’[ אני ישןani yaşen]-“mən yatıram” əvəzinə ’[ אני יושןani yoşen], [ היפה ביותרhayefe beyoter]-“ən gözəl”
əvəzinə [ הכי יפהhaxi yafe] və s (3, səh.41).
E.B.Yehudanın səyləri nəticəsində ibri dilinin son iki yüzillikdəki tarixində təkcə sözlər yox, yeni
qrammatik formalar, ifadə vasitələri yaranmışdır. Buna ən parlaq misal avropa dillərinin məntiqi təsiri
nəticəsində əmələ gəldiyi bilinən, cümlədə işi görən subyektin də verildiyi məchul növ fellərin ifadə
formasıdır. Belə ki, qədim ibri dilində məchul növ işlədilərkən işi görən şəxsin felin növünü dəyişmədən
cümlədə iştirak etməsi mümkün deyilkən, yeni dildə artıq buna imkan yaranırdı. Məsələn, qədim dildə
“[ המכתב נכתבhamixtav nixtav]-məktub yazılıb” deyərkən onun kim tərəfindən yazıldığını eyni yolla ifadə
etmək üçün qrammatik vasitə yox idi. Ancaq yeni dildə danışan adam deyə bilər: ידי המנהל-המכתב נכתב על
[hamixtav nixtav ‘al ydey hamenahel]-məktub direktor tərəfindən yazılıb (9).
İbri dilinin dirçəldilməsində kalkaların rolu da əvəzsiz idi. Hələ ibri dilinin dirçəldilməsi prosesi
başlamazdan çox-çox əvvəl, orta əsrlərdə də bu dilə kalka tərcümələr yolu ilə sözlər keçirdi. Bu tərcümələr
əsasən yəhudi icmalarının əksəriyyətinin yaşadığı və mədəniyyətin çiçəklənmə dövrünü keçirdiyi ərəb
ölkələrinin rəsmi dili olan zəngin ərəb dilindən edilirdi. Xüsusən, XI və XII əsrlərdə Kordova Xilafətinin
inkişafının zirvəsində olduğu dövrlərdə bu ölkədə yaşayan çoxsaylı yəhudi icmaları da tarixçilərin “yəhudi
mədəniyyətinin qızıl əsri” adlandırdıqları dövrü keçirirdilər və bu amil kalka tərcümələrin edilməsində,
sözsüz ki, böyük rol oynayırdı (6, səh.193). Məsələn, Әhdi-Әtiq mətnlərində “mirvariləri sapa düzmək,
mirvariləri bağlamaq” mənasına gələn, [ חרזxet-reş-zayin] kökündən yaranan fel ərəb dilində də həmin
mənada işlənir. Ancaq ərəb dilində bu kök “qafiyəyə salmaq, qafiyə qoşmaq” mənalarını da verir. Müasir
ibri dilində işlənən [ חרוזxaruz]-qafiyə sözü də haqqında danışdığımız kökün ərəb dilindəki ikinci
mənasından qaynaqlanır, çünki qədim ibri dilində həmin kök “qafiyə” mənasında heç bir yerdə işlənmir.
Yaxud Әhdi-Әtiq mətnlərində “gizli olan” mənasında işlənən [ מצפוןmatspun] sözünün kökü ([]צפן-tsade-penun) ərəb dilində “vicdan” mənasını ifadə edir və eynilə bu dildəki “gizlətmək” kökündən yaranmışdır. İbri
dilində [ מצפוןmatspun] sözünün “vicdan” mənasında işlənməsi də ərəb dilinin təsirilə baş vermişdir.
İbri dilinin dirçəldilməsində əsas istiqamətlərdən birini də lüğətlərin tərtibi təşkil edirdi. Dilin
dirçəldilməsi prosesində iştirak edən dilçilər müxtəlif lüğətlər tərtib etməklə həm dildəki yeni sözlərin yəhudi
kütləsi tərəfindən aydın başa düşülməsinə xidmət edir, həm də yəhudi leksikoqrafiya tarixini əvəzsiz
lüğətlərlə zənginləşdirirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, yəhudi lüğətçiliyinin tarixi hələ orta əsrlərə dayanır.
IX-XI əsrlərdə müsəlman İspaniyasında yəhudi mədəniyyətinin “Qızıl əsr”ində inkişaf edən sahələrdən biri
də leksikoqrafiya idi. X əsrin II yarısında yaşamış karaim ekzeqeti Yafət ben Әli ha-Levi ibri dilinin
qrammatika və leksikoqrafiyası üzrə qiymətli qeydlərin, həmçinin Әhdi-Әtiq kitabları arasında “Osinin
kitabı”na yazdığı şərhlərin müəllifi kimi tanınmışdır. İlk dəfə onun qeydlərində “dikduk” termininə rast
gəlinmişdir ( [ לדקדקledakdek]-“dəqiqləşdirmək”) və müasir dilçilikdə bu termin “qrammatika” mənasında
işlədilir (10). Onun müasiri olmuş Yosef ben Noax ( Әbu Yəqub Yusuf ibn Nux) da həmçinin qrammatikaya
həsr olunmuş lüğət hazırlamışdı və XI əsrdə yaşayıb yaratmış məşhur karaim qrammatiki Әbu-l-Fərəc Harun
ibn əl-Fərəc öz əsərlərində dəfələrlə onun lüğətinə istinad etmişdir. Məhz bu dövrdən etibarən ilk dəfə olaraq
yəhudilər tərəfindən dilləri müqayisəli öyrənməyə cəhd göstərilmiş və müqayisəli sami qrammatikasının
əsası qoyulmuşdur. X əsrin ortalarında David ben Avraham Alfasi ərəb dilində “Kitəb cəmi‘əl-Әlfəz” adlı
ibri və arami dillərinin ilk izahlı lüğətini tərtib etmişdir. Elə həmin əsrin sonlarında Menaxem İbn Saruk ibri
dilində “Maxberet” (“Dəftər”) adlı ibri-arami dillərinin ilk izahlı lüğətini işləyib hazırlamışdır və onun bu
kitabı İspaniyada yəhudi dilçilik elmində ilk linqvistik lüğət hesab olunur. Sonrakı dövrlərdə də dilçiliyin
müxtəlif sahələrinə aid lüğətlər tərtib olundu. Dil dirçəldilərkən lüğətçilik fəaliyyəti xeyli genişləndi. 191056

cu ildə Ben Yehuda “Qədim və müasir ibri dilinin müfəssəl lüğəti”nin nəşrinə başladı. Bu möhtəşəm əsərin
nəşri yalnız 1959-ci ildə-onun son on səkkizinci cildi işıq üzü görəndə başa çatdı.
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FOREIGN ELEMENTS IN ENGLISH LANGUAGE.BORROWINGS,THEIR IMMENSE
IMPACT,CLASSICAL ELEMENTS -LATIN AND GREEK, FRENCH BORROWINGS AND
THEIR ORIGIN
Ehmedova X.B.
Azerbaijan State Oil and Industry University
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These words were predominantly native words. They could be subdivided into a number of strata. The
oldest stratum was composed of words which roots coming from the Common Indo-European parent tongue.
Majority of these words were inherited by English collaboratively with some other Indo-European
languages which share the same source, and also related words could be investigated in various IndoEuropean languages:
Old English
New English
Latin
Russian
mōdor
mother
mater
мать
niht
night
nox
ночь
nēowe
new
novus
новый
beran
bear
ferre
брать
Another layer, relatively more recent, was words inherited by English and other Germanic languages
from the same common Germanic source. You will find them in many languages, but only those belonging
to the Germanic group:
Old English
New English
German
eorðe
earth
Erde
land
land
Land
sǣ
sea
See
The language in New English is growing on a faster pace , it is impossible to evaluate the exact
amount of actually existing words in English language's present vocabulary.Nowwithstanding some of the
words existing in Old English and Middle English are not used in New English any longer, the amount of
new words surpasses the number of outdated ones in manifold.
57

Both internal means and external means are used for the purpose of enhancing the number of new
borrowed words to the vocabulary, and the significance of either of them is unequivocally to estimate.
It is projected that there are far more 300 million native speakers and 300 million who use English as a
second language and a further 100 million use it as a foreign language. English language still keep its
dominancy so that it is the language of science, aviation, computing, diplomacy, and tourism. It is listed as
the official or co-official language of over 45 countries and is spoken extensively in other countries where it
has no official status.
This domination is unique in history. In the cutting edge universe English is the most widespread
among the world's languages.
Half of all business deals are conducted in English. According to the statistic which has been carried out two
thirds of all scientific papers are written in English. Over 70% of all post or mail is written and addressed in
English. Most international tourism, aviation and diplomacy are conducted spesifically in English.
Several couple of new words appear in New English due to their source of borrowing. It is essentially
important to note if sociolinguistic factors are not taken significanty into account, the process of borrowing,
the sources of loan words, the nature of the new words which is different from Middle English and their
appearance in the language cannot be understood accordingly.
It is known that, borrowed words comprise more than half the vocabulary of the language. These
borrowings have found their way through the language from many sources, forming consequently diversity
of ethymological strata. The principial ones here are ennumerated as following:
1.the Latin element
2.the Scandinavian element
3.the French element.
4.Latin element
The first Latin words entered the language of the forefathers of the English nation before they came to
Britain. It happened during a direct intercourse and trade relations with the peoples of the Roman empire.
They mainly denoting names of household items and products: apple, pear, plum, cheese, pepper, dish,
kettle, etc.
Already on the Isles from the Romanized Celts they borrowed such words as street, wall, mill, tile,
port, caster ,camp and so forth.
Latin words such as altar, bishop, candle, church, devil, martyr, monk, nun, pope, psalm, etc. were
borrowed after the process of introduction of the Christian religion (almost about 7th century), which is
basically reflected in their meaning.These words are regarded to be Latin borrowings in the sense that they
entered English from Latin source, but many of them were Greek borrowings into Latin, such as bishop,
church, devil and many others .
Another rudimentary group of Latin borrowings entered English with the blossom of learning it refers
to the time approximately 15 - 16 centuries since at that time Latin language was realized by scientists all
over the world and it was considered the common name-language for science. These words were mainly
borrowed through books, by people who knew Latin well and tried to preserve the Latin form of the word as
much as possible. Hence such words as:
antenna - antennae, index - indices, datum - data, stratum - strata, phenomenon - phenomena, axi s - axes,
formula - formulae, etc.
Very many of them have suffixes which clearly mark them as Latin borrowings of the time:
- verbs ending in -ate, -ute:exasperate,absolute,attribute,contribute ,salute
- adjectives ending in -ant, -ent, -ior, al: participiant,reluctant, evident,superintendent, superior, cordial.
Scandinavian element
Chronologically words of Scandinavian origin penetrated into the English language in the interval of
between the 8th and the 10th centuries due to the Scandinavian invasions and settlement of Scandinavians on
the British Isles. and its determination is not so esy to grasp. Its general notion that the amount of words
borrowed from this source was about 500, regardless some linguists surmise that this number could have
comprise even far greater proportion , but due to the similarity of the languages and scarcity of written
records of the time it is sometimes sophisticated to say whether the word is a borrowed one or native,
inherited from the same Common Germanic source.
Such words may be mentioned here, as: they, then, their, husband, fellow, knife, law, leg, wing, give,
get, forgive, forget, take, call, ugly, wrong.
English Language, is primarily called lingua franga which means a mutual language for having
international communication among people whose second language is english.It is predominant language in
the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, and numerous other
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countries. It is the official language of many nations in the Commonwealth of Nations and is widely
understood and used in all of them. It is spoken in more parts of the world than any other language and by
more people than any other tongue.
English belongs to the group within the western branch of the Germanic languages, a sub-family of the
Indo-European languages. Its parent, Proto-Indo-European, was spoken around 5,000 years ago by nomads
who are thought to have roamed the south-east European plains.
The number of Latin words, many of them derived from the Greek, that were introduced during the
Old English period has been estimated at 140. Typical of these words are altar, mass, priest, psalm, temple,
kitchen, palm, and pear. A few were probably introduced through the Celtic; others were brought to Britain
by the Germanic invaders, who previously had come into contact with Roman culture. By far the largest
number of Latin words was introduced as a result of the spread of Christianity. Such words included not only
ecclesiastical terms but many others of less specialized significance.
In the early part of the Modern English period the vocabulary was enlarged by the widespread use of
one part of speech for another and by increased borrowings from other languages. The revival of interest in
Latin and Greek during the Renaissance brought new words into English from those languages. Other words
were introduced by English travellers and merchants after their return from journeys on the Continent. From
Italian came cameo, stanza, and violin; from Spanish and Portuguese, alligator, peccadillo, and sombrero.
During its development, Modern English borrowed words from more than 50 different languages.
In the late 17th century and during the 18th century, certain important grammatical changes occurred.
The formal rules of English grammar were established during that period. The pronoun its came into use,
replacing the genitive form his, which was the only form used by the translators of the King James Bible
(1611). The progressive tenses developed from the use of the participle as a noun preceded by the
preposition on; the preposition gradually weakened to a and finally disappeared. Thereafter only the simple
ing form of the verb remained in use. After the 18th century this process of development culminated in the
creation of the progressive passive form, for example, “The job is being done”.
The mostidiosyncratic feature of English is predominantly said to be its mixed character. In
accordance with many linguists the critical impact of foreign language, taking into consideration mostly
that of French, to be the most important factor in the history of English. This promulgated viewpoint is
widely supported solely by the folllowing evidence
1.English word-stock
2. its grammar and phonetic systems
Aforementoned factors are not easily impacted by other languages and are very stable in their
nature.For the purpose of comprehending the sophisticated nature of the English vocabulary and its historical
development it is essentially important to examine the etymology of different layers, the historical causes of
their appearance, their volume and role and the comparative importance of native and borrowed elements in
enhancing the English vocabulary. According to their origin words can be subdivided into two parts:
1.native
2. borrowed.
A native word is a kind of word which apperttains to the original English stock as known from the
earliest available manuscripts of the Old English period. Native words are further subdivided into the two
basic strata:
1.words of the Indo-European stock
the Common Germanic origin.
The vocabulary of those so called English are somehow similar.These similarities have been displayed
as follows:
1.Both have been enriched by words and concepts from the hundreds of aboriginal languages that predated European settlers, only about fifty of which continue as first languages.
2.The line between formal and informal usage is perhaps less sharply drawn in Australasian English
than it is elsewhere. – suffixes such as -o and -ie, giving us expressions such as arvo (afternoon), reffo
(refugee), and barbie (barbecue), are freely attached to words even in more formal contexts.
Borrowing process happens due to different reasons. The reasons may vary from one another in
various aspects:To illustrate with,it has been stated tha twords like cheese, butter, plum, beet were borrowed
by Saxons from Latin as well as potato and tomato were borrowed by English from Spanish because the
objects that they denote came into use, but the language did not have a word to indicate spesific words. But
sometimes a word was borrowed to represent the same concept in a new aspect. So, it supplied a new shade
of meaning or a different emotional coloring. This type of borrowing enlarges groups of synonyms and
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enriches the expressiveness of the language. So, Latin cordial exists together with native friendly;
Latin admire and French adore are added to native like and love.
It is wide-spread phenomenan that English vocabulary, which is regarded to be one of the most
extensive amongst the world's languages, contains an vast number of words of foreign origin or it may also
be called like asource . Explanations for this should be sought in the history of the language which is closely
connected with the history of the nation speaking the language.
The first century В.С. Most of the territory now known to us as Europe is occupied by the Roman
Empire. Among the inhabitants of the continent are Germanic tribes, "barbarians" as the arrogant Romans
call them. Theirs is really a rather primitive stage of development, especially if compared with the high
civilisation and refinement of Rome. They are primitive cattle-breeders and know almost nothing about land
cultivation. Their tribal languages contain only Indo-European and Germanic elements.
When in the year 1204 Normandy was lost to the English Crown, and the English Nor-mans were
separated from their relatives on the Continent, their French speech began to change, as all forms of speech
must change, and developed into a dialect of its own, with some peculiar forms, and many words borrowed
from the English. This was at first the language of the court and law in England; it was taught in the schools
and written in legal enactments, and continued to be used by lawyers for more than three hundred years.
The fundamental principle of Basic English was that any idea, however complex, may be reduced to
simple units of thought and expressed clearly by a limited number of everyday words. The 850-word primary
vocabulary was composed of 600 nouns (representing things or events), 150 adjectives (for qualities and
properties), and 100 general “operational” words, mainly verbs and prepositions. Almost all the words were
in common use in English-speaking countries; more than 60 per cent were one-syllable words. The
abbreviated vocabulary was created in part by eliminating numerous synonyms and by extending the use of
18 “basic” verbs, such as make, get, do, have, and be. These verbs were generally combined with
prepositions, such as up, among, under, in, and forward. For example, a Basic English student would use the
expression “go up” instead of “ascend”.
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Modern methodological literature review allows us to identify three approaches to teaching and
learning foreign/second language lexis:
1) deliberate (intentional) learning where the teacher presents lexis through various activities and gets
the learners practise the target lexis with the aim of further retaining it;
2) incidental vocabulary acquisition that takes place during reading or listening. In such cases
acquisition is a “by-product” of receptive skills activity;
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3) teaching vocabulary learning strategies that can be employed by the learners in future independent
vocabulary/lexis development.
Despite the fact that all the three approaches have certain benefits, foreign language instructor should
choose the approach on the basis of teaching aims. Moreover, factors like learner needs and their foreign
language proficiency level should also be considered. However, the question “should a teacher present
lexical units and control the process of the memorization or should he/she create favourable conditions for
incidental vocabulary acquisition?” is still controversial.
Effective vocabulary teaching is especially crucial for the students who study English as a foreign
language and do not have a rich wordstock for successful communication. Students very often face the
challenge of having to memorise large number of unfamiliar words during foreign language lessons. Apart
from that, learners need to add to their exisiting lexical knowledge during reading and listening. This is why
deliberate vocabuary teaching takes a lot of time at the early stages of foreign language teaching. Deliberate
vocabulary teaching involves the analysis of form, meaning and usage of a lexical unit, which requires
conscious effort from the learners. Inevitably, novice students need teacher’s help as their limited wordstock
can cause huge comprehension problems during listening and reading. J.Coady defines such situation as “the
beginner’s paradox” emphasizing the necessity of deliberate vocabulary teaching since the learners cannot
acquire new lexis during extensive reading until they have gained a certain threshold of vocabulary in a
foreign/second language [2].
However, exclusive reliance on intentional vocabulary teaching does not meet learners’ needs,
especially those whose English language proficiency is intermediate or upper-intermediate, and who try not
only to remember single words but also to acquire the meaning and usage of lexical units in the process of
reading and listening, particularly as receptive skills – reading and listening – are a rich source for
foreign/second language acquisition. Reseachers A.Hunt and D.Beglar rightly point out that majority of both
L1 and L2 lexis is acquired incidentally in the process of extensive reading and listening [6]. Extensive
reading seems to be especially important as it provides a chance for the learners to see lexis in a variety of
contexts and various meanings of lexical items.
Careful analysis of the features of verbal memory demonstrates that while enriching foreign language
vocabulary, learners should rely more on incidental vocabulary acqusition rather than deliberate learning
because the former creates the best conditions for the acquisition of all types of lexical units. Incidental
acquisition is the process of “picking up” lexis without preliminary intention, and the process of acquiring of
one language material while studying another [14]. In the process of incidental vocabulary acquisition
learners remember lexis without certain goal of learning it, or they acquire lexical units while doing different
language activities, for example, reading or listening. This does not mean that learners do not pay attention to
words they encounter, rather, they are focused on comprehending the content of the text they are reading or
listening to, and new lexis is acquired incidentally as the result of the above mentioned process.
The processes of incidental acquisition and deliberate memorization of foreign/second language
vocabulary have been a matter of psychological research too and are reflected in psychological literature.
Results of the research are highly controversial, and this is due to the complex nature of incidental learning.
The distinction between incidental acquisition and intentional learning is linked to the theories of “focal”
(concentration on a particular stimulus that is in the centre of one’s consciousness) and “periheral” attention.
R. Ellis points out that intentional learning involves focal attention directed to the linguistic code (i.e.
meaning and form of the word), while incidental acquisition not only requires the attention to the content of
the text but also allows to turn peripheral attenton to lexical units [4]. Hence, both deliberate learning and
incidental acquisition require some degree of attention. It is noteworthy that when L2 learners pay attention
to the linguistic features of a new lexical unit (structure, spelling, pronunciation, meaning and relation to the
surrounding words), they are more likely to acquire it. Moreover, as N.Schmitt notes that the acquisition of
foreign/second language vocabulary knowledge is of incremental nature, i.e. the structure of a lexical item,
its meaning and usage are not acquired immediately but rather gradually and increasingly [15].
Incidental acqusition of foreign/second language vocabulary knowledge in the process of extensive
reading has a number advantages:
1. such acquisition is pedagogically and methodologically effective as the processes of reading and
vocabulary learning go simultaneously;
2. foreign/second language lexis is contextualised, which makes the process of undertsanding of
lexical units easier and more profound;
3. in the process of reading, learners have a chance to acquire not oly single words but also fixed and
semi-fixed lexical combination;
4. the process of acquiring foreign/second language thesaurus is individualised.
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The last statement can be considered as follows. Lexical awareness includes the knowledge of the
meaning of a lexical item combined with the knowledge of spelling and phonological features.
Consequently, learners do not retain all lexical features equally. Some learners are more likely to acquire
meaning of the target word, while others tend to remember the spelling or pronunciation of the word.
Having said about the contribution of extensive reading to foreign/second language vocabulary
acquisition, we should define the concept of extensive reading. Extensive reading is, first of all, reading for
pleasure that implies that learners choose the material to be read according to their foreign language
proficiency level and interests. As W.Grabe mentions “it has become clear that some amount of vocabulary
is learned each time a student encounters new words while reading a text” [5]. In the process of extensive
reading meanings of unfamiliar lexis are established and acquired, meanwhile the primary goal of the readers
is not learning vocabulary. For the effective vocabulary acquisition learners should read authentic texts with
interesting and motivating content. This subsequently can prepare the learners for further independent
reading. As a result, incidental vocabulary acquisition will progress significantly provided that extensive
reading becomes a habit or a regular activity, i.e. learners get a sufficient amount of repeated exposure.
However, while implementing extensive reading activities an EFL/ESL teacher should bear in mind
that incidental vocabulary acquisition depends on a number of factors. First, incidental foreign/second
language vocabulary acquisition requires repeated exposure in reading and listening to the same lexical items
in a variety of contexts and collocations. Second, the difficulty level of a content should also be under
consideration. Thirdly, level of readers’ attention plays a crucial role too.
Literature review shows that the main source of lexical items to be acquired by learners is a variety of
contexts that let them experiment with the lexical items. Vocabulary acquisition from contexts is the process
of active memorisation of new lexical items without the help of external sources like dictionaries. Input
provided for the learner, however, must be comprehensible, otherwise ambiguous contexts may mislead the
learners in the process of comprehension and acquisition, and can take more time than generally required,
thereby waning learners’ interest and motivation.
Consequently, incidental acquisition of foreign/second language lexis during extensive reading has a
positive benefit for the growth of learners’ thesaurus, especially at higher levels of language proficiency.
Though incidental vocabulary acqusition is sometimes an unpredictable and time-consuming process. To get
the biggest benefit possible, reading materials that learners are exposed to should be within their linguisitic
competence. Exposure to English within or a bit beyond the current level of learners’ linguistic competence
can develop the learners’ language ability. In this sense, extensive reading seems to be significantly
important in EFL contexts since the exposure to the target language is very limited in such situations.
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Выражения мысли происходит посредством сегментных, супрасегментных элементов речи.
Фонетические элементы, составляющие материальную сторону языка, выполняют при оформлении
речи определенные функции. Одним из важнейших фонетических средств звучащей речи является
фразовое ударение. Фразовое ударение, обладающее разграничительной функцией, является
сложным компонентом речевого потока. Фразовое ударение в своем собственном просодическом
значении входит как составная часть в общую семантическую структуру высказывания, выступая
одним из средств выражения связей между предметами и явлениями. Об этом свидетельствует тот
факт, что перемещение места фразового ударения «меняет картину описываемого мира» [5, с. 3].
Ахманова О.С. в словаре лингвистических терминов дает следующее определение фразового
ударения: «Фразовое ударение – ударение, выделяющее и внутренне объединяющее фразу» [1, с.
505].
Блох М.Я., Великая Е.В отмечают: «Фразовое ударение обязательный фонетический признак
законченности фразы. Фразовое ударение призвано квантировать текст на высказывания; оно носит
фиксированный характер, всегда выделяя последнее слово высказывания. Фразовое ударение это
компонент общего интонационного контура высказывания, за которым закреплена делимитативная
функция» [2, с. 20, 49].
Существует тесная связь между смысловым содержанием высказывания и фразовым
ударением, которое делает его одним из важнейших факторов коммуникации. Фразовое ударение
является тем неотъемлемым просодическим элементом фразы, посредством которого
идентифицируется (опознается) единица высказывания. Акустическое проявление фразового
ударения помогает слушающим в опознавании значения единиц (слова, словоформы) и смысла всего
высказывания [3, c. 56].
Фразовое ударение стоит как бы между языковой и логической структурой высказывания.
Выделение основного, в плане содержания, слова тем самым подчеркивает, проясняет логическое
членение высказывания. На формирование фразового ударения влияет непосредственно акт
мышления и коммуникативная ситуация. Фразовое ударение (как способ выделения в тексте
элементов, несущих наиболее важную в смысловом отношении нагрузку) присуще как устной, так и
письменной речи. Однако природа его обычно интерпретируется исследователями только
применительно к устной речи. Это вызывает необходимость разобраться в специфике способов
выражения фразового ударения в письменной речи. Фразовое ударение есть прежде всего функция
смысла. Поэтому такие ударения, определяясь конкретным актом мышления в конкретной ситуации,
составляют необходимый элемент всякой естественно протекающей устной речи [4, с. 178-179].
Как слоги в слове, так и слова во фразе различаются по степени выделенности. Выделяют
четыре степени фразового ударения, исходя из того, что выделенность реализуется посредством
различных средств.
Эти степени выделенности фразовым ударением следующие:
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1) Самое сильное выделение фразовым ударением — главное-ударение / ядерное ударение /
терминальное ударение достигается благодаря изменению уровня и движения / направления тона в
ядре интонационной группы (синтагмы).
2) Второстепенное фразовое ударение достигается благодаря изменению высотного уровня
произнесения слова по отношению к другим ударным словам.
3) Третичное фразовое ударение достигается благодаря увеличению длительности и громкости.
4) Четвертая степень фразового ударения характеризуется отсутствием выделенности,
безударностью.
Участники коммуникации пользуются предложениями. Предложение может состоять из одной
или нескольких синтагм / интонационных групп / смысловых групп. Синтагма — синтаксическая и
ритмико-мелодическая часть предложения, которая семантически неделима и выражает относительно
законченную мысль. Одна синтагма может соответствовать одному предложению или же одно
предложение может состоять из одной или нескольких синтагм.
Каждая синтагма характеризуется определенной интонационной структурой и структурными
элементами.
В английской синтагме можно выделить следующие структурные элементы:
- предшкала (prehead)
- шкала (head)
- ядро (nucleus)
- зашкала (tail)
Легко заметить, что подразделение степеней фразового ударения согласовывается с
интонационной структурой синтагмы:
1) Главное ударение падает на слово, произносимое с ядерным/терминальным тоном
(ударением) — на ядро (nucleus).
2) Второстепенное ударение реализуется в словах, составляющих предядерную /
предтерминальную часть — на шкале (head).
3) Третичное ударение осуществляется на заядерной / затерминальной части фразы — на
зашкале (tail) и на предшкале (prehead).
4) Четвертой степенью фразового ударения характеризуются безударные элементы предшкалы,
шкалы и зашкалы.
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Təhsil Texnologiyaları bazasının inkişaf etdiyi son dövrlər ərzində İngilis dilinin tədrisində “Hansı
metodikadan istifadə edirsiniz?” sualı daha da aktuallaşır. Qərarsızlığa düçar olmuş abiturientlər, tələbələr
saatlarla linqvistik ədəbiyyat rəflərinin, reklam şitlərinin qarşısında dayanır, media vasitələr haqqında
məlumatları gözdən keçirərək seçim etməkdə çətinlik çəkirlər. Sözsüz ki, seçim kriteriyalarından biriqiymətdir. Lakin, hamını bir sual maraqlandırır: Müasir texnologiyalara arxalanmalı, yoxsa “Headway”,
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“Eckersley”, “New English File”, “Аракин”, “Бонк” kimi özlərini yaxşı biruzə vermiş klassik brendlərə
müraciət etməli?
Xarici dillərin tədrisində tanınmış alimlərdən biri olan S.Q.Ter-Minasova əsaslı olaraq qeyd edirik ki,
son dövrlər xarici dillərin tədrisi funksional təsir alıb. O deyirdi: Gözlənilmədən xarici dil müəllimləri
ictimai diqqət mərkəzinə çevriliblər, elm, biznes, mədəniyyət, texniki sahələrdən yüzlərlə hövsələsiz
mütəxəssiz dərhal xarici dillərin tədrisini tələb edir. Onları nə nəzəriyyə, nə də dilin tarixi maraqlandırır.
Xarici dillər, xüsusilədə Ingilis dili belelərinə yalnız digər ölkələrdən olan insanlarla ünsiyyət yaratmaq üçün
lazımdir.
Artıq dil tədrisi tətbiqi xarakter daşıyır. Bu baxımdan Aristotelin hələ min illər bundan əvvəl ortaya
qoyduğu müəllim etikasının qızıl triadası müasir tələblərə çox gözəl şəkildə uzlaşır: Loqos-izahın keyfiyyəti,
Pafos-auditoriya ilə əlaqə, Etos-ətrafdakılarla əlaqə.
Bütün bunları nəzərə alaraq müxtəlif metodikaların qısa xarakteristikasına nəzər salaq.
Fundomental metodika- Bu həqiqətən ən qədim və ənənəvi metodikadır. Məhz bu yolla qədim litsey
şagirdləri Latın və Yunan dillərini öyrənirdilər. Bəzən bu metodikaya klassik metodikada deyirlər. Klassik
metodika ilə dil öyrənməyi qarşısına məqsəd qoyan tələbə 3 faktı tam anlamalıdır.
1) 1-2 il vaxt sərf etməli olacağını,
2) səbirli olmalı,
3) doğma dilin qrammatikasından xəbərdar olmalıdır.
Bu baxımdan klassik tədris metodikasının parlaq nümunələri sözsüz ki, “Бонк”, “Аракин” və
“Eckersley” dir. Xüsusilə Bonkun digər müəlliflərlə birlikdə ərsəyə gətirdiyi və müxtəlif illərdə qismən
yenilənən İngilis dili dərsliyi rəqabətə davamlı olmuşdur. Zəngin lüğət və sözönlü ifadələr bazası, müxtəlif
tip leksik, qrammatik tapşırıqlar bu dərsliyi digərlərindən fərqləndirir. Vurğulaması tələb olunan əsas fakt
ondan ibarətdir ki, dərslikdəki mətnlər yalnız həmin bölməyə qədər keçirilən sözlərdən ibarətdir. Bu da öz
növbəsində tələbəyə sərbəst işləmək imkanı verir. Bəli, asant olmayacaq, lakin kim çətinlikləri dəf etməyi
bacarırsa, “labirint” adlandıra biləcəyimiz xarici dil dünyasında asanlıqla manevr edib özlərini əsl yerli sakin
kimi hiss edəcəklər.
Fundomental və ya klassik tədris metodikasının kökündə dilə tam bir ünsiyyət vasitəsi kimi baxış tərzi
dayanır [3.səh.17]. Demək, bütün dil komponentlərini planlı və harmonik şəkildə inkişaf etdirmək lazımdır.
Bu cür kompleks yanaşma hər şeydən əvvəl tələbələrə nitqi başa düşmək və yenisini yaratmaq qabiliyyətini
aşılamağı qarşısına məqsəd qoyur.
Linqvososial mədəni metod- Bu metodun yaradıcılarında biri S.Q.Ter-Minasovadir.Xarici dillərin
tədrisində ünsiyyətin iki dil və mədəniyyətlərarası əlaqə aspektini özündə cəmləşdirir. Araşdırmalar sübut
edir ki, müəllim və tələbələr məqsəd kimi dilin yalnız “cansız” leksika-qrammatika formalarını öyrəndikdə
böyük səhvə yol verirlər [3.səh.17]. Belə olduqda dil öz canlılığını itirə bilər çünki o,özüdə bir mədəniyyətin
məhsuludur. Yuxarıda qeyd etdiklərimizi daha yaxşı başa düşmək üçün nümunələrə müraciət edək. Məsələn:
İstənilən britaniyalı sizi çətinliklə başa düşər əgər siz “Kraliça və qohumları” söz birləşməsini “Queen and
relatives” kimi tərcümə etsəz. Çünki bu birləşmənin hamı tərəfindən qəbul olunmuş standart forması var“Royal Family”. Belə kuryoz hadisələr tez-tez baş verir, ona görə daha incə məqamlara fikir verək:
Әgər dili şablon şəkildə öyrənən həmyerlimiz üçün “Do you want to go?” sualı ilə “Would you like to
go?” arasında fərq yoxdursa britaniyalı üçün bu prinsipial xarakter daşıyır. Әvvəla 1-ci sual “fikir, rəy”
öyrənmək üçün verilir; 2-ci sual isə artıq “təklif” bildirir. Bundan başqa 1-ci sual həmdə dil daşıyıcıları
tərəfindən əksər hallarda kobud müraciət forması sayılır.
Daha bir misala nəzər salaq:dilimizdə “Sizi hansı məsələlər maraqlandırır?” sualı əksər hallarda İngilis
dilinə bu formada tərcümə edilir: “What problems are you interested in? ”. Halbuki, İngilis dilində
“problems” sözü əsaslı şəkildə neqativ hallar üçün istifadə olunur. Düzgün variant “What issues are you
interested in?” olmalıdır.
Beləliklə, belə bir fikrə gəlmək olar ki, bu metodla dil öyrənməyin məqsədi həmsöhbətinizlə ünsiyyəti
yüngülləşdirməklə və bir-birinizi intuitiv səviyyədə başa düşməkdir.
Son illərin populyar metodikalarından biridə -kommunikativ metodikadır. Adından göründüyü kimi, bu
metodika ünsiyyətin təkmillləşdirilməsinə yönəlib. İstənilən dil trenenqi dörd nəhəng (oxuma, məktub
yazma,danışıq və nitqin şifahi şəkildə səslənməsi) üzərində dayanıb və son iki anlayışa burda daha çox
diqqət yetirilir [1.səh.3] Avropa və ABŞ-da populyarlıq qazanmış bu metodikanın əsas məqsədi tələbəyə
əvvəlcə seçdiyi xarici dildə danışmağı,sonra isə o dildə düşünməyi öyrətməkdir. Bu zaman doğma dilin
qrammatikasına müraciət mümkün qədər minimuma endirilir, mexaniki tapşırıqlar aradan götürülür və
onların əvəzinə müxtəlif oyunlar, səhvlərin axtarışına ünvanlanmış tapşırıqlar və məntiqi yanaşma tərzi
tətbiq edilir.
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Buna bariz nümunə kimi dil kurslarında yaxşı reytinq qazanmış “Headway, New English File” kitabını
göstərmək olar. “Headway” kitabı London metodistləri Gon və Liz Soarslar tərəfindən xüsusilə gənclər üçün
hazırlanmışdır. Beş hissədən və CD disklərdən ibarət olan bu kurs təxminən 120 akademik saat üçün
hesablanmış və şifahi nitqin inkişaf etdirilməsinə ünvanlanmışdır [2.səh.35]. “Headway” kursunun fərqli
tərəfi qrammatikanın iki səviyyədə-əvvəlcə dərs kontekstində, sonra isə tələbənin iş kitabçasında tədrisinin
davam etdirilməsindədir. Audio resuslardan istifadə edilməsi sözsüz ki, bu kursa marağı artırır, lakin dil
öyrənmək istəyənlər üçün mənfi cəhət kimi bütün izahedici materialın İngilis dilində verilməsi və tələbənin
çətin hallarda müəllimə müraciət etmədən, sərbəst şəkildə işləyib düzgün cavabın tapılması imkanının
itirilməsin göstərmək olar.
Sözsüz komunikativ metodikanın yalnız yüngül söhbət aparmaq üçün nəzərdə tutduğunu iddia etmək
səhv olardı. Çünki, konkret bir sahədə mütəxəssis olmaq istəyən şəxs mütəmadi olaraq dövrü mətbuatda öz
ixtisasına aid olan xarici məqalələri oxumağa çalışır. Ona görədə 600-1000 sözdən ibarət lüğət ehtiyatı və
standart qrammatik konstruksiyalarla silahlanmış həmin şəxs mətnin ümumi tematikasını anlaya bilir
[1.səh.8]. Lakin obrazlı desək bu medalın əks tərəfidə var:İfadələrin təkrarlanması, zəngin olmayan leksikon
və tədris prosesində çox zaman istifadə etdiyi əzbərçilik prinsipi o şəxsə öz xarici kolleqası ilə elə həmin
mövzu ətrafında da bu söhbət ona böyük əziyyət bahasına başa gəlir. Bütün bunların üzərinə ünsiyyət zamanı
buraxdığı qramatik səhvləri də əlavə etsək görərik ki, həmsöhbətinin qarşısında pərt olmamağın yeganə yolu
dilə kompleks şəkildə yanaşmaqdadır.
Bir daha obrazlı yanaşsaq, təkcə kommunikativ metodika ilə hazırlaşanlar əllərində tək qılıncla qala
üzərinə hücum çəkən ”yüngül kavaleriya” ya bənzəyirlər. Onlar qala divarları ətrafında manevrlər edir, iti
hücumlar həyata keçirirlər, lakin qarşılarındakı qalanın nə qədər əzəmətli olduğunu görmürlər.
Şexter metodikası- Bu metodika məşhur rus alimi Şexter. İ. Y. adı ilə bağlıdır. Metodika
respublikamızda populyar deyil, lakin Rusiya və bir çox xarici dövlətlərdə bundan uğurla istifadə edirlər.
Әsas prinsip ondan ibarətdir ki, tələbələr özlərinə öyrəndikləri dilə uyğun adlar, həmin ölkələrə uyğun
peşələr və avtobioqrafik məlumatlar seçirlər. Bu metodla tədrisin əsas ideyası, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki,
söz birləşmələri, qrammatik və leksik konstruksiyalar təbii şəraitdə aşılanır[5.səh.12]. Şexterin ”Sistem-3”
adlandırılan məktəbində qrammatik dərslər tədrisin üç pilləsini birləşdirən körpü rolunu oynayır. Hesab edilir
ki, birinci pillədən sonra tələbə dilini öyrəndiyi ölkədə azmayacaq, ikinci pillədə o öz nitqində qrammatik
səhvlər buraxmayacaq, üçüncü pillədən sonra isə tələbə istənilən diskursun tamhüquqlu üzvünə çevriləcək
[5.səh.10].
Sadaladığımız metodikaların üstün və mənfi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək
olar ki, İngilis dilini və ya digər xarici dili öyrənmək istəyən şəxs bir neçə faktı- xarici dilə ayıra biləcəyi
vaxtı, harda və nə məqsədlə istifadə edəcəyini, seçdiyi dilə görə ilkin bilik bazasının nə səviyyədə olmasını
nəzərdə saxlamalı və onlara əsasən özünə uyğun tədris metodikalarından birinə və ya bir neçəsinə üstünlük
verməlidir.Yalnız belə bir şəraitdə qarşıya qoyulan məqsədə uğurla nail olmaq mümkündür [4.səh.9-13]
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Türk dilində təklik - çoxluq kateqoriyasında nəzərə alınan lar2 şəkilçisi fərqli morfoloji və semantik
funksiyaları yerinə yetirir. Bu şəkilçi ümumilikdə çoxluq üçün istifadə olunur. Burada çoxluq ifadəsi ilə
isimlərin, əşyaların sayı baxımından birdən çox olması nəzərdə tutulur.
Türk dilində morfologiyanın bu sahəsində Muharrem Ergin, Təhsin Banguoğlu, Zeynəb Qorxmaz,
Әfrasiyab Gemalmaz, Әhməd Cavad Әmrə, Әhməd Bican Әrcilasun, Tahir Necat Gencan, Tuncər Gülənsoy,
Әhməd Buran, Gürər Gülsevin, Vəcihə Hatiboğlu, Mehmet Hengirmen, Nadir İlhan, Cahit Başdaş, H.
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İbrahim Dəlicə, Zikri Turan, Hənifi Vural, Necati Dəmir, Әrcan Alkaya kimi alimlər əsas tədqiqatçılar hesab
olunur.
Muharrem Erginn qeyd edir ki, “çoxluq şəkilçisi isimlərin çoxluq formalarını düzəldən əsas
şəkilçidir”. Bir isim heç bir şəkilçi qəbul etmədən normal forması ilə yeganə bir əşyanı ehtiva edir. İsmin bu
halına tək isimlər deyilir. Beləliklə, ismin ehtiva etdiyi əşyanın sayının birdən çox olduğunu ifadə etmək
üçün tək formasına çoxluq şəkilçisi gətirilərək ismin çoxluq forması yaradılır. Deməli, çoxluq şəkilçisi ismin
ismin ehtiva etdiyi əşyanın sayının birdən çox olduğunu ifadə edən şəkilçidir. Bu şəkilçinin təsiri əlavə
edildiyi adın sərhəddi daxilində qalır və əhatə dairəsinə yalnız adların tek formasını ala bilər. Şəkilçilər
içində əhatəsi ən dar olan şəkilçidir. Buna görə, çoxluq şəkilçiləri həmişə mənsubiyyət, sual və isim
şəkilçilərindən öncə gəlir.
Bu şəkilçi terminoloj olaraq çoxluq, cəm, çoxlu formasında adlandırılır. Şəkilçi eyni formadan olan
birdən çox əşyanı, məfhumu, varlığı izah etmək üçün istifadə edilir. Türk dilində çoxluq şəkilçisi cins
isimlərə və topluluq isimlərinə gəlir. Özəl adlar tek bir varlığa aia olduğu üçün əslində çoxluq şəkilçisi qəbul
etmir. Ancaq bəzən özəl isimlərə də bu şəkilçi artırılır. Bu vəziyyətdə -lar2 şəkilçisi -gil mənasıni verir.
Məsələn: Ayşeler eve geldi = Ayşegil eve geldi formasında bir mənası verir və ailə, topluluq, birden çox
kimi mənalarını verə bilməsi üçün istifadə edilir.
Funksional cəhətdən: Yuxarıda da deyildiyi kimi şəkilçi çoxluq xaricində iyirmidən çox funksiyanı
yerinə yetirir. Bunlardan bəzilərinə nümunələr verək:
1. Hörmət və nəzakət: Yaşlı və böyüklərə müraciət etmək üçün istifadə olunur. Bakan Beyler teşrif
etti.(Cənab nazir təşrif buyurdu). Burada nəzərdə tutulan bir nazirdir.
2. Mübaliğə: Söz və cümlədəki çoxuğun mübaliğə kimi deyilməsində istifadə olunur. Savaşta
milyonlar hayatını kaybetti. (Müharibədə milyonlar həyatını itirdi). Cümlədə milyon rəqəmi onsuz da
çoxluğu ifadə edir. Bu söz çoxluq şəkilçisi qəbul edərkən çoxluğun mübaliğəli formasını yaradır.
3. Topluluq ya da ailə: Elm sahəsində növ, topluluq, soyad anlamlarını vermək üçün istifadə edilir.
Eklembacaklılar, sürüngenler, baklagiller, turunçgiller kimi terminlər üçün istifadə edilir.
4. Millət və yer adları ilə: Millət, şəhər və yer adlarına qoşularaq o topluluq məfhumunu yaradarkən
istifadə edilir. Türkler, Ispartalılar, şehirliler kimi topluluq adlarda istifadə olunur.
5. Çağırış, xitab: Sevgili gençler!, Ordular!, Baylar!, Paşalar! Kimi ifadələrdə istifadə edilir.
6. Özəl adlarda hörmət göstərmək üçün: Fatihler, Fuzuliler, Mustafa Kemaller kimi.
7. İkiləmələrdə: Güzeller güzeli, yıllar yılı, yerler gökler kimi.
8. Cins adlarda: Güneşler, yerler, topraklar kimi söz cins adlara qoşulan çoxluq şəkilçis, mənanın
güclənməsinə yardım edir.
9. İnsan və Müəssisələr topluluğunu bildirmək üçün: Ticaret Odaları Başkanlığı, Gaziler Derneği,
Sanayici ve İş Adamları Derneği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kimi.
10. Әvvəlində hər hansı bir say əlaməti və ya her, birkaç kimi müəyyən əlamət olan adlar çoxluq
şəkilçisi qəbul etmir. Ancaq bəzi istisnalar mövcuddur. Yediler, Üçler, Kırk Haramiler, Pamuk Prenses ve
Yedi Cüceler, Dört Büyükler, Üç Silahşörler kimi nümunələr mövcuddur.
11. Şəxs və boy adları ilə dövlət adı yaratmaq: Akkeçililer, Kırgızlar, Osmanoğulları, Akkoyunlular
kimi şəxs və boy adları ilə yanaşı dövlət adı yaradılır.
12. Bir şəxsin bağlı olduğu ailəni, ətrafı, hər hansı nəfəri və ya yeri anoloji adla göstərmək: Yunus
Emreler, Ispartalar’da, Parisler’den, Ayşeler, dayımlar kimi.
13. Şəxs və ünvanlarla yer adı yaratmaq: Küçük Hacılar Köyü, Kocaaliler, Yusuflar Mahallesi,
Hocalar Köyü kimi örnəklərə rast gəlinir.
14. Din, məzhəb, ideoloji adları ilə: Milliyetçiler, solcular, Hanefiler, demokratlar, Yeniciler,
Garipçiler kimi.
15. Deyimlərlə, qəlibləşmiş sözlərlə: Allah şifalar versin, Sefalar olsun, iyi günler, iyi geceler, hayırlı
akşamlar, iyi dersler kimi nümunələrdə görmək mümkündür. Bu nümunələrə baxıldığında şəkilçinin təklikçoxluqla əlaqəsi yoxdur. Özəlliklə, qəlib sözlərə girən şəkilçi mənanın tamamlanması vəzifəsi və
funksiyasını yerinə yetirir.
16. Feil hallanmasında: -lar2 çoxluq şəkilçisi əslində isimlərlə istifadə edilən bir şəkilçidir, lakin əksər
hallarda feilin hallanmasında da bu şəkilçi istifadə edilir. Okudular, gelirler, bitirecekler kimi.
17. Bu şəkilçi hər zaman çoxluq deyildir: Bıyıklarını bırakmak, azıları çıkmak kimi nümunələrdə
insanda bir bığ, azı dişin tək olduğu görülür. Dolayısıyla bu şəkilçi hər zaman çoxluq funksiyası və ya
mənasını vermir. Bəzən bu şəkilçi ilə təklik bildirilir.
18. Ehtimal, təxminən anlamı: Altmışlarda, genç yaşlarda kimi nümunələrdə təxmini bir məna aralığı
ya da ehtimal verilməsi görünəcəkdir.
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19. Dönəm, ara, zaman müəyyənləşirərkən: Sıcaklar geldi, yağmurlar bastırdı, tatillerde memlekete
giderim, yazları dinlenirim kimi.
20. Mücərrəd isimlərin dərəcələndirilməsində: Üzüntüler, sıkıntılar, vakitler kimi.
21. Ümumiləşdirmə apararkən: Böylelerin sözüne inanmayacaksın. Adamların yaptığı işe bak! Onların
hep böyle zaten! kimi.
Türk dilində eyni növdən olan şəkilçi ancaq şəkilçi qəlibləşməsi nəticəsində gələ bilər. Bunun
xaricində eyni növdən şəkilçi eyni anda gələ bilməz. Yollardadırlar, evdelerdedirler kimi.
Türk dilinə başqa dillərdən gələn bəzi sözlərin çoxluqlarında assimlyasiya pozulur. Saatler, kalpler,
goller, roller kimi.
Adların çoxluq formalarında vurğu istisna hallarda çoxluq şəkilçisi üzərindədir. Ağaçlar, böcekler,
kuşlar. Әgər çoxluq şəkilçisindən sonra gələn leksik şəkilçiləri vurğusuz olarsae Dağlar mı? Denizler mi?
nümunələrindəki kimi vurğu yenə çoxluq şəkilçisi üzərində qalır.
Beləliklə, Türk dilində çoxluq şəkilçisinin morfoloji olaraq (-lar2) iki forması vardır.
Bu şəkilçi daha çox say kateqoriyası içərisində qəbul edilir.
Çoxluq şəkilçisinin birdən çox termin qarşılığı vardır. Yəni bu şəkilçi ilə ilgili termin birliyi yoxdur.
Türk dilində çoxlu1 şəkilçisi adətən birdən çox çoxluğu ifadə etmək üçün istifadə edilir.
Çoxluq şəkilçisi sadəcə çoxluq deyil, əksər hallarda təklik mənasını da verir.
Şəkilçi istifadə edildiyi vəziyyətə ya da məzmuna görə bir çox funksiyanı yerinə yetirir.
Şəkilçi çox vaxt assimlyasiya xaricinə çıxır.
-lar2 şəkilçisinin bəzi hallarında əsas funksiyasından çıxdığı görülür. İyi akşamlar, hayırlı işler kimi
nümunələrdə çoxluq ya da tək ifadəsinin xaricində başqa funksiyasını da yerinə yetirir.
Vurğusuz şəkilçilərdən sonra çoxluq şəkilçisi gələrkən vurğunu üzərinə götürür.
İsimi şəkilçilərindən olan bu şəkilçi dilin ifadə etmə gücü içində bir çox madde araşdırılmışdır.
Bunun üçün də bəzi funksiyalar təsbit edilmişdir.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Мамедова А.Д.
Азербайджанский университет архитектуры и строительства
aygun77.am@gmail.com
Ключевые слова: интеграция в обучении, педагогический процесс, междисциплинарный
подход, иностранный язык, интернационализация образования
Интегрированный подход к обучению иностранному языку является условием формирования и
развития разносторонней личности. Термин «интеграция» мы понимаем как понятие состояния
связанности (слияния) отдельных дифференцированных частей в единое целое, а также сам
педагогический процесс, ведущий к этому состоянию. Толковый словарь иностранных слов дает
следующее определение: интеграция – это объединение частей, элементов, это сторона процесса
развития, связанная с объединением в единое целое.
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Интеграция в обучении - это подчинение единой цели воспитания и обучения однотипных
частей и элементов содержания, методов и форм в рамках образовательной системы на определенной
ступени обучения [1, стр. 56].
Введение интегрированных курсов в практику обучения иностранным языкам способствует
возникновению коммуникативно-познавательных мотивов, питающих интерес к овладению
иностранным языком. Ведущим здесь должно быть обучение иностранному языку как средству
общения, все его аспекты следует подчинить коммуникативным целям. Существует определенная
взаимосвязь между коммуникативными умениями и интеграцией. Интеграция является одновременно
основой формирования коммуникативных умений и результатом осуществления коммуникативных
умений и результатом осуществления коммуникативной деятельности. [2, стр. 70-76]
Интеграция обучения – это процесс и результат неразрывно связанного единого целого в
процессе обучения иностранному языку. Правильное же установление межпредметных связей,
умелое их использование необходимы для формирования гибкости ума учащихся, для активации
процесса обучения и усиления практической направленности. Интеграция обучения дает
возможность связать в единую систему все знания и умения, получаемые на различных уроках, а
также добыть новые знания в ходе осуществления этих связей. Интегрированный подход позволяет
обучать в реальном мире коммуникативным функциям в рамках речевого акта, указывая на то, как
речь используется в ежедневных ситуациях для выражения похвалы, извинения, запроса
информации. Фрагментарное знание не способствует пониманию носителей языка. Интегрированные
программы, построенные на широкой литературной, музыкальной, искусствоведческой информации
дают многомерное понимание действительности и роли языка как элемента культуры.
Во всех этих случаях язык выступает как средство познания картины мира, приобщения к
ценностям, созданным другими народами. Язык всегда был способом открытия уникальности и
своеобразия как собственной культуры, так и достижений представителей других культур.
В этой связи объединение лингвистической, профессиональной, компьютерной и
культурологической направленности обучения бакалавров как в аудитории, так и при
самостоятельной подготовке в непрофильном вузе является необходимым условием обучения
иностранному языку в рамках междисциплинарного подхода. [3, стр.352]
Междисциплинарный подход представляет собой высшую форму интегративной тенденции в
науке, способствует возникновению комплексных наук, объединяющих проблемы из разных
канонических наук, создает новый тип границ в пространстве научных проблем. Применение
междисциплинарного подхода способствует упорядоченности и организованности знаний в самых
разных областях науки. Одной из таких новых комплексных наук является лингвострановедение,
которое имеет целью приобщение обучающихся не только к новому способу речевого общения (т.е.
владению иностранным языком), но и к истории и культуре народа, которому принадлежит
изучаемый язык. Невозможно полноценно овладеть иностранным языком, не ознакомившись с
культурой страны изучаемого языка, с особенностями мышления говорящих на языке, нужно освоить
не только иностранный язык, но и менталитет людей, чтобы носители языка не были психологически
чужими для тех, для кого этот язык является иностранным. Познание культуры страны изучаемого
языка помогает глубже понять и осмыслить свою родную культуру и вместе с тем способствует не
только накоплению сведений о стране, но и познанию людей, их образа мыслей, поведения,
отношения к общечеловеческим ценностям. Иностранный язык как учебный предмет формирует у
студентов целостную картину мира, которая является одновременно и языковой и социокультурной.
[4, стр.214]
Учебный предмет «иностранный язык» способствует коммуникативному и социокультурному
развитию студентов, которое осуществляется за счет реализации лингвострановедческого подхода
для усвоения языка в связи с иноязычной культурой: историей, литературой, архитектурой, нравами
и бытом, образом жизни страны изучаемого языка. Сравнение достижений культуры страны языка с
культурными ценностями своей страны способствует формированию общей культуры студента,
расширяет его кругозор, стимулирует его познавательные и интеллектуальные процессы.
Социокультурные знания помогают адаптироваться в иноязычной среде и понять каноны поведения.
Они необходимы для профессиональноориентированного обучения иностранному языку студентов
неязыковых вузов.
Интересен принцип интернационализации языкового образования в странах мира, ориентации
на зарубежный опыт, изучение которого позволяет утверждать, что процесс обучения иностранным
языкам является актуальным предметом исследований не только в отдельных государствах, но и на
международном уровне.
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Bilingualism has always been one of the fields that the linguistics is interested in. Academician
L.V.Sherba distinguished three kinds of bilingualism. They are coordinative, subordinative and mixed types
[9, p.10].
A person speaks fluently in both of the languages in the coordinated bilingualism. The person even is
able to give a spontaneous lecture, to express his/her own point of view on any subject in this kind of
bilingualism. It is necessary to underline that it is not so easy to perform this function, and not all are able to
fulfill it.
In the subordinate bilingualism a person is able to speak fluently in a language, but he/she cannot keep
this fluency in the second kind of the language.
A person is observed to often code switch in the mixed type of bilingualism. He/she may begin a
sentence in one language and then code switch into the other one [9, p.11].
According to L.Bloomfield, bilingualism is meant to be a human’s control over two languages. It
means that a person may speak fluently in both of the languages [1, p.56]. E.Haugen writes: “Bilingualism is
the ability of a person that he/she is able to use productive phrases in both of the languages” [4, p.7].
F.Y.Veysalli expresses his point of view like the following: “A person is able to use scientific lectures in
two languages in a clear and understandable manner, for example, in an auditorium. Sometimes a person
does not speak the language but understands what is being said” [7, p.85].
According to the investigations, there exists two kinds of bilingualism: passive and receptive [7, p.85].
C.Hocket uses the term “semi-bilingualism” for this case. L.V.Sherba uses the term “code of switch” [5,
p.16].
F.Y.Veysally writes: “Bilingualism is considered to be a social problem in the contemporary world”
[7, p.85]. In the international filed, the cultural, economic, commercial, military, etc. increased
communication, the free movement of individuals from one country to another makes the use of different
languages, especially English, an international language.
Some children grow up using more than one language. Some scientists think that most part of the
world’s people use more language than one. Parents, educators and legislative forces are interested in such a
problem if bilingualism put the children under the intellectual or emotional risk or not. F.Veysalli writes
about this: “The parents who try to teach their children two or more languages want the children to grow up
quickly. They want to teach the children some foreign languages at the ages of five, six and sometimes
earlier. It is not right! They put their children under risk. Because the children’s brain should be formed, fully
developed before he/she begins to learn a foreign language. The children should learn a foreign language
from the age of 12” [7, p.86].
J.Gumperz writes that there are some kinds of words in the word stock that need to be very attentive.
He names these words as “false friends”. He claims that the words which are used in the target language that
a bilingual uses may sometimes be tricky. They may seem to have the same meanings like the native
language of a bilingual though mostly they carry a different meaning. For instance, in English the
word library means “bibliothèque” in French. This meaning is understood as ‘librairie’ by some people. The
meaning of ‘librairie’ is “bookstore” (kitab mağazası).
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The bilinguals must be attentive in the usage of phrazeological phrases such as metaphors, idioms, etc.
For instance, the idiomatic phrase “It is raining cats and dogs” in English means “old women and their
sticks” in the language of Welsh.
For main aspects have been touched upon in the investigation of bilingualism. They are the degree of
the bilingualism, its function, its alternative and its interference. The degree of the bilingualism deals with
the defining of the ability of a bilingual’s speaking well in which of the languages. Different experiments and
survey requests are used to get concrete results in this case. For instance, a researcher gives a concrete topic
to the students and asks them to write a composition in both of the languages. Then the researcher takes the
papers and checks them to observe which one has been written properly. After checking the papers, the
researcher states his/her point of view.
The function of the bilingualism is used to define the very language that plays a concrete role of a
person’s individual life.
The alternative covers the language choice of a bilingual.
The next aspect in the investigation of the bilingualism is known to be interference. It covers the
influence of the native language to the target language in all levels.
There are different kinds of the interference in the scientific linguistics. According to E.Wulford, the
interference is observed in the borders of the sentence. The two kinds of the interference have been
distinguished by E.Wulford. They are 1) inter-sentential; 2) intra-sentential [8, p.520].
Inter-sentential interference is seen among the sentences and latter one is observed inside the
sentences.
The bilingual uses the inter-sentences code switching in his/her sentences and this kind of interference
cannot be used outside the borders of the sentences. This kind of the interference can be realized at the
beginning, in the middle and at the end of the sentences. The inter-sentence of the code switching is used by
the bilinguals who are able to speak in both of the languages fluently. The following example may illustrate
the stated opinion:
If you do not help him, bir daha məndən kömək istəmə!
As it is seen, the second part of the sentence is given in Azerbaijan, and it means that the native
language of the bilingual is Azerbaijan.
In the second kind of the interference the bilingual codes switch inside the sentence. The speaker does
not pause, never hesitates while code switching and this process is realized as a usual step. For instance:
You are always yalan danışırsan (lying), it is because you are a liar. (Sən həmişə yalan danışırsan,
çünki yalançısan).
S.Poplack distinguishes three kinds of the interference: 1) among the sentences; 2) inside the
sentences; the last one is titled as tag switching or extra switching [6, p.2060]. The following may cover
these three kinds:
(1)
If the weather is fine, biz onu yeməyə dəvət edəcəyik.
(2)
Why are you so xoşbəxt?
(3)
Él es de Oaxaca y así los criaron a ellos, if you understand me, I will be happy.
The code switching has several functions:
1) there are some kinds of people who cannot speak fluently in the target language and while speaking
if they do not find the necessary phrase in the target language they use it in their native language;
2) it is possible to code switch in the official celebrities;
3) the code switching is used in order of observation. This process is often used among the parents and
the children.
According to J.Gampers [3, p. 125] the code switching is observed in the following cases:
a) quotations;
b) the accuracy of the addressee;
c) interjections;
d) individualization, etc.
J.Gampers states the importance of the cognitive semantics in the process of the linguistic interference.
He claims that the cognitive differences of the word meanings make the speakers code switch while speaking
[3, p. 125].
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Cited by J.Edwards, the social roles of the bilinguals have been paid attention to. He names the social
rolles of the bilinguals as rights and obligations [2, p. 7]. Using these roles, the speaker understands the
current situation and knows his/her proper role within the context.
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English literature of the nineteenth century is remarkable both for high artistic achievement and for
variety. The greatest literary movement of its earlier period was that of romanticism. It was born in the
atmosphere of the violent economic and political turmoil that marked the last decades of the 18 th and the
first decades of the 19th century. The explosion of political activity brought on by the Great French
Revolution of 1789, the bitter wars with Napoleon`s France that robbed Europe for mealy 25 years were the
dominant political forces at work. The hardships of the industrial and agrarian revolution whose joint effect
was a gradual change of all aspects of social life in England made the situation rife with class hatred. The
laboring poor in town and country suffered the unbearable misery from underpayment and overpopulated
industrial areas.
The situation was not any better when the long wished for peace was at last ushered in by the victory
over Napoleon`s army at Waterloo (1815). Unemployment became worse than ever after soldiers come home
only to find that “the laboring people were almost all became paupers”.
Meanwhile the wealthy ruling classes were frightened to see rebellion in any attempt of the workers to
better their lot.
This, briefly, was the background of the English Romantic Movement. The state of things in Europe
seemed to mock the theories of the great men of the Enlightenment who had expected to see a world
transformed by reason and common sense.
Romantic writers were violently stirred by the suffering of which they were the daily unwilling
witnesses. They were anxious to find a way of redressing the cruel social wrongs and they hoped to do so by
their writings, by word or deed. A feature that all romantics had in common was a belief in literature being a
sort of mission to be carried out in the teeth of all difficulties, with the view of bringing aid or salvation to
mankind.
William Blake, William Wordwoth, Samuel Taylor, Robert Southy, Walter Scott, Byron, Shelly, John
Keats, Thomas De Quincy, Charles Lamb, William Hazlitt, Leigh Hunt, Gearge Crabbe, Fanny Burney,
Charles Dickens, William Makepeace Thackeray, Herbert Spencer, George Meredith, Thomas Hardy, John
Ruskin, William Henley, Rudyard Kipling, Samuel Butley and some other greatest poetss and novelists of
the period were very versatile in their literary work. In their works they tried every possible genre, most
unclassically destroying the proper divisions and barriers between them.
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At the same time along with the high flowering of romantic poetry and prose the older traditions of
realism were never discontinued. With Fanny Burney, Maria Edgeworth and Jane Austen in prose, realism
steadfastly stood its ground. With the lady- novelist’s literature moved in more fashionable circles. Of these
the art of Jane Austen is the most consummate and therefore representative. Through the narrow social
milieu (land owners, gentry, and country clergy) that constitutes the theme of her novels, Jane Austen
succeeded in bringing home the essence of the social relationships of her time. With unfailing accuracy does
she draw a small world possessed by a yearning for money and high social standing and deprived of either
wish or capacity for using other criteria in their judgment over men and women but those of fortune and
rank.
Austen introduces a vast variety of characters whose mentality is more or less distorted by false moral
and social standards. Her irony and humor are omniscient and ever at the service of her keen critical insight,
of her shrewd unsentimental comprehension of the motives underlying the actions and feelings of a vain and
selfish society. It is the few persons who are comparatively unscathed by these shallow and ugly motives that
Austen makes her heroines. Almost none of them are just born wise and virtuous. She saw enough of middle
– class provincial society to find a basis on which her powers of searching observation and imagination
might create a faithful representation of the life she knew best. Her novels were brilliant studies of her world,
notable for the author`s shrewd insight into human psychology. Austen`s elaborate criticism of life, as
displayed in “Sense and sensibility” (1811), “Pride and Prejudice” (1813), “Monsfield Park” (1814), Emma
(1816) and etc. – was directed against snobbishness, vulgarity, falsity. Throughout all of these novels her
gaze was steadily humorous and ironical. Though Jane Austen`s novels are few their range is fairly wide
which makes her stories delightful reading even after more than 250 years since their first publication. [1, p.
134]
Jane Austen’s ethics are high and strict but they are never obtruded upon the reader. Her methods are
mostly indirect. The authorial voice is disguised by objective presentation of dialogue, inner monologue
(reported speech), as well as of the characters’ actions and reactions. The “inimitable Jane” is warmly
admired and much studied in twentieth century England and America.
Although Austen stands aloof from the romantic trends of her own time and mocks some of their more
obvious and salient characteristics, although she is a follower of 18 th century realistic traditions, yet her
artistic detachment and her dispassionate survey of her contemporaries could only have been born out of the
same critical and humanitarian spirit and the same historicism that gave birth to the romantic movement.
Austen’s analysis of her characters’ motives, the silliness and shallowness of their social values and
standards is ever sharp and sensitive. She pokes fun at those who look down upon their neighbours for no
better reason than comparative lack of money or rank.
The second lady – novelist we are going to speak about is Ch. Dickens`s closest follower and admirer
Elisabeth Gaskell. In his turn he was delighted with her books and published them in the literary magazines
that he directed.
Elisabeth Gaskell`s literary life began with poetry, but it was her prose that made her a successful
writer. “Mary Barton”: A Tale of Manchester life” (1848) laid the foundation of her literary reputation. The
novel won a wide popularity. In 1850 “The Moorland Gottage”, Gaskell`s second book, was published.
These two novels, along with “Ruth” (1853), were largely inspired by the memories of her girlhood at
Knutsford. [2, p.79]
For a number of years Elisabeth Gaskell enjoyed the friendship of Charlotte` Bronte: they exchanged
visits and letters. After Charlotte`s death Gaskell set to work on “Life of Charlotte Bronte” which came out
in 1851 in two volumes. By its vived presentation of the sad and tragic story of the three Bronte sisters, this
biography greatly widened the public`s interest in their writings and gave its author a considerable place
among English biographers.
Elisabeth Gaskell is also the author of several collections of short stories, the most successful of them
being “Lizzie Leigh and Other Tales” (1865), “My lady Ludlum and Other Tales” (1859) and “Right at last
and Other Tales” (1860).
In 1863 Elisabeth Gaskell published her last novel “Sylvia`s lovers”. Mrs. Gaskell`s work proved to
be a wholesome influence, standing as it did for the immediate reaction of sentiment against social wrongs
and injustice.
Mrs. Gaskell’s work proved to be a wholesome influence, standing as it did for the immediate reaction
of sentiment against social wrongs and injustice. Despite the unconvincingly moralistic and religious
outcome of the political fight depicted in Mary Barton the novel went a long way in exposing the glaring
abuses marring the lives of the industrial workers in the world’s richest country.
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Mary Barton caused a violent controversy in the press and was thus instrumental in drawing a great
deal of general attention to the burning issues of the day.
Three lady – writers of Elisabeth Gaskell`s time were the sisters Charlotte, Emily and Anne Brontё, all
of whom died of consumption when still young. Anne was the least remarkable of the three; Charlotte won
the greatest recognition, but it was Emily whose talent both for poetry and prose was the most powerful and
original. Her only novel “Wuthering Heights” was published posthumously and is an extraordinary blend of
Byronic romantic individualism and realistic motivation. The tragedy of two lovers torn asunder by
difference in pecuniary and social standing.
The withering influence of trampled love distorts the characters both of hero and heroine, turning the
one into a demonic sadist and the other into a capricious spoiled woman. Emily Brontё introduced the reader
to depths of contradictory passions and inner conflicts as yet unheard of.
Though bearing the imprint of earlier 19th century romanticism, her poems are strikingly original and
certainly in many ways ahead of their time. True appreciation and proper study of the neglected and
carelessly handled manuscripts of the poems started as late as in mid-20th century. Wuthering Heights also
won a belated recognition. Its fragmentary structure, its notes of stark realism along with trends mystic and
supernatural, the fierce energy of the characters’ emotions were not merely unusual, but baffling against the
literary background of the period. Emily Brontё introduced the reader to depths of contradictory passions and
inner conflicts as yet unheard of. They are all the more striking as they are given a frank social motivation,
making it perfectly clear that the withdrawn life she led did not keep her from harrowing social experience
and realization of its brutality.
Emily died at the age of thirty, and Charlotte survived her but for a few years. Her art had more
obvious ties with ordinary life and easier reached the audience. Her most popular work was “Jane Eyre”, the
story of a poor governess who by sheer force of personality won a decisive victory in the fierce battle she
had to fight for love and happiness. The dark Byronic nature of Jane`s “demon lover”, the gruesome mystery
of his house, the final catastrophe are all depicted in the stark melodrama tones peculiar to the late 18 th
century Gothic novel.
Brontё`s horror-struck realization of the inhumanitary of the relationship between employers and
employed appears to the greatest advantage in “Shirley” where scenes introducing starving workers who
break the machinery that threatens to supplant their labor mingle with a fine social and psychological
analysis of the plight of women in a men- ruled world. In all of Charlotte Brontё`s novels there is a note of
true, unconventional passion that shocked the hypocritical morality of the Victorian bourgeoisie. “Victorian”
was a much used – and – abused term denoting the self-satisfied priggish and smug mentality of the upper
and middle classes Victoria – 1837-1901.
A lady of great learning George Eliot was deeply read in European philosophy and in the latest
critical writings. She early stood up against orthodox religiosity. She admired and translated Feuerbach, was
friendly with scholars and scientists of her time. On the one hand, positive philosophy was of some use in
giving theoretical support to Eliot`s notions both of society and of its ideas; on the other hand, it narrowed
her vision and scope and frequently led to the writer`s incorporating her doctrines in novels.
George Eliot was a social novelist and one who took her duties to her readers seriously. She lacked
Dickens`s sense of the dramatic contrast between rich and poor, she was rather inclined to accept them in a
positivist spirit, as something that should be taken for granted. There is no open rebellion in her books.
George Eliot`s first works of fiction, the three tales forming the “Scenes of Clerical life ” (1851) and
the novels Adam Bede (1859), The Mill on the Floss (1860) and Silas Marner (1861), all depended for their
matter on her memories of childhood and young womanhood in Warwickshire where she was born. With
realistic description of life she laid special stress on the evolution and shaping of character, and thus became
one of the founders of the psychological novel in England. “Romola” (1862), Eliot`s next work, was a
historical novel about 15th century Florence. This was followed by “Felix Holt, the Radical” (1866),
“Middlemarch” (1872), “Daniel Deronda” (1876), etc. [3, 107]
Eliot`s best known novel is “The mill on the Floss” Largely autobiographical, it is a searching analysis
of the heroin`s inner life, of the forces that joined to make her an outcast in the pretty – bourgeois community
she belonged to.
With George Eliot both painstaking observation and deliberate philosophy came within the sphere of
the novel. Her motto was faithfulness to life’s often dreary routine along with an uplifting moral lesson to her
readers. She thought it her imperative duty to draw characters from the lower classes. She refused to idealize
her heroes, to straighten their noses and improve their tempers. Eliot introduces women who take selfless
care of their sick husbands but grumble at them, as soon as they are well, for not wiping their shoes on the
door-mat. She rejects aesthetic rules if they expel from books pathetic old women with hands deformed by
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hard work, and rough village lads enjoying a well-deserved rest at the pub. Her purpose in writing is a
conscientious study of all strata in contemporary society and contribution towards an ethic system to cause a
large scale improvement of the world of men.
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Təhsil sistemində inteqrasiya nə qədər önəmlidirsə, inteqrasiyanın kateqoriyalarının mənimsənilməsi
və tədrisi də bir o qədər önəmlidir. İnteqrasiyanın çoxfənli, fənlərarası, transdisciplinar (fəndən fənnə keçən)
kimi kateqoriyaları var. Bu məqaləmizdə çoxfənli inteqrasiyanın mahiyyətini və qiymətləndirilimə yollarını
araşdırmağa çalışacağıq.
Kuriklumun tətbiqinin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yetişdirilən vətəndaş həyati bacarıqlara
yiyələnsin. Həyati bacarıqların da yüksək səviyyədə olması üçün şagird bütün fənlərdən ilkin məlumata
sahib olmalı, öyrəndiklərini tətbiq edə bilməlidir. Bu baxımdan təlim prosesində fənlərarası əlaqənin tətbiqi
daha əhəmiyyətlidir. Şagirdin ətraf aləmi və özünüdərki düzgün əlaqələndirmə, müqayisə və
nəticəçıxarmadan asılıdır. Fikrimizcə, fəndaxili, fənlərarası və çoxfənli inteqrasiyanın tədris prosesində
qabardılması ən vacib faktorlardandır. Bunun üçün də öyrənməyi necə öyrənmək? Sualına cavabın
axtarılması bugünkü təhsil sistemində qarşıya qoyulan əsas məsələdir.
Çoxfənli inteqrasiya bizə nə verər? Әlbəttə, çox düşünmədən verilən cavab bu olmalıdır: çox şey.
Təcrübəli müəllim istənilən mövzunun izahında fənləri bir-biri ilə əlaqələndirməyi bacarmalı, rahatlıqla
fənlərin dostluğunu – bir-birinə bağlılığını sübut edə və aşılaya bilm’lidir. Lakin bu gün əksəriyyət
müəllimdən hansını fənləri bir-biri ilə əlaqələndirmək olar sualına alacağımız cavab belə olar: fizika,
riyaziyyat, coğrafiyanı; tarix və ədəbiyyatı; coğrafiya ilə biologiyanı, kimya ilə fizika, riyaziyyatı; xarici dillə
ana dilini. Lakin bizim təqdim edəcəyimiz modellər bizə göstərəcək ki, bütün fənləri bir-biri ilə
əlaqələndirmək olar. Әlbəttə, inteqrasiyanın həm üfüqi, həm də şaquli vəziyyətini nəzər almaqla.
“Fənlərarası əlaqə təkcə müxtəlif fənlərin bir-biri ilə əlaqələndirilməsindən ibarət deyil. O, bizim təhsil
məsələlərini necə başa düşməyimiz, onu necə həyata keçirməyimizlə bağlı məsələdir. İnteraktiv
kurikulumdan istifadə edən müəllimlər, adətən, şagirdləri mənalı öyrənməyə cəlb edən yaradıcı sinif mühiti
təşkil edir.” (1.İnteraktiv kurikulum: mahiyyəti və nümunələr. F.Kərimova, Mehriban Әhmədova, Gəri
Varella, Әlis Reyli. Bakı. Adiloğlu. 2005)
Ayrı-ayrı fənlər arasında müəyyən bir mövzu ilə əlaqəsini göstərən çoxfənli inteqrasiyada məzmun
bəlkə də o qədər çətin olmaz, sadəcə müəllimdə yaradıcılıq və istək olmalıdır.
Yaşadığımız dövr “elm”, “kosmos”, “kompüter” əsri adlandırılır. Belə ki, qeyd olunan sahələr hamısı
hazırda çox sürətlə inkişaf etməkdədirlər. Təbiidir ki, bu inkişafla əlaqədar müxtəlif elm, istehsal,
mədəniyyət və s. sahələrə aid yeni-yeni termin və ifadələr yaranaraq müvafiq sahələrdə dövriyyəyə daxil
olur. Şagirdlərin isə ayrı-ayrı elm sahələrinə aid olan terminlərin mahiyyətinin dərk etmələrinin
vacibliyindən danışmaq, zənnimizcə, artıqdır. Belə ki, insan kapitalının inkişafı iqtisadiyyatın qlobal
sistemə uğurlu inteqrasiyası və ölkənin beynəlxalq rəqabətdən daha effektli faydalanması prosesində ən
mühüm şərtlərdən olub, ölkənin təhsil sisteminin başlıca vəzifəsini təşkil edir.
Hazırda müasir dövr tarixinin tədrisində bir sıra yeni sözlər - provayder, xaker, noutbook, brifinq,
impiçment, reytinq, qrant və s. kimi ingilisdilli terminlər getdikcə daha geniş işlənməkdədir. Provayder,
xaker, noutbook kimi terminlər əsasən İKT (İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyası) dərslərində
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işlədilir. Təcrübə göstərir ki, şagirdlər bir çox hallarda işlətdikləri cümlələrdə hər hansı bir sözün mənasını
tamamilə başa düşmədikdə ifadə edilən fikir onlara tam çatmır, düşüncələrində müəyyən qədər qaranlıq
yerlər qalır.
Әvvəlcə provayder sözündən başlayaq. Provayder internetə çıxışı təmin edən kompaniya hesab olunur.
Hazırkı dövrdə həyatımızı internetsiz təsəvvür edə bilmərik. Aydındır ki, ayrı-ayrı abonentlərin internetə
çıxış üçün provayderlərdən istifadə etmələri zəruridir. Bu baxımdan istər şagirdlərin, istərsə də müəllimlərin
bu sözün mənasını bilib dərk etmələri zəruridir.
Son dövrlərdə istər siyasi dairələrdə, istərsə də kütləvi informasiya vasitələrində ən çox istifadə edilən
sözlərdən biri də “xaker” sözüdür. Təbii ki, XI siniflərdə müasir dövr hadisələrinin tədrisində, xüsusilə
təhlildə bu söz daha çox hallanır. Bəs Xaker nə deməkdir? Xaker - müxtəlif kompüter sistemlərinin kodunu
sındıran, onlara müdaxilə edən adam deməkdir. Әlbəttə, son dövrlərdə kompüterlərin həyatımıza daha geniş
miqyasda daxil olması ilə əlaqədar bu söz də daha geniş miqyasda işlənməkdədir. Təbii ki, bu sözün
mənasını tarix müəllimləri də yaxşı bilməlidirlər. Belə ki, gələcəkdə yəqin ki, bu söz daha geniş miqyasda
işlənəcəkdir.
Son dövrlərdə məişətimizdə ən çox işlənən avadanlıqlardan biri də blenderdir. Müxtəlif bərk qida
maddələrinin parçalanması və səliqəli şəkildə doğranması üçün nəzərdə tutulan bu qurğunun da adı ingilis
mənşəlidir. Aydındır ki, texnologiya, eləcə də fizika dərslərində məsələ həllində şagirdlərin rastlaşa
biləcəkləri sözlərdən biri də məhz “blender” ola bilər. Bu baxımdan şagirdlərin bu sözün də mənasını
bilmələri çox vacibdir.
Hazırda geniş miqyasda işlənən “notebook” sözü də ingilis dilindən götürülmüşdür. Belə ki, ingilis
dilində “dəftər” mənasını verən “notebook” sözü həm də kiçik, “dizin üstünə” qoyula bilən kompüter
mənasını verir.
Müasir dövrdə ən geniş miqyasda işlənən sözlərdən biri də “brifinq” sözüdür. Bu söz də ingilis
mənşəlidir. Mənası “qısa konfrans” olan bu sözü həm tarix, həm də ingilis dili müəllimləri dərslərində
qarşılıqlı əlaqəli şəkildə işlədə bilərlər. Belə ki, hazırkı dövrdə siyasi xadimlərin hər hansı beynəlxalq
görüşdən sonra jurnalistlərlə baş tutmuş görüş və danışıqlar haqqında mətbuat konfransı anlamını verən bu
söz eyni dərəcədə həm tarix, həm də ingilis dili fənni üçün əhəmiyyətlidi. Bu baxımdan ingilis dili
müəllimləri dərsin motivasiya hissəsində sinfə müraciət edərək şagirdlərdən qısamüddətli konfransın necə
adlanmasını soruşsunlar. Şagirdlərdən müvafiq cavab aldıqdan sonra sinfə bu sözün əsasən hansı mənalarda
və hansı məqsədlərlə işlənməsi haqqında sualla müraciət etmək olar. Təbiidir ki, alınacaq cavab nəticə etibarı
ilə həm də tarix və ingilis dili fənləri arasında əlaqəyə nümunə olacaqdır.
Həm ingilis dili, həm də tarix müəllimləri üçün eyni dərəcədə əhəmiyyət daşıyan terminlərdən biri də
“impiçment”dir. Məlum olduğu kimi, hərfi mənası “dövlət başçısının hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması” olan
bu söz son dövrlər tez-tez işlənir. SSRİ dağıldıqdan sonra əmələ gəlmiş on beş müstəqil respublikadan biri
olmuş Rusiya Federasiyasında məlum olduğu kimi prezident Boris Yeltsinin hakimiyyəti dövründə ölkə
başçısının hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasını bildirən impiçment keçirilmişdi. Bu baxımdan ingilis dili
müəllimləri müvafiq mövzunu tədris edərkən sinfə RF-də vaxtilə dövlət başçısının hakimiyyətdən
uzaqlaşdırılması üçün keçirilmiş tədbirin necə adlanmasını soruşmaqdır. Tarix müəllimləri isə RF-nin ən
yeni tarix dövrünü tədris edərkən bu yolla “impiçment” sözünü şagirdlərə izah edə bilərlər. Təbiidir ki, belə
olduqda şagirdlər haqqında söz gedən terminin mənasını daha yaxşı başa düşür və onu daha uzun müddətə
yadlarında saxlayırlar.
Son dövrlərdə KİV-də ən çox işlənən terminlərdən biri də “reytinq”dir. Reytinq sözü də həmçinin
ingilis dili mənşəlidir. Mənası “qiymət”, “məşhurluq dərəcəsi” mənasını verən bu sözdən, məlum olduğu
kimi, təkcə siyasi xadimlər haqqında yox, müxtəlif idmançılar, musiqi və idman xadimləri üçün də istifadə
olunur.
Son dövrlərdə ölkəmizin bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə əlaqədar müxtəlif müəssisələrdə, həmçinin
bar, restoran, kafe və digər mədəni- məişət müəssisələrində yaxalarında, eləcə də köynəklərinin qollarında
“sekyuirite” yazılmış göstəricilər gəzdirən idmançı görkəmli gənclər nəzərə dəyir. Bu söz “qoruyucu”,
“asayişi qoruyan” mənasını verir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu sözlər artıq rus dilində də geniş miqyasda
işlənir və artıq “vətəndaşlıq” hüququ almış hesab olunur.
Son dövrlərdə KİV-də, eləcə də ölkəmizin ən yeni tarix dövrünə aid tədqiqat əsərlərində, tarix fənninə
aid müvafiq mövzularda “qrant” sözünə də tez-tez rast gəlinir. Bu söz də ingilis mənşəlidir və artıq digər
ölkələrdə olduğu kimi ölkəmizdə də özünə “vətəndaşlıq” hüququ qazanıb. “Qrant” sözü ingilis dilindən
tərcümədə incəsənət və elmə kömək üçün müəyyən edilmiş pul vəsaitidir. Әlbəttə, ölkəmizin ən yeni tarix
dövrünün izahında belə terminlərin işlədilməsi zamanı şagirdlərin onları tamamilə başa düşməsi, anlaması
üçün müvafiq izahın olması zəruridir. Belə terminlərin tam anlaşıqlı olması üçün onların həm tarix, həm də
ingilis dili dərslərində izahı zəruridir.
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Müasir dövrdə ədəbiyyat sahəsində işlənən geniş yayılmış terminlərdən biri də “triller” sözüdür.
“Triller” sözü qorxulu, insanların psixikasına təsir edən əsər deməkdir. Həm ədəbiyyat, həm də ingilis dili
fənlərində ingilis mənşəli “triller” sözü işlənərkən onu müvafiq mövzularda əlaqələndirmək müsbət nəticə
verir. Belə ki, təcrübənin göstərdiyi kimi əlaqələndirilmiş dərslərdə öyrədilən terminlər şagirdlərin yadında
daha yaxşı və daha uzun müddətə qalır. Bu baxımdan təbiidir ki, onların səmərəsi daha çox olur.
Hazırda orta məktəblərdə təhsil alan şagirdlərin, xüsusilə oğlan uşaqlarının ən çox sevdikləri idman
növlərindən biri də kikboksinqdir. Orta məktəblərdə şagirdlərin fiziki tərbiyə dərslərində kikboksinq sözünün
ingilis dili mənşəli olduğunu müəllimlərindən eşitmələri, yaxud da ingilis dili dərslərində müəllimin
şagirdlərə kikboksinq idman növünün adının ingilis dili mənşəli olmasını bildirməsi də bu terminin onlar
tərəfindən yaxşı dərk edilməsinə və uzun müddətə yaddaşlarında qalmasına səbəb olardı.
Hazırda respublikamızın bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdiyi bir dövrdə mənzillərin, eləcə də
digər daşınmaz əmlakın alınıb - satılmasında ən çox adı hallanan, bu işlərdə iştirakı zəruri olan qurumlardan
biri də rielterlərdir. Әvvəllər “dəllal”, “makler” kimi işlənən ifadələri əvəz edən bu söz getdikcə daha çox
yayılmaqdadır. Dərslərdə müəllimin rielters sözünü işlədərkən əvvəlcə onun ingilis dilindəki qarşılığını
soruşması bu sözün mənasını anlamaqda şagirdlərə kömək edə bilər.
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Psixoloji araşdırmalar dilin mənimsənilməsində gizli və aydın yolla öyrənməni (implicit and explicit
learning) qrammatik strukturların mənimsənilməsi ilə əlaqələndirir. Paul J. Reber gizli yolla öyrənmə
nəzəriyyəsini eksperimentləri əsasında formalaşdıran ilk tədqiqatçı olmuşdur. Onun eksperimentləri kiçik
hazır formalı qrammatik strukturların öyrənilməsi əsasında aparılırdı.O, göstərirdi ki, ətraf mühitdən gələn
informasiya şüursuz olaraq müxtəlif kontekstlər daxilində təkrarlanmış ifadələrlə mənimsənilir. Bu prosesi
təsadüfi öyrənmə (incidental learning) termini ilə əlaqələndirirlər. O vaxtdan etibarən gizli və aydın yolla
öyrənmə barədə çoxlu sayda nəzəriyyələr yaranmağa başladı. Buna əks olaraq, aydın yolla öyrənmə isə
strukturların daha şüurlu şəkildə dərk edilərək öyrənilməsidir. Aydın yolla öyrənməni çox vaxt selektiv
öyrənmə də adlandırırlar. Məsələn, öyrənci məlumatı araşdırır və fərziyyəsini yoxladıqdan sonra onu nitqdə
istifadə edə bilir, çünki biz dildən istifadə edərək kommunikasiya qurduğumuz zaman aydın şəkildə verilmiş
qaydalar çərçivəsində bu prosesi yerinə yetiririk .
Aydın şəkildə öyrənmədə bir çox metakoqnitiv strategiyalardan istifadə olunur. Məsələn, tələbələrin
yeni sözləri öyrəndikləri zaman onlara naməlum olanlarını qeyd etmələri, sözü konteksdən çıxarmağa cəhd
etmələri, təkrar yolu ilə və semantik yaxud təsviri mediasiya vasitələri kimi assosiativ öyrənmə strategiyaları
vasitəsi ilə yeni öyrəndikləri sözləri möhkəmləndirmək.
Linqivstik psixologiya dilin qavranılması prosesinə müəyyən töhfələr vermişdir. Burada, ayrı-ayrı
səslərin və ya sözlərin qavranılması və yaxud dilin qrup şəklində qavranılması ilə bağlı məsələlərə
baxılmışdır.
Randal Eqert bildirir ki, biz ayrı-ayrı səsləri və ya sözləri qavramırıq. Cümlə bizim ilkin təsvirimizdir;
söz isə bundan sonra gəlir. Exsperimentlər də bir daha sübut edir ki, əgər sözlərin mənaları konteksdən
bilinərsə,dil, cümlələr vasitəsi ilə daha asanlıqla mənimsənilir və kontekst assosiasiya üçün yardımçı baza
verir.
Con Qrinstid konteksdə öyrənilmiş sözlərin tanınması imkanının siyahı ilə öyrədilmiş sözlərdən 3 dəfə
artıq olduğu məqamları göstərib.1) Әgər tələbələrə maraqlı deyilsə, ayrı öyrədilmiş sözlər onlarda maraq
oyatmır; 2) bu sözlərin yadda saxlanılması onlar üçün çox çətin gəlir; 3) ayrı sözlər əlaqəli fikirləşməyə
imkan vermir.
Öyrənmə prosesində emosional ton nə qədər canlı olarsa, söz şüura daha yaxşı həkk olunmuş olar və
daha asanlıqla yadda saxlanıla bilər, nəticədə nitq daha səlis olur. Emosional element tələbənin şəxsi
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təcrübəsi əsasında daha asanlıqla üzə çıxır. Ona görə də ilkin mərhələdə verilən material tələbəyə tanış
olmalıdır. Yalnız dil hissləri oyatdığı zaman, yalnız dilin intuitiv hissi qazanılan zaman tələbənin dilə
yiyələnməsindən danışmaq olar. Bu səbəbdən biz, psixologiyaya yalnız metod üçün əsas olaraq deyil,
həmçinin məzmunun seçimini müəyyənləşdirən amil kimi yanaşmalıyıq ki, bu da öz növbəsində intuitiv
hissin yaradılması ilə qərarlaşır. Lakin, bir məqam da nəzərdən qaçmamalıdır ki, xarici dilin öyrənilməsində
və öyrədilməsində mental proseslər üzərində aparılan tədqiqatlar tam da təkmilləşdirilməyib. Bunun üçün də
yeni tədqiqatların, eksperimentlərin aparılması, dilin mənimsənilməsində daha səmərəli müasir metodların,
üsulların, vasitələrin və strategiyaların seçilməsi üçün labüddür.
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Анализ существующих приемов и методов обучения русского языка показывает, что приемы и
методы обучения не учитывают: а) психолингвистические возможности обучающейся группы; б)
специфику зарождения русской речи у азербайджанцев; в) отрицательное влияние родного языка при
усвоении русского языка г) коммуникативность и информативность лингводидактических
материалов, в первую очередь объем информации, усвоение которой гарантировано возможностью
памяти индивидуума; д) психолингвистическую сущность внутренней и внешней речи; е) приемы
автоматизации процесса усвоения и т.п.
Поэтому методику преподавания русского языка в азербайджанской аудитории нельзя считать
совершенной, эффективной и оптимальной, ибо она не учитывает вышеуказанной психолингвистической сущности преподавания.
Рассматривая язык как средство общения, мы подчеркиваем тот факт, что язык является своего
рода средством, инструментом мыслительных процессов. Знание же нескольких языков – это умелое
пользование этим инструментом для достижения целей общения.
Владение иноязычной речью – сложный психолингвистический процесс, который имеет
непосредственное отношение к процессам, происходящим в памяти обучаемого.
Экспериментальные исследования психологов показывают, что человеческая память
воспринимает информацию на другом языке в более медленном темпе, чем на родном.
Такие эксперименты приводят к мысли о том, что при усвоении информации на иностранном
языке учащимся необходимы дополнительные мыслительные действия – осмысление информации на
родном языке, построение ситуационных конструкций.
В процессе обучения нужно создавать ситуации, обучать на основе ситуаций, варьировать
ситуации, реагировать на ситуацию. Любому учителю хорошо известны факты, когда получив
задание: «Выскажитесь в ситуации «У кассы ученик молчит, хотя хорошо известно, что ситуация
всегда обладает стимулирующей силой». Причиной тому – популярное определение ситуации как
совокупность обстоятельств.
Что же выступает в роли такого взаимодействия в ситуации общения? Что является ядром
отраженной в сознании ситуации? Думается, что им являются взаимоотношения общающихся.
Если один человек возмущается чьим-то поступком, а другой его оправдывает или согласен с
этим, то «возмущение ↔ оправдание» или «возмущение ↔ согласие» и есть ситуация. Конечно же,
это лишь ее основа, на которую наслаивается многое, в том числе и внешние обстоятельства. Но
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только наличие этой основы создаст истинную ситуацию, способную служить стимулом и основой
обучения говорению.
Ситуация не просто совокупность обстоятельств, событий, даже взаимоотношений, как это
явствует из других определений, а система. Как таковая, она обладает определенной структурой,
выявление которой чрезвычайно важно методически.
На основании изложенного можно дать следующее определение понятия «ситуация»: ситуация
есть такая динамическая система взаимоотношений общающихся, которая благодаря ее
отраженности в сознании порождает личностную потребность в целенаправленной деятельности и
питает эту деятельность.
Тема есть, так сказать, содержательный компонент ситуация, ситуация «питается» темой, но не
одной, а несколькими: комбинации зависят от смысловых отношений. Таким образом, ситуация
межтемна. В этом плане предпочтительнее говорить не о тематичности ситуаций, а об их
содержательности. Предметы обсуждения связаны обычно определенными отношениями.
Ситуация как проблема вызывает речевой поступок, выражающийся в отношении человека к
проблеме, и в желании снова привести отношения в «норму», изменить их. Отношение человека к
проблеме есть его речевая функция.
Таким образом, главное различие между ситуацией и темой состоит не в объеме охвата
деятельности («ситуация – часть темы» или наоборот). Ситуация есть то, что породила проблему для
меня именно в данный момент. Тема же – это как бы потенциальный запас социального опыта, пока
не включенного в контекст личной деятельности, т.е. то, что существует в реальности и в сознании,
но в данный момент меня не касается, не соприкасается с какой-то проблемой.
Необходимо в связи с этим выявить: 1) наиболее частотные ситуаций как системы
взаимоотношений; 2) наиболее вероятные программы (типы) речевого поведения собеседников в
данных ситуациях.
Речевые единицы, используемые в речевых ситуациях, могут быть определены тремя
способами: 1)запись речевых поступков в естественных ситуациях; 2) «разыгрывание» речевых
ситуаций информантами; 3) ассоциативный эксперимент. Его речевые действия более или менее
свободны и направляются общей задачей в данной ситуации, задачей, которая в полном объеме
невыполнима одним речевым действием, одной репликой. Иными словами, каждое его речевое
действие не обусловлено. Ситуации, направленные на порождение не микродиалога или
микромонолога, а более расширенного высказывания, назовем необусловленными. Примером их
продукта может служить любой диалог, содержащий свыше четырех реплик.
Говорению нельзя научить вне ситуативности. Условием формирования ситуативной гибкости
речевого навыка являются обусловленные речевые ситуации. Они создают все предпосылки, для того
чтобы какая-то речевая единица, речевой образец, использовались в специальных, пригодных для
автоматизации условиях (регулярность употребления, образцовость), не лишаясь при этом
ситуативности (как это обычно свойственно тренировочным упражнениям).Такое усвоение имеет
место в условно-речевых упражнениях.
Материалы данной темы позволяет сформулировать следующие правила обучения ситуациям.
1) Для обучения говорению как средству общения необходимо организовать речевой материал
вокруг ситуаций как систем взаимоотношений собеседников; содержательной стороной ситуаций
следует считать проблемы, соответствующие интересам данной категории учащихся.
2) Поскольку ситуативность есть неотъемлимое качество говорения, любой речевой материал
необходимо с самого начала его усвоения связывать с ситуацией; для этих целей служит ситуативная
презентация материала.
3) Для создания навыка, способного к переносу, необходимо его формирование в условиях
речевых ситуаций.
4) Самым действенным средством развития механизмов в качеств речевого умения являются
необусловленные речевые ситуации.
Новизна как основа гибкости навыков завоевал признание. Однако, насколько известно, в
применении к обучению говорению он не получил еще достаточного обоснования. Новизна как
явление может касаться: 1) формы речевого высказывания; 2) содержания высказывания; 3) приемов
обучения (сюда же входят речевые задачи); 4) условий обучения (вплоть до форм организации
уроков); 5) содержания обучения (материала).
Как видно, с одной стороны, новизна касается и деятельности учеников (1,2,3), и деятельности
учителя (3, а также 1,2), с другой стороны, всех трех компонентов обучения: содержания, приемов т
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организации. Это дает принципу новизны право на его признание. Говоря о гибкости навыка, мы
отмечали ее зависимость от ситуативности, точнее, от разнообразия ситуаций.
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Metaforaların tədqiqi tarixi və nəzəriyyəsi Qədim Yunan mədəniyyəti ilə sıx bağlıdır. Buna
baxmayaraq,orta əsrlərin sonuna kimi onun öyrənilməsinə cəhd olunsa da,bu sahədə nəzərəçarpacaq
səviyyədə irəliləyiş olmamışdır.XX əsrin ortalarından başlayaraq koqnitiv dilçiliyin meydana gəlməsi ilə
əlaqədar metaforalara yeni yanaşmalar meydana gəlmişdir. Metafora insan şüurunda mövcud olan köçürmə
modeli ilə bağlıdır. İnsan təbiətdə gördüklərini və ya xəyalən duyduqlarını bir-birinə oxşadır və ya
fərqləndirir. Bu vaxt insan zəkası tərəfindən predmetlər və hadisələr arasındakı kəskin fərqlər və ya
oxşarlıqlar- assosiasiyalar meydana çıxır. Bu proses nisbi səciyyəyə malikdir.Çünki insanların intellektul
səviyyəsi, həyatı dərketmə qabiliyyəti eyni deyil, fərlidir. Bu mənada ,təbiətdəki bütün assosiasiyalar tam
dərkolunmuş hesab edilə bilinməz, o, tədricən cəmiyyətin, fərdin əqli inkişaf və fərdi xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq açılır. Metaforalar iki predmet və iki əlamət arasında baş verən birtərəfli köçürməyə əsaslanır.
Məsələn: «womanis a peach»( ərikdir-qadına aid). Bu metaforda iki predmet-qadın və ərik iştirak edir.
Әriyə aid əlamət-şirinlik, lətafət, gözəllik və s. xüsusiyyətlər qadının üzərinə köçürülməklə estetik cəhətdən
çox poetik ifadə yaranmış , müəllif fikrini çox incəliyinə qədər dəqiqvə emosional ifadə edə bilmişdir (3).
Qeyd etdiyimiz birtərəfli köçürmə əriyə aiddir. Metaforik köçürmələr təkcə konkret predmetlərə aid deyil,
o.həm də mücərrəd varlıqları da əhatə edir:” Leaves fell sorrowfully-Yarpaqlar qəmgin-qəmgin
tökülürdü” (LovelyLanguage.ru›grammar/rules/758-metaphor). “Qəmginlik “insanlara aid olan mücərrəd
sifətdir; bu əlamətin yarpaqların üzərinə köçürülməsi metaforik ifadəni meydana gətirmişdir. Göründüyü
kimi, metaforik köçürmələr əlamət köçürmələridir. Başqa tip köçürmələr məcazın digər növlərini əhatə
edir. Metaforik köçürmələr bir semantik sistemdən digərinə keçidlə səciyyələnə bilər. Məsələn, yuxarıdakı
misalda “ərik” və “qadın” fərqli semantik məna qruplarına aiddir; onların hansısa kəsişmə nöqtəsi nin
tapılması subyektiv xarakterlidir. Onun innovativ nöqtəsi möhkəmlənərsə , bədii mətnlərdə, kütləvi
informasiya vasitələrində , eləcə də ümumən dildə genişlənə bilir.Müəllif metaforası sonra subyektiv
çərçivədən çıxaraq ümumiləşə bilir və ümumxalq danışıq dili faktoruna çevrilə bilir.
Metaforaların aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır:
1.Dəyərləndirmə. Bütün hallarda metaforalar emosional tərzdə nəyisə təkzib və ya təsdiq edir; eyni
zamanda təkzib və təsdiq neytral danışıqdakından fərqlidir. Onların dəyərləndirmə xüsusiyyəti də bu
məqamdan irəli gəlir. Lakin dəyərləndirmənin məzmunu və dərəcəsi seçilən-yaradılan və ya dildə hazır
şəkildə olan metaforaların düzgün müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Məsələn: a sunnysmile (şəfəq saçan
gülüş). Təbəəssümün zahirən cəlbedicilik, insan ruhuna nüfuzedicilik xüsusiyyəti bu metaforada aydın hiss
olunur. Onun emosional-semantik təsir gücü dəyərliliyi ilə bağlıdır.Müəllifin sevgisi, rəğbəti bunda hiss
olunur.
2.İdentifikasiya. İdentifikasiya metaforaların müəyyənləşməsinin əsas əlamətlərindən biridir; hansısa
obyektin, prosesin xarici və ya daxili əlamətləri arasındakı oxşarlığın nəticəsidir.Әgər belə olmasa,
assosiativ əlaqə mümkün olmaz və ya tapılmaz. Məsələn, : a sunnysmile (şəfəq saçan gülüş).Әgər şəfəqin
parlaqlığı,şəffaflığı ilə insanın gülüşü arasında oxşarlıq təsəvvür olunmasaydı , onda qeyd olunan ifadə
yaranmazdı. Belə oxşarlıqlar ,adətən, insanın müşahidə qabiliyyəti, təbiəti dərindən dərk etməsi ilə bağlıdır.
Məsələn:”Old as the hill”yer,məkanın qədimliyini bildirmək üçün işlənən metaforadır. Azərbaycan dilində
işlənilən”Nuh əyyamından qalıb”ifadəsi onun adekvat mənasını ifadə edir. Məsələ köhnəlik, çoxdanqalma
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anlayışı arasındakı oxşarlığın tapılmasındadır. Bu xüsusiyyət metaforikləşmə prosesinin əsas səbəblərindən
biridir(1,15).
3.Yeni nominasiyanın yaranması. Metaforikləşmə prosesinin bu xüsusiyyəti yeni ifadə vasitəsinin
yaranması ilə bağlıdır. Məsələn, yuxarıdakı misalda “şəfəq saçan gülüş”( a sunnysmile) şirin, şaqraq, lətif
sözləri ilə də verilə bilərdi. Lakin onun şəfəqə bənzədilməsi müəllif tərəfindən müəyyənləşdirilən oxşarlıqla
bağlıdır və gülüşün yeni nominasiyada təqdimini bildirir. Yeni nominasiya gülüşün təyinedicisidir; yəni
yuxarıda sadaladığımız nominativlər kimi(şirin, şaqraq, lətif ) eyni semantik sahədə qərarlaşır, müvafiq
təyinedici statusu var.
4.Leksemin semantik strukturunda yeni semin formalaşması. Metafora yaradıcılıqdır, yeni sözlərin
formalaşmasında , müstəqil sem qazanması yolunda mühüm addımdır. O, sözün semantik strukturunda
müvafiq yerini tutur və lüğətlərdə öz əksini tapır.
5. Praqmatik səciyyə daşıyır.Mətndə bütün dil resursları müəllif intensiyasına, mətn praqmatikasına
xidmət edir.Fikrin səlis., ifadəli, məqsədyonlü verilməsinə xidmət edir.
6. Metaforaların ayrıca bir leksemlə bağlı olmaması. Metaforikləşmə semantik sahələrarası
münasibətlərdən yaranır. Onun konkret formalaşma düsturu var və dilin əksər vahidlərini əhatə edir.
Sahələrarası münasibət deyəndə müxtəlif semantik sahələrə aid sözlər arasındaskı oxşarlığın
müəyyənləşdirilməsi, tapılması nəzərdə tutulur. Məsələn: bear- ayı. İnsana aid oln situasiyada işlənəndə
heyvanlar aləminə aid olan ayı ilə insan semantik sahəsi arasında əlaqə yaradılır.” Ayıdır” deyəndə ayıya aid
kobudluq insanın üzərinə köçürülür və insanla heyvan semantik sahəsi arasında assosiasiya yaradılır.
Metaforalarla bağlı qeyd olunan xüsusiyyətlərin siyahısını artırmaq da olar, bununla kifayətlənirik.
Dilçilikdə “ metaforalar”, “konseptual metaforalar” terminindən istifadə olunur. C.Lakov və
M.Conson bu münasibətlə yazır:”... современные теоретики метафоры часто используют термин
«метафора» чтобы обратиться к концептуальным соответствиям и трансформациям, а термин
«метафорическое выражение» - для обозначения отдельного языкового выражения, которое
санкционировано этим соответствием” (4,209). 256 с. İnsanların konseptual sistemi metaforikdir. Çünki
bütün insanlarda şüur modeli olaraq metaforikləşmə modeli vardır, metaforikləşmə şüura aiddir, dildə onun
proyeksiyası yaranır, daha doğrusu, dildə onun linqvistik ifadə forması yaranır Bu barədə Serl yazır :”,.. в
основе теории метафоры является представление о том, что сознание есть абстрактный механизм,
перерабатывающий сырые данные, его внутренняя структура коррелирует с воспринимаемыми
объектами и явлениями и потому зависит от них” (2,270). Deməli, metaforalar deyəndə “ konseptual
metaforalar” nəzərdə tutulur, dil metaforası deyəndə isə konseptual metaforaların linqvistik ifadə vasitəsində
təzahürü nəzərdə tutulur.
Metaforaların öyrənilməsi barədə bir neçə nəzəriyyə mövcuddur. Onları nəzərdən keçirək:
1.Emotiv nəzəriyyə. Bu nəzəriyyə metaforalarda koqnitiv məzmunu inkar edir və onun emosional
məzmununa istinad edir.Onların fikrincə , metaforalar dil normalarından uzaqlaşmadır,Bu yanaşma da fikrə
pozitiv-məntiqi yanaşmanın nəticəsidir. Mak Kormak qeyd edir ki,” Эмоциональное напряжение метафоры порождается аномальным сочетанием ее референтов, и эту аномалию пытается разгадать реципиент, испытывая желание снять это напряжение. Такая концепция – концепция напряжения (tension) оставляет метафоре лишь гедонистическую функцию. Эта теория объясняет также появление «мертвых» метафор, тех, у которых постепенно снижается эмоциональный накал при повышении частоты
их использования. В целом метафора предстает в рамках этой теории как нечто ложное и фальшивое.
Но когда метафора становится более знакомой, ее напряженность падает, а фальшивость исчезает.
Это происходит, как считал МакКормак, благодаря «продолжительному нарушению, когда наступает
перевес в пользу истины и высказывания становятся грамматически правильными. Истина и грамматические отклонения оказываются в зависимости от эмоционального напряжения” (5:358-386).
2. Metaforalara ikinci yanaşma əvəzetmə ilə bağlıdır. O, özünə adekvat olan ifadənin yerində işlənir.
Bu yanaşmanın tərəfdarlarından olan M.Blek qeyd edir ki, metaforalar üslubiləşmədən, nitqi
ornamentləşdirməkdən başqa bir şey deyil(6).
3. Üçüncü yanaşma isə müqayisə adlanır. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları metaforanı elleptik
konstruksiya adlandırır; yəni elleptik müqayisə. Bu nəzəriyyənin əsas nümayəndəsi C. Serldir.
4. Digər bir nəzəriyyə isə münaqişə nəzəriyyəsidir. Onun əsas nümayəndəsi M.Bierdslidir. Onun
fikrincə metaforalar özünütəkzibdir. Bu nəzəriyyədə münaqişə məntiqi uyğunsuzluqla bağlıdır.
5. Anomaliya nəzəriyyəsi. Bu nəzəriyyə bir əlamətin digərində oxşarlığının strukturunun mənasında
tapılması ilə bağlayırlar.
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Dünyanın ən geniş yayılmış və işlək dillərindən biri olan ingilis dili həyatımıza inteqrasüiya edərək
onu öyrənmək zərurətini yaradır. Bəs bu dilə tələbatın bu qədər yüksək olmasının səbəbini necə izah etmək
olar - ilkin səbəb olaraq bu dilin beynəlxalq dil olaraq dünya tərəfindən qəbul olunması, digər tərəfdən isə
XIX əsrdə Britaniya koloniyalarının genişlənməsi, XX-XXI əsrlərdə Amerikanın dünyadakı hegimonluğu və
dünya siyasətinə olan güclü təsirinin olması da buna izah ola bilər.Həmçinin ingilis dili hal hazırda fəaliyyət
göstərən bir sıra nüfuzlu təskilatların aparıcı dilidir.Bir sıra ölkələrin birinci, bəzilərinin isə ikinci dövlət dili
kimi qəbul olunması ilə yanaşı bu dil qeyri ölkələrin həyatına, təhsilinə,ictimai mühitinə daxil olaraq ana
dilindən sonra islək dil kimi qəbul olub.
İngilis dili 54 ölkənin rəsmi dili hesab olunur. Bura Böyük Britaniya, ABŞ (31 ştatı), Avstraliya,
İrlandiya (irland dili ilə yanaşı), Kanada (fransız dili ilə yanaşı), Malta (Malta dili ilə yanaşı), Yeni
Zenlandiya (maori və jest dili ilə yanaşı) daxilıdir. Bəzi Asiya ölkələri - Hindistan, Pakistan həmçinin
Afrikada Britaniyanın kaloniyaları olan ərazilər də bu sıradandır.
İngilis dilinin bu qədər sürətlə yayılması və dünya ölkələrinə inteqrasiyası bu dilin müəyyən qədər
dəyişməsinə, defomasiyaya uğramasına yol açmışdır. Bu proses dilin fonetik qanunlarında özünü daha çox
biruzə verir. Bunun səbəbi isə ingilis dilində müəyyən səs və həriflərin digər dillərdə olmaması və ya əksinə
olması ilə əlaqəlidir.
Dünyada milyonlarla insan ingilis dilində danışır və təəccüblü deyil ki, nitqləri tələffüzlərinə görə bir
birindən fərq1lənir. Bəzən qrammatik və leksik fərqləri də görmək mümkündü .Bu fərqləri təkcə qeyri
dillərin nümayəndələrində deyil hətta ana dili ingilis olan insanların arasında da sezmək mümkündür. Buna
səbəb ingilis dilində olan dialektlərdir . Dialektlərin çoxluğu və müxtılifliyi bəzi hallarda bu dili anlamaqda
belə çətinlik yaradır.
Linqvistlər ingilis dilini aşagıdakı dialektlərə bölürlər :
- Britaiya adalarının dialekti
- Şimali Amerika dialekti (ABŞ, Kanada)
- Avstraliya dialekti (Hindistan, Avstraliya, Yeni Zenlandiya)
Pensilvaniya universitetinin laboratoriyalarında aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, son 50 ildə böyük
şəhərlərdə fonetik nöqteyi nəzərdən əvvəlki və indiki tələffüz arasında çox böyük dəyişikliklər baş vermişdir.
İllər boyu ingilis dilininb tələffüzünün formalaşmasını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar :
- Keçmiş koloniya ərazilərində formalaşan tələffüz (Hindiastan və s.)
- İngilis dilinin dil olaraq geniş yayıldığı və fənn olaraq keçildiyi ölkələr
Qeyd olunan bölgü isə müəyyən dil standartları ortaya çıxardır:
- Milli standart (national standart). Burada ədəbi dilin tələffüz formaları üstünlük təşkil edir
- Regional standart (regional standart). Həmin ölkədə yaşayan təhsilli insanların təqdim etdiyi tələffüz
standartları
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-Yerli standart (local standart). Әrazi və yerli xüsusiyyətlərə gorə formalaşan tələffüz
Ingilis dilinin tələffüz formalarının milli standartlarina aşağıda adı çəkilənlər aid edilir
-Böyük Britaniya -RP (Recieved Pronounciation və ya BBC English )
-ABŞ – GA ( General English və ya American Network English)
-Avstrstraliya – GA ( General Australian)
Milli standarta siyasətçilərin, xəbər aparıcılarının, radio və televiziyznın dili aiddir. Hər bir xarici
dilin qeyri bir ölkədə daha dolğun və düzgün formalaşması millətin yaşadığı ərazidən asılı olaraq malik
olduğu status əsas məqamlardandır.Status nə qədər yuksəkdirsə dilin milli normalarından(RP və GA) düzgün
istifidə bir o qədər yuksəkdir.
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Müasir linqvistik mənbələrdə mətn fenomenini geniş və fərqli anlamlarda izah edilik ki, bunun da
nəticəsi kimi onun dar və geniş mənalarda anlaşıldığını fərqləndirmək lazım gəlir. Mətn geniş anlamda
semiotik sistemin hər hansı bir işarəsi kimi anlaşılır və bu konsepsiya ilə mətnin semiotik planda tərifi,
P.Hartmanın da qeyd etdiyi kimi, “dil işarəsi kimi” [11, s. 3] baxılması ilə bağlıdır.
Mətnin ən geniş yayılmış tərifi linqvistik terminlərlə ifadə edilmişdir. Lakin bu fenomenal dil hadisəsi
özünün birmənalı təsvirini hələ də almamışdır. Mətn ya “məna və struktur bütövü kimi”, “dil vahidlərinin
hierarxiyasının yuxarı təzahürü” kimi [1, s. 7], ya da məntiqi cəhətdən qarşılıqlı şərtlənmiş və qarşılıqlı asılı
müxtəlif dil vahidlərinin bütövündən təşkil olunmuş cümlələrin nizamlı məcmusu kimi şərh edilir.
Mətnin əsas əlamətləri kimi praqmatikliyi, səmərəliliyi, oxunaqlığı, informativliyi, yeniliyi və s. qəbul
edilir. F.Veysəlli mətnin üç əsas funksiyasını qeyd edir [5, s. 90]:
1) məlumatın ötürülməsi;
2) yeni fikrin yaranması;
3) yaddaşın mədəniyyəti.
Mətn dildı ictimai hərəkət üçün legitim forma sayılır. Mətn ictimai və fərdi özünüifadənin vahid
göstəricisi hesab edilir. O, (mətn) davranış və hərəkətlərin inkişafı olmaqla yanaşı, həmçinin də
məlumatvermə və təsirgöstərmə niyyətlərinin ünsiyyətdə reallaşdığı forma hesab edilir. Müasir mətn
dilçiliyinin yaranmasını dörd mərhələdən keçib:
1) transformasional-törəmə qrammatikası;
2) nəql nəzəriyyəsi;
3) üslubiyyat;
4) psixodilçilik [5, s. 240].
F.Veysəlli yazır ki, danışıq məqamına qədərki şəraiti nəzərə almadan mətni tam aydın müəyyən etmək
olmaz [5, s.241] və o, mətnin quruluşunu təyin edən vasitələri aşağıdakı kimi müəyyən edir:
a) dayaq sözlər (onlar hərəkətin ton və vəziyyətini bildirir, birincisi, ikincisi və.s.);
b) şərh olunanı aydınlaşdırır (məsələn, məhz və s.);
c) ümumuləşdirir (beləliklə, nəticə olaraq və.s.).
A.Y.Məmmədovun fikrincə, “hər bir mətn praqmatik effektə malik olmalı və sosial cəhətdən
şərtlənməlidir” [4, s. 9]. E.Әbdülrəhimov isə linqvistik praqmatikanın “dil vahidləri və müəyyən kommunikativ məqamlarda məkan və zaman çərçivəsində danışan/yazan və dinləyən/oxuyan arasındakı konkret nitq
şəraitində qarşılıqlı əlaqələri öyrəndiyini” yazır [3, s. 9].
Mətn dilin mövcudluq formasıdır. Mətn möhkəm daxili quruluş əlaqələri olan müxtəlif hadisələrin
bütövüdür. Onun, yəni mətnin struktur-semantik əlamətləri koherentlik, koheziya, inteqrasiya kimi vasitələr;
tematik, konseptual və modal vahidlər hesabına gerçəkləşir. Bundan başqa, mətnin bütövlüyü yalnız məna
hadisəsi kimi yox, həmçinin də formal-struktur, kommunikativ-funksional planda özünü göstərir.
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Mətnin araşdırlmasından bəhs edən A.Məmmədov “Mətn dilçilik obyekti və mətn dilçiliyinin obyekti
fərqlənməlidir” ideyasından çıxış edir. Onun fikrincə, “müxtəlif tipli mətnlər dilçilik tədqiqatına cəlb oluna
və müxtəlif aspektlər vasitəsilə də öyrənilə bilər.İstənilən bir ədəbi mətn həm fonetik, həm leksik, həm də
morfoloji-sintaktik aspektlərdə təhlil oluna bilər. Lakin xüsusi struktur-semantik birləşmə kimi mətnin özü
də tədqiqat obyektidir və bu sahə ilə də mətn dilçiliyin müstəqil bölməsi kimi mətn dilçiliyi məşğul olur” [4,
s.38].
Mətn iri həcmli obyekti təmsil edir, çünki o, özünün konstituenti keyfiyyətində cümədən böyük
vahidləri əhatə edir. İ.P.Qalperinin qeyd etdiyi kimi, “istənilən böyük obyekti, məsələn, mətni tədqiq edən
tədqiqatçını, bir tərəfdən, obyektin faktlarını atomikləşdirmə, digər tərəfdən isə obyektin qloballaşdırılması –
ayrı-ayrı obyektlərin mahiyyəti və funksiyalarının qiymətləndirilməmsi təhlükəsi təhdid edir” [7, s. 8].
Hər bir yeni tədqiqat sahəsi kimi mətn də fərqli şəkildə başa düşülür və şərh edilir. M.A.K.Hallideyin
fikrincə, “mətn semantikanın əsas vahididir və onu cümləfövqü kimi müəyyənləşdirlə bilməz” [7, s.101]. Bu
ümumi tərifi dəqiqləşdirən M.A.K.Hallidey yazır ki, “mətn potensial olanın aktuallaşmasıdır”. Mətnə törəmə
semantikası aspektindən yanaşan A.Qreymasın fikrincə, “mətn söyləmlərə parçalanan bütövdür və onların
birləşməsinin nəticəsi deyildir. Mətn ikili təbiətə - durğunluq və hərəkətliliyə malikdir. N.Enkvist mətnin
parametrlərini tema (topic), fokus (focus) və əlaqə (linkage) [10, s.57] olmaqla fərqləndirir.
Hər bir mətn bir kontekst daxilində reallaşır.
Mətnin konsepual sahəsinə müxtəlif konseptlər daxil ola bilər. Konseptlər ümumilikdə təfəkkür və
nitq fəaliyyəti ilə bağlıdır. İnsan beynində mətni göndərənin niyyətindən asılı olaraq mətnin konseptual
sahəsində işlədiləcək konseptlər formalaşır. Ә.Abdullayev yazır: “Mətnin konseptual sahəsində konseptlərin
təhlil olunması mümkün olmayan, informasiyanın koqnitiv işlənməsi prosesində daha kiçik hissələrə bölünə
bilməyən məna vahidləri hesab edilir [2, s.189].
Mətnin konseptual sahəsində işlənən konseptlər insanın real gerçəkliyi dərk etməsi prosesində yaranır
və ətraf əlamlə bağlı problemləri əks etdirir. Mətnin konseptual sahəsində yaranan konseptlər insanın xüsusi
dərketmə fəaliyyəti olan konseptualizasiya kimi ifadə olunur.
Mətnin konseptual sahəsi kimi R.de Boqrandın və Dresslerin “qlobal strukturlar” adlandırdıqları daha
mürəkkəb konseptual quruluşlar vardır. R.de Boqrandın və V.Dressler mətnin konseptual sahəsini əhatə edən
dörd struktur müəyyən edirlər: 1) freymlər; 2) sxemlər; 3) planlar; 4) skriptlər [8, s. 81; 9, s.16].
Qeyd edək ki, freym mərkəzi (əsas) konseptin ətrafında yaranmış bir konseptual sahə hesab edilir.
Freymlər statik hesab edilir və onlar stereotip situasiyaların komponentləri haqqında yazılmış məlumat
mənbəyi hesab edilir.
Mətnin konseptual sahələrindən biri kimi də sxemlər müəyyən edilir. Sxemlər mətn daxilində insan
iradəsinin kənarında baş verən hadisələrin tipik gedişi məzmunlu informasiyalar hesab edilir. Mətnin
konseptual sahəsi kimi sxemlərin komponentləri, yəni hadisələrin fərqli epizodları bir-birilə zaman və səbəbnəticə əlaqəsi ilə bağlanır. Sxemlər mətn daxilində baş verəcək hadisələrin gözlənilməsini ifadə edir.
Mətnin konseptual sahəsi kimi planlar insanların müəyyən məqsədlər üçün atdıqları addımların
məntiqi ardıcıllığını ifadə edir.
Skriptlər isə standartlaşdırılmış planlar hesab edilir. Sosial situasiyalarda insanlar istədikləri kimi
deyil, təyin edilmiş qaydalara əsasən hərəkət edirlər və bununla da skriptlərə riayət edirlər. Bu zaman
iştirakçıların hərəkəti onların mövqeyinə əsaslanmalıdır. Başqa sözlə, skriptlər konkret stereotip
situasiyalarda özünün və digərlərinin neçə hərəkət edəcəyini bilmək hesab edilir.
Mətnin konseptual sahəsində nəzarətedici mərkəz kimi konseptlərin dörd növü fərqləndirilir [2,
s.194]:
1) obyekt;
2) situasiya;
3) hadisə;
4) hərəkət.
Nəzarətedici mərkəz olmayan konseptlərin tipologiyası konseptual münasibətlərin tipologiyası hesab
edilir. R.de Boqrandın və V.Dressler onları belə müəyyən edir [8, s. 94; 9, s. 19]:
1) əlamət;
2) vəziyyət;
3) yerləşmə mənakı (location);
4) yerdəyişmə;
5) zaman;
6) kəmiyyət;
7) fərqlilik və s.
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Mətn daxilində iki konsepti birləşdirmək üçün söz sırasında onların bir-birilə konseptual münasibətini
müəyyənləşdirmək lazımdır. Məsələn: obyekt konsepti “əlamət, yaxud vəziyyət, yerləşmə, yaxud
yerdəyişmə kimi ikinci dərəcəli konseptlərlə əlaqəli ola bilər. Ә.Abdullayevin qənaətinə görə, belə
konseptlər mətnin konseptual sahəsinə bir-birinin reallaşmasını şərtləndirir [2, s. 194]. Aşağıda verilmiş dil
faktını nəzərdən keçirdək:
Sona fell down and broke her leg. (Sona yıxıldı və qıçını sındırdı).
Nümunədən məlum olur ki, fall down baş verən hadisənin obyektiv səbəbidir, yəni sınmanın (broke).
Digər nümunə:
I shall pay him only a dollar as he is not able to perform all this hard work. (Mən ona yalnız bir dollar
ödəyəcəyəm, çünki o, bu qədər ağır işi görməyi bacarmır).
Bu nümunədə müəyyən konseptual sahədən növbəti konseptual sahəyə keçmək, yaxud daxil olmaq
artıq formalaşmış münasibətlər arasında məna əlaqələri yaratmaqda diqqətli olmaq lazımdır. Çünki bir
konseptual sahədən digərinə düzgün keçid etmədikdə mətnin koherentlyi pozula bilər.
Qeyd etməliyik ki, mətnin konseptual sahəsində fərqli əlaqələrin müşahidə edilməsi mümkündür.
Məsələn:
Aşağıdakı nümunədə feillər arasındakı əlaqə səbəb-nəticə əlaqəsi kimi özünü göstərir. Məsələn:
1) The Queen of Hearts, she made some biscuits and, all on a summer day.
2) The Knave of Hearts, he stole those biscuits and took them to the market.
3) She stole the ring and sold it to the foreigner. (O, üzüyü oğurladı və onu xariciyə satdı).
Göründüyü kimi, mətnin konseptual sahəsində əvəlcə baş verən hadisə sonra baş verəcək hadisə üçün
zəmin olmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, sonradan baş verən hadisənin əvvəlcə baş verən hadisədən sonra
gəlməsi çox da vacib hesab edilmir. Bu zaman iki konseptual sahə arasındakı əlaqə səbəb-nəticə əlaqəsi kimi
başa düşülür və mətnin konseptual sonu da bu əlaqələrin birləşməsi müəyyən olunur.
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УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ
КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Арбобова М.Т.
Института предпринимательства и сервиса,
habib.62@mail.ru
Ключевые слова: лексико-семантические особенности, этико- психологический, культурнобытовой, разнообразие, коммуникация, новые технологии, телефонное общение.
Прежде чем рассмотреть основной вопрос статьи, хотелось бы вкратце остановиться на
значении и определении самого термина "коммуникация". В словарных источниках таджикского
языка слова "муошират", т.е. коммуниция трактуется как "жить вместе" или "отношение друг к
другу"[1, 840]. В русском языке данный термин употребляется в форме «коммуникация», а во
французском языке оно сушествует в форме "communication", которое произошло от латинского
языка, и по первому предположению, его основу составляет слово "communico", означающее
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обобщаю, соединяю, общаюсь. В соответствии со второй гипотезой, названный термин произошёл от
слова "communicare" со значением «обобщать, соединять, связывать »; а по другому убеждению,
оно берет начало от слова "communicatio" и означает «информация, «посылать»,«общий» или
«делиться со всеми »
Следует отметить, что русское слова «коммуникация» в начале XVIII века вошло в обиход из
Западной Европы, и упортебляется в следующих двух основных значениях:
1. Пути связи, отношение одной местности с другой;
2. Коммуникация; передача или послание информации с помшью языковых средств.
Отличаются два вида коммуникации: вербалная, т.е. посредством языковых элементов и
невербальная, т.е. посредством знаков (жесты, мимика, стойка, движение, интонция, взгляд, позиция
и др.). Трудно представить сегодняшний мир без общения вообще, и без общения посредством
современных новых технологий, в частности. Техника и технология настолько усовершенствовались,
что в случае малейшей невнимательности к этой проблеме, мы сильно отстаём от жизни.
В современном мире новейщая технология признаётся, не только как культурный фактор, но и
как важное условие развития экономики стран мира. Относительно использования современной
технологии, в различных сферах жизны написаны очень много книг и стаьей, а также имеются
многочисленные интернет источники [2,17]; [3,16].
Термины “общение, диалог” или “беседа” трактуются по разному в источниках. Например,“Беседа -это разговор или диалог между двумя сторонами в какой нибудь книге, пьесе или
фильме...." [4, 347]. А коммуникация -“ ... эта есть действие или процесс выражения точки зрения,
чувства и передачи информации другим”[там же, 243] В профессиональных кругах относительно
коммуникации имеет место много споров и обсуждений и очень часто подчёркивается , что зачастую
от неё значительно зависит успех и результат работы. [5]. Наконец, общение это не простой обмен
словами и фразами, а оно включает в себя различные точки зрения, т. е. другими словами, это
искуство совместного размышления
Нам известно, что телефонное общение как одно и составных из важнейщих видов
современной коммуникациии, осуществляется в устоной речи, с использованием телефонного
аппарата. Первый телефонный звонок был осуществлен 10 марта 1876 года Александром Грэҳамом
Беллом [6 ]. Он свою речь отправил в качестве обращения к своему помошнику мастеру-электрику
посредстом электрического тока. Спустя сто лет, именно 1 марта 1976 года человек по имени Томас
Эдисон позвонив президенту телеграфной компании Питтсбургу доказал, что самый лучший ответ
посредством телефонного общения является слово "hello". Данное слово в русском языке приобрело
форму "алло".
Изобретатель телефона Алесандр Белл предложил другую форму вышеназванного слова в виде
"ahoy", которая использовалась во время встречи кораблей. Если бы предложенный совет Алесандра
Белла был одобрен, тогда мы сегодня, в зависимоти от нашего настроения и интереса, иногда
закричали бы громко, а иногда шепотом говорили бы: “Эй, кто там [6 ,].
Следует отметить, что при обучении английскому языку, нужно учитывать языковые
особенности телефонного общения, а также этико- психологических и культурно-бытовых
разнообразий других стран. Исследования свидетеьствуют о том, что в разных странах мира, люды
имееют разные взгляды на цель телефонных звонков и, следовательно, следуют не одинаковым
правилам дискурсивной структуры. Особенно вопрос осложняется, когда обучающиеся являются
представителями различных стран, и когда эти студенты неправильно переносят свои родные
правила для телефонного разговора на их целевые языковые телефонные взаимодействия,
результатом может быть недопонимание и ощущение, что они невоспитанны или грубы. Культурные
различия в невербальном характере телефонной связи может создать дальнейшие барьеры для
студентов в качестве докладчиков и слушателей [7, 689].
В свете вышесказанного, при обучении телефонной деятельности, студентов надо научить:
- использовать каталоги для получения телефонных номеров;
- обобщить важную информацию в простом телефонном сообщении, с использованием
правописания и базовых навыков суммирования;
- соблюдать последовательность простых правил разговоров;
- узнать, пожаловаться, извиниться или заявить и использовать базовые стратегии
подтверждения;
- отвечать соответствующим образом на предсказуемые вопросы, особенно те, которые касаются
их личных подробностей;
- понимать и отвечать на устные указания вербально или не вербально;
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- использовать культурно приемлемую разговорную речь;
- различать и использовать речевые регистры, диалектные вариации, и интонации
где уместно;
- обеспечить обратную связь через надлежащим использованием паралингвистических сигналов.
Важно помнить, что в речевой коммуникации нет ничего, что само собой разумеется, а потому
каждая фраза должна быть озвучена. Следовательно, успешного осуществления телефонных
разговоров надо научить студентов избегая следующие ошибки:
- ни в коем случае нельзя прерывать собеседника на половине разговора – дайте ему
возможность выразить мысль до конца;
- произносить слова необходимо четко, а также следить за тоном речи и ее громкостью;
- между вопросами следует соблюдать паузу, чтобы дать право собеседнику ответить;
- старайтесь не давать волю отрицательным эмоциям, поскольку это может обидеть делового
партнера;
- нельзя оказывать психологическое давление в процессе ведения переговоров, поскольку в
данном случае вряд ли вам удастся завоевать таким образом расположение потенциального клиента;
- старайтесь не задавать некорректных вопросов. В том случае, когда телефонный звонок
международный либо междугородний, необходимо следить, чтобы он продолжался не более шести
минут. Все деловые предложения и требования обязательно должны быть подкреплены аргументами.
На вопросы следует отвечать правдиво и кратко. План разговора лучше заранее законспектировать
на бумаге. Когда в конце переговоров вы даете обещание перезвонить, старайтесь не затягивать с
этим и в течение суток сделайте повторный звонок. Обязательно учитывайте, что нельзя набирать
партнеров на домашний номер.
Отсюда, первым шагом для успешного общения очень важно чтоби студенты овладели
лексикой телефонного разговора, особенно установленных слов и выражений данной сферы
общения, такие как:
 First of all- прежде всего;
 Then - потом;
 Next - затем;
 After that- после того;
 Finally-наконец;
 To begin with - в начале;
 So- так;
 So then - так затем;
 At the end- в конце.
С целью логического оформления речи и выражения основной идеи разговора, также
употребляются следующие фразы :
 To start with- для начала;
 And another thing – и другая проблема;
 What’s more- более того;
 Just a small point – только незначительный пункт;
 Perhaps I should mention- вероятно следует напомнить;
 In addition- дополнительно;
 Plus the fact that- кроме того, что;
 Not only that, but- и не только это, а...;
 So, in short- отсюда, короче;
 All in all- в целом;
 To sum up - в заключении и др.
В заключении, надо отметить, что общение - это процесс, в котором мы обмениваемся своими
мыслями, чувствами и идеями. Общение может происходить как между двумя людьми, так и в группе
людей. Однако, если нам нужно общаться с кем-то, но он / она не сидит рядом с нами или перед
нами, мы можем использовать телефоны. И, благодаря этому, телефоны стали важной частью нашей
жизни и мы не только должны использовать эту уникальную возможность, но учить и учиться её
эффективному применению в нашей ежедневной жизни и деятельности.
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İNGİLİS DİLİNDƏ DƏNİZ VƏ DƏNİZÇİLİKLƏ BAĞLI FRAZEOLOJİ VAHIDLƏRİN
SPESİFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xəlilova R.K.
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
xalilova.72@inbox.ru
Açar sözlər: dəniz və dənizçiliklə bağlı frazeoloji vahidlər, tərcümə, ekvivalent.
Muasir zamanda qloballaşma şəraitində ana dili ilə yanaşı xarici dillərin oyrədilməsi təhsil siyasəti
aspektində bu gunun ən aktual və təxirəsalınmaz tələbidir. Qloballaşma prosesin movcudluğu muxtəlif
sahələrdə təcrubə mubadiləsini ozundə ehtiva edir. Muasir ingilis dilində dənizlə bağlı sabit soz birləşmələr
var və onların spesifik xususiyyətlərinin təhlili aktuallıq kəsb edərək maraq doğurur.
Dəniz və su nəqliyyatı sahəsində unsiyyət vasitəsi ingilis dilidir. Fərqli dillərdə danışan xalqlar
arasında unsiyyət tərcumə vasitəsiylə yaranır. Әn cox tərcumə problemləri dilin semantikası və mədəniyyət
hadisələrinin tərcuməsi zamanı yaranır. Tərcuməcilər idiomlar, frazeoloji birləşmələr, atalar sozləri və s.
cətinliklərlə rastlaşır.
Frazeoloji vahid genetik cəhətdən, mənşəcə soz birləşməsi hesab edilə bilər, cunki o, konkret bir soz
birləşməsinin və yaxud cumlənin mənasının dəyişdirilməsi nəticəsində yaranmışdır. Həqiqətən də, frazeoloji
vahidlərin yaranması və dildə tətbiq edilməsi mənbələri, konkret olaraq, soz birləşmələrini başqa cur dərk
etmə nəticəsində əmələ gəlir. Onların əsl orijinalı ilk əvvəl oz həqiqi mənalarında işlədilirdi. Məsələn,
“Vəzifə onun ucun yağlı tikədir” cumləsindəki frazeoloji birləşmə “yağlı tikə” genetik cəhətdən oz prototipi
ilə uyğun gəlir [Vəliyeva, 2008, 155].
Muasir ingilis dilində dənizlə bağlı bir sıra frazeoloji vahidlər movcuddur, məsələn: a good sailor –
dəniz xəstəliyinə ducar olmayan insan; to feel quite at home / to be in one’s element / to take to smth. like a
duck to water – dənizdə balıq kimi (oz oylağında olmaq); it may or may not come off / it’s none so sure /
it’s not certain yet / it is still quite up in the air / it is a castle in the air / it is waiting for dead men’s
shoes – dənizdə balıq sovdəsi; a drop in the ocean / a drop in the bucket (a very small proportion of the
whole) – a drop in the bucket / next to nothing = dənizdə bir damcı (cox az); why do you look down in
the mouth? / why do you pull a long face? / why do you lose heart? – dənizdə gəmilərin batıb?; One is
too slow for a funeral. / One is John Long the carrier. – Dənizə getsə dənizi qurudar.
Beləliklə, muxtəlif xalqların mədəniyyətləri arasında tərcumə cox muhum bir vasitə rolunu
oynayır.
ƏDƏBİYYAT
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2. Vəliyeva, N.C. (2008) Muxtəlifsistemli Dillərdə Feli Birləşmələrin Tipoloji Təhlili. Bakı,
“Avropa” nəşriyyatı, 862 s.
3. Никитенко М.Р. (1977) Факсимильные передачи в судовождении. М., Транспорт, 104 с.
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XARİCİ DİL DƏRSLƏRİNDƏ İKT-nin TƏTBİQİ
Abdullayeva G.M.
Azərbaycan Dillər Universiteti
Kerimzadeh85@mail.ru
Açar sözlər: informasiya, texnologiya, inteqrasiya, xarici, dil
Təlim prosesində müəllimlərin məzmun standartlarına müvafiq təlim məqsədlərinin
müəyyənləşdirməsi, məqsədin reallaşmasına xidmət göstərən fəal təlim üsullarından, müasir texnologiyadan,
İKT vasitələrindən və müxtəlif resurslardan istifadə təlimin keyfiyyətini yüksəldilməsinə xidmət edir.
Təhsilin aşağı pilləsində də İKT-nin tətbiqi şagirdlərin motivasiyasını yüksəldir, onlar arasında informasiya
mübadiləsində, mövzunun müzakirəsində əvəzsiz rol oynayır.
Təlim prosesində xarici dil müəllimləri İKT-nin tətbiqi ilə nitq və dil bacarıqlarını təkmilləşdirmək,
peşəkarlıq bacarıqlarını artırmaq, fərqli layihələr üzərində çalışmaq üçün didaktik material yaradılması ilə
məlumat yazışma bacarıqlarını inkişaf etdirmək kimi məqsədlərdə istifadə edirlər. Aşağı siniflərdə xarici
dilin tədrisində kompüterin köməyi ilə müxtəlif mövzuların öyrənilməsi asanlaşır, təcrübələrin aparılmasına
imkan yaranır. Şagirdlər yeni təlim texnologiyaları vasitəsilə mövzuları dərindən mənimsəyir, öyrəndikləri
bilikləri əyani şəkildə gördükləri üçün onu real həyatlarında bacarıqlara çevirərək istifadə edə bilirlər.
Təlim prosesinin texnologiya ilə inteqrasiyası idarəetmə, təlimat və institusional (şagirdlər,
müəllimlər, valideynlər, idarəetmə, texnoloji yeniliklər, texnologiyaya əsaslanan tətbiqetmələr və s.), habelə
mövcud texnologiyaların əldə edilməsi baxımından fərqli dəyişənləri nəzərə almağı tələb edən çoxölçülü və
mürəkkəb bir prosesdir. Beləki dərs planları və proqramları, qiymətləndirmə prosesinin hazırlanması və
planlaşdırılması, internetə müraciət, şəxsi məlumatları və faylları saxlamaq fərdi ünsiyyətin həcmini təşkil
edir. Təhsildə texnologiyanın istifadəsi, tədqiqat, multimedia təqdimatı, layihə üçün məlumat toplama kimi
müxtəlif perspektivlər mövcuddur. Bu perspektivlərdə istifadə olunan texnoloji vasitələr şagirdlərin
öyrənməsini zənginləşdirmək və biliklərini artırmaq üçündür. Bu baxımdan təhsildə texnoloji inteqrasiya
texnologiya bilikləri ilə pedaqoji biliklərin korperativ şəraitdə birgə kombinəsi kimi qəbul edilə bilər.
Texnologiya inteqrasiyasının əsasını ibtidai siniflərdə texnoloji resurslar olmadan ötürmək mümkün deyil.
Bugün kiçikyaşlı şagirdlər öz kitablarından, xəritələrindən və ya qələmlərindən istifadə etməkdənsə,
texnologiyadan, daha rahat və asan istifadəyə üstünlük verirlər. İbtidai siniflərdə təlimin texniki
vasitələri, əyani, canlı obyektlər üzərində, video və ya animasiyalar formasında tapşırıqların
verilməsi şagirdlərin bədii zövqünün inkişafına, materialı daha yaxşı mənimsəmələrinə səbəb olur.
Müəllimlər təlim-tədris proseslərində İKT-dən istifadə etmə bacarığı əldə etmək üçün, innovativ
xüsusiyyətlərindən istifadə etmə, peşəkar bilikləri ilə texnologiyanın qarşılıqlı istifadəsini təmin etmə kimi
kompetensiyaya sahib olmalıdırlar. Bu sahədə aparılan tədqiqatlardan göründüyü kimi, aktual mövzu hesab
edilən İKT-nin tətbiqi məsələləri təlimin ən vacib məqamlarından birinə çevrilmişdir. Mişra and Köhler
(Məzmun bilikləri modeli, 2006) İKT vasitələri ilə təlim prosesinə texnologiyanı inteqrasiya etməklə təhsil
mühitinin dizaynını və ikitərəfli əlaqəni gücləndirərək, məzmunun üç ölçülü bir perspektiv yaratmaq
ideyasını təklif etdilər. “Müəllimlərin səriştəsi” modelini tərtib etməklə, təlim-tədris prosesində fəal
istifadəsini vacib element kimi göstərdilər. Bu ideyadan bəhrələnərək Şulman “Pedaqoji məzmun bilikləri
nəzəriyyəsi”ni (PMB) irəli sürmüşdür. Şulman, müəllim biliyi və pedaqoji məzmun biliklərini qarşılaşdıraraq
tədris anlayışına yeni bir perspektiv gətirdi (Mişra and Köhler, 2006): “Təlim prosesi və onun texnologiya
ilə inteqrasiyası”.

Təlim Modelinin əsas elementi tədris strategiyaları və öyrənmənin həyata keçirilməsi üçün
düzgün texnoloji materialların seçilməsidir. Öyrədən öyrənənin istəklərini təmin etmək üçün
texnologiyadan istifadə edərək təlimin bütün aspektlərini (materialları) incələyə bilər. Məzmun
bilikləri və texnologiyanın birləşməsindən yaranan texno-pedaqoji təlim modeli aşağıdakı amilləri
özündə birləşdirir:
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Təlim prosesindən əvvəlki vəziyyətin təhlili, dərsdə tətbiq olunacaq metod və texnologiyanın, dizayn
amilində istifadə ediləcək alətlərin və digər materialların təyini; tədris prosesinin effektivliyini artırmaq
məqsədilə texnologiya vasitəsilə ilə qiymətləndirmənin tətbiqi; peşə etikası tələb olunan biliklərin düzgün
seçilməsi; müəllimlərin məzmun biliklərinin, (peda-texnoloji problemlərlə qarşılaşan digər müəllimlərə
istiqamət vermə) bacarıqlarının ixtisaslaşması ixtisas amillərindəndir [5]. Qeyd olunan amilləri nəzərə alaraq
texno-pedaqoji təhsilin hər mərhələsində, müəllim slayd hazırlayan zaman planlaşdırmanın,
qiymətləndirmənin, dizayn və məlumatların əldə edilməsinə, istifadəsinə, təhlükəsizliyinə və məxfiliyinə
əhəmiyyət verməlidir. İKT-nin təlim-tədris prosesinə inteqrasiya prosesini izah edən bu model,
modelləşdirmə işlərində ən çox istifadə olunan model (TPACK) olduğu aşkar edildi. Bu modelin başlanğıc
nöqtəsində Şulman (1986) tərəfindən yaradılan pedaqoji məzmun bilikləri dayanır (PMB). Şulmana görə
(1986), PMB təlim üslubunda müəllim mövzu ilə əlaqəli məzmun biliklərə malik olmaqla yanaşı əlavə
məlumatları daha çox informasiya qazanmaq həvəsində olan şagirdlərə ötürmək üçün bilik və bacarıqlara
sahib olmalıdır. Mişra and Köhler (2006) Şulman'ın (1986) tədqiqatlarını inkişaf etdirdi və pedaqoji məzmun
biliklərinə texnologiya biliklərini əlavə etdi və “Texnoloji Pedaqoji məzmun biliklər”i modelini təklif etdi.
Modelin əsas komponentləri: məzmun bilikləri (MB), pedaqoji biliklər (PB) və texnologiya biliklərdir (TB).
Modelin digər komponentləri əsas komponentlərin kəsişməsindən və qarşılıqlı təsirindən ibarətdir:
 pedaqoji məzmun bilikləri (PMB),
 texnoloji məzmun bilikləri (TMB),
 texnoloji-pedaqoji biliklər (TPB)
 texnoloji pedaqoji məzmun bilikləri (TPMB) [4].
Mişra və Köhler (2006) tərəfindən təklif olunan TPACK modelinə aid iki fərziyyə irəli sürülür:

Xarici dil dərslərində müəllimlərin İKT-dən istifadəsi ilə bağlı perspektivliyi təmin etmək üçün tədris
prosesində müəllimlərin İKT-dən istifadəsini müxtəlif məqsədlərlə həyata keçirtdiklərini görürük:
 Tədrisin təşkili üçün İKT-nin istifadəsi;
 Tədrisə kömək məqsədi üçün İKT-dən istifadə;
 Tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün İKT-nin istifadəsi[5].
Әdəbiyyatlarda bu istiqamətdə müxtəlif yanaşmaların olmasına baxmayaraq, nəticələrdən belə qənaətə
gəlmək mümkündür ki, İKT-dən yeni materialın hazırlanmasında, resursların axtarışında, dərs planın
hazırlanmasında geniş istifadə olunur. Bütün qeyd olunanları nəzərə alaraq İKT-nin təlimdə yardımçı
rolunda çıxış etdiyini söyləyə bilərik. Başqa sözlə İKT təlim prosesində öyrədənlə öyrənənlər arasında
vasitəçi rolunu oynayır. Səriştəli dil müəllimləri İKT vasitəsilə öz strategiyalarını və yaradıcılıq
fəaliyyətlərinin nəticələrini individuallaşdıra bilirlər. Belə ki, standart dərsliklərdə olmayan, pedaqoji
praktikada toplanmış təcrübələrlə özü tərəfindən düşünülmüş maraqlı nümunə və tapşırıqları kompüterdə
prezentasiya şəklində hazırlamaqla, şagirdlər qarşısında çox mükəmməl dərs nümunəsi sərgiləyər bilər.
Şəkil 1.1. Müəllimlər tərəfindən İKT istifadəsinin təsnifatını daha aydın şəkildə göstərmək üçün bir
struktur qurduq:
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• Çalışma vərəqələri, (paylama) materialın hazırlanması;
• Motivasiya, mövzunu təqdim etmə, dərsə diqqətin yönəlməsi, dəyərləndirmə;
• Öyrənənlərin məlumat axtarışları, analiz etmə, problem həll etmə, əməkdaşlıq
şəkildə
tədqiqatlarının təqdimatı [8].
Bu gün pedaqoji professionallığın informatik keyfiyyətini artırmadan İKT-nin təhsil sisteminə
səmərəli tətbiqinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Artıq yeni nəslin müəllimlərindən konkret öyrətdikləri
fənnin struktur məzmununa və məqsədinə uyğun, şagirdlərin individual xüsusiyyətlərini nəzərə alan,
öyrənənlərin ahəngdar inkişafını mümkün edən texnologiyaları seçib tədrisdə tətbiq etmək tələb olunur.
Kompüterlərlə aparılan dil dərsləri uşaqlar üçün çox cəlbeci və yaddaqalan olur. Tədris prosesində interaktiv
lövhədən istifadə edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən birini, əyaniliyini təmin edir. Öyrənənlərin nəzərimetodoloji biliklərini, praktiki bacarıq və təcrübələrini inteqrasiya etməklə tədrisi xeyli canlandırmaq
mümkündür. Həmçinin onların yaradıcı yanaşma, düşünmə, təşəbbüskarlıq, tədris materialını dərindən dərk
etmə qabiliyyətlərini daha da artırır. Bunlardan əlavə, müəllimlər İKT-nin köməyi ilə bir dərs prosesində
hazırlıqlı şagirdlərə fərqli yanaşma və adaptasiyalı öyrətmə sistemini tətbiq etməklə qavrama qabiliyyətlərinə
uyğun tapşırıqlar verə bilər. Müəllimin verdiyi suala sinifdəki şagirdlərin hamısı kompüter vasitəsilə eyni
zamanda cavab verməklə dərs prosesində aktiv iştirak edir, müəllimlər isə dərs boyu onların aktivliyini
qoruyub saxlayır. Müəllim standart dərsliklərdə olmayan, özü tərəfindən düşünülmüş maraqlı nümunə və
tapşırıqları kompüterdə prezentasiya şəklində hazırlaya bilər. Pedaqoji praktikada toplanmış təcrübələr
əsasında hazırlanmış belə materiallar digər müəllimlər üçün də çox əhəmiyyətlidir.
Xarici dilin tədrisində interaktiv metodlarının tətbiqi müəllimin səriştəlik səviyyəsindən asılıdır.
Müəllimlər dərs prosesində iş üsulu, dərs formasını seçərkən bir sıra məsələləri nəzərə almalıdır:

Xarici dilin tədrisini genişləndirmək və rəngarəng etmək müəllimin strategiyasından asılıdır. Dərsin
hər bir mərhələsində müəllim İKT-nin malik olduğu üstünlüklərdən, müxtəlif öyrənmə üsulları ilə
öyrənməsinə müsbət təsir göstərən təlim resurslarından, öyrənmə materialları və vasitələrindən istifadə edə
bilər. Fərdi cəhətlərə, imkanlara, mühitə görə müəllimin seçimi də müxtəlif ola bilər [4].
Müəllim özü tərəfindən müstəqi düşünülmüş, standart, dərsliklərdə olmayan tapşırıqları təqdimatların
tərkibinə illüstrasiyalar, faktiki materiallar, cədvəllər, sxemlər, qrafiklər, praktik tapşırıqlar, testlər, problemli
suallar daxil edə bilər. Həmçinin real həyatdan götürülmüş problemli situasiya yaradaraq video-roliklərdən,
audio-video fraqmentlər təqdim etmək olar. Belə prezentasiyalar müəllimin vaxtına qənaət etməklə yanaşı
dərsin səmərəliliyini və şagirdlərin motivasiyasını artırır, yaradıcılıq bacarıqlarını inkişaf etdirir, başqa
fənlərlə inteqrasiyasını asanlaşdırır. İKT texnologiyalarından istifadə müasir qiymətləndirmə
mexanizmlərindən və əlavə resurslardan müstəqil istifadə etmək, öyrənənləri daha da fəal təlim prosesinə
cəlb etmək, yüksək səviyyəli məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirmək, ünsiyyət və əməkdaşlıq, informasiya əldə
etmək, analitik düşünmə və problemi cəld həll etmək, sərbəst şəkildə kompüter imkanlarından istifadə edərək
layihə planı hazırlamaq, tədris prosesinə daha yaradıcı yanaşmaq bacarığı formalaşdırır və inkişaf etdirir [6].
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КУЛЬТУРА РЕЧИ И ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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Культура речи - один из главных показателей общей культуры человека. Всем людям
необходимо постоянно совершенствовать свои манеры общения и речь. Культура речи не только в
умении избегать ошибок в речи, но и в стремлении постоянно обогащать свой словарный запас, в
умении слушать и понимать собеседника, уважать его точку зрения. От речи - манеры общения
зависит то впечатление, которое мы производим на окружающих. Речь может оказывать сильное
влияние на настроение собеседника.
Часто приходится слышать речь достаточно содержательную, красиво и правильно
оформленную интонационно и все же воспринимаемую с трудом, потому что в ней нет одного
существенного элемента культуры речи – стройной логической последовательности, взаимосвязи
всех частей высказывания, плавных переходов от одной мысли к другой и логически вытекающего
вывода из ряда доказательств.
Существует два понятия термина “культура речи". С одной стороны, это – социальноисторически обусловленная современная речевая культура. С другой стороны, культура речи – это
требования, предъявляемые к качеству устной и письменной речи носителей литературного языка с
точки зрения общественно осознаваемого лингвистического идеала определенной эпохи. Культура
речи воспитывается в языковом сознании, в речевом поведении детей и взрослых носителей
литературного языка, школой, высшим учебным заведением, прессой, телевидением, средствами
наглядной агитации, системой так называемого лингвистического образования населения.
В научной литературе сложились определенные подходы к изучению культуры речи,
отражающие многоплановый характер этого сложного явления языковой жизни современного
общества: структурно-лингвистический, социолингвистический, психолингвистический и, наконец. –
синтетический коммуникативно-функциональный подход. Именно на путях углубления последнего
подхода и возможна разработка проблем культуры речи в прагматических аспектах, в частности в
целях воспитания у иностранных студентов достаточно высокой русской речевой культуры. В этом
отношении важное значение приобретает разработка проблем культуры речи В.Г.Костомаровым. Он
предлагает, наряду с нормой, определяющей общеязыковую и традиционную правильность речи, ее
общее единство и литературность, такие категории, как коммуникативная целесообразность, которая
отвечает за оптимальность общения в конкретном речевом акте, а также за традиционную
сохранность функционально-речевых дифференциаций, общих принципов строения текстов, и
общественный, культурно-речевой вкус, ответственный за общую эстетику и приспособление
функционирования языка к общим тенденциям, настроениям эпохи, общества.
Понятие культура речи связано е общей культурой личности, с его эстетическим и
психологическим восприятием окружающего мира и людей. Культура речи развивает в человеке
более высокий уровень духовности и благородства и это условие не только для образованного и
высокоразвитого человека, но и необходимость для любого культурного и воспитанного человека.
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Для общения с другими людьми важно поддерживать культуру речи, которая заключается в
вежливости, внимательности, умении поддержать любой разговор. Часто приходится слышать речь
достаточно содержательную, красиво и правильно оформленную интонационно и все же
воспринимаемую с трудом, потому что в нег одного существенного элемента культуры речи –
стройной логической последовательности, взаимосвязи всех частей высказывания, плавных
переходов от одной мысли к другой и логически вытекающего вывода из ряда доказательств.
Особенно заметны эти недостатки в устной речи. В практической жизни умение говорить не менее
необходимо, чем умение писать. Поэтому, ставя перед собой задачу воспитания у студентов навыков
логической последовательности и связности речи, прежде всего имелась в виду устная речь, хотя в
практике оба эта вида трудно отделить друг от друга.
Как правило, говорящие не слышат себя и не замечают прерывистости, бессвязности своего
устного ответа. Им кажется, что самое главное – ответить на вопрос возможно полнее, а в каком
порядке будут изложены все сведения уже неважно. Интересно наблюдение А.Ф.Кони, который
писал, что успеха речи важно течение мысли лектора. Если мысль скачет с предмета на предмет,
перебрасывается, если главная мысль постоянно прерывается, то такую речь почти невозможно
слушать. Надо построить речь так, чтобы вторая мысль вытекала из первой, третья из второй и т.д.
или, чтобы был естественный переход от одного к другому.
Так начинается систематическая работа над логической последовательностью и связностью
речи студентов. Естественно, что проводить ее нужно в определенной системе, идя от более легкого к
трудному. Различаются два этапа в овладении культурой речи. Первый этап освоение студентами
литературно-языковых норм. Владение ими обеспечивает правильность речи, составляющую основу
достаточно высокой индивидуальной культуры речи. Второй этап предпочитает творческое
применение норм в различных речевых ситуациях и контекстах, их искусное сочетание и
соотношение в зависимости от целей, задач и условий данного акта речевой коммуникации, с учетом
сложившихся традиций и новых тенденций в стилистическом использовании языковых средств.
Нормы охватывают все функциональные разновидности литературного языка. Когда же
говорится об овладении системой норм, то имеется в виду центральная, самая существенная часть,
без которой невозможна речевая коммуникация в рамках данного литературного языка – именно
общелитературные нормы, присутствующие в любом литературном тексте, в непосредственном
общении носителей литературного языка. В учебно-воспитательной работе над речевой культурой
студентов, направленной на привитие им навыков правильной, нормированной речи, целесообразно
обращаться к лучшим образцам литературного языка – к достижениям национальной речевой
культуры. В процессе обучения русскому языку как иностранному перед преподавателем стоит
двуплановая задача. С одной стороны, а) научить правильному произношению, интонации,
употреблению слов и форм, построению предложений и словосочетаний по наиболее частотным
синтаксическим моделям:
б) следить за соблюдением студентами элементарных, строевых правил языка, от которых
зависит понимание текста, порождаемого студентами на изучаемом языке, сама возможность комму,
на данном языке:
в) исправлять ошибки. добиваясь системой упражнений автоматизма в правильном
употреблении языковых единиц.
С другой стороны, в задачу преподавателя входит добиваться от студентов стилистической
правильности их текстов (письменных и устных), чтобы речевые средства в таких текстах
использовались в соответствии с их стилистическим и лингвострановедческим статусом в изучаемом
языке, в полном соответствии с речевым поведением носителей современного литературного языка.
Эти методические проблемы взаимосвязаны, так как в процессе обучения студенты не только
получают знание системных отношений, но и приобретают навыки коммуникативной деятельности
на русском языке в соответствии с его нормами. Именно с усвоения норм и начинается приобщение
студентов к культуре неродной речи. В методической работе по привитию навыков речевой культуры
студентам полезно давать следующие задания:
1) Сопоставить разные редакции текста, выяснить мотивы замены слов, словоформ,
фразеологизмов, изменения порядка слов, перестройки предложений и т.д. При этом целесообразно
обращаться к словарям, филологическим справочникам, пособиям по стилистике.
2) Активизации словаря студентов способствуют упражнения, построенные на подборе
синонимов в реальном тексте, в котором отсутствуют некоторые слова, обычно – оценочные.
Студентам предлагается дать свои варианты вместо "пропущенных" слов.
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3) Упражнения, построенные на материале словарей синонимов и паронимов много дают
студентам с точки зрения обогащения и активизации их индивидуального словаря, развития навыка
различения стилистической окраски и семантических оттенков слов этих упражнений.
Культура речи изучается в высших учебных заведениях как составная часть цикла
гуманитарных дисциплин, предназначенного для студентов всех специальностей.
Предметом культуры речи как учебной дисциплины являются нормы общения,
функциональные стили речи, основы искусства речи, а также трудности применения речевых норм и
проблемы современного состояния речевой культуры общества. Важнейшими задачами дисциплины
являются:
а) Формирование коммуникативной компетенции специалиста;
б) Закрепление и совершенствование;
в) Обучение профессиональному общению в области избранной специальности;
г) Развитие навыков поиска и оценки информации;
д) Развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным ситуациям
общения;
е) Повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления и
поддержания доброжелательных личных отношений.
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In the process of communication people frequently try to make their statements as clear as possible
simplifying or deleting some old information: pronouns are always replaced with nouns or noun phrases :
some parts of sentences are omitted in certain contexts. There is no agreement on what exactly the term
“ellipsis” refer to. Ellipsis is the elimination of a word or series of words. There are two slightly different
definitions of ellipsis which are pertinent to literature. The first definition of ellipsis is the commonly used
series of three dots, which can be place at the beginning, in the middle, or at the end of a sentence or clause.
These three dots can stand in for whole sections of text that are omitted that do not change the overall
meaning. The general feeling is that the word ellipsis refers to some sort of incompleteness of surface
structure or expression. If there is more meaning comprehended than what’s presumably directed by the
conveyed by the components of expression, then one feels like invoking the notion of ellipsis. There are
many types of ellipsis and they are mostly grammatical. They have names such as:
Gapping, pseudo gapping
noun phrase or ‘NP’ ellipses.
Stripping and Sluicing
verb phrase or ‘VP’ ellipsis
Describing how these work can become as technical as the study of grammar itself. This is because an
ellipsis is always associated with something else in the sentence—the part that is left out. The best scholars
describe ellipsis as “an interface phenomenon between syntax, semantics, and information structure.” Simply
put, each type of ellipsis corresponds directly to the parts of speech that are being omitted and refers to what
sort of ‘hole’ is left behind in the sentence.
Gapping refers to the ellipsis of the verb and, optionally, other parts of the verb phrase in the second
clause of a coordinate or comparative structure. Gapping, which apply to all the languages under study,
include the following: The antecedent must be overt in the preceding clause, it cannot merely be implied by
the surrounding context. In addition, although the antecedent and its co referential category must match
semantically, they need not match morphologically (i.e., with respect to features like number and gender. All
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the properties of Gapping listed above are syntactic in nature -that is, related to formal sentence structure.
But Gapping also requires semantic parallelism between compared entities. For example, the sentence I jog
with pleasure, and the queen of England [e] in the park (implying that the queen of England jogs in the park)
fails on semantic grounds and will be ungrammatical in any language. While the basic properties of Gapping
apply to all our languages, there are a number of typologically grounded cross-linguistic variations. The
theoretical dilemma is obvious: how does one differentiate between a productive but lexically restricted
elliptical process, and a series of set phrases that happen to lack a verb? Since our purpose is practical and
not theoretical, we need not pursue this question and can, instead, adopt an approach that provides
descriptive adequacy in a maximally convenient way.
A noun phrase ellipsis occurs in a sentence when part of a noun phrase (a word or group of words
that function as a subject or object) is omitted.
John saw two hawks in the sky, and Bill saw three.
This is an example of a noun phrase ellipsis because "hawks" is omitted from the noun phrase "three
hawks." Notice that when a noun phrase ellipsis is used, the word or words that are omitted from one clause
appear in the other clause.
Stripping occurs in a sentence when everything is omitted from one clause except a single element. It
is often accompanied by a particle such as "too," "also," or "as well."She told John to come outside, and Ben
too.This is an example of stripping because "she told...to come outside" is omitted from the clause in the
sentence half of the sentence, leaving only the element "Ben." The addition of "too" helps clarify the
meaning.When an ellipsis occurs as part of an interrogative clause (one beginning with the word "who,"
"what," "where," etc.), it is an example of sluicing. Someone called for you yesterday, but I don't know who.
In the second half of the sentence, the interrogative clause "who called for you yesterday" is shortened to
"who."
The most urgent thing to understand about them is that, if something is left out of a sentence, but you
can still understand the sentence, you have an ellipsis.
In writing, we quote and borrow all the time. When you leave out words or phrases, however, you
change meaning. Ellipsis points are important because they tell your readers that something is missing. The
points help your audience understand that you have only quoted part of something, and that they can go back
and fill in the blank should they wish to. If you have used the ellipsis points responsibly, they should not
need to. Giving your audience this piece of information is particularly important in a field like journalism,
where facts and opinions can be twisted easily and quickly. Consider these two sentences:
Correct : Susie’s paper was a strongly written, albeit factually inaccurate and alarmist, account
of the downtown protest.
Incorrect: Susie’s article was a strongly written…account of the downtown protest.
The second sentence is an irresponsible use of ellipsis because it leaves out vital details and
fundamentally changes the meaning of the sentence.
The importance of using ellipsis, or omission, stylistically, is that you can cover a lot of ground
without getting bogged down in unnecessary details. When you are writing, you cannot include every detail
all of the time. Nor would you want to, and nor should you. Whether you are using ellipsis in the larger
stylistic sense or using the physical ellipsis points, this literary mechanism helps to reduce clutter and
sharpen the focus on the point you are trying to make.
The use of ellipsis points in formal writing is different from the stylistic use of ellipsis in literature.
The stylistic use of ellipsis in creative writing refers to an even larger application of its grammatical context.
Rather than just informing us that some details are missing, it also helps us to hear the
character’s voices.Ellipsis is also very commonly used in film making. The parts and scenes that are of no
significance to the film are usually omitted by editing. For instance, there would be no point in showing a
scene that involves a character walking to the door to answer it unless there is something absolutely
important in that scene that you would like to highlight. Normally, such a scene would be cut short by editing
out the unnecessary parts. In such cases, the narrative logic allows the audience to ignore the ellipsis[2, 34].A
very good example of the use of ellipsis in filmmaking would be Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey.
The movie directly proceeds to the modern technology (space station) from the most primitive tool of
mankind (a bone). In film language, this kind of ellipsis is often called a match cut. It is bridged by the
symbolic comparison between the two things.
The greatest of the artists over the years have tried to prove time from time their passion for getting
things right. The process of writing and revision can demand persevering work. A great piece of writing is
not generally created overnight. It requires close observation and a keen eye that points out what should stay
and what should go into the bin. A piece of writing cannot achieve that level of intensity without such
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exertion.What is its significance in the actual composition? This question has been deemed very important,
and many writers have answered it by underlining the importance of avoiding superfluity. Each and every
part of a narrative has to fulfill a purpose or it’s all for naught. As Aristotle writes about the action
of tragedy:
“The structural union of the parts being such that, if any one of them is displaced or removed, the
whole will be disjointed and disturbed. For a thing whose presence or absence makes no visible difference, is
not an organic part of the whole” [4, 8].
Sir Philip Sidney’s concern is slightly different from what has been stated above, but he still
emphasizes that every component conveys significance, as he said, “one word cannot be lost but the whole
work fails” [4,122]. This idea is not just limited to classical narratives and poems. The idea of functionality,
referring to the notion that every part is important, and what is not important is not necessary, assembles
economic and organic principles. It is founded on the concept that there is no waste in nature. The relevance
of economy does not become any less important if we move from looking at the inherent structure, to
studying the meaning of the narrative as a representation of the ideas and perspective of the author.Among
the famous examples of ellipsis in literature, the best would be Virginia Woolf’s novel To the Lighthouse
[5, 6]. This book involves two parts, one before the World War I was fought and won, and the latter accounts
for the events occurring afterwards. Rather, it has left to the readers to deduce the events from the notable
changes that have occurred in the characters’ lives.
The other definition of ellipsis is a linguistically appropriate omission of words that are mutually
understood and thus unnecessary. This type of ellipsis is usually used where the words omitted would be
redundant. For example, a person might say, “I went to the mall on Monday, and she on Sunday.” A
contextually identical sentence would be “I went to the mall on Monday, and she went to the mall on
Sunday.” The words “to the mall” are omitted because they are understood from the context what the speaker
is referring to.
The usage of three dots as an ellipsis is incredibly popular in texting and social media in this day
and age. Many people use ellipses to signal confusion, disapproval, hesitation, or to show more is to come
when writing in a chat-based application (indeed, some messaging applications use the image of three dots to
show that the other person is typing). People also use ellipses in the previously defined way of showing that
their thoughts are unfinished or that they are expecting a response from their interlocutors. Here are some
examples of ellipsis that you might recognize or have used yourself:
Authors use ellipsis for many reasons, similar to the diverse ways we use ellipses in written and
spoken language. Authors also use examples of ellipsis to build tension when it seems as though a character
or the narrator is leaving something unfinished, unsaid, or un-started. The popularity and usage of ellipsis has
also changed over time; it used to be more common to find ellipses standing in for proper nouns or
expletives. Journalists and academicians also use ellipses in their writing to indicate that a quote has been
condensed for purposes of saving space. Poets may also use ellipsis to indicate irony or make the reader
consider a certain thought or line.
. . . One autumn night, five years before, they had been walking down the street when the leaves were
falling, they came to a place where there were no trees and the sidewalk was white with moonlight. [1, 35]
In that same novel, there is also a suitable example of ellipsis points giving life to someone’s speech.
Because of the use of the points, we can hear Jordan steadily fading away, but we can also understand what
she means even though words are omitting:
[Jordan] ‘It was-simply amazing,’ she repeated abstractedly. ‘But I swore I wouldn’t tell it and here I
am tantalizing you.’ She yawned gracefully in my face. ‘Please come and see me . . . Phone book . . . Under
the name of Mrs. Sigourney Howard . . . My aunt . . .’ She was hurrying off as she talked-her brown hand
waved a jaunty salute as she melted into her party at the door.[1, 38]
There are many approaches about ellipsis in Fundamental English Grammar .
Toner Anne early establishes several fundamental points around which her study will revolve: ellipsis
can be represented by dots (points), dashes, asterisks, hyphens; it can be used to imitate speech; because it is
a "lack," it necessarily involves the reader; and because it serves to indicate unfinished thoughts, ellipsis may
be thought of as "a sign of linguistic failure...or artistry," of "depth...or banality" [3, 6].
The relationship to speech requires the opening chapter's focus on printed drama: "print" is here as
important as "drama" because print engages the problem that early authors often paid little attention to
punctuation, a task left to compositors. To this complication, Toner attaches the slow acceptance of ellipsis
by grammarians, questions of how it would be marked (e.g., dots or dashes), and when it would be justified,
grammatically and stylistically. Her discussion of early folio and quarto printings of King Lear shows the
strengths and vulnerable points of her approach. The scholarship is impeccable, an intricate tracking of texts
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and their variations. On the other hand, the play on ellipse and eclipse, obvious enough, seems insufficient to
suggest that "the typographical sign can very subtly bring a reader imaginatively closer to encountering,
suffering human beings" [3,43-44]. One suspects Shakespeare never needs a dash to make that possible.
At the heart of Toner's project, then, is her effort to contemplate the ellipsis as equal to the word in
conveying meaning (or its lack) [3, 12]. Some authors bestow themselves readily to her thesis: Sterne, Gothic
novelists, George Meredith. Precisely their self-conscious usage means that critics have already covered
much of the ground. Meanwhile her discussion of Richardson offers a good deal more than her comments on
Sterne. To make sure, as a printer Richardson was well-positioned to control the appearance of his printed
pages, as Janine Barchas and others have richly discussed. The paradoxical connection of the ellipsis to the
novelistic ideal of total demansion (omissions that signal the desire for completeness) is respectively
discussed by Toner in one of the best sections of her book; her conclusion, that "ellipsis characterizes the
form of Clarissa" [3,68], is excessive, but her explanation certainly tends to justify her enthusiasm: "these
marks of ellipsis are part of a narrative trajectory in which we see the disabling of the heroine's verbal
agency.
Apart from being convenient, ellipses also help in advancing the story. Leaving out part of a sentence
or an event by substituting it with ellipses is often done to either save time, or as a stylistic element. The
ellipsis can be dated back to Ernest Hemingway, who presented the Iceberg theory, which is also called the
theory of omission.
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One of the norms of European universities is the realization that a student receives a basic education
not in the classroom, not in lectures and seminars, but in the course of independent work, while studying
recommended literature and writing essays, abstracts, term papers, etc. According to Rodrigues,
independence should be understood as one of the potential properties of a student that he already has, his
ability to combine the new and the already studied [5, 121-22]. In psychology, the term student autonomy is
considered as the ability of an individual to set his own goals and achieve them himself. In didactics, student
autonomy is considered as the quality of the person, his high level of development. Independence includes
the complex of such personal qualities as the ability to organize their activities under any circumstances, set
goals and perseverance in achieving them, cooperate with other people, use their previously acquired
knowledge, and be responsible for the performance of their independent work.
Independent work is a type of learning activity performed by a student without direct contact with a
teacher or managed by a teacher through special educational materials; an indispensable compulsory part of
the learning process, providing primarily individual work of students in accordance with the installation of a
teacher or a textbook, a training program.
The set didactic goals are achieved by using in the educational process a variety of types and forms of
independent work of students in the study of a foreign language. The basis for the selection of grounds and
criteria for the classification is the definition of independent work of students in a wide and narrow
meanings. In a broad sense, this is the process of forming the independence of the individual, capable of
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setting and solving educational and professional tasks independently, to work creatively. In a narrow sense,
this is work, which is carried out in classroom and outside classrooms, in lectures and laboratory classes [9]
At the present stage of the modernization of the higher education system, teaching scientists offer a
variety of techniques aimed at the diverse development of a specialist. Despite the multiplicity and
sometimes inconsistency of these techniques, most of them are similar in one thing - independent work of a
student is a means of implementing the main educational program, and also has a developing and educative
function. The main objectives of independent work in terms of the practical acquisition of a foreign language
are the achievement of an appropriate level of foreign language communicative competence and preparation
graduates to conduct self-education work with a foreign language after graduation.
By independent activity in the framework of the educational process, we understand the purposeful
activity of the student, carried out without the direct participation of the teacher, to independently acquire
knowledge, skills and abilities in the process of performing certain tasks. In addition, we are convinced that
independent work should be considered in the unity of all its structural components aimed at the
development of students' self-education activities in the learning process, which in turn requires the targeted
organization of the planning and implementation of the principles of self-education activities. Proceeding
from this, we believe that the independent work of students, as one of the types of extracurricular activities,
should be integrated into the educational environment of the university and be aimed at ensuring the
development process of students' self-education activities, have a unity of goals, objectives and content in
solving the tasks set student learning in high school. This means that in the process of developing selfeducation activities of students and preparing them for self-education and self-development throughout their
lives, independent work organized within the framework of mastering the main educational program is the
leading method for ensuring the success of its development.
The effectiveness of the creative activity of students depends on the organization of lessons and the
nature of the teacher’s influence.The pedagogical literature describes and practically applies various methods
of activating the independent work of students. Here are the most effective ones.
1. Training students in the methods of independent work (temporary guidelines for performing
independent work to develop skills for planning the time budget; communicating the reflexive knowledge
necessary for self-analysis and self-assessment).
2. Convincing demonstration of the need to master the proposed educational material for the upcoming
educational and professional activities in introductory lectures, guidelines and tutorials.
3. Problem presentation of the material, reproducing the typical ways of real reasoning used in science
and technology.
4. Application of operational formulations of laws and definitions in order to establish a unique
connection between theory and practice.
5. Use of active learning methods (case study, discussions, group and pair work, group discussion of
difficult issues, business games).
6. Development and familiarization of students with the structural-logical scheme of the discipline and
its elements; the use of video.
7. Issue to younger students of guidelines containing a detailed algorithm; gradual decrease of the
explanatory part from course to course in order to accustom students to greater independence.
8. Development of comprehensive tutorials for independent work, combining theoretical material,
guidelines and tasks to solve.
9. Development of interdisciplinary textbooks. 10. Individualization of homework and laboratory
work, and for group work - its clear distribution among group members.
11. Inclusion of difficulties in typical tasks, issuing tasks with redundant data.
12. Test questions to the lecture flow after each lecture.
13. Reading by students a lecture fragment (15-20 min) with preliminary preparation with the help of a
teacher.
14. Assigning the status of student consultants to the most advanced and capable of them; providing
such students with comprehensive assistance.
15. Development and implementation of collective methods of training, group, pair work. Ways to
improve the effectiveness of independent work of students [11].
Our opinion is based on the position that independent work should be considered from the standpoint
of the process of independent activities aimed at the development of a person’s personality. Besides, it is
necessary to consider the phenomenon from two interconnected sides: the formulation of learning tasks
(tasks) and the organization (independently or under the guidance of a teacher) of the student’s activities in
carrying out this task. It is important to understand that the independent work of a student in the framework
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of the educational process is not only his independent preparation for classes, tests, exams or other types of
classes, it is an activity aimed at self-development and self-education of a person, which serves as the basis
for self-education activities. Like any educational process, the student’s independent work should be planned
by the teachers. Achieving an active mental activity of a student in the process of independent work is
possible provided that the teacher systematically organizes this work and skillfully manages it.
Of particular interest to our study is the classification of V.A.Uzhik [8], who defines the types
independent work of students in the study of foreign languages. She highlights independent work of students
according the place of performance (classroom, home); the duration of the (short-term - simple, long-term complex); content and methods of conducting (independent tasks during conversation and observation,
grammar analysis, work on charts and tables).
L.Golovko identifies types of independent work according to the place of the educational process
(classroom, extracurricular); in relation to students to the implementation of independent activities
(mandatory, desirable, voluntary); by type of activity in the forms of training (educational and cognitive,
professional); by the level of independent activity (low, medium, high) [3].
V.K.Dyachenko [4], identifies the following forms of independent work in the process of socializing
learning: STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) room, group, collective and individuallyisolated forms. According to V.K.Dyachenko, these forms of communication-learning meet the practical
goal of teaching a foreign language and allow activating learning activities of students [1].
According to the private didactic purpose, 4 types of independent work can be distinguished.
Type 1: Formation of the ability of students to identify externally what is required of them, on the
basis of the algorithm given by them and the premises for this activity contained in the conditions of the
assignment. The cognitive activity of the trainees in this case consists in the recognition of the objects of a
given field of knowledge with the repeated perception of information about them or actions with them. As
independent works of this type, homework is most often used: work with a textbook, lecture notes, etc. The
common thing for independent work of the first type is that all the data of the desired, as well as the way the
task is performed, must be presented explicitly or directly the task itself, or in the relevant instructions.
Type 2: Formation of knowledge-copies and knowledge, allowing to solve typical tasks. The
cognitive activity of the trainees in this case consists in the pure reproduction and partial reconstruction,
transformation of the structure and content of the military educational information, which implies the need to
analyze this description of the object, different ways of performing the task, choosing the most correct of
them or sequentially determining the following logical ways. solutions. The independent work of this type
includes separate stages of laboratory work and practical training, model course projects, as well as specially
prepared homework with algorithmic instructions. The peculiarity of the work of this group is that in the task
to them it is necessary to communicate the idea, the principle of the solution and put forward to the students
the requirement to develop this principle or idea in the way (s) applicable to these conditions.
Type 3: Formation of the knowledge that underlies the solution of atypical problems. The cognitive
activity of trainees in dealing with such tasks is to accumulate and manifest in the external plan a new
experience for them based on the previously learned formalized experience (actions using a known
algorithm) by transferring knowledge, skills and abilities. Tasks of this type involve the search, formulation
and implementation of the idea of a solution, which always goes beyond the past formalized experience and
requires the student to vary the conditions of the task and previously acquired educational information, to
consider them from a new point of view. Independent work of the third type should require the analysis of
situations unfamiliar to the student and the generation of subjectively new information. Typical for
independent work of students of the third type are course and diploma projects.
Type 4: Creating prerequisites for creative activities. The cognitive activity of the trainees in the
performance of these works consists in deep penetration into the essence of the object being studied, the
establishment of new connections and relations necessary for finding new, previously unknown principles,
ideas, and generating new information. This type of independent work is usually implemented in the
performance of research tasks, including course and diploma projects.
According to the degree of difficulty, fully defined and incompletely assigned tasks differ, in the
formulation which may not be given a method and means of solution, known to students. The level of
independence is determined by the complexity of the types of independent tasks.
So, the tasks for independent work on the discipline "Foreign Language", as its types, can be divided
into 2 groups. The object of first group is extralinguistic information, subject to semantic processing and
interpretation; the object of the second group of tasks are language tools used in the process of
communicative activity. The first group includes the task of extracting information aimed at the semantic
processing of information. The second group includes the tasks of generalization and systematization of
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linguistic phenomena, among which there are aspect (linguistic) and speech exercises with pre-verbal
exercises as a transitional form. Systematization is thought in terms of orientation on the assimilation of
logically interrelated facts of the language, on the understanding of grammatical phenomena within and the
content of the communicative task. In our opinion, the fulfillment of the tasks of both groups contributes to
development of independence and cognitive activity of students, if students have a clear idea of the goals of
performing a particular task, are interested in the results and process of learning activities. According to
M.I.Smirnova types of exercises can serve as a basis for classifying the types of independent work in a
foreign language. The basis for their differentiation is the didactic (methodical) task.
1. The purpose of the informational exercises is the extraction and primary processing and primary
consolidation of new knowledge.
2. Training exercises contribute to the development of language and speech skills.
3. Speech exercises are aimed at the formation of speech skills.
4. Combined exercises form knowledge and skills.
In a separate group, you can select exercises for the control of knowledge and the level of
development of skills. In the process of independent work, students must perform tasks that differ in the way
they are solved and the difficulties in accomplishing which various cognitive, communicative,
communicative-cognitive and control-evaluative tasks are solved, in which language is the object of a
scientist knowledge, and a means of communication and cognition [7]
Since the main goal of independent work of students is to form, in the process of independent
cognitive activity, autonomy as personality traits, it is valuable for our analysis of the classification of
independent work is the following typology: 1) reproducing independent work on the model; 2)
reconstructively variable; 3) partially-search, or heuristic; 4) research [2].
We agree with the classification proposed by M.Garunov and P.I.Pidkasisty and think that this
classification demonstrates the level of manifestation of intellectual activity of students, the dynamics of the
formation of independence as personality traits with its intellectual development, the gradual transition from
incomplete (partial, “relative”) to full (autonomous, “absolute”) cognitive independence activities that have
been identified.
Analyzing the problem of types and forms of independent work of students learning a foreign
language we came to the conclusion that though the main goal of each type and form of the independent
work vary, they serve to the same purpose: to develop students' self-education activities in the learning
process.
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Son illərdə, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi bir zamanda, yeni
tendensiyalara uyğunlaşa bilən mütəxəssislərin hazırlanması təhsil sahəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Xarici dildə səlis danişa bilmək qabiliyyəti bu məsələdə əhəmiyyətli rol oynayır, çünki qloballaşma və
inteqrasiya proseslərinin inkişafı şəraitində müxtəlif sahələrdə (iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət, və s.)
cəmiyyətdə uğurla uyğunlaşmanı və əmək bazarında mütəxəssislərə olan tələbi təmin edən ən mühüm vasitə
dildir.
Xarici dillər sahəsində təlimin keyfiyyəti çoxlu amillərə əsaslanır: müəllim heyətinin hazırlıq
səviyyəsi; təlim və metodik materialların keyfiyyəti; maddi-texniki baza; bütün əlaqəli şöbələrin birgə işi, və
s.
Müasir zamanda, informasiya yönümlü cəmiyyətdə, xarici dil müəllimlərinin əvvəllər yalnız
xəyallarda təsvir edə bildikləri yeni effektiv təlim vasitələri var – bu da İKT-dir. İKT-nin üstünlüklərindən
biri texnoloji biliklərin və təcrübələrin yalnız nəsildən nəsilə deyil, həm də bir nəfərdən digərinə
ötürülməsinin sürətləndirilməsidir. İkincisi, təlim və təhsilin keyfiyyətini artıran müasir İKT insanların ətraf
mühitə və sosial dəyişikliklərə daha tez və uğurla uyğunlaşmasına imkan verir. Müasir və gələcək
informasiya yönümlü cəmiyyətdə hər bir insan ona lazım olan bilik və məlumatları asanlıqla əldə edə bilir.
Üçüncüsü, bu texnologiyaların təhsildə fəal və effektiv şəkildə tətbiqi müasir cəmiyyətin tələbləri fonunda
informasiya yönümlü cəmiyyətin və ənənəvi təhsil sisteminin yenidən qurulması tələblərinə cavab verən
təhsil sisteminin yaradılması üçün vacib amildir.
Yeni İKT tətbiqinin əsas üstünlüyü təhsildə geniş imkanların əldə olunması, açıq təhsilin təşkili
sistemi, müasir mütəxəssislər üçün iş yerlərinin yaradılmasıdır. Xarici dillərin tədrisi üçün İKT-dən istifadə
edilməsinin məqsədi şagirdlərin ünsiyyət qurma, mədəniyyətlərarası əlaqə yaratma bacarıqlarını inkişaf
etdirmək, və xarici dili bu ünsiyyətdə dil vasitəsi kimi istifadə etməkdir. Bu, həmçinin, təhsil prosesində dil
müstəqilliyinin inkişafına, mədəniyyətlərarası ünsiyyətin daha da yaxşılaşdırılmasına, və xarici dil
öyrənməklə idrak fəaliyyətinin səviyyəsinin yüksəlməsinə kömək edəcəkdir. Xarici dillərin tədrisi üçün İKTnin tətbiqinin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: təhsil prosesində müasir İKT-dən istifadə etməklə
mütəxəssis hazırlığı keyfiyyətinin artırılması; aktiv tədris metodlarından istifadə, və nəticədə təlim
fəaliyyətinin yaradıcı və intellektual komponentlərinin artırılması; təlim fəaliyyətinin müxtəlif növlərinin
(təhsil, tədqiqat və s.) inteqrasiyası; informasiya texnologiyalarının tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərinə
uyğunlaşdırılması; öyrənmədə davamlılıq və ardıcıllığın təmin edilməsi; distant təhsil üçün informasiya
texnologiyalarının inkişafı; tədris prosesi üçün proqram və metodik materialların təkmilləşdirilməsi.
Dilçilik yönümlü olmayan ali təhsil müəssisəsində xarici dillərin tədrisi təcrübəsinə görə, mütəxəssis
tək kommunikativ bacarığını inkişaf etdirməli deyil, eyni zamanda mədəniyyətlərarası ünsiyyət şəraitində
heç bir çətinlik çəkmədən davranmaq, onlarda iştirak etmək və məsələlərə qərar vermək bacarığına da sahib
olmalıdır.
“… mədəniyyətlərarası qarşılıqlı ünsiyyət şəraitində bir insanın özünü ifadə edə bilməsi qabiliyyəti”
(Galskova, 2005, p.18) – müəllif burada, ilk növbədə, tələbələrin təhsil prosesində dil müstəqilliyinin
inkişafı, xarici dil öyrənməklə mədəniyyətlərarası ünsiyyət və idrak fəaliyyətində təkmilləşməni nəzərdə
tutur.
Tələbələrin təhsildə dil müstəqilliyini inkişaf etdirməyin bir çox yolları var, lakin onların heç də
hamısı müasir tələbələrin tələbatını ödəmir və xarici dilləri öyrənmək üçün tələbələrin bütün imkanlarını üzə
çıxarmır. Bu problemi araşdıran təlimçi-tədqiqatçıların fikrincə, bu cür müstəqilliyi inkişaf etdirməyin bir
çox yolları sınaqdan keçirilmişdir. Bunlardan bəziləri – əsasını xarici dilləri öyrənməyin ən effektiv vasitəsi
olan İKT təşkil edənlər – seçilib bir qrupa əlavə edilmişlər.
Tələbələrin dil müstəqilliyinin inkişafının ən əsaslı vasitələrindən biri, içində İKT olmaqla, təhsil
prosesində texniki tədris vasitələrinin (courseware) tətbiq edilməsidir. Texniki tədris vasitələrinin təsnifatına
bir sıra müxtəlif yanaşmalar mövcuddur, lakin ortaq bir fikir olmadığından, ümumi bir təsnifat da yoxdur.
Təhsildə texniki tədris vasitələri onun məqsədi və vəzifələrindən və ya istifadə qaydalarından asılı olaraq
təsnif edilə bilər: illüstrasiya, məsləhət, əməliyyat mühiti, təlim imtahanı; bunu, həmçinin, ayrı-ayrı
təsnifatların təhlili və ümumiləşdirilməsi əsasında təsnif etmək də mümkündür: təlim, tədris, problemlərin
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həlli, imitasiya və modelləşdirmə, oynama, və s. Təhsildə texniki tədris vasitələrinin qeyd olunan bütün
təsnifatlarını üç formaya aid etmək olar: elektron dərsliklər, avtomatlaşdırılmış tədris vasitələri, test
imtahanları. Təhsil prosesində bunlardan hər hansının tətbiqi şagirdlərin müstəqillik səviyyəsini
müəyyənləşdirir.
Elektron dərsliklərdən istifadə müəllimin iştirakı ilə və ya onun köməyi olmadan təhsil kursunu və ya
onun bölmələrini mənimsəməyi stimullaşdırır. Elektron dərslik müstəqil öyrənmə üçün və ya qabaqcıl təhsil
məqsədi ilə mühazirə dəstəyi kimi istifadə edilə bilər. Bu tip dərsliklərdən tələbələr xüsusi fənləri ingilis
dilində öyrənərkən istifadə edə bilərlər. Cəmiyyətdə proseslərin inteqrasiyası ilə əlaqədar olaraq, fənlərarası
əlaqə mühüm rol oynayır, bunun sayəsində bir fənni digəri vasitəsi ilə öyrənmək mümkündür, məsələn,
xarici dillər vasitəsi ilə tələbələr xüsusi fənləri öyrənə bilərlər.
Avtomatlaşdırılmış təhsildə texniki tədris vasitələri təhsil prosesinə, elmi, metodiki, tədris və təşkilati
işlərə, informasiya texnologiyalarına əsaslanan dəstək kompleksidir. Bu günlərdə, avtomatlaşdırılmış
təhsildə texniki tədris vasitələri sayəsində təhsilin müəyyən qrup problemlərini həll etmək mümkündür:
Birinci qrup, fərdi xüsusiyyətləri, meyl və motivasiyanı taparaq, tələbələrin təhsildən əvvəl və sonrakı
bilik səviyyəsi, bacarıqları, biliklərinin yoxlanılması ilə bağlı problemləri təmsil edə bilər. Bu cür yoxlama
üçün xüsusi psixoloji test sistemləri və imtahan sualları istifadə olunur. Tələbələrin iş qabiliyyəti ilə bağlı
olan problemləri onların cəldliyi, diqqətin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi yolu ilə həll olunur.
Problemlərin ikinci qrupu, təlim materialının mənimsənilməsinin göstəricilərinin qeydi və statistik
təhlili ilə bağlıdır: hər bir tələbə üçün fərdi bölmələrin yaradılması, məqsədlərin yerinə yetirilməsi
müddətinin müəyyənləşdirilməsi, səhvlərin ümumi sayının müəyyənləşdirilməsi və s. Təlim fəaliyyətinin
idarə edilməsi ilə bağlı məqsədləri əlaqələndirmək də məntiqlidir. Beləliklə, bu problemlər qrupu
proqramlaşdırılmış təlimin əsas elementlərini dəstəkləmək və həyata keçirmək məqsədi daşıyır.
Üçüncü problem qrupu material hazırlığı, onun müxtəlif səviyyələrə uyğunlaşdırılması, tələbələrə
təqdimatı, dinamik təsvirlər, tapşırıqlar, laboratoriya işləri və testlərin hazırlanması ilə əlaqədardır.
Bu avtomatlaşdırılmış texniki tədris vasitələri üçün avadanlıq tələbə və müəllimlərin iş yerlərində yerli
şəbəkələrdə qurulur. Tələbə üçün iş yerində monitor və klaviaturadan başqa, printer, dinamiklər, voderlər,
söz prosessorları və qrafik redaktorlar kimi multimedia elementləri də ola bilər. Bu aparat və proqram
təminatının məqsədi tələbələri problem həll etmə vasitələri, istinad materialları və cavab qeydləri ilə təmin
etməkdir.
Xarici dillərin tədrisində istifadə olunan avtomatlaşdırılmış texniki tədris vasitələri həmçinin dil
müstəqilliyinin inkişaf yoludur. Tədris prosesində bu cür avtomatlaşdırılmış texniki avadanlıqların tətbiqi
tələbələrin tədris materiallarını mənimsəmələrini və onların müəllimdən asılı olmayaraq, müstəqil şəkildə
işləmələrini dəstəkləyir. Bu cür texniki avadanlıqlar sayəsində tələbələrin müstəqilliyi və iş fəaliyyətinə
nəzarət arasında tarazlığı qorumaq mümkündür.
Test vəsaitləri da texniki tədris vasitələri ilə əlaqəlidir. Proqramlar kurs bölmələrində imtahanı
asanlaşdırmaq üçün müəllimin köməyi ilə hazırlanır. Bununla yanaşı, demək lazımdır ki, hər hansı test bir
sənəd olaraq, etibarlılıq göstəricisi kimi xarakterizə edilməlidir. Test etmədən əvvəl, müəllim testin qoyulan
tələblərə nə dərəcədə cavab verdiyini bilməlidir. Bir çox testlər aşağıdakı şəkildə hazırlanır: İnformasiya
texnologiyalarında xüsusi təhsili olmayan bir müəllim testləri elektron formada hazırlayıb, onları bir neçə
qrup tələbələrdə sınaya bilər. Bu cür imtahan başa çatdırılmış tapşırıqların yoxlanılmasını asanlaşdırır və
qiymətləndirmənin obyektivliyini artırır. Bu imtahan beynəlxalq səviyyədə imtahan vermək üçün
səciyyəvidir. Buna misal olaraq Kembric Universiteti İmtahan heyəti tərəfindən qurulmuş KET, PET, BEC,
TKT və s. kimi beynəlxalq ingilis dili imtahanlarını göstərmək olar. Bu cür imtahanlar üçün testlər sayta
daxil edilir. Bu imtahan forması həm müəllim, həm də tələbə üçün əlverişlidir, xüsusilə, test mərkəzləri birbirindən və mərkəzi ofisdən çox uzaqdırsa.
Beləliklə, texniki tədris vasitələrindən sinif və müstəqil fəaliyyətlər, və imtahan üçün istifadə etmək
mümkündür. Bu, dil müstəqilliyinin səviyyəsini və xarici dilləri öyrənmək motivasiyasını artırır.
Elektron kitabxanalar xarici dilləri öyrənərkən müxtəlif vəzifələri yerinə yetirmək üçün orijinal
material axtarmaq məqsədi ilə dil müstəqilliyini inkişaf etdirmək üçün daha effektiv üsul hesab olunur.
Hərçənd, qeyd etmək lazımdır ki, tələbələrə elektron kitabxanalardan istifadə etməyi təklif etməzdən əvvəl,
müəllim bu kitabxanaların resurslarını yoxlamalıdır. Bu yoxlama Sankt-Peterburqdan olan metodist Şapiro
K.V tərəfindən hazırlanmış təhsil şəbəkələrini qiymətləndirmə meyarlarının köməyi ilə aparıla bilər. Bu
meyarlar elektron resursların bütün parametrlərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır, buna görə də onları təhlil
edərək tələbələrə təqdim olunan resursların keyfiyyətinə əmin olmaq mümkündür. Buna baxmayaraq,
müstəqillik səviyyəsini artırmaq üçün tələbələr seçilmiş kitabxanalarda nəinki uyğun material tapa bilər, həm
də yaxşı meyar seçmək üçün eyni meyarlara uyğun mənbələri təhlil edə bilərlər.
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Tələbələrin dil müstəqilliyini inkişaf etdirməyin daha bir yolu, İKT-nin köməyi ilə xüsusi fənlərdən
xarici dildə layihə fəaliyyətinin tətbiqidir. Bu fəaliyyətdə xüsusi fənlər, informasiya texnologiyaları və xarici
dil arasındakı əlaqələri izləmək mümkündür.
Təcrübə baxımından tələbə və müəllimlərin birgə işində uğurlar fəaliyyətin təşkilindən asılıdır.
Məlumdur ki, sinif işi zamanı müəllim tələbələrdən daha fəaldır, tələbələrin fəallığı isə müstəqil işin
təşkilində görünür. Müəllimlər üçün ən aktual problem tələbələrin motivasiyasını artırmaq üçün müstəqil
fəaliyyət təşkil etməkdir. Dil ünsiyyət vasitəsi olduğundan, və nitq bu ünsiyyət üçün bir üsul olduğundan,
materialın mənimsənilməsi yalnız təhsildə problemlərin həlli şəraitində mümkündür. Bu o deməkdir ki,
tələbələrin kommunikativ tapşırıqlar üçün olan vasitələrdən istifadə etdikləri dərslər və bu vasitələrdən təlim
sistemində necə istifadə etməyi öyrəndikləri dərslər müəyyənləşdirilməlidir. Ünsiyyətin tədrisi birgə iş
çərçivəsində müəllim ilə qarşılıqlı münasibətdir. Müstəqil iş şəklində gündəlik tapşırıqları tamamlayaraq bu
qarşılıqlı əlaqə üçün hazırlıq işləri aparmaq daha yaxşıdır. Dil vasitələri müstəqil fəaliyyət kontekstində
mənimsənilməlidir. Nəticə etibarilə, fizioloji və pedaqoji iş mərkəzi tələbələr üçün əlverişli şərait yaratmağa
yönəldilməlidir.
Tələbələrin sorğu və müsahibəsi göstərir ki, xarici mədəniyyətlə ünsiyyət təcrübəsi əldə etmək prosesi
mədəniyyətlərarası bilik və qarşılıqlı əlaqə vasitəsi kimi praktik dilin istifadə şərtlərini tələb edir. Yuxarıda
göstərilən faktlarla əlaqədar olaraq, tələbələri mədəniyyətlərarası ünsiyyətə cəlb etməyə imkan verən bu cür
informasiya texnologiyalarının tədris prosesinə inteqrasiyası məqsədəuyğundur. Müasir qlobal şəbəkə –
İnternet, tələbələrin xarici ölkələrin nümayəndələri ilə əsl mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqəyə girməsi üçün
geniş imkanlar təqdim edir.
Yeni informasiya texnologiyaları və İKT-dən istifadə edərək xarici dillərin tədrisi ilə bağlı xarici
təcrübə əsasında sinxron rabitə vasitələri və asinxron rabitə vasitələri qəbul edilmişdir.
Sinxron rabitə vasitələri real vaxt rejimində ünsiyyət qurmağa imkan verən İnternet vasitələridir
(söhbət (çat), video söhbət və audio söhbət). Çat, səs və video bağlantısı ilə sinxron rabitə təmin edən bu cür
vasitələrin nümunələri kimi Skype və Yahoo Messenger-i göstərmək olar: http://www.messenger.yahoo.com,
http://www.skype.com. Yahoo messencer və Skype istifadəçiləri dünyanın hər hansı yerində yerləşən bu
proqramlara sahib olan birisi ilə dərhal səsli və video bağlantısı qurmaq və ya çatda söhbet etmək şansına
sahibdirlər. Habelə, bu proqramlar dostların siyahısını yaratmaq və onları üz-üzə söhbətə dəvət etmək,
konfrans təşkil etmək, axtarış parametrləri ilə (yaş, cins, yaşayış yeri, ana dili, maraqlar və s.) kiberməkanda
bir çat qrupu yaratmaq və yeni dostlar tapmaq imkanı yaradır.
Bu söhbət platformaları xarici dillərin tədrisində yeni imkanlar açır. Çatlardan və səs bağlantısından
istifadə digər ölkələrin tələbələri ilə layihələr şəklində dərs keçirmək; digər ölkələrin dil daşıyıcıları ilə
problemlər müzakirə etmək; orijinal tapşırıqlar təklif etmək və s. üçün yaxşı bir yoldur. Məsələn, dil
daşıyıcıları ilə ilk əlaqə qurmaq üçün, həmsöhbətin parametrlərini təyin edib, proqram vasitəsi ilə hər hansı
bir ölkədə həmsöhbət tapın. Bu, həmsöhbətinizin adını, maraqlarını öyrənmək, və özünüz haqqında
danışmaq üçün əla bir şansdır. Çat mətnini arxivləşdirmə funksiyası sayəsində, söhbət tarixçəsini
qrammatika, lüğət, punktuasiya, stilistika, nitq səhvləri və s. baxımından təhlil etmək və dərslərin yeni
formalarını təşkil etmək mümkündür. Bu İnternet rabitəsi vasitələrinin yeni yaranmasına baxmayaraq, dünya
praktikasında onların tədris prosesində istifadəsinin müəyyən təcrübəsi mövcuddur. Venesuelanın Karakas
şəhərindəki Simon Bolivar Universitetinin professoru Daphna Gonzalez pedaqoji söhbətin (çat) 5 növünü
seçmişdir: sərbəst mövzu söhbətləri; birgə tapşırıq yönümlü söhbətlər; akademik seminar və ya təqdimat
söhbətləri; təcrübə məqsədli söhbətlər.
Asenkron ünsiyyət vasitəsi vaxt gecikməsi ilə məlumat mübadiləsinə imkan verən İnternet
vasitələridir (bloqlar, forumlar, təhsil portalı, elektron və səsli poçt, veb saytlar, viki və s.).
Bloq, bir veb saytında ictimaiyyətə təqdim etmək üçün yazılmış və adətən xronoloji olaraq təşkil
edilmiş fərdi fikirlər, cari hadisələrə dair şərhlər və s. ibarət bir jurnal və ya gündəlikdir. Bloqlar gündəlik /
həftəlik / aylıq olaraq yenilənə bilir. Bloqun layihəçisi, öz bloqunda məlumat yerləşdirmək və onu redaktə
etmək hüququna sahibdir, bloqun qonaqları isə yalnız məqalələrə şərh vermək hüququna malikdirlər. Bloqun
layihəçisi öz bloqunda fotoşəkillər, audio və video materiallar, veb bağlantıları və s. yerləşdirə bilər. Eron
Campbell xarici dillərin tədrisində istifadə oluna bilən 3 növ bloq seçmişdir: müəllim bloqu, məsələn,
http://juliayats.blogspot.com; sinif bloqu və tələbə bloqu.
Bloqlar arasında xüsusi bir növ bloq var – podkast kimi adlandırılan audio bloqlar. İngilis “Podcast”
sözü “i-Pod” (MP3 pleyer) və “broadcast” (yayım) sözlərindən əmələ gəlib. Audio bloqlar / podkastlar MP3
sənədləri daxil olmaqla şəbəkə gündəliyidir. Podcasting – İnternetdə onlayn dinlənilə bilən və ya MP3
pleyerə yüklənə bilən MP3 sənədlərin yaradılması və yayılmasıdır. Müxtəlif növ podkastlar var: orijinal
podkastlar, ana dili kimi ingilis dilində nitq olan fayllar, məsələn, http://www.podcastsinenglish.com;
tələbələr üçün müəllimlər tərəfindən hazırlanmış podkastlar; tələbə podkastları, məsələn,
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http://juliay.podomatic.com, və s. Audio bloqlar çox geniş imkanlar açır: tələbə sayt vasitələrindən istifadə
edərək saytda nitqini yaza bilər, və həmçinin, digər proqramlarda yazılmış Wave faylları yerləşdirə bilər
(məsələn, Audacity və HandyBits), və ya CD-dən MP3 formatında yükləyə bilər, və s.
Orijinalda latın sözü olan Forum, İngilis dilində görüş və ya ticarət üçün bir məkan, yer mənasını
daşıyır. Bir mesaj lövhəsi və ya müzakirə lövhəsi kimi tanınan İnternet forumu, onlayn müzakirələri təmin
edən bir veb tətbiqidir, və 1980 və 1990-cı illərdə geniş yayılmış bülleten lövhəsi sistemlərinin və mövcud
Usenet xəbər sistemlərinin müasir nəslidir. İnternet forumu, bir qayda olaraq, hər hansı veb saytın bir hissəsi
olub, istifadəçiləri mövzulara başlamağa və problemləri bir-biri ilə müzakirə etməyə dəvət edir. Bəzən bir
forum hətta bir saytın məzmununun əksəriyyətini özündə cəmləşdirir.
Vikilərlə müqayisədə, İnternet forumları istifadəçilərə digər istifadəçilərin forum yazılarını redaktə
etməsinə imkan vermir; lakin idarəçilər və moderatorlar əsasən bunu etmək qabiliyyətinə malikdirlər.
İnternet forumları vebloqlardan fərqlənir. Forumlar əsasən əksər istifadəçilərə mövzu göndərməyə imkan
verir, bloqlar isə yalnız bir və ya bir neçə istifadəçiyə giriş yaratmağa imkan verir. Forumlar maraq
baxımından daha çox şaxələnməyə, bloqlar isə müəyyən bir mövzuya və inanclar toplusuna daha çox
meyllidirlər.
Chinswing (http://www.chinswing.com), Gabmail (http://www.freegabmail.com) və Vaestro
(http://www.vaestro.com) vasitəsi ilə xarici tələbələr və dil daşıyıcıları üçün xarici dillərdə forumlar təşkil
etmək mümkündür. Bu forumlarda fərqli mövzular, maraqlı tələbələr müzakirə olunur, dostluq əlaqələri
qurulur, danışıq bacarıqları tətbiq edilir.
Microsoft şirkəti ilə əməkdaşlıq müəllimlərə və tələbələrə Live@edu təhsil portalına daxil olmaq,
ondan beynəlxalq təhsil şəbəkəsi kimi istifadə etmək imkanı verir, bu da onlara yerli dil daşıyıcıları ilə
interaktiv rejimdə işləmək şansı yaradır.
İKT-nin (Skype, Yahoo Messencer, Elektron poçt xidməti, söhbətlər (çatlar), bloqlar, təhsil sosial
şəbəkələri, video konfranslar və s.) təhsil prosesinə inteqrasiyası bir sıra didaktik problemləri daha effektiv
həll etməyə imkan verir: oxuma, yazma, danışma və dinləmə bacarıqlarının formalaşması və
təkmilləşdirilməsi; dialektik ifadə bacarıqları; aktiv və passiv lüğət; üstəlik, tələbələr xarici dilin sosialmədəni gerçəkliyi ilə tanış olmaq üçün fürsət əldə etmiş olurlar (nitq etiketi, nitq davranışının və
mədəniyyətinin xüsusiyyətləri, xarici ölkələrin adət-ənənələri), və gerçək həyatla əlaqəli materiallar və
prinsiplər əsasında xarici fəaliyyətlər üçün motivasiyanı artırırlar.
İKT danışanlar arasında birbaşa gerçək ünsiyyət üçün imkanlar açır. Bu yeni imkanlar müxtəlifliyinə,
ötürmə dərəcəsinə, xüsusi müstəqilliyinə və məzmununa görə ənənəvi iş formaları ilə müqayisə edilə bilməz.
Onlar tələbələri dil mühitinə fəal şəkildə cəlb edir və dil baryerini aşmağa kömək edirlər, dil daşıyıcıları ilə
müntəzəm saatlar xaricində xarici dildə mövzu müzakirələrini təşviq edir, yaradıcı fəaliyyəti stimullaşdırır,
xarici dilləri və mədəniyyətləri öyrənməyə həvəsləndirir, kommunikativ və mədəniyyətlərarası bacarıqları
inkişaf etdirir, və həmçinin, dərs zamanı problemli tapşırıqları həll etmək üçün çox maraqlı və faydalı
məlumat təqdim edən internet mənbələrlə tələbələri tanış edir.
Lakin tələbələrin öyrənməsi üçün onlara bütün mümkün mənbələri təklif etmək lazımdır. Elə mənbələr
ki, tələbələr öz irəliləyişlərini, intellektual inkişaflarını və öyrənmə prosesinin daha məhsuldar olduğunu hiss
etsinlər.
Müstəqil məlumat axtarışı yaradıcılıq prosesinin ayrı-ayrı şəxslərin zəka fəaliyyətini canlandıran bir
hissəsidir. Araşdırma, anlayışın görünməsi anında, konsepsiyanın inkişafını stimullaşdıra və onun yox
olmasının qarşısını ala bilər. İKT insanları fərqli problemləri yeni bir şəkildə həll etməyə, düşüncə tərzini
dəyişdirməyə məcbur edir. İnternetlə işləyən tələbələr özlərini insanların müxtəlif dillərdə danışdığı "təlim"
ailəsinin bir hissəsi kimi hiss edirlər. Bu fakt tələbələri birdən artıq xarici dil öyrənməyə vadar edir.
Təhsil prosesinə İKT-nin inteqrasiyası müəllimin bu prosesdəki rolunu və yerini yenidən nəzərdən
keçirməyə səbəb olur. Bu prosesin əsas məqsədi biliyin ötürülməsi və ya bacarıq formalaşdırılması deyil,
maraq təşviqi, dil öyrənmək üçün motivasiya, mənimsəmə və yaradıcı araşdırmalarda kömək etməkdir. İndi
tələbələrlə münasibətlər əməkdaşlıq və birgə axtarış və yaradıcılıq prinsipləri üzərində qurulur.
Bu şəraitdə mövcud tədris formalarını, prinsiplərini və metodlarını yenidən nəzərdən keçirmək
qaçılmazdır: müstəqil iş və komanda işində artım, dərslərin ənənəvi formalarından çıxma, tədrisdə
illüstrasiya metodlarından istifadə, axtarış və tədqiqat xüsusiyyətləri ilə praktik və yaradıcı işlərin həcminin
artması tendensiyaları özünü büruza verir. İnternet texnologiyaları sayəsində fərdi təhsil yollarının inkişafına
üstünlük verilir: tədris materialı tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərinə, bilik və bacarıq səviyyələrinə görə
uyğunlaşır.
Xarici dillərin tədrisində İKT-nin istifadəsi problemini öyrənərkən, bildirmək olar ki, İKT potensialını
dərk edən dil ictimaiyyəti dilşünaslıq yönümlü olmayan ali təhsil müəssisələrində xarici dillərin tədrisində
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effektivliyin artırılması yollarını fəal inkişaf etdirir və, tədrisdə İKT-nin istifadəsi təcrübəsinə əsasən,
gələcək mütəxəssislərin hazırlanmasında keyfiyyətin səviyyəsini yüksəldir.
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Introduction
There is a separate line in the world lexicography, known as author's lexicography. Theoretical
bases of the author's dictionary, author's skills of the studio, the peculiarities of the author's electronic
dictionary, the use of the national body and the literary language in the author's lexicography, the idea of
creating new types of dictionaries, comparative-analytical study of modern literary language changes on the
basis of copyright lexicography [18]. The author's lexicography is a rapidly developing world, as well as
Russian lexicography. As a result of his development, many copyright electronic dictionaries and
copyright corpses were created. Lomonosov Moscow State University has produced dictionaries such
as "Crystal Tongue Glossary", "Griboedov's Comedy Language Glossary", "Gogol's Revision Comedy",
"Fontsky Comedy Language".
Principles of authorship lexicography
The result of author's lexicography is usually part 2: the basis and the product. Base - case or
condicion, product - dictionary. The notion of conformance was widely spread not only in corpus
linguistics, but also lexicography. Constellation is used in the case of corpus linguistics to refer to
the source of the whole language of the expression of this or that expression. In the Lexicogram,
the term conjunctively refers to an alphabetical list of references to a book or a work of the keyword
[3]. The first example of such a contrast was formed in the XIII century with the participation of 500
monkeys. It was a great deal of work because of the enormous volume of work (very important
contrasts: Veda, the Bible, the Koran, or William Shakespeare's works). Also, contrasts are applied in
practical linguistics in translation, lexicography, language teaching, learning and text analysis [19]. To create
a list of non-corrupted words, to compare a variety of words, to look up words and phrases, to search for
keywords, to search for different words and phrases; used to perform linguistic actions such as
determining the frequency of use [13]. The constellation dictionary is also a separate type of
dictionary, with a short context (not semantic interpretation) for each word. The ability to search, analyze,
analyze, index, and compare contrast can be used in textual research. The search function allows you to
quickly find the desired text in the text using the given word or combination [15].
Theoretical background
According to A.Stolyarov, this function of the constellation can be used to select a citation or to
examine the originality of the text. Usually, constellation is most commonly used by hospice makers: it is
important for translating phrases, idioms, and translating terms. The interconnected function of the
constellation is to provide a linguist or a reader with a new interpretation of the text, an analytical
function, and to analyze different units of the language: lexema, keyword, frequency of their usage in the
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text, indexing function, writing the word, indexing, to make a comparison of all the conversations and words
used. The dictionary article, in contrast to the ordinary dictionary, gives an example of a contradictory
word, that is, the context of the application. Consequently, conformance serves as the basis for
creating a variety of differential, as well as generalized dictionaries. Conformers of F.D.Dostoevsky,
F.T.Tyutchev, APChekhov, A.Griboedov, S.A.Esenin, S.Aksakov, M.V. Lomonosov's works [17] can be
reached. It can be said that contrastingly, it has the ability to store large volumes of data over
traditional lexicographies. The conformity unit can perform paradigmatic relationships in the text,
perform quantitative analysis of the use of the word in different parts of its creative heritage, and make
conclusions about specific syntactic devices. Dictionary-contrast - a modern, effective tool for
researching linguistic and literary research; an important part of the body [13].
A. Pushkin, F. Dostoyevsky, A.Griboedov's author's corps: common and distinctive features. While
speaking about the creation of the Electronic Encyclopedia of Pushkin [10], A. A.Polikarpov mentioned
that not only was Pushkin's corpse, but also that there was no such authoritative publication of a writer's
work, and that this publication was the first experience in this way and that the author's lexicograph was
slow that it is developing. In his opinion, the author's corpse is a field that has been neglected in the
world of corpus linguistics. From the analysis of the current author's corps (corpus of F.
Dostoyevsky, developed by the scientists of Petrozavodsk State University), it is clear that they are only a
part of the linguistic nature of the author; as well as electronic chassis (mainly informative). This
issue has not been solved in the global computer lexicography. The main (even uniqueness) unit of
search in the world of author's corps is unspecified word of uncertainty. A. Pushkin's work corps [9]
remained a unique experience in defining the complex features of the author's works in the creation of the
author's corpse, and the Pushkin Electronic Encyclopedia was a serious step forward. The language of
Pushkin's works serves as the basis of modern Russian literary language and grammatical standards, so the
language of Pushkin's works should be studied in detail. Available electronic editions of Pushkin's works
include the electronic collection [8], which is only a word-based search engine [1] or some of Pushkin's
illustrations and illustrations.
The need to create a linguistic database is based on the fact that Pushkin's language has not been
studied in detail and has not been thoroughly studied. Not only did Pushkin's lexicon, grammar, but
also Pushkin's grammatical, morphological, morphemic, verbal and syntactic features were not
systematized. The word, phrase, and general use of the word in the various genres of Pushkin also have not
been studied as a single system. It is possible to solve this problem by integrating Pushkin's corpse
(comprehensive linguistic analysis - word, morphema, grammatical and semantic classification of the
combination). Combining these features, Pushkin's works must have a perfect database that can be used
by professionals, conduct independent research and provide the necessary scientific conclusions.
Having a wide range of linguistic information (such as the interpretation of the word, even the
meaning of the core), extends the scope of research in the field of linguistic, language history, the
formation of language profiling and understanding process, and evolution. This body is the basis for a new
phase of Pushkin language traits, Pushkin textual syntax, syntactic units, and structure as a database.
F.Dostoyevsky's texts were created as a source for the formation of the dictionary of
Dostoevsky's work; corpus creation principles were the basis of the structure and content of the
dictionary article. Since the dictionary aims to fully cover F. Dostoevski's lexicon, the body includes all the
artistic and publicist works of the author. In this case, the text preservation unit is a separate work
(from novel to novel). Today, in all electronic means, there are works of art, publicity, epistolary
heritage; as well as ASCII format with minimal tags to the page. There are several dictionaries based on
the case, including the frequency dictionary created by A.Shaykevich. The idiomatic database, based on
the author's dictionary. F. Dostoevsky's body has a CD-ROM shape ("Dostoevsky: Text, Issledovaniya,
Materialy"). Estimation principles. F.Dostoyevsky's dictionary contains all the texts of the author's 30volume collection of literary works (literary works, journalism, writer's diary), the context of the use of
the word, its frequency, and the ability to switch to their original text. All completed works of the text are
not included in the complete works of the completed works, which have not been completed, or are not
related to the authors (eg, "List of Russian literatures" - "Question about Universities"), editorial
comments and references in the collection of 30 volumes, writers' writings and drafts . In A.P.Chekhov's
works, the editorial notes in the collection of excellent works are considered as a body unit.
Conclusion
The great writer and poet's body, such as A.P Chekhov, A.Pushkin, F.D.Dostoyevsky in Russian
corpus linguistics; The Goethe Corps of Shakespeare, the Mahemeim University, and the Persianclassical classical and literary literature body, as part of the British National Corps, can serve as a
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model for the success of the author's body and its further development. Having come to terms with the
principles of creation of the above mentioned copyright corpus, we came to the conclusion that they
should pay attention to the following as their specific, differentiated and common aspect: Creating a
variety of alphabetic, alphanumeric, inverse, semantic-grammatical dictionaries as well as a separate
methodology, conceptualization of corpus creation, source selection for corpus and glossary, corpus
articulation, glossary, lexeme characteristic (general, grammatical character, frequency); The main
issues of creating a copyright corpus are the questions such as the grammatical signs of the word, the
characteristic of the word usage (context). As a hallmark of each author's corpus, the choice of material
(whether writting or writing of the author), the composition of the dictionary article (in a glossary article or
separately), corpus interface, corpus manager (for each corpus manager software) may have specific
features.
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Açar sözlər: sinharmonizm/qeyri-sinharmonizm, fonetik struktur növləri, azərbaycan dili, rus dili,
orfoepiya.
Bildiyimiz kimi, dilimizdə qalın sait yanında qalın samitin, incə sait yanında isə incə samitin tələffüzü
ahəng qanununun (sinharmonizmin) tələbidir. Lakin azərbaycan dilində bəzi rus-avropa mənşəli alınma
sözlər vardır ki, onların orfoepiyası digərlərindən nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənir (bu sözlər rus
dilçiliyində incəliyi xüsusi işarə – “myaqkiy znak” hərfi ilə göstərilən sözlərdir). Bu fərqlilik qalın saitin
yanında təkcə qalın samit deyil, həm də incə samitin işlənməsi, iki və daha çox yanaşı gələn samitlərdən
birinin incə tələffüz olunması imkanları ilə bağlıdır. Müasir azərbaycan dili üçün yad olan bu hallar rus
dilində qeyri-sinharmonik tipli fonetik struktur növlərini formalaşdırır. Bizim fikrimizcə, haqqında söhbət
gedəcək sözlərin tərkibində incə [l’] samitinin tələffüzü nəticəsində azərbaycan dilində də qeyri-sinharmonik
fonetik struktur növünün yaranmasına gətirib çıxara bilər.
Hal-hazırda televiziya, radio, teatr və digər mədəniyyət və elm mərkəzlərində fəaliyyət göstərən ali
təhsilli mütəxəssislərin nitqində “rol” sözünün son samiti incə tələffüz olunur: ro[l’] Bəzi sözlərdə bir neçə
qalın samitlə yanaşı gələn l samiti də incə tələffüz olunur: fo[l’]klor, koba[l’] t, ansamb[l’] , monok[l’] və s.
Prof. R.S.Məmmədov “Фонетическая структура слова русского и азербайджанского языков
(контрастивно-типологическое системное исследование)” adlı monoqrafiyasında birhecalı belə sözlər
barədə yazır ki, rol, vals və kreml sözlərində l samiti incə, yəni, [l’] kimi tələffüz edilir. Müəllif bu baxımdan
öz nəzəriyyəsində belə sözləri tərkibindəki saitin incə və ya qalınlığından asılı olaraq,S1.1 vəS1.2
qruplarına ayırmışdır. Birinci qrupa [rol’] və [val’s] sözləri, ikinci qrupa isə [kr’em’l’] sözü daxil edilmişdir
[5.240].
Dilimizdə bu sözlərin incə tələffüz variantı, yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, müəyyən sosial qruplara
mənsub olan şəxslərin nitqində baş verir. Təbii ki, incə tələffüz variantı hələ dilimiz üçün tam “vətəndaşlıq
hüququ” qazanmayıb. Bu barədə müəllif yazır: “Düzdür, qeyd olunan (rol, vals. – M.R.) və bu kimi sözlərdə
incə [l’] samitinin düzgün tələffüzü dilönü saitlərin yanında işlənmədiyi halda, yəni, damaq ahəngi ilə
şərtlənmədiyi fonetik mövqedə yüksək nitq üslubunun, səhnə tələffüzünün göstəricisidir. Bununla belə,
unutmaq olmaz ki, hər bir yenilik özünə günəş altında birdən-birə yer tapmır, həyata tədricən daxil olur.
Әbəs yerə dahi Höte iddia etmirdi ki, hər bir yeni ideya 3 qiymətləndirmə pilləsindən keçir: 1. “Bu
cəfəngiyyatdır!”  2. “Burda nə isə var.” 3. “Bunu kim bilmirdi ki?!”
Bu fikirləri mövzumuza tətbiq etsək, müasir azərbaycan dilində [l’] samitinin “dilönü saitlə qonşu
olmayan” mövqeyi, çox güman ki, hələ tam olaraq ikinci pillə deyildirsə də, artıq birinci pillə də deyildir.
Müasir azərbaycan dilində [l’] samitinin fonematik müstəqilliyi məsələsi (!) – bu, artıq cəfəngiyyat da
deyildir!” (rus dilindən tərcümə bizimdir. – M.R.) [4.200-201] .
Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, [l’] samitinin incə tələffüzü dilimizdə hələ ki, tam
“vətəndaşlıq hüququ” qazanmasa da, elm və mədəniyyət xadimlərinin nitqində artıq möhkəm yer tutur.
Yuxarıda qeyd olunan sözlər 1975-ci ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən
seçilmişdir. Qeyd edək ki, 2013-cü ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndə yer almış
belə birhecalı sözlərin sayı dubl, rubl, falş, pult və b.k. sözlərin hesabına daha da artmışdır.
Dilimizdə qalın sait və ya samitin yanında [l’] samitinin incə tələffüz olunduğu ikihecalı alınma sözlər
də az deyildir: binokl, monokl, ansambl, persol, parol, kobalt, palma, palto, pultlu, pultsuz, linkoln, ultra,
impuls, insult, alfons, multfilm, folqa, folklor, kontrol, kalka, kalmar, fevral və b.k.
Bu sözlər müxtəlif fonetik struktur növləri üzrə aşağıdakı cədvəldə qruplaşdırılmışdır.
Cədvəldən göründüyü kimi, [l’] samiti sözün əvvəlində iştirak etmir. Sözün ortasında [a], [o], [u] sait
səslərindən sonra işlənir, samit səslərindən sonra rast gəlinmir. Söz ortasında özündən sonra isə heç bir sait
səs işlənmədiyi halda, [f], [t], [s], [m], [n], [k], [q] samit səsləri işlənə bilir. Ancaq [l’] samitindən sonra ən
aktiv işlənən samit səslərdən- [t] 6 sözdə (ultra, insult, kobalt, palto, pultlu, pultsuz, multfilm), [m] 4 sözdə
(palma, kalmar, kulman, multfilm), [f] 4 sözdə (alfons, sulfid, sulfit, sulfat), [k] 2 sözdə (kalka, folklor),
qalan samitlər isə bir sözdə rast gəlinmişdir. Söz sonunda da qalın saitlərdən (parol, kefal, persol, fevral,
kontrol) və samitlərdən sonra (ansambl, binokl, monokl) l samiti incə tələffüz olunur [l’]. Müşahidələrimizə
görə, [l’] samiti daha çox arxa sıra [o] saitindən və [k] samitindən sonra incə tələffüz edilir.
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Cədvəl.Tərkibində [l’] samiti olan bir qrup ikihecalı alınma sözlərin fonetik struktur növləri
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fonetik struktur
növləri
at’tatt
attattt’
at’tta
it’tat’t
tatat’
t’it’at’
tatatt’
tatat’t
t’itatt’
tat’ta
t’it’tat’
tat’tat
tat’t’it’
t’it’tat’t
tat’tta
tat’ttat
tatttat’
tat’tt’it’t
Cəmi:

Yazıda
(orfoqrafiya)
alfons
ansambl
ultra
impuls, insult
parol
kefal (zool.)
monokl
kobalt
binokl
palma, palto, folqa,
kalka
persol, fevral
kalmar, kulman, sulfat
sulfit, sulfid
linkoln
pultlu
pultsuz, folklor
kontrol
multfilm

Şifahi nitqdə
(orfoepiya)
[al’fons]
[ansambl’]
[ul’tra]
[im’pul’s], [in’sul’t]
[parol’]
[k’ef’al’]
[manokl’]
[kobal’t]
[b’inokl’]
[pal’ma], [pal’to], [fal’qa], [kal’ka]
[p’er’sol’], [f’ev’ral’]
[kal’mar], [kul’man], [sul’fat]
[sul’f’it’], [sul’f’it’]
[l’in’kol’n]
[pul’tlu]
[pul’tsus], [fal’klor]
[kantrol’]
[mul’tf’il’m]
18 növ

Sözlərin
miqdarı
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
2
3
2
1
1
2
1
1
27 söz

Qeyd olunmuş ikihecalı sözlərdən əlavə, üç və daha çoxhecalı sözlər də vardır ki, onların tərkibində l
samiti incə tələffüz edilir. Məs: kalsium, maltalı, kalkulyator, folklorçu, folklorşünas, folqa-karton,
falsifikasiya, katapult, kulminasiya, kultivasiya, kulturist, kulturoloq, kultivator, funikulyor, sulfidin, sulfazol,
sulfanol, sulfoturşu və b.k.
[l’] samitinin incə tələffüz olunması bu sözlərin hər hansı fonetik struktur növ qrupuna daxil
edilməsində çətinlik yaradır. Yəni bu samitin qalın tələffüz olunması zamanı tərkibində incə saiti olmayan
sözlər ahəng qanununa tabe olub – sinharmonik, incə tələffüz olunması nəticəsində isə sözlər ahəng
qanununa tabe olmayıb, – qeyri-sinharmonik fonetik quruluşa malik olur. Bu səbəbdən, yuxarıda sadalanan
və onlara bənzər bir qrup alınma sözlərin tərkibində l samitinin qalın [l ] və ya incə [l’] tələffüz edildiyi
əsaslı şəkildə tədqiq olunması, fonetik eksperimentlərin aparılmasına ehtiyac vardır.
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В целях лингвопсихологического осмысления системы «цветофактов», цветообозначений
лучше всего и эффективнее всего, на наш взгляд, самым серьезным образом исследовать язык
паремиологического фонда того или иного языка. За последние годы возрос интерес к когнитивным
исследованиям, одной из целей которых является реконструкция языковой картины мира и
выявление в ней национально-специфического, которое отображается в языке за счет индивидуально
сформировавшейся картины мира определенного этноса. Особая роль отводится фразеологии, так как
по мнению многих исследователей именно фразеологизмы «служат средством освоения мира
человеком, в них фиксируются, хранятся и воссоздаются его чувства, эмоции, ощущения, оценки,
настроения». На этом основании постулируется наличие особой, фразеологической картины мира,
«фиксируемой фразеологическими средствами языка и рассматриваемой как языковой феномен
национально-культурного наследия, которая особенно ярко раскрывает национально-культурную
специфику различных языков» [5,76]. Особенности же фразеологических единиц разных этносов, по
мнению В. Копыловой, «определяется религией и историей, обычаями и традициями, природными
условиями и ценностными системами конкретной нации» [5, 90].
Большое количество
фразеологических оборотов русского языка составляют категорию света – тьмы, что можно сказать и
относительно азербайджанского языка.
В паремиофразеологическом лексиконе русского и азербайджанского языков «цветовая гамма»
представлена, в основном, обозначениями черный и белый. Изредка некоторые пословично
фразеологические конструкции включают слово «красный». Цветокомпонент красный имеет
значение ʻглавного, центральногоʼ: «красный двор» – место в барской усадьбе около дома с
цветниками, предназначенное для отдыха [6, 142]; выражение «красной нитью» несет семантику
отчетливо выделяющейся, господствующей мысли, идее в чем-либо. Основная масса этих
пословичных единиц, как азербайджанском языке, построена на понятии белый-черный (ağ-qara).
Что касается слова красный, то в русском языке с этим словом известны следующие пословицы,
поговорки: Красен как солнышко; Красен как алый цвет; Ясен месяц красно солнышко; Вянет и
красный цвет; Он красным девушкам во сне снится; Красны похороны плачем, свадьба песнями;
Глупому мужу красная жена дороже красного яйца; Продавец в красных сапожках ходит (с
деньгами); Рад дурак красному; Красную жену не в стенку врезать (не картинка); Красный огонь в
печи – к морозу и т.д. – всего около пятидесяти [4, т. II, с. 187-188]. И большинство этих слов
употреблены в роли сказуемого – предиката (Красна изба пирогами). Здесь же приводятся
фразеологизмы, какие только есть в русском языке – красная изба (белая, с трубой и с печью изразчатой
и красными косящатыми окнами и рамами); Красный угол в избе (где иконы), красное крыльцо (переднее,
парадное, приемное), красный молодец, красный денек (ветряный), красная пора (раздолье, достаток),
красное солнышко (привет), красное словцо (острая шутка), красная горка (фомина неделя), красный
стол (угощение у родителей жениха на другой день после брака).
Материал паремиофразеологического фонда русского и азербайджанского языков дает
достаточно материальных иллюстраций. Хочется еще раз упомянуть о том, что черное и белое –
понятия, связанные не столько с колористическим восприятием мира исторически «цветослепыми»
народами или средневековым человеком, сколько с восприятием цельного, целостного черно-белого
мира, черно-белой организованной физической среды. Черное и белое осмыслялось не как цвета; это
было намного сильнее цветоощущения. День и ночь воспринимались как два противоположных мира
– добра и зла, благополучия и мрака и т.п. – как некие силы, борющиеся между собой.
Человек был каким-то сторонним наблюдателем этой борьбы солнца и мрака, света и тьмы. Все
это приводило к тому, что черное и белое исторически воспринимались в качестве целостной
энергии, энергийного начала, которое существовало во времени и пространства. Пространственновременное начало этой оппозиции придавало ей определенный мистический смысл, который, естественно, находил отражение и в языке. Видимо, поэтому основная масса
«цветовых»
паремиологических единиц включают слова «черный» и «белый» («ağ» və «qara»). Некоторые из этих
конструкций построены даже на характерологических показателях этих цветов:
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– Qaradan artıq rəng yoxdur [3, с. 16];
– Qaradan artıq boyaq olmaz[2, с. 18]);
– Qaradan oyana rəng yoxdur [2, с. 181];
– Ağ divara hansı rəng çəksən tutar [1, с. 2];
– Ağa ağ deyiblər, qaraya – qara [2, с. 17]
Ср: Бело – бело, черно – черно [1, с. 2].
Смысловое толкование этих выражений, как видно, синонимично их аксиоматическому
содержанию – фактической безусловности. Логико-философское (концептуальное) толкование опирается
на степень иносказательности (метафоричности) пословицы. Прямой смысл, который содержится в
пословице, составляет ее внутреннюю форму, тогда как «формула народной мудрости» живет благодаря
той формы (и масштаба) абстракции, которую передает концептуально-логическое значение. В
подтверждение сказанного обратимся к смыслу пословицы «İlanın ağına da lənət, qarasına da» (Ср.
Собака бела, собака черна – все один собачий дух; Бела овца, сера овца – один овечий дух). Понятно,
что здесь имеется в виду не конкретный цвет змеи. Белое – черное как смысловая оппозиция
включена в систему не цветов, а сторон другой оппозиции (более обобщенной) – светлоты и степени
«темности», столкновения сущностных начал, природных данных: ağ ilan – zəhərsiz ilan, ziyansız ilan (т.е.
вид неядовитых змей), qara ilan – zəhərli ilan, ziyankar və qəlbiqara ilan (вид жизненно опасных, ядовитых
змей). Иначе говоря, выражение «İlanın ağına da lənət, qarasına da» построено на стыке разграничения
«ядовитая – неядовитая» (добрая – злая), хотя для формулировки основного смысла» змея всякая наводит
ужас по природе своей» выбрана оппозиция «белая – черная».
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Azərbaycan dilçiliyində antonimlərlə bağlı tədqiqat işlərində dərəcələnən və ya qradual antonimlik az
öyrənilmişdir [1; 2; 3; 4 və s.].
Ziddiyyət formasına görə, Azərbaycan dilində dərəcələnən antonimlər çoxluq təşkil edir.
O.N.Lixaçeva rus və ingilis dillərində də kontrar əksliyi ifadə edən qradual antonimlərin digər ziddiyyət tipli
antonimlərlə müqayisə çox olduğunu qeyd etmişdir [5, s.74]
Antonimliyi əmələ gətirən əlamət müxtəlif səviyyələrdə özünü göstərir. Məsələn, tall – short
misalında boy əlaməti müsbət və mənfi istiqamətdə qütbləşmişdir. Hot – cold misalında temperatur fərqi
mənfi və müsbət istiqamətdə qütbləşmənin əsasında durur.
M.İ.Fomina göstərir ki, antonimlər leksik paradiqmanın qütblərində yerləşir. Bununla belə, onların
arasında əlaməti müəyyən dərəcədə azalma və çoxalma ilə ifadə edən başqa sözlər də ola bilər. Həmin
sözləri ardıcıllıqla düzsək, sol qütbdə yerləşən sözdən sağ qütbə doğru düzülən sözlərdə əlamətin azalması,
nəhayət digər əlamətə keçid və sağ qütbün sonuna doğru əlamətin güclənməsi müşahidə olunur. Belə düzülüş
əlamətin güclənməsi ilə dərəcələnmə şəklindədir. Belə antonimlərə dərəcələnən və ya qradual antonimlər
deyilir. Bu termin latın gradatio-tədricən artma sözündəndir. Semantik qradasiya məna strukturunda
keyfiyyət dərəcəsi olan antonimlərə xasdır. Başqa antonimlərdə qradasiya əlaməti yoxdur [6].
111

Dərəcələnmə və ya qraduallıq əlaməti olan antonimlərdə qütbdəki sözlər arada yerləşən sözlərlə əvəz
oluna bilir. Belə əvəzetmə ünsiyyət zamanı nitqə nisbi hörmət çaları vermək üçün istifadə edilir. Kobudluğu,
kəskinliyi aradan qaldırmaq məqsədilə istifadə olunan sözlər evfemizmlər (yunan ευφήμη: evf-yaxşı+phemidanışıram) adlanır. Bu baxımdan ədəbiyyatda bəzən antonim evfemizimlər termini işlədilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür qütbləşmə zamanı aralıq qarşılaşdırma mümkündür: short-medium;
hot-warm, coll-chilly, warm-cool və s. Yuxarıda verilmiş nümunələr kök antonimlərə aiddir. Burada antonim
cütlər müxtəlif köklərdən təşkil olunmuşdur. Onlar həm də polyar anlayışları bildirirlər. Belə antonimlərə
polyar antonimlər də deyilir. Aralıq antonimlər dərəcələnmiş antonimlərdir. Qarşılaşdırma eyniköklü sözlər
üzrə də mümkündür: happy-unhappy, regular-irregular. Bu cür antonimlərdə əks mənanın alınması üçün
birinci sözə qrammatik sözdüzəldici vasitə, affiks artırılır. Belə hallarda əlamət tam əhatə olunmur, polyarlıq,
qütbləşmə əmələ gəlmir. Başqa sözlə desək, bu antonimlər dərəcələnmir, ilkin anlayışı bildirir. Düzəlmə
formasına görə belə antonimlər kök antonimlərə qarşı qoyulur və derivativ antonimlər adlandırılır. Beləliklə,
antonimlər qarşı-qarşıya qoyulma dərəcəsinə görə tiplərə bölünür: polyar və dərəcələnən antonimlər.
Antonimliyin düzəlmə üsuluna görə tiplər kök və derivativ antonimlərdir.
Eyniköklü antonimlər sözdüzəltmə nəticəsində əmələ gəlir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bəzən
affikslərin artırılması bəzən zəif əksliyi ifadə edən sözlərin düzəlməsinə səbəb olur. Belə cəhət rus dilində
daha aşkar hiss olunur. Rus dilində sifət və zərflərə “ne-”, “bez” önlüklərinin artırılması zəif əkslik yaradır:
molodoy-nemolodoy. Bu zaman həqiqi antonim cütündə olduğundan çox zəif əkslik ifadəsini tapır (Müq. et.:
молодой –старый, молодой -немолодой).
Belə vasitələrlə düzələn antonim cütlərinin antonim paradiqmanın kənar qütb elementləri əsasında
olması nəzərə alınmalıdır.
L.N.Dudko və M.Mirzoyeva konkret mənalı sözlərə antonimliyin xas olmadığını qeyd edirlər [7, s.26].
Antonimlik hadisəsində hər cür qütbləşmə dərəcələnməyə əsas vermir. Dərəcələnən antonimlərdə
qütblər bir-birindən maksimal uzaqlıqda yerləşir. Burada uzaqlıq yalnız məsafə anlamında deyildir. Uzaqlıq
keyfiyyət, kəmiyyət və s. fərqini ifadə edə bilər. Məsələn: acı-şirin, yaxşı-pis, əvvəl-axır, gözəl-çirkin və s.
Antonim cüt iki sözdən ibarətdir. Iki sözdən hər birinin ifadə etdiyi predmet, obyekt, əşya, keyfiyyət,
kəmiyyət, istiqamət, hal, hərəkət və s. digərinin ifadə etdiyi mənanı həmişə inkar etmir. Әks mənalılıq
qarşılaşdırma zamanı maksimum aktuallaşır. Qalan hallarda antonim cütün ikinci tərəfi assosiativ təsəvvür
olunur.
«Acı» «şirin» haqqında təsəvvür oyatdığı kimi, «şirin» da «acı» barədə təsəvvür oyadır. Bu, leksik
səviyyədə həmişə özünü göstərir. Lakin dilin sintaktik yarusunda assosiativ obraz dəyişkəndir. Məsələn,
«Alma şirindir» cümləsi və «şirin alma» söz birləşməsi «şirin» sözünün antonimi olan «acı» ilə bağlı
təsəvvür doğurmur. Çünki «alma» üçün acılıq təsadüfi keyfiyyətdir. Ona görə təsadüfi keyfiyyətdir ki,
həyatda «acı alma»nın olması da mümkündür. Məsələn, dəyməmiş alma, dərmanlanmış alma, xarab olmuş
alma və s.
«Alma şirindir» cümləsi daha çox əks qütb kimi «turş alma» haqqında təsəvvür oyadır. Onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, turşaşirin, turşməzə almalar da vardır.
Alma sözü ilə bir ətrafda götürüldükdə «turş» və «şirin» məntiqi əksliyi ifadə edir. Belə olan halda,
«turş-şirin» antonim cütü əmələ gətirmiş olur. Leksik səviyyədə bu qəbul olunmur. Kontekstual səviyyədə
isə bunu qəbul etmək olur. Antonimlik leksik səviyyəyə aid linqvistik hadisə olduğundan turş və şirin
sözləri arasında diametral və məntiqi əkslik qeydə alınmadığına görə onlar antonim sayılmırlar. «Acı çay» və
«şirin çay» söz birləşmələrindən ikincisində «şirin» sözü müstəqim mənasında işlənir. «Şirin çay» şəkər
qatılmaqla dad keyfiyyəti dəyişdirilmiş, şirinləşdirilmiş çaydır. «Şirin çay» söz birləşməsi ilə qütbləşmədə
çayın neytral vəziyyəti durur. Bu, şəkər qatılmamış çaydır. Ona sadəcə «çay» da demək olar. Lakin «çay»
sözü «şirin çay» söz birləşməsi ilə qarşılaşdırılmır. Qarşılaşdırma «acı çay» - «şirin çay» səviyyəsində baş
verir. «Açıq çay» və «tünd çay» söz birləşmələrində «açıq» və «tünd» komponentləri rəngin keyfiyyətini
bildirmək baxımından antonim cüt təşkil edir. Bu iki söz üçün rənglərdə neytral vəziyyəti bildirən söz də
vardır.
Açıq sarı – sarı – tünd sarı
Açıq qırmızı – qarmızı –tünd qırmızı
Analoji qaydada açıq çay – (normal) – tünd çay sırasını qurmaq mümkündür. Lakin «acı çay» və
«şirin çay» birləşmələrində belə neytral aralıq vəziyyət yoxdur. Çay - şirin çay sırasında intensivləşmə
şirinliyin miqdarı ilə bağlanır.
Çay – kəmşirin çay – şirin çay –çox şirin çay.
Keyfiyyət həmişə müəyyən bir predmetə aid olur. Әks təqdirdə keyfiyyət özünü göstərə bilməz.
Keyfiyyətin diametral əks tərəfləri və neytral vəziyyəti vardır. Keyfiyyət əksliyin hər iki istiqamətində
intensivləşəndir. Məsələn,
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Acı – acıtəhər – normal – şirintəhər – şirin.
Soyuq– soyuqtəhər – normal–ilıq –isti.
Keyfiyyəti predmetə aid etdikdə bəzən müəyyən istiqamətdə intensivləşmə getmir.
Çay-kəmşirin (şirintəhər) çay-şirin çay.
Bu sırada çayın keyfiyyətinin acı istiqamətində intensivləşməsi baş vermir. Әgər keyfiyyətin
şiddətləndirmə (sifətin şiddətləndirmə) dərəcəsini (çox/lap şirin çay) nəzərə almasaq yuxarıdakı sırada
qütbləşmədə solda neytral vəziyyət, sağda keyfiyyətin normal maksimallıq həddi (şirin) durur. Iki qutb və
aralıq vəziyyət vardır (I qütb: çay; aralıq vəziyyət: kəmşirin çay; II qütb: şirin çay). Belə hallarda dildə
qarşılaşdırma üçün tam əsas yaranır. Yəni qütblərin, qütb və aralıq vəziyyətin müqayisəsi mümkündür,
gerçəkdir. Madam bir predmetin keyfiyyətcə fərqlənən üç növü vardır, onlar müqayisə olunandır və dil bu
müqayisəni dil vasitələri ilə ifadəsini gerçəkləşdirməlidir. Çay-şirin çay qarşılaşdırmasında çatışmazlıq
vardır. İkinci tərəfdə keyfiyyətin müsbət istiqamətdə intensivləşmə dərəcəsi göstərilir, birinci tərəfdə isə
intensivləşmə, keyfiyyət dəyişməsi haqqında informasiya yoxdur. Әslində çay neytral vəziyyəti ifadə
etdiyinə görə onun keyfiyyətə görə əlavə təyin olunmasına ehtiyac yoxdur. Lakin intensivləşmə
biristiqamətli olduğundan aralıq mövqedə kəmşirin/şirintəhər çay durur. Bu, çayın neytral vəziyyətini
göstərməsə də, qütb deyil, aralıq mövqeni tutan haldır. Müqayisə isə qütblərarasıdır. Məhz bu cəhətdən dil
belə müqayisəni gerçəkləşdirərkən qütbün birində istifadə olunan keyfiyyət göstəricisinin antonimini digər
qütbə şamil edir. Keyfiyyətin limit hədlərinin müqayisəsinin dil vasitələri ilə ifadə edilməsində çox zaman bu
cür seçim, yəni antonim cütün ikinci və ya birinci tərəfinin seçimi reallaşdırılır. Nəticədə acı çay – şirin çay
qarşılaşdırması yaranır. Yəni çay keyfiyyətinə görə acı olmasa da o, qütblər üzrə müqayisə zamanı acı çay
kimi təqdim olunur.
«O, səhərlər şirin çay da içməzdi. Bir stəkan acı çay içib çölə çıxır, üstündən bir siqaret çəkərdi».
«Şirin» keyfiyyəti bir sıra meyvələrə aid olduqda keyfiyyət bir istiqamətdə «şirin»ə doğru, əks
istiqamətdə isə «turş»a doğru intensivləşir. Bu zaman orta neytral vəziyyət qalır. Məsələn,
Turş alma-turşməzə alma-alma-kəmşirin alma-şirin alma
Turş alça-turşməzə/turştəhər alça-alça-kəmşirin/şirintəhər alça-şirin alça
Turş nar - turşməzə nar - nar - kəmşirin (mələs) nar - şirin nar və s.
Qutblərarası müqayisə zamanı keyfiyyətin məntiqi əks tərəflərindən biri «turş» sözü olur. Nəticədə
keyfiyyət əksliyi «turş-şirin» söz cütləri ilə ifadəsini tapır. Deməli, turş və şirin antonim cütü təşkil edir.
Aparılan təhlil iki məsələyə aydınlıq gətirir. Birincisi, keyfiyyət biristiqamətli intensivləşdikdə
sintaktik səviyyədə müqayisə zamanı predmetin keyfiyyətinin mənfi və müsbət istiqamətdə maksimal
intensivləşməsini bildirən sözlər işlədilir (acı çay-şirin çay; acı qəhvə-şirin qəhvə). Ikincisi, predmetə xas
olan əks keyfiyyətlər bir-biri ilə antonim cüt yaradır (turş-şirin); turş nar-şirin nar).
Antonimlərin bir qismində eyni bir keyfiyyətin, xassənin, hərəkətin və s. müxtəlif dərəcəsini ifadə
edən semantika özünü göstərir. Belə antonimlərdə məntiqi olaraq dərəcələnmə imkanı vardır: gənc-orta yaşlı
– ahıl – qoca. Bir sıra antonimlər (məsələn, konversivlər) dərəcələnmə əlamətinə malik deyillər. Məsələn,
ana-ata, kişi-qadın və antonimlərdə aralıq mövqeyə heç bir söz girə bilmir.
Qradual antonimlərin yaratdığı sıranın təşkiledicilərinin bir-birinə yaxınlaşma və uzaqlaşma dərəcələri
vardır. Tam əkslik qütblərdə yerləşən vahidlərdə özünü göstərir. Aralıq vahidlərdə yaxınlaşma dərəcəsinin
ölçülmə miqdarı bəlli olmur. Yəni kəmşirin və şirin sözlərinin hansı səviyyədə bir-birinə yaxın olmasını
dəqiq təyin etmək mümkün deyildir. Kəmşirin “şirin keyfiyyətinin natamamlığını göstərirsə də tamlama
ölçüsü barədə məlumat daşımır.
Beləliklə, aydın olur ki, dərəcələnən antonimlərdə tamlıq şərti nisbi səciyyə daşıyır. Qütbdə yerləşən
antonimlər tamlıq dərəcəsini dəqiq göstərmir. Bu cür cütlər yalnız kontekstdən təcrid olunmuş şəkildə birbirini sanki tamamlayır. Lakin onları müəyyən kontekst daxilinə saldıqda qütbləşmənin nisbi səciyyə
daşıması qənaətinə gəlmək olur.
Dildə bir-biri ilə müəyyən meyara görə qütbləşmə yaradan söz cütləri antonim münasibət yaradır.
Antonimlik dil vahidlərində əkslik, ziddiyyət, əlamət, yaxud keyfiyyətin varlığı və yoxluğu, iki vahidin
müəyyən cəhətdən bir-birini tamamlaması nəticəsində meydana çıxır. Antonim münasibəti təyinetmə
meyarları arasındakı fərqlilik onları müxtəlif növlərə ayırmağa əsas verir. Qradual antonimlər ayrıca bir növ
təşkil edir. Qradual antonimlərdə antonimik münasibət qütblərdə yerləşən vahidlər arasında şərti mənfi və
müsbət istiqamətlərdə əlamət və ya keyfiyyətin intensivləşmə dərəcəsinə görə fərqlənən əlavə vahidlər
yerləşir. Müxtəlifsistemli dillərdə, o cümlədən ingilis və Azərbaycan dillərində qradual antonimlər müəyyən
çoxluq təşkil edir. Bir dildə olan qradual antonimlərin başqa bir dildə də qarşılığı olur. Qütblərdə duran
sözlərin qarşılıqları qradual antonim cütü yaradır və qraduallığın sistem səciyyə daşımasını təsdiq edir.
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bildirən isimlər, hərf birləşmələri, apostrof, atalar sözləri və zərb məsələlər.
Müasir ingilis dilində ismin bəzi qrammatik əlamətləri Azərbaycan dilindəki ismin qrammatik
əlamətləri ilə oxşarlıq təşkil edir. Məsələn, ismin konkretlik və mücərrədliyi, tək və cəm olması, ümumi və
xüsusi olması və s. Eləcə də ingilis dilində ismin cəminin düzəldilməsi bizim lazım dilimizdə ismin cəminin
düzəldilməsinin həm oxşar, həm də fərqli cəhətləri vardır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dilində ismin cəmini
düzəltmək üçün yalnız bir şəkilçidən – lar (lər) şəkilçisindən istifadə olunur. İngilis dilində ismin cəmini bir
neçə yolla düzəltmək olsa da, əsas cəm şəkilçisi –s (es) şəkilçisidir. Azərbaycan dilindəki cəm şəkilçisinin
(lar) sözün sonunda gələn samitdən asılı olaraq tələffüz zamanı dəyişilməsi xüsusiyyəti ingilis dilindəki –s
(es) şəkilçisi üçün də xarakterikdir. Məsələn, Azərbaycan dilində – atlar [a; t; d; a; r], – gəlinlər [g; ə; l; i;
n; n; ər].
İngilis dilində - boys [boiz], - noses [nouziz] və s. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq ingilis dilində
bəzi isimlər kökü dəyişməklə cəm formaya düşür. Məsələn: a man – men, a foot – feet, a woman – women
və s. Azərbaycan dilində bir cəm şəkilçisi olmasına baxmayaraq ingilis dilində başqa cəm şəkilçisi də var.
Bu – en şəkilçisidir. Məsələn, ox – oxen, child – children. Azərbaycan dilində mürəkkəb isimlərin cəmini
düzəldəndə həmin sözlərin sonuna – lar (lər) şəkilçisi artırılır. [1, 39] İngilis dilində isə mürəkkəb ismin
cəmini düzəltmək üçün, adətən, cəm şəkilçisi həmin mürəkkəb sözün əsas komponentinə artırılır.
Azərbaycan dilində heç vaxt mürəkkəb isim əsas və ya əlavə komponentə parçalanmır.
Bildiyimiz kimi, bizim dilimizdə alınma isimlərin cəmi də elə sözün sonuna – lar (lər) şəkilçisi
artırmaqla düzəlir. Məsələn, qanun-qanunlar. Amma ingilis dilində bir sıra alınma isimlərin cəmi alındığı
dilə uyğun, yəni o dildə olduğu kimi düzəldilir. Әgər söz yunan dilindən ingilis dilinə keçibsə, onda həmin
sözün cəmi ingilis dili qaydalarına görə deyil, yunan dili qaydalarına uyğun düzəldilir. Qeyd etdiyimiz kimi,
bu bütün alınma isimlərdə deyil, bir sıra isimlərdə müşahidə edilir. Məsələn: datum-data, crisis-crises. İngilis
dilində elə isimlər vardır ki, onlar həmişə cəmdə işlənir. Məsələn: trousers-şalvar, scissors-qayçı, glasseseynək, pyjmas-penjama. Bizim dilimizdə isə belə sözlər yoxdur. [2, 26]
“Azərbaycan dilində isimlərin kəmiyyətə görə dəyişməsi”: Azərbaycan dilində isimlər cəm
şəkilçisi qəbul edərək cəmlənir. Şəkilçisi: -lar, -lər. Cəm şəkilçisi qəbul etməmiş isimlər təkdə, cəm şəkilçisi
qəbul etmiş isimlər cəmdə hesab olunur. Təkdə olan isimlər əşyanın ümumi adıdır və qrammatik cəhətdən
təkdə hesab olunur; cəmdə olan isimlər isə eyni əşyanın çoxluğunu bildirir.
Xüsusi isimlərin cəmlənməsi. Nitqdə bəzən xüsusi isimlər də cəm şəkilçisi ilə işlənir. Xüsusi isimlər
cəmlənəndə də ilk hərfləri böyük yazılır: Xətailər, Vaqiflər.
Topluluq bildirən isimlər. İsimlərin bir qismi heç bir şəkilçi, heç bir köməkçi vasitələr olmadan
topluluq bildirir. Topluluq bildirən isimlər təklik bildirən isimlərlə qarşı-qarşıya dayanır. Cəm isimlər və
topluluq bildirən isimlər aşağıdakı cəhətlərdən fərqlənir:
 Cəm isimlər -lar, -lər şəkilçisi ilə formalaşır, topluluq bildirən isimlərin topluluq məzmunu onların
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öz daxilində olur.
 -lar, -lər şəkilçisi qəbul etmiş isimlər qrammatik cəhətdən cəmlənmiş isimlərdir, topluluq bildirən
isimlər isə cəm isimlər deyil.
 Topluluq bildirən isimlərə də -lar, -lər şəkilçisi əlavə edib onları cəmləndirmək olur. Әgər topluluq
bildirən isimlər cəm isimlərdən fərqlənməsəydi, onlara cəm şəkilçisi əlavə etmək olmazdı.
“İngilis dilində isimlərin kəmiyyətə görə dəyişməsi”: İsimlərin əksəriyyəti “s” şəkilçisi
vasitəsilə cəmlənir. (kitab)-book+s=books. Bu şəkilçi ingilis dilində qrammatik və leksik şəkilçi kimi işlənir.
Qrammatik şəkilçi kimi –s sonluğu aşağıdakı hallarda özünü göstərir:
–s (-es) ismin kəmiyyət kateqoriyasının göstəricisi kimi tək isimlərdən cəm isimlərin yaranmasında
(The Plural Form) işlənir və -lar, - lər cəm göstəricisi kimi Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. [3, 64]
Məsələn:
a pen - pens (qələmlər), a book - books (kitablar),
a bench - benches (skamyalar), a doctor - doctors (həkimlər) və s.
Sonu “x”, “s”, “ss”, “sh”, “ch”, “tch” hərf və ya hərf birləşmələri ilə bitən isimlərin cəm
forması “es” şəkilçisi vasitəsilə düzəlir.Məsələn:
(tülkü)-fox-foxes, (avtobus)-bus-buses, (sinif)-class-classes
(kol)-bush-bushes, (kilsə)-church-churches, (qol saatı)-watch-watches
Әgər ismin sonu “y” hərfi ilə bitərsə və “y” hərfindən əvvəl samit səs gələrsə, “y” hərfi “i”hərfin
çevrili, r və üzərinə “es” cəm şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn:
(bəbə)-baby-babies, (şəhər)-city-cities, (ölkə; kənd)-country-countries
Aşağıdakı isimlər cəmlənərkən sonlarındakı “f” hərfi “v” hərfinə çevrilir və üzərinə “es”cəm şəkilçisi
əlavə edilir. Məsələn:
(canavar)-wolf-wolves, (şkaf, rəf)-shelf-shelves, (öz, özü)-self-selves,
(oğru)-thief-thieves, (bıçaq)-knife-knives, (arvad-həyat yoldaşı)-wife-wives
(şərf)-scarf-scarves, (yarpaq)-leaf-leaves, (çörək dilimi)-loaf-loaves,
(yarı, yarısı)-half-halves, (ömür, həyat)-life-lives, (buzov)-calf-calves
Cəm isimlərin yiyəlik halında işlənməsi (Possessive/Genitive Case): İsimlərin yiyəlik halını
düzəltmək üçün isimlərin sonuna /’s/ (apostrof +s) və /’/ (apostrof ) artırılır. [4, 53]
1. Cəm forması “s”, “es”, “ies”, “ves” şəkilçiləri ilə düzələn və həmişə cəmdə olub sonları “s” hərfi
ilə bitən isimlərin yiyəlik halı həmin sözlərin sonuna yalnız apostrof/’/ əlavə etməklə düzəlir:
interesting books-interesting books’ maraqlı kitablar-maraqlı kitabların
those boys-those boys’ bu oğlanlar-bu oğlanların
the teachers-the teachers’ müəllimlər-müəllimlərin
our cities-our cities’ bizim şəhərlər-bizim şəhərlərin
2. Bütün sayıla bilən tək və sayıla bilməyən isimlərin yiyəlik halını düzəltmək üçün/’s/-dən istifadə
olunur:
the red book-the red book’s
this information-this information’s
qırmızı kitab-qırmızı kitabın
bu məlumat-bu məlumatın
3. Cəm forması köklərindən dəyişərək düzələn və həmişə cəmdə olub sonu “s” hərfi ilə bitməyən
isimlərin yiyəlik halını düzəltmək üçün /’s/-dən istifadə olunur:
man-man’s-men’s, people-people’s, woman-woman’s-women’s, police-police’s,
child-child’s-children’s, cattle-cattle’s, ox-ox’s-oxen’s.
4. Təki və cəmi eyni olan isimlərin yiyəlik halı /’s/ ilə düzəlir:
(balıq)-fish-fish’s
balığın-balıqların
(maral)-deer-deer’s
maralın-maralların
(qoyun)-sheep-sheep’s
qoyunun-qoyunların
5. Today, tomorrow, yesterday sözlərinin yiyəlik halı /’s/ ilə düzəlir.
(bugün)-today-today’s
(sabah)-tomorrow-tomorrow’s
(dünən)-yesterday-yesterday’s
6. Mürəkkəb isimlərin yiyəlik halı sadəcə olaraq sonuncu sözə /’s/ və ya /’/ əlavə etməklə düzəlir.
Cəmlənərkən: iki ismin arasına sözönü girərsə, birinci isim əsas komponent sayılır və həmin isim
cəmlənir.
Tək
Cəm
Tək (yiyəlik)
Cəm (yiyəlik)
(qayınana)-mother-in-law---mothers-in-law mother-in-law’s---mothers-in-law’s
(qayınata)-father-in-law--- fathers-in-law
father-in-law’s--- fathers-in-law’s
115

(qayın)-brother-in-law---brothers-in-law
brother-in-law’s--- brothers-in-law’s
(baldız)-sister-in-law--- sisters-in-law
sister-in-law’s--- sisters-in- law’s
(baş redaktor)-editor-in-chief---editors-in-chief editor-in-chief’s---editors-in-chief’s
isim+isim olarsa, ikinci isim əsas komponent sayılır və həmin isim cəmlənir.
Tək
Cəm
Tək (yiyəlik)
Cəm (yiyəlik)
school boy-school boys
school boy’s--------school boys’
school girl-school girls
school girl’s--------school girls’
school bus-school buses
school bus’s--------school buses’
İngilis dilində də bir çox saylar vardır ki, daha çox atalar sözləri və zərb məsələlərdə öz əksini
tapmışdır:
1. “Two days over, one fone seldom agree.” – “İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.”
2. “One man, no man.” – “Tək əldən səs çıxmaz.”
3. “One man`s fault is another man`s lesson.” – “Birinin səhvi digəri üçün həyat dərsidir.”
4. “Measure twice, before you cut once.”– “Yüz ölç, bir biç.”
5. “All fingers are not alike.” – “Beş barmağın beşi də bir olmaz.”
6. “Who knows most, speaks least.” – “Çox bilən az danışar.” (kəmiyyət məzmunlu)
7. “To kill two birds with one stone.” – “Bir daşla iki quş vurmaq.”
Bundan başqa Azərbaycan dilində tərkibində say olan frazeoloji birləşmələr kifayət qədər çox
deyildir. Məhz buna görə onları, fərqləndirici əlamətlərinə görə tiplərə ayırırlar.
Misal üçün:
“bir ağız, bir ağızdan, bir baş, bir başa, bir nəfəsə, bir sözlə, birdən ikiyə, bir könüldən min könülə, dörd
nala, ikiəlli yapışma, həftə səkkiz mən doqquz “ və s. İngilis dilində say tərkibli frazeoloji vahidlər müəyyən
qədər olsa da çox hallarda istər atalar sözləri və zərb məsələlərdə, idiomlarda, istərsə də digər leksik
birləşmələrdə işlənsələrdə, öz mənasını tam sürətdə göstərmir. Azərbaycan dilində tərcümədə tamamilə
başqa mənada işlənir. [5, 74]
Misal üçün:
1. “Score twice before you cut once.”(proverb) – “Məsləhətli don gen olar.”
2. “Six of one and half a dozen of the other.”(proverb) – “Su axar, çuxurunu tapar.”
İngilis dilində:
1. The first breath is the beginning of death. (proverb) – Dünyaya gəliş ölümə getməyin başlanğıcıdır.
2. One man, no man. (proverb) – Tək əldən səs çıxmaz.
“İki” kəmiyyət kateqoriyalı vahidlərdə “iki” sayı bir növ cütlük, qoşalıq, əkizlik bildirir. Misal üçün
“Onun əkiz qardaşları var. O qoşa çinar altında oturub fikrə dalmışdı. Bu sözlər bir növ üslubi məqamlarda
işlədilir, fikrin obrazlı, təsirli verilməsinə xidmət edir.
İngilis dilində:
1. Think twice before you speak once or first think, then speak. (proverb) – Әvvəl fikirləş, sonra danış.
2. The first blone is as much as two. (proverb) – Yaxşı başlanğıc işin yarısıdır.
“Üç” kəmiyyət kateqoriyalı vahidlərdə “üç“ sayı atalar sözü, dastanlar, xalq ədəbiyyatı, janrlarda
daha çox işlənir. Misal üçün “Atalar üçə qədər deyib” (atalar sözü), “Birdən üç göyərçin gəlib sərv ağacının
başına qondu”. Rus dilində üç və üçə bölünən saylar sevimli rəqəmlər hesab olunur.
İngilis dilində:
1. Three may keep a secret if two of them are dead. (proverb)
– Üç adam sirri yaxşı saxlıyar,əgər onlardan ikisi ölüdürsə.
2. Three think are not to be trusted : A cow's horn,a dog's tooth and a horse's hoof. (proverb)
– Üç şeyə inanmaq olmaz: inəyin buynuzuna, itin dişinə, atın təpiyinə.
“Dörd” sayı daha çox kəsr saylarında öz əksini tapır. Misal üçün “Әrzağın dörddən biri əhali
arasında bölündü. “Kainatın ilkin əsası dörd ünsürdə təşkil olunub (torpaq, od, su, hava).
“Dörd” sayı say təklifli sabit söz birləşmələrində məcazlaşaraq müxtəlif mənalar ifadə edir. “Dörd
gözlə” ifadəsi, əsasən, səbirsizliklə, diqqətlə mənasını ifadə edir.
İngilis dilində:
Four eyes can see better, more than two (proverb)
– Dörd göz iki gözdən daha yaxşıdır.
“Beş” sayı rəmzi olaraq ən yaxşı qiymət mənasında öz əksini tapır.
Misal üçün: “O dərslərindən beş aldı”. Bəzən dilimizdə “beş” sayı şərti ifadə olunaraq məsafə yaxınlığı,
bölünmə çoxluğu ifadə edir.
Məsələn: “Budur zavod beş addımlıqdadır.”
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(məsafə) “Kişilər var hər birindən sənin kimi beşi çıxar.”
Orta məktəblərdə “beş” rəqəmi təhsil alanlar üçün ən yüksək qiymət hesab olunur.
İngilis dilində:
“Six of one and half a dozen of the other.” (proverb)
– “Su axar çuxurunu tapar və ya hamısı bir bezin qırağıdır.”
“Padişah xəzinəsi də altı şahlıq qızıla möhtacdır.” (atalar sözü)
“Yeddi” sayından Bibliyada xüsusilə geniş sürətdə istifadə olunur. Türk dilində bir, üç, beş, yeddi
kimi saylar uğurlu say hesab olunur. “Yeddi” sayından atalar sözləri, idiomlar, dastanlar, bədii əsərlərdə v s.
istifadə olunur. Misal üçün: “yeddi il, yeddi gün, yeddi pəhləvan, göyün yeddi qatı, yeddi rəng, yeddi səs,
yeddi başlı əjdaha, yeddi qardaş ilan, yeddi gözəl” və s.
İngilis dilində:
All at six and seven. (proverb) – Mən deyirəm həmdən həmə, o deyir dəmdən dəmə.
İngilis dilində:
“Score twice before you cut once.” (proverb) – “Yüz dəfə ölç, birdəfə biç.”
İngilis dilində:
“One man take a horse to water but a thousand can`t make him drink.” (proverb) – “Atı zorla suya apara
bilərsən,amma ona zorla su içirdə bilməzsən.”
Frazeoloji sinonimlər onlara sinonim olan frazeologiyanın əsasını təşkil edən dildəki sözlərdən məna
keyfiyyətinə görə fərqlənir. Frazeoloji sinonimlər leksik sinonimlərlə birləşərək leksik-frazeoloji sinonimlər
cərgəsini yaradır. Bunlar konteksdə bir-birinin əvəz etsələr də, bir-birlərindən fərqlənirlər. [6, Internet]
Misal üçün:
1.
“Much will have more”. (proverb)
– “Pul pul gətirər.” (atalar sözü)
Bu misalda göründüyü kimi,“much” və “more”sözlərin mənası “çox” və “daha çox” kimi işlənsədə
tərcümədə əlavə məna kimi işlədilib.
2.
“Much is expected, much is given.” (proverb)
– “Az yeyən az, çox yeyən çox xərclər.”(atalar sözü)
Bu misalda isə göründüyü kimi iki much sözü (çox mənasında) işlənsədə bir-birinin əksi olan mənanı
verir.
Frazeoloji antonimlər isə sözlərdən ibarət olub, ayrı-ayrı mənaları ifadə edir:
“Make a good first at something-make a poor first at something”
“Play one’s cards well-play one’s cards badly”
“Be in one’s element-be out of one’s element”
“As like as two peas-as like as chalk and cheese”
Misal üçün:
1. “Hear much, speak little.” (proverb)
– “Çox danışmaqdansa, çox dinləmək lazımdır.” (atalar sözü)
Amma hərfi mənada götürdükdə “Çox dinlə, az danış” mənasını verir.
2. “Much cry and little wool.” (proverb)
– “Sayı çox, sanbalı az.” (atalar sözü)
3. “Most haste, worse speed.” (proverb)
– “Yavaş gedən uzaq gedər.” (atalar sözü)
Hərfi mənada: “Daha çox tələsən, daha az sürətlə gedər ” mənasında işlənir və ya “tələsən təndirə
düşər” (atalar sözü) ifadəsində öz əksini daha dəqiq tapır.
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“YAXŞI” KONSEPTİNİN MÜASİR İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN
DİLLƏRİNDƏ VERBALLAŞMASI
Şükürlü S.Ş.
AMEA İ.Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu
Açar sözlər: konsept, yaxşı, verballaşma, idiom, atalar sözləri
Koqnitiv dilçiliyin əsas anlayışlarından olan konsept termini müasir dilçilik üçün aktual olan
anlayışlardandır. “Konsept” konseptual əlamətlərdən, yəni şüurda fərqli şəkildə əks etdirilmiş, mücərrədlik
dərəcəsinə görə fərqlənən obyektiv və subyektiv aləmin ayrı-ayrı əlamətlərindən ibarətdir. Konseptlər milli
təfəkkürü konseptual sistemlə müəyyənləşdirir. İnsan, cəmiyyət, toplumla onu əhatə edən real dünya
arasında konseptual sistem dayanır. İnsanın təfəkkürü, idrakı, şüuru gerçəkliyi və obyektiv həyatı olduğu
kimi əks etdirmir, gerçəkliyin yalnız obrazını formalaşdırır. Gerçəklik əslində müxtəlif səpkili
fraqmentlərdən və ya hissələrdən ibarətdir. Eyni ilə xoşbəxtlik və bədbəxtlik, xeyir və şər, yaxşı və pis kimi.
Bizim yaxşı haqqındakı biliklərimiz, anlayışlarımız, təsəvvürlərimiz yalnız ayrı-ayrı hissələr şəklində
mövcuddur. Hər hansı bir hadisənin müəyyən qismi biri üçün yaxşı olarsa, digəri üçün pis ola bilər.
İdrakımızda, təfəkkürümüzdə mövcud olan hissələr, fraqmentlər bütövlükdə ümumi sistemi yaradır. Bu
fraqmentlər bütöv gerçəklik vahidini yaradır. Beləliklə insan idrakının məhsulu olan konseptual sistem həm
də konseptual obrazların sistemi kimi təzahür edir.
Universal konseptlərdən olan “yaxşı” konseptinin mahiyyəti əxlaqi cəhətdən dəyərli keyfiyyətləri
özündə ifadə edən davranışdır. Davranış əxlaq fəlsəfəsinin əsas anlayışıdır. “Yaxşı”, ümumiyyətlə, insana,
ətrafına, cəmiyyətə və insanlığa faydalı olan şeydir.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində “Yaxşı” – leksik vahidinin aşağıdakı məna növləri vardır:
1.Müsbət xüsusiyyətlərə və ya keyfiyyətlərə malik olan; öz keyfiyyəti ilə verilən tələbləri təmin edən, lazımi
qaydada olan; bəyənilən; 2.Zərf mənasında. Kifayət qədər, lazımınca, əməlli-başlı; 3.Kifayət qədər, kafi
miqdarda; çoxlu;4. Salamat, itkisiz, zərərsiz; 5.“Yaxşı”, “razıyam”, “sən deyən olsun” mənasında razılıq
bildirir; 6.“Yadda saxla, çox əcəb, baxıb görərsən” və s. mənasında hədə-qorxu bildirir və s. Lüğətdə
“yaxşı” komponentli “yaxşı gün, yaxşı olmaq, yaxşı yol, yaxşını pisdən ayırd etmək , yaxşısı budur ki, nə
yaxşı ki, yaxşı-yaman” kimi ifadələr də yer almışdır. İzahlı lüğətdə həmçinin “yaxşı” derivatlı sözlər də əks
olunmuşdur. Məsələn, yaxşıca, yaxşılaşdırma, yaxşılaşdırılmaq, yaxşılandırma, yaxşılaşdırıcı,
yaxşılaşdırılma, yaxşılşdırılmaq, yaxşılaşma, yaxşılaşmaq, yaxşılıq, yaxşılı-yamanlı, yaxşı-yamanlıq və s. [1,
712].
“Good” leksik vahidi Oxford izahlı lüğətində 14 məna çalarında verilib. Məsələn, 1.of a high quality
(yüksək keyfiyyətli); 2. pleasant (xoş), enjoyable (ləzzət verən); 3. able to do something skillfully (nəyisə
məharətlə icra etmək); 4.morally right or acceptable (əxlaqi cəhətdən düzgün); 5. well-behaved (əxlaqlı);
6.beneficial (sərfəli), suitable (uyğun); 7.kind (mehriban); 9.good for something (nə iləsə təmin etməkdə
istəkli); və s. [2, 178].
Bundan başqa ingilis dilinin izahlı lüğətində “goodbye (sağol), goodness (rəhmlilik, Allah), goodwill
(xeyirxahlıq), goody (şirni)” kimi leksik vahidlər yer almışlar [2,180].
“Yaxşı” konseptin obyektivləşməsində frazeoloji birləşmələr və paremiyalar (atalar sözləri) xüsusi rol
oynayırlar. Məsələn, good riddance - çox şükür ki; This seat is good enough for me. I don`t want to move Bu yer mənim üçün yetəri qədər yaxşıdır. Yerimi dəyişmək istəmirəm.; Better late than never.-Heç
olmamaqdansa gec olması daha yaxşıdır; All`s well that ends well - Gözəl şeylər gözəl sonluqla bitər.; A
friend in need is a friend indeed - Yaxşı dost dar gündə tanınar. və s.
Müasir ingilis dilində bəzən elə ifadələrə rast gəlirik ki, tərkibində “good” leksik vahidinin
işlənməsinə baxmayaraq birləşmə mənfi çalar ifadə edir. Məsələn, good and angry/ready/tired/ etc.- bir xeyli
qızğın/hazır/yorğun; good - for-nothing – dəyərsiz kimsə, işə yaramaz, “Tell that good for-nothing to go
home at once”(O işə yaramaza de ki, dərhal evinə getsin) [3, 650].
Bəzən elə ifadələrə rast gəlirik ki, tərkibdə “good” leksik vahidinin işlənməsə də birləşmə müsbət
məna çaları ifadə edir: an angel of light – doğma, əziz insan; the apple of one's eye-kiminsə əzizi, a heart of
gold- yumşaq qəlbli,çox mehriban; (as) honest as the day- yalan danışmayan, düzgün insan; save face-save
the reputation -adını qorumaq; Bir çox ifadədə isə birləşmələrin tərkibində “good ” sözü işlənir, məsələn:(as)
good as gold- kind, generous (qızıl insan); good sport (sort or character) –a person who has good qualities; a
friendly person(yaxşı, etibarlı insan); a good skate-a good fellow(yaxşı yoldaş); Good Samaritan-kömək
etməyə hazır insan; have good brains-be wise, have experience (ağlı, təcrübəsi olmaq) [4,50].
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Müasir Azərbaycan dilindəki nümunələr: Məsələn, yaxşılıq elə ki, başına gəlsin; yaxşılıq elə, minnət
qoyma; yaxşılıq eləyən yaxşılıq görər; yaxşılıq eləyib, bir şey umursansa, eləməsən yaxşıdır; yaxşılıq bitməz,
yaxşılıq qarşılıqlı(ikitərəfli) olur; yaxşıya yaxşı deyərlər, yamana yaman; axşamın xeyrindən, gündüzün şəri
yaxşıdır və s.
İngilis dilində tərkibində insan adları olan özlüyündə yaxşı və pis anlayışlarını ehtiva edən idiomlar da
az deyildir. as pleased as Punch- nə üçünsə sevinmək, xoşbəxt olmaq ; a smart Alec - başqalarını tənqid
edən (as) happy as Larry - çox xoşbəxt [5,18].
“Yaxşı” konseptinin müasir ingilis və Azərbaycan dillərində digər verballaşma forması atalar sözləri
və məsəllərdir. Koqnitiv dilçilik diskursunda atalar sözləri konseptual semantikanı qabarıq şəkildə nümayiş
etdirir. Atalar sözü və məsəllər hər bir xalqın dilində, tarixində, folklorunda, həyata, ətraf mühitə baxışında
əks olunan dil vahidləridirlər.Azərbaycan dilində tərkibində “yaxşı” sözü işlənən atalar sözlərinə
aşağıdakıları nümunə göstərmək olar: Yaxşı dost yaman gündə bilinər. Yaxşı elə yaxşıdı, çalış yamanı yaxşı
elə. Yaxşı getməyincə qədri bilinməz. Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayana.
Yaxşı gündə yad yaxşı, yaman gündə vay qohum! Yaxşı igidin adını eşit, özünü görmə. Yaxşı niyyət –
yarım dövlət. Yaxşı oğul – ata bağı, pis oğul ürək dağıdı. Yaxşı olanda – xanımdan, pis olanda – qaravaşdan.
Yaxşı övlad atasını vəzir edər, pis övlad rəzil. Yaxşılığa yaxınlıq hər kişinin işidi, yamanlığa yaxşılıq ər
kişinin işidi. Yaxşılıq elə at dəryaya, balıq bilməz, Xaliq bilər [6,234].
Elə atalar sözləri vardır ki, tərkibində “yaxşı” sözü işlənməsə də kontekstdə yaxşı mənası işlənir: Ev
alma, qonşu al (birlik mənasında); Ev bizim, sirr bizim; Yüz ölç, bir biç; Axşamın işini sabaha qoyma
(ehtiyat); Qələm əyri yonulsa da düz yazar (elm, bilik); Cəfa çəkməyən, səfa görməz (iş, əmək) ; Aslanın nə
erkəyi, nə dişisi( igidlik) ;El gücü, sel gücü (vətən); Allah var, rəhmi var (dini mənada).
Atalar sözlərini araşdırarkən belə bir maraqlı faktların da şahidi olduq ki, müxtəlif xalqların dilindəki
atalar sözləri bir-birinin ekvivalenti kimi çıxış edirlər. Məsələn, A close mouth catches no flies – Ağıllı
başa daş dəyməz / A friend in need is a friend indeed – Yaxşı dost dar gündə tanınar / A next-door
neighbour is better than a distance relative – Uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır / After rain comes
fair weather – Yaman günün ömrü az olar. / A good name is better than richness – Şərəfli ad vardövlətdən üstündür. / A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds – Bol-bol söz
verən, lakin iş görməyən adam barsız ağacla dolu olan bağa bənzəyər. Halva- halva deməklə ağız şirin
olmaz. / A good beginning makes a good ending – Yaxşı başlanğıc yaxşı da sonluq verər. / After a
storm comes a calm – Hər qaranlıq gecənin bir günəşli gündüzü var. / A little is better than none – Heç
nəyin olmamasından az olması yaxşıdır. / All are not friends that speaks us fair – Hər xoş danışan dost
olmaz. / A useful trade is a mine of gold – Sənət insanın xəzinəsidir.
Yaxşı konsepti hər bir xalqın həyatında, milli mədəniyyətində, mentalitetində daşıdıqları məna
xüsusiyyətlərinə görə fərqli ola bilər. Yaxşı konsepsiyası bir xalqın həyatında əxlaqi məqsədlər daşıyır. Buna
görə də hər millətin öz düşüncə tərzinə, təcrübələrinə əsaslanaraq nəsihət verən bədii nümunələrində
“yaxşı”nı ifadə edən bir çox anlayışlar vardır. Bu konsepsiya ilə insanlar nələri edib nələri etməmələri, hansı
xüsusiyyətlərə sahib olmaları, nələrə diqqət etmələri, nələrdən uzaq durmaları kimi məsələlər təhlil edilə
bilər.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyevin hər yeni ilə xalqımızın həyatının ən əlamətdar
hadisəsi ilə bağlı ad verməsi artıq bir ənənəyə çevrilmişdir. Yaranmış bu ənənəyə uyğun olaraq dövlət
başçımız Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə
həsr edilmiş iclasında 2019-cu ili xalqımızın bədii-fəlsəfi fikrində dərin iz qoymuş dahi Azərbaycan şairi
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi şərəfinə “Nəsimi ili” elan etmişdir.
Prezident cənab İlham Әliyevin ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nəsiminin
növbəti yubileyini 2019-cu ildə xalqımızın həyatının ən əlamətdar hadisəsi kimi müəyyən etməsi müstəqil
dövlətimizin milli-mədəni dəyərlərimizə necə yüksək qiymət verməsinin daha bir parlaq göstəricisi kimi ölkə
ictimaiyyətində böyük razılıq doğurmuşdur.
2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında Prezidentin Sərəncamında deyildiyi kimi,
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ənənələrə malik bədii və fəlsəfi fikrində dərin iz qoymuş mütəfəkkir şair
İmadəddin Nəsiminin zəngin irsi bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsində mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
Cəmi 48 il ömür sürmüş və 3 dildə – Azərbaycan, fars və ərəb dillərində böyük və zəngin ədəbi irs
yaratmış İmadəddin Nəsiminin şeirlərində ifadə olunan yüksək humanizm, dünyəvilik, mənəvi kamillik və
ictimai ədalət ideyaları zamanı daha da irəli aparan çağırışlardır.
Nəsimi həm didaktik-tərbiyəvi, həm də məhəbbət mövzulu şeirlərində riyakarlıq, paxıllıq, acgözlük,
xudpəsəndlik kimi yaramaz sifətləri kəskin ifşa etmişdir. Şair hakim təbəqənin özbaşınalığını, zülm və
haqsızlığını cəsarətlə üzə deyir, ağılsız adamların mənsəb başına keçdiyinə, ağıl-kamal sahiblərinin isə
ehtiyac və səfalət pəncəsində əzildiyinə, elmə, istedada qiymət verilmədiyinə qarşı üsyan edirdi.
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Nəsiminin lirikasında insana məhəbbət, insan şəxsiyyətinə hörmət başlıca yer tutur. O, insanı yaradıcı
bir varlıq kimi ucaldır, hətta “məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam”, “həqqi-təala adəm oğlu
özüdür”, “ənəlhəq” (“mənəm Allah”) – deyə onu Ulu tanrı ilə eyniləşdirirdi.
Nəsiminin mənəvi-əxlaqi məzmun daşıyan, yəni insanı kamilliyə səsləyən, pis əməllərdən çəkindirən
qəzəlləri arasında “Mən mülki-cəhan...” qəzəli mühüm yer tutur. Şair bu qəzəlində öz lirik qəhrəmanının dili
ilə insanın kainatdakı bütün canlılardan üstün olduğunu, buna görə də Tanrı dərəcəsinə qalxa bilməsi fikrini
irəli sürür:
Mən mülki-cəhan, cəhan mənəm, mən,
Mən həqqə məkan, məkan mənəm, mən.
Mən ərşilə fərşü kafü nunəm,
Mən şərhü bəyan, bəyan mənəm, mən...
İnsanü bəşərsən, ey Nəsimi,
Həqdir ki, həman, həman mənəm, mən.
Orta əsrlərdə addımbaşı təhqir olunan, əzilən, insanlıq haqqı tapdalanan şəxslərin hüququnun
qorunmasına yönəldilmiş bu cür şeirlər və onların müəllifləri yalnız və yalnız ehtirama layiqdirlər.
Göründüyü kimi, Nəsimi əxlaqi-didaktik qəzəllərində üzünü cahil, nadan insanlara tutaraq onları haqqı
nahaqqa verməməyə, insanın böyüklüyünə və ilahi mərtəbəsinə inanmağa çağırırdı.
Nəsiminin dili olduqca zəngin və orijinaldır. O, canlı xalq danışıq dilinin imkanlarından məharətlə
istifadə etməklə yanaşı, klassik şeir dilinin geniş yayılmış bədii ifadələrini də bacarıqla işlətmişdir. Bu
mənada onun dili müasiri olduğu ərəb və fars şairlərinin dilindən də dolğundur.
Nəsiminin qədim Azərbaycan dilindən götürdüyü bir sıra sözlər – əsrük-sərxoş, uçmağ-cənnət, sayruxəstə, arı-təmiz, nəsnə-şey, qəmər-üzlü və s. indi də ayrı-ayrı dialekt və şivələrdə işlədilir.
Dahi şairin şeirlərində sözün qüdrətinə də böyük qiymət verilmişdir. Nəsiminin təbirincə desək, söz
dünyanın bəzəyidir, dünyada söz qədər füsunkar, ali və cahanşümul heç bir nemət yoxdur. Söz tərcümandır,
söz könüldə candır, söz asimandır, söz sahibi-zamandır.
Söz sənətinin böyük ustadı Nəsiminin dili Azərbaycanın orta əsrlərdəki ən mükəmməl ədəbi
nümunələrindən sayılır. Әrəb, fars və Azərbaycan dillərində bir-birindən gözəl qəzəllər, qəsidələr,
müstəzadlar, tərcibəndlər, məsnəvilər yazan şair bunların böyük bir qismini öz doğma ana dilində yazmışdır.
Nəsimi şeiri dilimizi zənginləşdirmiş, ona yeni boyalar, yeni məfhumlar gətirmişdir.
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Dil və təfəkkür əlaqələri bir neçə yüzilliklər dilçilərin və dilçilik sahəsiylə kəsişən digər elm sahələri
mütəxəssislərinin daima diqqət mərkəzində olmasına baxmayaraq, hələ də aktual və araşdırılmasına ehtiyac
olan məsələlər sırasında yer alır. Təcrübi olaraq sübut edilib ki, milli dillər təfəkkür və düşüncənin əsas
komponentidir. Yəni, doğma dil daşıyıcılarına müəyyən vərdişlər aşılamaqla xüsusi ifadə tərzi, hazır
söyləmlərlə fikrini ifadə edə bilmək fürsəti verir. Bəzi tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, insan təfəkkürü obrazlı
söz birləşmələri və ya söyləmlərdən istifadə edilən zaman heç də birmənalı olaraq onun hərfi mənasına
varmır [Çeyf, 1975]. Eyni zamanda, nəsillərarası çoxalma dinamikasında milli etiketli vahidlər "fərdi bir
insanında olduğu kimi, eyni zamanda da hər hansı bir milli dildə danışan xalqın mədəni mənlik şüurunun,
milli kimliyinin dilinin mənimsənilməsi və istifadəsi proseslərində formalaşmasına" kömək edir [Teliya,
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2004, s. 14]. Məsələn, hər hansı bir azərbaycanlı “anası namaz üstə olub” frazeoloji ifadəsini işlədərkən heç
də namaz və ya onunla bağlı hər hansı bir düşüncəsində və ya niyyətində olmur. Yaxud da ki, fransızlar eyni
situasiyada «être né coiffé» (hərfi mənası “saçı daranmış, saçı səliqəli doğulmaq”) frazeoloji ifadəsini
işlədirsə, belə məqamlarda ingilislər belə bir cümlədən (idiomdan) istifadə edirlər: «He was born with a
silver spoon in his mouth» (hərfi mənası: o, ağzında gümüş qaşıqla doğulub). Bu cür ifadə və söyləmlər
nbitqin semantik məna strukturunu daha da obrazlı və tez anlaşılan edir.
Dil, idraki proseslərin və düşüncə zamanı baş verən əməliyyatların təşkil edilməsi zamanı onların
xüsusi ardıcıllığa düzə bilmək kimi xüsusi özünəməxsus konstruktiv dinamikaya malikdir. Bu baxımından
dərketmə proseslərində dilin təsiri xüsusilə vurğulanır. Dil yalnız işarələrdən ibarət simvolik bir sistem deyil,
ilk növbədə, adresat ilə adresant arasındakı əlaqələr kompleksini özündə cəmləşdirən kommunikativ
məlumatların qəbulu və ötürülməsi üsuludur. Nitq aktının iştirakçıları bir-biri ilə əlaqəyə girərək xüsis bir dil
oyunu oynamaqla qeyri-ixtiyari olaraq altşüur səviyyəsində həmsöhbətlərini hər biri bacardığı şəkildə özünə
tabe etməyə çalışır. Bununla belə ünsiyyət naktı aktiv, yaradıcı bir proses kimi nəzərdən keçirilir və bu
zaman frazeoloji söyləmlər mürəkkət bir tam təşkil edərək linqvistiv və davranış modelinin dekodlaşması
kimi çıxış edir. Frazeoloji vahidlərin etno-mədəni meyarları bir sistem şəklində dil səviyyəsinə və nitq
səviyyəsinə ayrıla bilər. Hər hansı bir millətin mentaliteti, milli ünsürləri həmin dil daşıyıcılarının nitqində
xüsusi ifadə vasitələri, əsasən də, frazeoloji vahidlərlə tərənnüm edilir. Dil daşıyıcısının mədəni köklərə
dayanan baqajı dil vahidlərinin prototip mənalarının nitqi davranışında müəyyən edilərək bir-birindən
fərqləndirilməsində əsas kimi çıxış edir. Məsələn, müxtəlif sistemli dillərdə “güclü yağış” seması aşağıdakı
şəkildə təqdim edilir: rus dilində: дождь льёт как из ведра (“yağış vedrədən axan kimi yağır”); ingilis
dilində: it is raining cats and dogs ( “yağış it və pişiklərlə yağır”); alman dilində: es regnet in Strömen ((yağış
axınla yağır”) və ya es regnet Bindfäden (“yağış kəndirlə yağır”) [Binoviç, 1995, s. 643] və s.
Misal verdiyimiz nümunələrdə mərkəzi sema dolayısı yolla ifadə edilir və denotatlarla müqayisə
edilməzdir («güclü yağış» = vedrə; itlər, pişiklər; kəndir). Qeyd edilənləri ümumiləşdirdikdə belə bir qənaətə
gəlinir ki, frazeoloji sistemin ən universal cəhəti insani emosiyalartın ümumiləşdirilməsidir. Çünki frazeoloji
vahidlərin, ifadə və söyləmlərin meydana gəlməsində əsas amillərdən ən vacibi insan emosiyalarının nitqdə
obrazlı ifadəsinə olan tələbatdır.
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Dil öyrənilir və mədəni yolla ötürülür. Dil və mədəniyyət zaman-zaman bir birinə nüfuz edir.
Müəyyən bir dil ümumiyyətlə müəyyən bir qrup insanlara işarə edir. Başqa bir dil ilə ünsiyyət
qurduğunuzda, bu dildə danışan mədəniyyətlə də əlaqəli olduğunuz deməkdir. Birinin mədəniyyətini birbaşa
onun dilinə daxil olmadan başa düşmək olmur. Yeni bir dili öyrəndiyiniz zaman yalnız onun əlifbasını, söz
birləşmələrini və qrammatik qaydalarını öyrənmək deyil, həm də müəyyən cəmiyyətin adət və davranışları
haqqında məlumat əldə etmək lazımdır. Bir dil öyrənərkən və ya öyrədərkən dilin mədəniyyətə istinad etməsi
vacibdir, çünki dil mədəniyyəti çox mənimsəmişdir. Dil və mədəniyyət müzakirə edildiyi zaman belə bir
ifadə var: dil mədəniyyətdir və mədəniyyət dildir. Hər ikisi homoloji olsa da, mürəkkəb əlaqələri var. Dil və
mədəniyyət birlikdə inkişaf etdikcə bir-birlərinə təsir etdi. Bu kontekstdən istifadə edərək ABŞ-dan olan bir
antropoloq Alfred L. Krober mədəniyyətin nitq mövcud olduqda başladığını və hər ikisinin zənginləşməsi
digərinin daha da inkişaf etməsinə səbəb olduğunu söyləyirdi.
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Mədəniyyət insanların qarşılıqlı münasibətlərinin nəticəsidirsə, ünsiyyət aktları müəyyən bir cəmiyyət
daxilindəki mədəni təzahürlərdir. Әsəri fəlsəfə, semiotika və dilşünaslığa yönəlmiş İtaliyan olan bir filosof
Ferruccio Rossi-Landi, bir nitq icmasının bütün cəmiyyət tərəfindən başa düşülən bir dili istifadə edərək birbiri ilə mübadilə edilən bütün mesajlardan ibarət olduğunu söyləmişdi. Rossi-Landi əlavə etdi ki, gənc
uşaqlar öz dillərini və mədəniyyətlərini doğulduqları cəmiyyətdən öyrənirlər. Öyrənmə prosesində həm də
idrak qabiliyyətlərini inkişaf etdirirlər. Məktəbəqədər uşaqlar evlərində və kənarda rastlaşdıqları təsadüfi
sözlərə məruz qaldıqdan ilk dillərini götürürlər. Məhz dilin bu şəkildə öyrənilməsi dilə yiyələnmək adlanır.
Məktəb yaşına çatdıqda ya ilk dilləri, ya da başqa dilləri öyrədilir. Birincisi, uşaqlara yazı və oxu, cümlələrin
düzgün qurulması və formal qrammatikadan necə istifadə olunması öyrədilir. Bununla birlikdə, uşağın
məktəbə getməzdən əvvəl ilk dilin əsas quruluşu və lüğəti haqqında ilkin bilikləri öyrənildi. Әksinə,
mədəniyyət böyük bir hissədə, dildə, tədris yolu ilə ötürülür. Tarix boyu heyvan davranışının öyrənilməsində
onların davranışlarına dəyişikliklər insanların evlənmə və digər müdaxilə növləri ilə müdaxiləsinin nəticəsi
idi. Digər tərəfdən insanların mədəniyyəti dünya dilləri qədər fərqlidir. Zamanla dəyişmək ehtimalı var.
Sənayeləşmiş ölkələrdə dildə dəyişikliklər daha sürətlidir.
Mədəniyyət təqlid yolu ilə deyil, şifahi təlim ilə öyrənilir. Şagird hələ gəncdirsə, təqlid ola bilər. Dil
ilə, ictimai nəzarət metodları, məhsullar, texnika və bacarıqlar izah edilir. Danışıq dili cəmiyyət üçün çox
sayda istifadə edilə bilən məlumat təqdim edir. Bu yeni bacarıq əldə etməyi və yeni mühitlərə və ya
dəyişdirilmiş vəziyyətlərə uyğunlaşma texnikalarını sürətləndirməyə kömək edir. Yazının gəlişi
mədəniyyətin yayılması prosesini artırdı. Daimi yazılı vəziyyət məlumatın yayılmasını asanlaşdırdı. Proses
savadlılığın artması və çap ixtirası ilə daha da sürətlənir. Dünyada yayım yolu ilə sürətli rabitə ötürülməsi
üçün müasir üsullar və dünyada tərcümə xidmətlərinin olması dünyanın hər yerində insanlar üçün əlçatan
olmağa kömək edir. Beləliklə, dünya sosial, siyasi, texnoloji və elmi biliklərin sürətli ötürülməsi,
mövcudluğu və mübadiləsindən faydalanır.
Kulturologiya ümumbəşəri və milli mədəni proseslərin obyektiv qanunauyğunluqlarını, insanların
maddi və mənəvi həyatının mühüm hadisələrini özündə ehtiva edən elm. Bu elm insanların maddi maraq və
tələbatlarının yaranıb formalaşdığı ilkin şərtləri və amilləri öyrənir, mədəni dəyərlərin artırılması və gələcək
nəsillərə ötürülməsini həyata keçirir. Kulturologiya – mədəniyyəti, sivilizasiyanı, onun tarixini, insanla
mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini və qarşılıqlı təsirini öyrənir, insanın həyatda öz yerini tapmasında səmərəli
rol oynayır. Kulturologiya bir tərəfdən mədəniyyəti, mədəniyyət tarixini, insanla mədəniyyətin qarşılıqlı
əlaqəsini, digər tərəfdən isə insanın ona təsirini və əks-təsirini öyrənir. Bir çox dünyəvi elmləri, o
cümlədən, tarix, fəlsəfə, sosiologiya, etnoqrafiya, arxeologiya, etika və s. özündə birləşdirən kulturologiya
təbii ki, bu elmləri zaman-zaman öz süzgəcindən keçirmiş, müxtəlif dövrlərdə onlardan lazımınca
faydalanmışdır.
Kulturologiya özündə çox mühüm olan həyat layihələrini açıqlayan, eyni zamanda mədəni cəmiyyətin
əsas komponentlərini özündə əks etdirən və insanşünaslığa xidmət edən nəhəng bir elm sahəsidir. Son
zamanlarda müasir dilçilikdə linqvokulturoloji problemlərə həsr olunmuş çox sayda əsər ortaya çıxdı.
Dilçilik kulturologiyası, V.N Telianın frazeoloji məktəbinin tədqiqat işləri, V.V.Vorobev, V.Q. Kostostarov,
V.A Maslova və digərlərinin əsərləri əsasında yaranan dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında
mürəkkəb bir elmi bilik sahəsidir.
Dilçilik mədəniyyətinin müstəqil bir sahəsi olaraq linqvokulturologiya ilk dəfə 20-ci əsrin 70-ci
illərində Emil Benvenist tərəfindən üçlüyün əsasında yaranmışdır: dil, mədəniyyət və insan şəxsiyyəti.
Məqsəd, filoloji tədris metodlarının köməyi ilə dil öyrənən ölkənin dili və mədəniyyəti ilə bağlı həqiqətləri
aktivləşdirmək idi. Bu sahədə çalışan alimlər bunlardır: A. Wierzbickaya, R.M. Keesing, R. Langacker, V.
Maslova, V. Karasic, S. Vorcachev, V. Telia, V. Shaklein, F. Vorobev, J. Stepanov, E. Levchenko, V.
Kononenko, V. Jayvoronok. V.Maslovanın tədqiqatlarına görə “linqvokulturologiya” termini dilçilik və
kulturologiyanın kəsişməsində yaranan elm deməkdir. Bu elm, millətin mədəniyyətinin dildə əks olunması
və konsolidasiyası məsələsini araşdırır. Linqvokulturologiyanın həm mədəniyyət, həm də dil elminə aid
olduğunu vurğulamaq lazımdır. Bu, millətin milli-mədəni xüsusiyyətləri və dildə əks olunması ilə bağlı
müəyyən bilik birliyini ifadə edir.
Dilçilik kulturologiyasının məqsədi dilin vahidlərində təcəssüm etdirən metodları öyrənmək,
mədəniyyətini saxlamaq və ötürməkdir. Dilçilik mədəniyyətinin əsas vəzifəsi dil və mədəniyyətin qarşılıqlı
əlaqəsində öyrənmək və təsvir etməkdir. V. Telia'ya görə bu dilçiliyin məqsədi dil və mədəniyyət, dil və
etnos, dil və milli zehniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini öyrənmək və izah etməkdir. Dilçilik kulturologiyasının
metodları dil və mədəniyyətin qarşılıqlı təsirinin təhlilində istifadə olunan analitik üsullar, əməliyyatlar və
prosedurlar toplusudur. Qeyd etməliyəm ki, araşdırmalar zamanı müxtəlif metodlardan istifadə edilə bilər,
lakin ən faydalısı konseptual, təsviri, kontekstual, analitik, müqayisə edilə bilənlərdir.
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Tədqiqatın xüsusi sahəsi mətnlərin həqiqi mədəniyyətin qoruyucuları kimi linqvokulturoloji təhlilidir.
Burada psixolinqvistik olanlara tərcümə kimi araşdırma metod və metodlarından istifadə edilə bilər.
Linqvokulturologiyanın əsas kateqoriyası dil, ağıl və mədəniyyətin kompleks öyrənilməsinə yönəldilmiş şərti
zehni vahid kimi müəyyən edilən anlayışdır. Linqvokulturologiyanın əsas obyekti mədəniyyət və dilin
fəaliyyət göstərmə prosesində qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı əlaqəsidir; bu qarşılıqlı əlaqənin bütöv bir sistem
olaraq təfsirinin öyrənilməsi. Dilçilik kulturologiyasının predmeti, dil ünsiyyəti sistemində çoxalmış və
mədəni varlıqlarına söykənən xalqların milli varlıq formalarıdır. Başqa sözlə, linqvokulturologiyanın
mövzusu dünyanın dil mənzərəsidir.
Tədqiqat məqsədlərinə görə linqvulturologiyanı beş əsas sahəyə bölmək olar.
1. Ayrı bir sosial qrupun, hər hansı bir parlaq dövrdə etnosların mədəniyyət nöqteyi-nəzərindən
linqvulturologiyası (konkret dilçilik vəziyyətinin tədqiqi).
2. Diaxronik linqvokulturologiya (bir müddət ərzində etnosların dil-mədəni vəziyyətinin dəyişməsinin
tədqiqi.
3. Müqayisəli linqvulturologiya (müxtəlif, lakin bir-biri ilə əlaqəli olan etnosların dil-mədəniyyət
nümayişlərinin araşdırılması.
4. Ziddiyyətli linqvokulturologiya (ən gənc sahə). ən maraqlısı M. Golovanivskaya "Rus şəxsinin
nöqteyi-nəzərindən fransız zehniyyəti"
5. Linqvistik mədəniyyət leksikoqrafiyası (linqvoloji tədqiqat lüğətlərinin tərtibini həyata keçirir).
dilçilik kulturologiyası yeni bir fəal inkişaf edən dilçilik sahəsidir.
R.M Frumkinanın fikrincə dilçilik mədəniyyətinin bölüşdürülməsi dil elmində mədəniyyətə yer
olmadığı bir dövrdə başlamışdır.Hər mədəniyyətdə bir sıra anlayışlar vardır. şəxsiyyətinin markerləri [4].
Məsələn, İngilis mədəniyyətində əsas işarələr qanun, yalan, gizlilik və s. Bundan əlavə, hər bir dil ana dilində
düşünülmüş və dünya qavrayışlarını inkişaf etdirən orijinal bir sistemdir, buna görə də linqvokulturologiya
dil araşdırmaları üçün perspektivli bir sahədir.
Dilçilik kulturologiyası dilçilik, etnolinqvistika, psixolinqvistika, koqnitilinqvistika kimi fənlər ilə sıx
bağlıdır. Nisbətən yeni bir elm olaraq linqvokulturologiya bir sıra ziddiyyətlərlə xarakterizə olunur.
Beləliklə, məsələn, linqvokulturologiya çərçivəsində, V. N. Telia'ya görə, sinxroniyada dil hadisələri nəzərə
alınmalıdır. [3,s.14]. Lakin, XX-XXI əsrlərin sonunda dilin öyrənilməsi və yalnız sinxron deyil, həm də
diaxronik metoddan istifadə etməklə yanaşı, zamanın məqamlarından da istifadə etmək lazımdır, çünki indiki
vaxtda "sinxron / diaxronik" Seçimi panoxronika ideyası ilə əvəz edilmişdir"
Dilçilik mədəniyyətinin yaranması XIX-XX əsrin fəlsəfi və dil nəzəriyyəsinin inkişafının təbii
nəticəsidir. Son on ildə bu intizama həsr olunmuş bir neçə əsər çap olunmuşdur. Elm işində ən populyar olan
V. A. Maslova tərəfindən hazırlanmış bir dərslik hesab edilə bilər. Linqvokultrologiya elminə metodoloji
əsas verir, linqvоnоlоji tədqiqatların cərəyanlarını təsvir edir. Müəllif linqvokulturologiyanın fənlərarası
mahiyyətini vurğulayaraq, onu "dilçilik və mədəniyyətşünaslığın qovşağında yaranan dilçiliyin bir qolu"
olaraq "canlı milli dildə təcəssüm etdirən və dilçiliyə bənzəyən maddi və mənəvi mədəniyyətini öyrənən bir
humanitar intizam"
prosesləri ”və ya“ mədəniyyətşünaslıq və dilçilik, etnolinqvistik və mədəni
antropologiyada tədqiqatların nəticələrini özündə cəmləşdirən inteqrativ bilik sahəsi kimi
müəyyənləşdirmişdir”[2,s.30].
Mədəniyyətin və dilin fəaliyyətində bir-birinə bağlılığı və qarşılıqlı təsirini öyrənən və bu prosesi
onların dil və dildənkənar (mədəni) məzmunlarının vəhdətində ayrılmaz bir quruluş kimi əks etdirən
hərtərəfli bir elmdir və 60-cı illərin sonu və 70-ci illərin əvvəllərində öyrənilən dilin ölkəsi və mədəniyyəti
haqqında məlumatların tətbiqi və aktivləşdirilməsi üçün elmi əsas təmin etmək məqsədi ilə. formalaşmışdı.
Linqvokulturologiyanın obyekti mədəniyyətin və dilin onların fəaliyyət göstərmə prosesində əlaqəsi və
qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsidir və mövzu insan tərəfindən yaradılan və fəaliyyət göstərən maddi və
mənəvi mədəniyyətdir, yəni dünyanın linqvistik mənzərəsini təşkil edən hər şeydir. Bununla əlaqəli olan elm
sahələri : sosiolinqvistika, etnolinqvistik, dilşünaslıq və mədəniyyətşünaslıqdır.
Linqvokulturologiyanın məqsədi, V.Maslovanın fikrincə, [2,s.35] dilin vahidlərdə birləşməsinin,
mədəniyyətin qorunması və tərcüməsinin yollarının öyrənilməsi, vəzifələri isə mədəniyyətin dil
anlayışlarının formalaşmasında mədəniyyətin necə iştirak etdiyini və ya yerli xalqın mədəni və dil
qabiliyyətinin olub olmadığını müəyyənləşdirilməsidir.
Vorobyevin “Linqvokulturologiya: nəzəriyyə və metodlar” adlı əsərində müasir yerli dilçilikdə ən
mükəmməl olan linqvokulturologiyanın nəzəri və metodoloji əsasları əsas götürülmüşdür [Vorobyev, 1997].
Tədqiqat Humboldtianizm ənənələri əsasında aparılmışdır: dildə təcəssüm etdirilən bir mədəniyyətin
öyrənilməsinin Sapir-Whorf hipotezi və L.Veysgerberin təqdim etdiyi terminologiya əsasında aparılması
təklif olunur (Luchinina, 2004, s . 240]. Linqvokulturologiya dil mədəniyyətinin nəzəri əsası kimi qəbul
olunur; «fəaliyyətində mədəniyyətin və dilin qarşılıqlı əlaqəsini və qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən və bu prosesin
124

ayrılmaz bir quruluşu kimi əks olunan sintez növünün mürəkkəb elmi intizamı» kimi müəyyən edilmişdir.
Sistemli üsullarla və müasir prioritetlərə və mədəni quruluşa (normalar və ümumbəşəri dəyərlər sistemi)
yönəlmiş bir dil və ekstralinquistik (mədəni) məzmunun vəhdətində olan birliklər "[1,s. 36-37]. Әsas
linqvokulturologiya obyekti, müəllif «mədəniyyət və dilin fəaliyyət göstərməsi prosesində qarşılıqlı təsir və
qarşılıqlı təsir vahid sistem bütövlüyündə işləmə və bu fənnin mövzusu dünyanın ünsiyyət sistemində əks
olunan və mədəni dəyərlərə söykənən cəmiyyətin milli formaları dünyanın linqvistik mənzərəsini təşkil edən
hər şeydir. . Vorobyev, dilçilik və ekstralinquistik (konseptual və obyektiv) məzmunun dialektik birliyi ”kimi
müəyyənləşdirən linqvokultural analizin əsas bölməsini - linqvokulturanı təqdim edir.
V.Krasnikov da oxşar problemləri həll edir: "Etnopsixolinqvistika və linqvokulturologiya" əsərində o,
"dünyanın milli mənzərəsinin öyrənilməsi ilə birbaşa əlaqəli dil və diskurslarda mədəniyyətin təzahürü, əks
olunması və quruluşunu öyrənən bir fənn" kimi müəyyən edir. , linqvistik şüur, əqli-dil mürəkkəb
xüsusiyyətləri. V.V. Krasnikovun fikrincə, linqvokulturologiya mövzusu " mədəniyyət baxımından
məzmuna sahib olan dil və diskurs vahididir. Bununla zehni dilli kompleksin mədəni və tarixi qatına girə
biləcəyik. Linqvulturologiya, köməyi ilə və linqvistik məlumatlar əsasında, dildə sabitlənmiş və diskussiyada
özünü göstərən mədəniyyətin əsas müxalifətlərini müəyyənləşdirmək üçün hazırlanmışdır; dilin güzgüsü və
içərisində mədəniyyət sahələri haqqında sabit fikirlər var: məkan, müvəqqəti, fəaliyyət və s.
Dili prizmasından çıxan mədəni arxetiplərə uyğun qədim nümayəndəliklər. Dilçilik kulturologiyasının
problemləri də Volqoqrad məktəbinin alimləri, xüsusən V. I. Karasik və E. I. Şeyqal tərəfindən
hazırlanmışdır. V. I. Karasik dilçilik mədəniyyətini "dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı
əlaqəsi haqqında elmi biliklərin mürəkkəb sahəsi" kimi qiymətləndirir və müqayisəli xarakterini vurğulayır.
[5,s.121]. Dilçilik kulturologiyasının əsas bölümü, o, mədəniyyət konsepsiyasını adlandırır və öyrənmə
vahidləri olaraq reallıqlar və «əsas dəyərlər», yəni bu xalqın mədəniyyəti haqqında əlavə məlumatların
adekvat şəkildə qavranılmasını tələb edən konkret və mücərrəd adların məzmun xüsusiyyətləri ".
Karasik, linqvulturologiyanın özünə xas olan bir sıra səbəbləri belə əsaslandırır: dünya problemlərinin
sürətli qloballaşması, müxtəlif məsələlərin həllində müxtəlif xalqların davranış və ünsiyyətinin universal və
spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə almağın zəruriliyi, mədəniyyətlərarası anlaşılmazlıq ehtimalının yüksək
olduğu vəziyyətləri əvvəlcədən bilmək ehtiyacı, ünsiyyət fəaliyyətinin əsasına söykənən bu mədəni dəyərləri
müəyyənləşdirmək və dəqiq ifadə etmək vacibliyi; humanitar elmlərin inkişafında obyektiv inteqrativ meyl,
ehtiyac əlaqəli bilik sahələrinin nümayəndələrinin əldə etdikləri nəticələri mənimsəmələri.
Dil biliklərinin tətbiq olunan tərəfi, dilin kollektiv təcrübəyə cəmləşdirilmiş əks olunma vasitəsi kimi
başa düşülməsidir. EI Sheigal və V.A. Buryakovskaya'nın işində, linqvokulturologiya dünyanın konseptual
mənzərəsinin fərdi obyektlərini və ictimai şüur və dil tərəfindən düşüncə obyekti nöqteyi-nəzərindən başa
düşülməsini öyrənən bir fənn olaraq təyin edilmiş etnosdur. Müəlliflər sabit birləşmələrin tərkib hissəsi olan
etnonimlərin dil-mədəniyyət potensialını, məqalələrin, hekayələrin və lətifələrin mətnlərində etnonimlərin
fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini öyrənirlər. 2004-cü ildə A. Xrolenkonun "Dilçilik kulturologiyasının əsasları"
adlı kitabı nəşr olundu, kitabda elmin hədəfi - etnolinqvistikada yığılan bütün məlumatların və ona daxil olan
fənlərin ümumiləşdirilməsi, dil və mədəniyyətin qarşılıqlı təsir mexanizmləri aşkar edilmişdir. Dilçilik
mədəniyyəti dil və mədəniyyət fəlsəfəsidir. Tədqiqatın obyekti dil və mədəniyyətdir; Mövzu, dil və
mədəniyyət arasındakı əlaqənin dəyişdirici tərəfi ilə əlaqəli fundamental məsələlərdir: mədəniyyətin
dinamikası ilə şərtlənən dildə və onun vahidlərində baş verən dəyişikliklər, habelə mədəniyyətin quruluşu və
fəaliyyətindəki dəyişikliklər, əvvəlcədən müəyyən edilmişdir. mədəni mənaların dildə gerçəkləşməsi. Hər
biri öz aspektində dil və mədəniyyət arasındakı qarşılıqlı əlaqə problemlərini öyrənən elmlər toplusunu,
məsələn, AT Khrolenkonun təklif etdiyi kimi, dilçilik və mədəniyyətşünaslıq kimi adlandırmaq olar, çünki
onların hər biri dil mədəniyyətini müəyyənləşdirmək və qorumaq məqsədi daşıyır. dəyərlər. A. Xrolenkonun
fikrincə, linqvokulturologiya insan fenomenini müəyyən edən iki fundamental hadisənin - dil və
mədəniyyətin qarşılıqlı təsir mexanizmlərini, qarşılıqlı təsirini aşkar etməkdə maraqlı olmalıdır. linqvistik və
mədəniyyətşünaslıq dil elmləri sistemindəki ümumi dilçiliyin vəziyyətinə uyğundur.Ümumi dilçilik kimi,
linqvokulturologiya da qarşılıqlı asılılığın ən ümumi nümunələrini, insan və cəmiyyətin linqvistik və mədəni
təcrübələrinin qarşılıqlı əlaqəsini müəyyənləşdirməyə və təsvir etməyə çağırılır.
Bu bənzətmə, linqvokulturologiyanın, ümumi dilçiliyin yalnız elmi, digər mövzularda və elmi fənlərin
tədqiqi üsulları baxımından daha spesifik olduğu sistemində mümkün olduğunu başa düşməyə kömək edir.
O. I. Kourovanın fikrincə, linqvokulturologiya dil mədəniyyəti dəyərlərini təcəssüm etdirən və təmsil edən
sistemlər şəklində dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini öyrənən bir bölmədir. Yeni intizamın vəzifəsi, dil
vahidlərinin mədəni əhəmiyyətini simvolik oxunuşu tanınmış «kodlar» ilə əlaqələndirərək izah etməkdir.
Dilçilik kulturologiyası üçün əsas anlayışlar bunlardır: linqe-mədəni paradiqma, mədəni əlaqə, dünyanın
linqvistik mənzərəsi, konsepsiya və s.
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Beləliklə, bu intizamın bu gün üçün nəzəri və metodoloji əsası körpəlikdədir. Elm adamları arasında
linqvokulturologiyanın (müstəqil bir nizam-intizam və ya dilçiliyin bir qolu) vəziyyəti haqqında, ya da
linqvоkulturoloji tədqiqat mövzusu və metodları barədə fikir birliyi yoxdur. Linqvokulturoloji tədqiqatı dilin
mədəniyyətlə ayrılmaz əlaqədə öyrənilməsi kimi təyin etmək ümumiyyətlə qəbul edilir. Anadilli insanların
dünyagörüşünün xüsusiyyətlərini əks etdirən ən populyar material frazeoloji vahidlər və paremiyadır. Ayrıayrı konsepsiyaların linqo-mədəniyyət xüsusiyyətlərini aşkar etməyə yönəlmiş tədqiqatlar da mövcuddur;
Bənzər əsərlər, bir qayda olaraq, klassik ədəbiyyatın mətnlərinə əsaslanır.
Müxtəlif bilik sahələrinin bir-birinin digərinə nüfuz etməsi tendensiyası XX əsr elminin müəyyənedici
xüsusiyyətlərindən biridir. Hər bir şəxs milli adət-ənənələri, dilini, tarixini və ədəbiyyatını özündə
cəmləşdirən milli mədəniyyətin bir hissəsidir. İndi xalqlar arasında iqtisadi, mədəni və elmi əlaqələr daha da
yaxınlaşır. Beləliklə, mədəniyyətlərarası ünsiyyət, dilin mədəniyyət və dil şəxsiyyəti ilə əlaqələrinə həsr
olunmuş araşdırmalar bu gün vacibdir.
Linqvokultrologiya dilçiliyin yeni sahəsi olmasına baxmayaraq, tarixən dil və mədəniyyət arasında sıx
əlaqə olmuşdur. Ümumiyyətlə, hər hansı bir dilin öyrənilməsi prosesi onun fonetikası, leksikası,
qrammatikası ilə yanaşı həmin dilin istifadə oluduğu cəmiyyətin mədəniyyət ilə də sıx bağlıdır. Bu o
deməkdir ki, linquokulturologiya dil və mədəniyyət arasında təzahür edən sıx əlaqənin öyrənilməsi, tədqiqi
və araşdırılması ilə bağlı bir elm sahəsidir. Dilçilik mədəniyyəti müxtəlif xalqların mədəniyyətinin
təzahürləri ilə məşğul olan yeni bir elm sahəsidir, hansı ki, bir elm sahəsi kimi sabitləşmiş və dildə öz əksini
tapmışdır. Bu sahədə aparılan tədqiqatlarda müxtəlif dil hadisələrini izah etmək üçün sosiolinqvistik
metodlardan istifadə edilir. Linqvokulturologiya müxtəlif dil vahidlərinin mürəkkəb bir sistem olaraq geniş
qavranılmasını, həmin ölkənin müxtəlif dövrlərdəki tarixi və sosial inkişafı ilə əlaqəsini araşdırır.
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MATERİALIN LİNQVOKULTUROLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNDƏN
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Açar sözlər: dil və təfəkkür, diskurs, tərcümə nəzəriyyəsi, dil və mədəniyyət, tərcümənin növləri.
Tərcümə materiallarının hər növü tərcüməyə xüsusi tələblər qoyan spesifik səciyyəsi ilə fərqlənir.
Müxtəlif tərcümə növlərinin müqayisəsi onların fərqlərini və özünəməxsusluğunu aşkarlamağa şərait yaradır.
Bu müqayisədən daha çox həm tərcümə materiallarının növlərinin, həm də tərcümə metodları və
prinsiplərinin bir-birinə qarşı qoyulmasıdır.
Məhz müqayisə və qarşı-qarşıya qoyma yolu ilə hər bir tərcümə növünün fərqli cəhətləri
aşkarlanmalıdır. Məsələn, elmi və ya işgüzar mətndə dəqiq və düzgün hesab edilən tərcümə bədii əsər
tərcüməsində yersiz və səhv tərcümə hesab edilə bilər. Tərcümə olunan materiala müxtəlif yanaşma
mövzusuna L.N.Sobolyevin “Tərcümədə dəqiqlik meyarı” adlı məqaləsi həsr edilmişdir. Burada müəllif əsas
fikrini belə izah edir: “Tərcümənin məqsədindən, tərcümə olunan materialın xüsusiyyətindən və tərcümənin
kimə ünvanlanmasından asılı olaraq onun dəqiqlik meyarı dəyişə bilər.” Tələb olunan “dəqiqlik meyarı”
nöqteyi-nəzərdən tərcümə olunan material üç əsas mətn qrupları üzrə araşdırılır – bədii, publisistik və
işgüzar. Bədii tərcümənin dəqiqlik meyarı kimi emosionallığın, obrazlığın müxtəlif ifadə vasitələri
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göstərilir. Publisistik mətnlərin spesifikliyi onların təbliğat məqsədli olmasından irəli gəlir. Bütün digər
dəqiqlik şərtləri yerinə yetirildikdə publisistik mətnin anlaşılmayan tərcüməsi dəqiq tərcümə sayılmır.
Həmçinin texniki və işgüzar tərcümənin əsasını terminlər təşkil edir. Lakin burada da hərfilik istisna olunur
[2].
L.N.Sobolyevin tərcüməyə müxtəlif yanaşmaların olması haqqında fikirləri etiraz doğurmur. Lakin
onun məqalələrinin adı (“Tərcümədə ölçü meyarı”) səhv izah oluna bilər. Məsələn, belə fikir yarana bilər ki,
bəzi mətnlərin tərcüməsində daha çox dəqiqlik tələb olunur, bəzilərində isə daha az dəqiqlik lazımdır. Lakin
burada əsas məsələ müxtəlif materiallar növlərinin üzərində aparılan iş zamanı dəqiqlik tələbi onların
kəmiyyət fərqində deyil, keyfiyyət fərqindədir və elə buna görə də tərcümə zamanı onların hər birinin
əhəmiyyətli xüsusiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirilməsini tələb edir. L.N.Sobolyevin sözlərinə əsasən hər bir
halda hərfilik istisna olur.
Adətən tərcümə haqqında yazılan işlərdə bədii ədəbiyyatı çıxmaq şərti ilə material 3 qrupa bölünür:
1. Qəzet materialları, sənəd mətnləri və xüsusi elmi mətnlər
2. Publisistik mətnlər
3. Bədii ədəbiyyat əsərləri
Burada adətən qeyd edilir ki, keçid və qarışıq material növləri də var. Məsələn bədii ədəbiyyatda –
sənaye mövzusunda əsərlər xüsusi terminlər, faktiki məlumatlarla və. s zəngindir. Elmi ədəbiyyatda, bədii
obrazın ifadə vasitələrindən istifadə olunan populyar janr əsərləri də mövcuddur. Belə təsnifatın meyarı
sözün geniş mənasında açıq şəkildə üslubidir. Burada ifadə olunan bu və ya digər dil vasitələri
kateqoriyasının - terminlərin, frazeologiyanın, bu janrda üstünlük təşkil edən sintaktik konstruksiyalar,
obrazlar və emosional yüklənmiş lüğət vasitələri qrammatikanın və. s yerinə yetirdiyi rol nəzərə alınmalıdır.
İfadə olunan məzmunun ümumi xüsusiyyəti ilə bağlı ümumişlək leksika bütün ədəbiyyat, kitab və danışıq
növlərində təqdim olunmuşdur, çünki o anlaşılan tərcüməni mümkün edən əsası təşkil edir. O, dilin lüğət
tərkibinin müxtəlif elementlərini daha aydın göstərən fondu yaradır.
Qəzet materialları mətnləri, sənəd mətnləri və faktiki materiallarla zəngin (konkret məlumat, göstəriş
və.s) xüsusi elmi mətnlər üçün ümumişlək sözlərin fonunda seçilən terminlərin olması və bəzi ifadələrin
mövcudluğu səciyyəvidir. Məsələn, elmi mətnlərdə “Gördüyümüz kimi”, “Nəzərə almaq lazımdır ki”, “Qeyd
etmək lazımdır ki” və qəzet mətnlərində – “agentliyin verdiyi xəbərə əsasən”, “etibarlı mənbələrdən alınan
məlumata əsasən”, “məlum olduğu kimi" və.s kimi ifadələrə tez-tez rast gəlinir. Qəzet materialları və bəzi
elmi mətnlərin növlərindən asılı olaraq (tarixi, coğrafi, siyasi, iqtisadi) şəxsi adların tez-tez istifadəsi (şəxsi
və coğrafi adlar) səciyyəvidir. Müəssisə adları, ictimai təşkilat adları, vəzifə adları və s. terminlər (xüsusi
elmi anlayışı bildirən) və xüsusi adlar arasında orta mövqe tutur və əksər hallarda söz birləşmələrindən ibarət
olur. Mətnin məzmunu nə qədər çox ixtisaslaşmışdırsa, bir o qədər çox terminlərdən istifadə olunur. Elmi
mətnlərdə terminlərin sayı belə mətnlərdə qoyulan məsələlərə nisbətən daha azdır. Bu kateqoriyalı bütün
materiallar üçün üslubi cəhətdən dilin lüğət tərkibinin bu və ya digər qatına aid olan sözlərin (arxaizmlərin,
poetizmlərin, danışıq dili sözlərinin və s.) olmaması səciyyəvidir. İctimai elmlərə aid ədəbiyyatlarda bəzi
idiomlar və sabit metaforik birləşmələrdən qismən istifadə olunur. Bu hal dəqiq elmlər sahəsində, rəsmi
sənədlərdə və qəzet məlumatları mətnlərində müşahidə olunmur. Bütün bu materiallarda sözlərin birbaşa
mənasında istifadə olunması xarakterikdir. Burada bəzən heç bir xüsusi üslubi rolu olmayan məcazlara rast
gəlinsə də, üslubi cəhətdən obraz yaradan məcazlar əsasən elmi ədəbiyyatda istifadə olunur.
Qrammatik xüsusiyyətinə görə araşdırılan üç material qrupunu səciyyələndirmək lazımdır. Birinci
qrup üçün kitab dilinə əsaslanmaq, mürəkkəb tabeli və tabesiz cümlələrə üstünlük vermək kimi xüsusiyyətlər
səciyyəvidir. Burada şifahi nitq üslubu ilə əlaqədar olaraq frazeloji birləşmələrdən istifadə edilmir. Elmdə
qəbul olumuş “İndi baxarıq”, “Bax məsələn”, “Daha bir misal” kimi ştamp ifadələr istisna edilir. Belə sözlər
mühazirəçinin və ya məruzəçinin şifahi fonoloji nitqi ilə əlaqəli olsa da, eyni zamanda yazılı kitab dilində də
istifadə edilir və heç bir xüsusi üslub çalar ifadə etmir. Bu materialların sintaksisini tam tərkibli cümlələr
təşkil edir və yalnız bəzi mətn növlərində bir üzvlü cümlələrdən istifadə olunur. Məsələn, ensiklopediya
məqalələrində texniki məlumat kitabçalarında, kataloqlarında, texniki təlimatlarda tez-tez ya xəbərin, ya da
mübtədanın olmaması ilə qarşılaşırıq. Belə sintaktik xüsusiyyətlərdə bəzi elmi ədəbiyyat növlərində elmi
texniki materialın səciyyəvi stilistik əlamətlərini görmək olar. Bu ilk növbədə zəruri məlumatın qısa və
yığcam şəkildə verilməsi ilə, ikincisi isə heç bir fərdi məna çalarının olmaması ilə əlaqədardır.
Xüsusi elmi, elmi-texniki, sənədlər və qəzet məlumatları materiallarında elə söz təkrarları var ki, onlar
formal olaraq bədii ədəbiyyatda və ictimai-siyasi ədəbiyyatda, publisistikada və natiqlik nitqində rast
gəldiyimiz sözlərlə eyni səslənir (mətnin bəzi parçalarının, cümlələrin, abzasların əvvəlində və sonunda;
qonşu cümlələrin, abzasların qurulmasında, paralelizmlərdə və.s). Lakin bu sintaktik vasitələr və məna
üzvlənməsi üsulu kimi çıxış edir və oxucunun diqqətini mətnin məntiqi cəhətdən paralelel olan müəyyən
hissələrinə yönəldir, ya da onlar sadəcə bir təsadüfdür. Bu tip materillar üçün qəbul edilmiş təqdimat üsulunu
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səciyyələndirərkən A.L.Pumpyaniskiy qeyd edir [1, 81]. “Elmi və texniki ədəbiyyatın əsas məqsədi
müəyyən məlumatı oxucuya dəqiq və aydın şəkildə çatdırmaqdır. Buna nail olmaq üçün faktiki material
emosional çalarlı sözlərin, ifadə və konstruksiyaların iştirakı olmadan məntiqi əsaslandırılmış şəkildə
üzvləndirilir. Belə təqdimat üsulunu formal-məntiqi adlandırmaq olar”. Bu təqdimat üsulu ayrı-ayrı fərdə,
yəni bir və ya bir neçə kitab, məqalə müəllifinin xüsusiyyəti deyil, bütün bu sahədə işləyənlərə aid
olduğundan A.L.Pumpyanskiy “formal-məntiqi (kollektiv) üslub” sözündən istifadə etməyi təklif edir. Bu
təklifi qəbul edib onu qəzet mətnlərinə də aid etmək lazımdır.
İkinci qrup materiallarda, yəni ictimai-siyasi ədəbiyyat əsərlərində, tənqidi əsərlərdə, publisistikada,
natiqlik nitqində müəyyən məlumatın ötürülməsi ilə yanaşı oxuculara təsir etmək məqsədi ilə təbliğattəşviqat xarakterli məzmun olduğundan burada sintaksis vasitələri daha fəal rol oynayır. Cümlələr burada da
əsasən yazılı kitab nitqi formalarına uyğundur, lakin bu danışıq üslubunun xüsusi ilə də oxucuya
(dinləyiciyə) və ya adresanta müraciət formalarının, emosional yüklənmiş (məsələn təəccüb bildirən, əsəbilik
bildirən) sözlərin, nida və ritorik-sual konstruksiyalarının zamanla belə materiallarda istifadə olunmasını
istisna etmir. Məhz bu xüsusiyyətlərdə müəllifin məzmununa fərdi yanaşması görünür. Burada sintaktik
paralelizmlər və sözlərin təkrarlanması təsadüfi hal deyil və eyni zamanda həm məntiqi üzvlənmə, həm də
emosiyaları göstərmək məqsədinə xidmət edir.
Elmi və işgüzar materiallardan fərqli olaraq, bədii ədəbiyyat öz fərqli keyfiyyətini aydın şəkildə aşkar
edir. Bədii ədəbiyyat əsərlərində həm əslində, həm tərcümədə əsas rol geniş mənada obraza məxsusdur,
obrazı yaratmaq üçün xidmət edən lüğət və qrammatik dil vaitələrinin zənginliyi səciyyəvidir. Cümlənin bir
vahid kimi bütövlüyü və məlum vahid obrazlığa uyğunluğu, cümlə üzvlərinin ardıcıllığı, bir neçə və bir daha
çox cümlələr arasında uyğunluq əlaqələri onların paralelizmi və ya kontrastı – bir çox hallarda obrazın
yaradılmasında təşkilatçı rol oynaya bilər. Bu zaman bütün hallar üçün tərcümənin yeganə düzgünlük şərti
onun tərcümə olunan dilin normalarına uyğun olmasıdır.
Tərcümə növlərinin iki əsas təsnifatı mövcuddur: tərcümə olunan mətnlərin xarakterinə əsasən və
tərcümə prosesində tərcüməçinin nitq fəaliyyətinin xarakterinə əsasən. Birinci təsnifat orijinalın janr və üslub
xüsusiyyətləri ilə bağlıdır, ikincisi isə şifahi və yazılı formada nitq fəaliyyətinin psixolinqvistik
xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.
Tərcümələrin janr və üsluba əsaslanan təsnifatında orijinal mətnin janr və üslub xüsusiyyətlərindən
asılı olaraq iki funksional növü ayrılır: bədii tərcümə (ədəbi) və informativ (xüsusi) tərcümə. Bədii ədəbiyyat
əsərlərinin tərcüməsi bədii tərcümə adlandırılır. Bədii ədəbiyyat əsərlərinin digər nitq əsərlərindən fərqi
ondadır ki, burada bədii-estetik və ya poetik kommunikativ funksiya dominantdır. Belə əsərlərin əsas
məqsədi müəyyən estetik təsirə nail olmaq, bədii obraz yaratmaqdır. Belə estetik yönümlülük bədii nitqi
digər nitq kommunikasiya aktlarından fərqləndirir, çünki onlarda informativ məzmun daha əsas və
müstəqildir.
Bədii nitq parçalarının tərcüməsində bədii tərcümə növünün digər növlərdən əsas fərqi onun müəyyən
bədii əlamətlərə malik olması və tərcümə mətninin tərcümə dili əsərlərinə aid edilməsidir. Başqa sözlə desək,
əsas məqsədi tərcümə olunan dildə bədii-estetik təsir göstərə bilən, tərcümə nitqini yarada bilən tərcümə
fəaliyyətinə bədii tərcümə deyilir. Bədii əsərlərin tərcümələrinin təhlili göstərir ki, qoyulan tələbə uyğun
olaraq onlar üçün maksimal məna dəqiqliyi prinsipindən kənara çıxmalar səciyyəvidir və bu tərcümənin
bədiiliyini təmin etmək məqsədi daşıyır. Belə kənara çıxmalardan bir neçə nümunə göstərək:
The mountain tops were hidden in a grey waste of sky... [3]
Dağların başı boz səma içində üzürdü.
Burada ingilis dilində işlənən were hidden ifadəsindən imtina heç də təsadüfi hal deyil. “Üzürdü” feili
səmanın sonsuzluğunu daha yaxşı (waste of sky) ifadə edir.
Dirmy waited in a corridor which smelled of disinfectant and looked out on to a back street. A fly,
disenchanted by the approach of winter was crawling dejectedly up the pane [5].
Dirmi onu karbon turşusu iyi ilə dolu dəhlizdə gözləyirdi. Qışın yaxınlaşmasından halsızlaşmış milçək
bağlı yan küçəyə baxan pəncərədə asta-asta sürünürdü.
Burada da “iyi ilə dolu” (smelled), “karbon turşusu” (Disisnfectant), “halsızlaşmış” (dicenchanted),
“bağlı yan küçə” (back street) tərcümələrin seçimi, “onu” əvəzliyinin artırılması və pəncərə barədə
məlumatın birinci cümlədən ikinci cümləyə keçirilməsi tərcümənin bədii səviyyəsinin artırılması məqsədini
daşıyır.
But night-time in this dreadful spot! – Night, when the smoke was changed to fire; when every
chimney spurted up its flame; and places, that had been dark vaults all day, now shone red-hot, with figures
moving to and fro within their blazing jaws and calling to one another with hoarse cries [4].
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Bu gecə necə dəhşətli oldu. Bu gecə tüstü alova çevrilirdi, hər boru alovlanıb yanırdı, bütün günü
qaralan qapı yerləri alov işığı ilə işıqlanmışdır və onların alov püskürən cəhəngində boğuq səslə bir-birini
səsləyən kölgələr vurnuxurdular.
Tərcüməçi ilk növbədə qorxmuş kimsəsiz qızın təsəvvüründə yaranan dəhşətli gecənin bədii təsvirini
verməyə çalışır. Bu məqsədlə o cümlənin strukturunu dəyişir (“həmin dəhşətli yerdə gecə” – “bu gecə necə
dəhşətli oldu”), bəzi sözlərə uyğun gələn formalar seçilir (changed to five – alova çevrilirdi, spurted up flame
– alovlanırdı, figures – kölgələr və.s), vəziyyət başqa üsulla təsvir olunur (places that had been dark vaults all
day, yəni “orda, harda ki bütün günü qara sərdabələr var idi” ifadəsi daha yaxşı başa düşülən “bütün günü
qaralan qapı yerləri” ifadəsi ilə əvəz olunur). Belə dəyişiklərin necə qiymətləndirilməsindən asılı olmayaraq,
onlara tərcümə növünün təyin etdiyi dominant funksiyaların təsiri ilə ekvivalentlik münasibətlərinin
modifikasiyası kimi baxıla bilər. Bədii tərcümədə orijnalın müəyyən bədii ədəbiyyat janrına aid olmasına
uyğun olaraq bəzi tərcümə alt növləri seçilir. Belə alt növlərdən poeziya tərcüməsi, pyeslərin tərcüməsi,
satirik əsərlərin tərcüməsi, bədii nəsr əsərlərinin tərcüməsi, mahnı mətnlərinin tərcüməsi və. s göstərmək
olar. Bu və ya digər janrda olan əsərlərin tərcüməsini xüsusi alt növ tərcüməyə ayrılması şərti aparılır və
əsərin janr xüsusiyyətlərinin tərcümə prosesinə göstərdiyi təsirdən asılıdır.
Әsas funksiyası məlumat ötürməkdən ibarət olan tərcümə informativ tərcümə adlanır. Belə mətnlərə
bütün elmi, işgüzar, ictimai-siyasi, məişət və. s səciyyəli materiallar aid edilir. Bir çox dedektiv hekayələr,
səyahət təsvirləri, oçerklər və digər məlumat səciyyəli əsərlərin tərcüməsini də bura aid etmək lazımdır.
Tərcümənin bədii və informativ növlərə bölünməsi yalnız orijinalın əsas funksiyasına işarə edir. Faktiki
olaraq, bədii tərcümə tələb edən orijinal mətndə yalnız informativ funksiya daşıyan hissələr ola bilər və
əksinə informativ mətnin tərcüməsində bədii tərcüməsinin elementləri ola bilər. İnformativ tərcümədə alt
növlərə bölgü tərcümə olunan mətnlərin ilkin dildə müxtəlif funksional üslublara məxsus olmasından asılıdır.
Bu zaman orijinal funksional-üslubi xüsusiyətlərin belə mətnlərin tərcümələrinin spesifik xüsusiyyətlərini də
müəyyən eləməsi zəruridir. Bu əlamətə əsasən elmi-texniki materialların tərcüməsini, rəsmi-işgüzar
materialların tərcüməsini, siyasi-publisist materialların tərcüməsini, qəzet informasiyaları materialların
tərcüməsini, patent materialların tərcüməsini və.s xüsusi alt növ tərcümələrini fərqləndirmək olar.
Tərcümənin psixolinqvistik təsnifatı tərcümə fəaliyyətini şifahi və yazılı tərcüməyə bölür. Yazılı
tərcümə adlandırılan tərcümə növündə dillərarası ünsiyyət (orijinal və tərcümə mətni) aktında birləşən nitq
törəmələri tərcümə prosesində yazılı mətnlər şəklində çıxış edir. Tərcüməçi onlara dəfələrlə müraciət edə
bilər və bu ona tərcümə etdiyi hissələrə uyğun parçalarla müqayisə etsək, mətndə zəruri dəyişikliklər etmək
və tərcümə prosesi tamamlanıb reseptora təqdim olunana qədər tərcümə etdiyi mətnin parçalarını təkrar
qavramaq imkanı verir. Yazılı tərcümənin klassik nümunəsi kimi tərcüməçinin orijinalı vizual yazılı mətn
şəklində qavraması və özünün də yazılı tərcümə mətni yaratması prosesini göstərmək olar.
Şifahi tərcümə elə tərcümə növüdür ki, burada həm orijiinal mətn, həm də onun tərcüməsi tərcümə
prosesində şifahi formada keçirilir və bu da onun tərcümə bitdikdən sonra tərcüməçi tərəfindən təkrar
qavranmasını, tələb olunan zəruri dəyişikliklər etməsini və yoxlamasını qeyri-mümkün edir. Şifahi
tərcümənin klassik nümunəsi tərcüməçinin orijinalı akustik formada qavranması və tərcüməni şifahi
səsləndirməsidir. Şifahi tərcümə zamanı tərcümə mətninin yaranması orijinalın qavranma prosesinə paralel
gedə bilər və ya orijinalın qavranması bitdikdən sonra baş verə bilər. Şifahi tərcümənin iki alt növü
fərqləndirilir: sinxron tərcümə və ardıcıl tərcümə.
Sinxron tərcümə dedikdə, tərcüməçinin natiqlə eyni zamanda (2-3 saniyəlik gecikmə ilə) nitqini
dinləyərkən şifahi tərcümə etməsi nəzərdə tutulur. Adətən sinxron tərcümə xüsusi kabinetlərdə texniki
vasitələrin istifadəsi ilə baş tutur. Bu zaman natiqin nitqi tərcüməçiyə qulaqcıqlar vasitəsi ilə ötürülür,
tərcüməçi isə mikrofona danışır. Belə qurğuların sayəsində tərcüməçinin səsi ona orijinalı dinləməyə mane
olmur. Sinxron tərcümənin fərqli növlərindən biri “pıçıltılı” tərcümə adlanır. Burada tərcüməçi reseptorun
yanında durur və ona aşağı səslə tərcüməni ötürür.
Sinxron tərcümə şifahi tərcümənin mürəkkəb növüdür. O, tərcüməçiyə eyni anda müxtəlif nitq
fəaliyyəti ilə məşğul olmağa şərait yaradır. Tərcüməçi bir dildə dinləyib digər dilə tərcümə etmək, bu dildə
danışmaq və natiqin danışıq tempindən geri qalmamaq kimi bir neçə eyni anda görür. Hər üç növün
sinxronlaşması yaddaşın gördüyü böyük iş, yüksək diqqət, nitq kompressiyasını həyata keçirmək zəruriyyəti,
orijinalın növbəti parçalarını proqnozlaşdırmaq, baş tutmayan proqnozlara düzəliş etmək, ani qərarlar qəbul
etmək və.s ilə bağlıdır.
Ardıcıl tərcümə şifahi tərcümə üsuludur. Bu növ tərcümədə natiq öz nitqini bitirdikdən sonra
tərcüməçi tərcümə etməyə başlayır. Tərcümə olunan nitqin həcmi müxtəlif ola bilər. Buraya bir ifadədən
başlayaraq oxunması 20-30 dəqiqə çəkən mətnə qədər müxtəlif material daxildir. Tərcümənin bu növü tələb
edir ki, tərcüməçi uzun müddət tərcümənin başlanmasına qədər orijinalın iri həcmli seqmentlərini yaddaşında
129

saxlasın. Әgər orijinalın həcmi bir neçə ifadədən daha çoxdursa, onda tərccüməçi məzmunun əsas yerlərinin
qeydiyyatını aparır və sonra bu qeydiyyat vasitəsi ilə qulaq asdığı məlumatı yaddaşında təzələyir.
Orijinalın qavranmasının yazılı və şifahi forması tərcümə mətninin yazılı və şifahi formasına uyğun
olur, lakin onların hər birində digər növün elementlərindən istifadə etmək olar. Hər bir halda tərcümə yazılı
formada qalır, çünki orijinal mətnlər və tərcümələr yazılı formada saxlanılır və onları dəfələrlə nəzərdən
keçirmək, müqayisə etmək və zəruri dəyişikliklər etmək olar.
Şifahi tərcüməçi tərcümə etməzdən öncə şifahi çıxışın yazılı mətnini alıb ondan sinxron və ya ardıcıl
tərcümədə köməkçi vasitə kimi istifadə edə bilər. Yazılı mətnin şifahi tərcümədə istifadə növlərindən biri
“vərəqdən tərcümə” adlandırılan tərcümədir. Belə tərcümə zamanı tərcüməçi yazılı mətni reseptorlar üçün
şifahi tərcümə edir. Burada şifahi tərcümənin əsas əlaməti saxlanılır. Resoptorlara təqdim olunan qədər
mətnin dəyişdirilməsi və müqayisə olunması mümkün deyil. Yazılı və şifahi tərcümənin fərqləndirilməsində
zaman faktoru çox vacib rol oynayır.
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Koqnitivistikada əsas diqqət insan koqnisiyasına yetirilir, sadəcə müşahidə olunan hərəkətlər deyil,
onların biliklər əsasında mental təqdimat (daxili təsəvvürlər, modellər), rəmz, insanın strategiyası tədqiq
olunur, çünki insanın koqnitiv aləmi dilin iştirakı ilə gedən davranışı və fəaliyyəti əsasında öyrənilir. Məhz
dil istənilən insan fəaliyyətinin nitq-düşüncə əsasını əmələ gətirir – onun motivlərini, məqsədini
formalaşdırır, nəticəsini proqnozlaşdırır. Problem mürəkkəb olduğundan, onu öyrənən elmin özü də
birmənalı izahatı verilmir. Koqnitiv dilçilik sahəsində «struktur, funksional, törəmə (generativ) dilçilik,
kibernetika və linqvistik semantika sanki bir-birilə çulğalanmışdır» [2, 50-51].
Koqnitiv dilçiliyin məqsədi dünyanın qavranılması, kateqoriyalaşması, təsnifatı və dərki proseslərinin
necə həyata keçirilməsini, biliklərin toplanmasının necə aparılmasını, informasiya ilə müxtəlif iş növlərini
hansı sistemlərlə təmin etməsini anlamaqdır. Şüura və təfəkkür proseslərinə ən təbii çıxışı məhz dil təmin
edir, çünki “şüur strukturları haqqında biz istənilən təbii dildə bu strukturlar haqqında məlumat verməyə və
onları təsvir etməyə imkan verən dilə səbəb bilirik” [9, 21].
Tədqiqatçılar koqnitiv elmi fərqli şəkildə dəyərləndirirlər. Bəziləri belə düşünür ki, bu, insan beyni və
şüur haqqında elmdir. Belə bir fikir də mövcuddur ki, bu elm dərketmə prosesi ilə məşğul olmalı, insan
beynində baş verən idrak və dərketməni tədqiq etməlidir. Bu elm məlumatı təhlil edən sistemi təhlil və təsvir
etməlidir.
Koqnitiv elm haqqında ən geniş yayılan təsəvvürlərdən biri R.Şeparda məxsusdur. O, bu elm sahəsinin
məlumatın əldə edilməsi və biliklər sistemi haqqında elm olduğunu söyləyir və bu haqda fikirlərini belə
şəkildə paylaşır ki, koqnitivistika mental prosesləri idarə edən ümumi proseslər haqqında elmdir. Koqnitiv
paradiqmdən irəli gələn biliklərin təsiri ilə insan haqqında koqnitiv tədqiqatlara söykənən bir sıra yeni elm
sahələri yarandı ki, bunlara koqnitiv sosiologiya, koqnitiv antropologiya, koqnitiv psixologiya və koqnitiv
dilçiliyi aid etmək olar.
Yeni bir elm paradiqmi kimi koqnitivizmin xüsusi cəhətlərindən biri bu sahədə dilçiliyin xüsusi çəkiyə
malik olmasıdır ki, bu da insanın nitq-təfəkkür fəaliyyətində dilin müstəsna rola malik olmasından irəli gəlir.
“Koqnitoloqların fikrincə, dil müşahidə edilməsi çətin olan dərketmə, təfəkkür xarakterli prosesləri və
dünyanın konseptuallaşması və kateqoriyalaşmasını izləmək üçün ən yaxşı vasitədir” [4, 11].
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Müxtəlif kanallar vasitəsilə insana gələn bütün məlumat yığını dil vasitəsilə təhlil olunur və nitq
süzgəcindən keçir. Yalnız dil insan şüurunda baş verən dərketmə proseslərini obyektləşdirməyə,
dəyərləndirməyə, insan tərəfindən qəbul edilən bu və ya digər bir situasiyanı qiymətləndirməyə qadirdir. Dil
formalaşan konseptləri və konseptual strukturları obyektləşdirməklə onlara müəyyən tamlıq, bitkinlik verir.
Bildiyimiz kimi, koqnitiv elmdə əsas mövzu dildir. Bu, qismən də olsa, onunla bağlıdır ki, dil fikrin
əsas ifadəsi kimi düşüncənin təzahürüdür. Beləliklə, dilin öyrənilməsi birbaşa şüurun tədqiq edilməsi
deməkdir.
Elmi biliyin koqnitiv mürəkkəbliyi mətnlərdə öz adekvatlığını daha boyük, geniş vasitələrlə əks
etdirir. Peşəkar mühitdə əsas prinsip böyuk tutumun minimum vasitələrlə ifadə edilməsidir. İnsan nitqində bu
öhdəlik mürəkkəb sintaktik bütövlərdə daha aydın şəkildə müşahidə olunur.
XXI əsrdə koqnitiv dilçilik psixolinqvistika, funksional və antropoloji dilçiliyin nailiyyətlərini özündə
birləşdirərək mətnə və dilin təbiətinə yeni baxışı önə çəkdi. Dilçilikdə koqnitiv istiqamət dilə dünya haqqında
biliklərin ifadəsi vasitəsi kimi baxır. V.A.Pişalnikova milli dil konsepsiyalarının yaranmasında şair, yazıçı,
folklor və dinin vacibliyini qeyd edir. Onun fikrincə, milli dilin konsept sferinin zənginləşməsində şairlər
xüsusi yer tutur [14, 7].
Koqnitiv dilçiliyin əsas anlayışı konseptdir. E.S.Kubryakovanın müəyyənləşdirdiyinə görə, “konsept –
psixi subyektlərin qarşılıqlı hərəkəti prosesləri kimi danışma və qavrama prosesi ilə əlaqədə öyrənilən mental
mahiyyətdir” [9, 3]. Bildirdiyimiz kimi, ədəbi kommunikasiyanın əsasını iki subyekt – müəllif və oxucu
təşkil edir. Beləliklə, konseptual təhlilin istifadəsi mətnin linqvistikası üçün təbii bir haldır. Verilən mətn
üçün semantik məkan komponentlərinin, koqnitiv-propozisional strukturun ümumiləşdirilməsi mətn
tədqiqatçısına konseptual mətn sahələrini təsvir etməyə və onlar üçün bazis olanı ortaya çıxarmağa kömək
edir.
Dil fərdi şüur üzərində hakim mövqe tutur və onun funksionallaşma xüsusiyyətləri dil daşıyıcıların
ümumi sxemləri formalaşdırır. Müəyyən cəmiyyət və insan kollektivi üçün ümumi olan dünya dil xəritəsi
müxtəlif yaşlı, sosial statuslu, müxtəlif təhsilli insanlar arasında qarşılıqlı anlamanı təmin edərək onların
davranışını və fəaliyyətini tənzimləyir. Bir linqvomədəniyyət şəraitində böyüyən insan monolinqvialdırsa,
müxtəlif etnik şəraitində formalaşan dünya xəritəsini polilinqvial model prizmasından qəbul edir.
Konseptosfer anlayışı linqvo-mədəni tədqiqatlar üçün vaciblik daşıyır. Bu və ya digər konseptlərin
məcmusu dilin konseptosferini özündə təcəssüm etdirir. D.S.Lixaçevin fikrinə görə, konsept layı az sabitdir,
dəyişkəndir, belə ki, o, dil daşıyıcısından asılıdır. Hər hansı milli dilin konseptosferinin öyrənilməsi xalqın
mədəniyyəti, əsasən, xalq yaradıcılığı ilə sıx bağlıdır. Bir çox tədqiqatçılar milli dilin konseptosferinin
formalaşmasında ədəbiyyatı ön plana çəkir. Z.D.Popov qeyd edir ki, milli dil konseptlər sferinin tədqiqi
xalqın mədəniyyəti ilə sıx tədqiq edilməlidir. O yazırdı: “Xalqın mədəniyyəti – onun ədəbiyyatı, folkloru,
elmi, incəsənəti nə qədər zəngindirsə, milli dil konseptsferi də bir o qədər zəngindir, o, xalqın bütün tarixi
təcrübəsinə uyğundur” [15, 214]. S.A.Koşarnaya belə hesab edir ki, konseptsfer konseptual sahəni
formalaşdıraraq konseptlərin müxtəlif növlərini (binar oppozisiyadan konseptual sıralara) birləşdirir [8, 54].
Burada da qeyd olunmalıdır ki, mətn milli sepsifik konseptlərin əks olunduğu məqamdır, diskursdan fərqli
olaraq, tam sabitləşmiş konseptlər milli şüuru əks etdirir. Bir çox “təhkükəli”, eləcə də milli dillərin
işlənməsinə qadağa qoyulan mətnlərin yandırılması tarixdə olan acınacaqlı haldır. Məsələn, XIX əsrdə ABŞın hindu tayfalarına münasibətdə irəli sürülən dil siyasətini buna misal gətirmək olar. Bu da onu göstərir ki,
dil, əsasən mətn xalqın tarixi yaddaşı kimi real komponentlərdir. Məşhurlar nahaq da söyləməmişlər ki, bir
xalqın məhv olmağını istirsənsə, onun dilini əlindən al.
Dünya dil xəritəsinin formalaşmasında əsas rolu lüğət tərkibinin semantik təşkili oynayır, o da xalqın
psixologiyası, onun dünyagörüşü, həyat tərzini və s. əks edir. XXI əsrin əvvəli əksər mədəni cəmiyyətlər
üçün xalqın şüuruna, onun adət və ənənələrinin tarixinə baxışın dirçəlməsi dövrüdür. Yemək mədəniyyətinə
qloballaşma şəraitində fərdiliyin qabardılmasının işarəsidir. Qidanın adı etnomədəni leksikanın bir hissəsi
olaraq, etnosun milli mədəniyyətini əks etdirir. Yemək terminologiyasının məzmunun öyrənilməsi, qida
adlarının yaranması üsullarının aşkarlanması, qastronomik leksikasının nəzərdən keçirilməsi müasir
dilçilikdə dünya milli dil xəritəsinin öyrənilməsində əsas istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Milli-etnik
cəhətlər və spesifikliklərin yemək adlarında daha çox əks olunduğunu müşahidə etmək olar.
Müasir dil nəzəriyyəsində “Yemək” konseptinin məzmunu və strukturunun müəyyənləşməsi problemi
dilçilərin, eləcə də psixolinqvist, linqvokulturoloq, filosof, pxisoloqlarınmaraq dairəsindədir. Müşahidələrə
görə, linqvistik planda bu anlayış daha az işlənmişdir, lakin sosiomədəni vacibliyi daha yüksək işlənib
hazırlaşmışdır. Dil sistemində “Yemək” anlayışı belə göstərilir: 1) qida qəbul etmək, ağızda çeynəyib
udmaq; 2) yemək, ruzi [1, 576].
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Qeyd etmək lazımdır ki, qida sistemində müxtəliflik, əsasən, ənənəvi qidanı təşkil edir, bu da bu və ya
digər xalqın uzunmüddətli yaşayışını əhatə edir. Әnənəvi qida xalqın yaşayışındakı təbii-ekoloji əhatəsi ilə
əlaqədardır [6, 37].
İnsanın mədəni fəaliyyətinin ilk dövrlərindən digər insanlarla ünsiyyəti və davranışının
tənzimlənməsində tələbat yaranır, yəni bu ünsiyyət yemək zamanı davam etdiyində bu, ünsiyyət daha da
möhkəmlənir. Bu baxımdan “Yemək” konseptinin spesifikliyi dünya dil xəritəsində öyrənilməli, onun
koqnitiv və praqmatik aspektləri bu konseptin formalaşması və inkişafında nəzərdən keçirilməli,
ekstralinqvistik və onunla bağlı linqvistik amillər müxtəlif mədəniyyətlərində müxtəlif tarixi dövrlərdə
təsirini aşkar edilməlidir. “Yemək” konseptinin məzmun strukturu yeməyin qəbul etdiyi yerlə - pab, bar,
restoran assosiasiya olunur. Məsələn: ingilis mədəniyyətində pab (public house sözündən qısalmış, hərfi
mənada - ictimai ev) insan və cəmiyyətin birləşdiyi, son xəbərləri eşitdikləri, dincəldikləri, sözhbət etdikləri
yerdir.
Son dövrlər dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi məsələsi dilçilərin diqqət mərkəzindədir, bu da
dünya cəmiyyətinin mədəniyyətlərarası dialoquna cəhd edən inteqrasiya prosesləri ilə şərtlənir. Dünya dil
xəritəsinin və onu təşkil edən liqnvomədəni konseptlərinin tədqiqi xalqın milli-mədəni dəyərləri, ənənələri,
mentalitetini aşkarlamağa imkan yaradır.
Humanitar elmlərdə qidanın qəbulu fenomeni fəlsəfə, psixologiya, kulturologiya, semiologiyada
mənalaşdırılır. Qidanın semantikası müasir filologiyada aktiv tədqiq edilir. Bu mövzuya diqqət XX əsrin
sonu, XXI əsrin əvvəli müasir mədəniyyətdə daha çox güclənmişdir.
Dilçilikdə yeməyin semantikası müxtəlif tədqiqat paradiqmlərində öyrənilir. Bu problemin təhlili
mxtəlif linqvistik vektorlarda müəyyənləşir: 1) dil xəritə fraqmentinin linqvo-mədəni təsviri [16; 18]; 2)
yemək konsepti və onun tərkibi [11, 12; 13]; 3) funksional-semantik kateqoriya kimi yeməyin semantikası;
4) müxtəlif xalaqların frazeologizmlərini təşkil edən yemək konseptsferinin müqayisəsi. F.Q.Fatkullina qeyd
edir ki, müxtəlif xalqların frazeolofiyası və aforistikasında material rifahının rəzmləşməsində “çörək”, “bal”,
“yağ” sözləri istifadə olunur [17, 190 – 197]/
Yeməyin dil konseptuallaşması mədəni və linqvo-mədəni kompetensiyanın koqnitiv konstruksiyalar
kimi mövcudluğunu göstərir. O, müəyyən dil işarəsində möhkəmlənmiş mədəni mənanın anlanmasına
xidmət edir. “Yemək” konsepti mürəkkəb əqli yaranmanı göstərir. N.S.Maruşkinanın fikrincə, “qidanın
qəbulu prosesi mədəni ritualdır” [11, 3]. Qida məhsulları ilə bağlı frazeologizmlər əksər
linqvomədəniyyətləri üçün universal dil fenomenidir [7, 132].
“Konsept” termini antroposentrik aspektdə işlənərək, verballaşmanı işarədə kollektiv və ya fərdi əqli
yaranma kimi əks etdirir. A.Ya.Qureviç mədəniyyət konseptlərini iki qrupa bölür: “kosmik”, mədəniyyətin
universal kateqoriyaları (zaman, məkan, səbəb, hərəkət) adlanan fəlsəfi kateqoriyalar və mədəni
kateqoriyalar (azadlıq, hüquq, əmək, zənginlik) adlanan sosial kateqoriyalar [5].
Bildiyimiz kimi, yeməyə tələbat insanın əsas tələbatıdır, qidanın qəbulu bioloji vaciblikdən əlavə,
bəşəriyyətin material-məişət mədəniyyətinin universal hissəsidir, bu da milli-mədəni ənənələri ilə şərtlənir.
“Yeməy”in semantik sahəsindəki konseptlərin rolu milli mədəniyyətin xüsusiyyətləri böyükdür. Hər
bir dil yemək konseptlərin əsasında qurulmuş idiomatik ifadələrlə zəngindir. Tarixə nəzər salsaq, görərik ki,
yemək zənginlik, təşəkkür rəmzləri, eləcə də cəmiyyət və hakimiyyətdə sosial statusu nümayiş etdirmək
vasitəsi kimi istifadə olunmuşdur. Müxtəlifsaylı səhər, günorta və axşam yeməkləri rəmzi məna daşıyır və
ünsiyyət katalizatorları rolunu oynayır, bu da ədəbiyyatda öz əksini tapır.
“Yemək” konsepti dərin mədəni köklərə malikdir. Bu hadisəni öyrənən tədqiqatçılar qeyd edirlər ki,
mifologiyada “yemək” anlayışının həcmi “təbiət – mədəniyyət” qarşıdurmasındakı yeri ilə müəyyənləşir.
Öncə təbiətə aid olan qida, yemək sonradan mədəniyyətin məhsuluna çevrilmiş, bunun nəticəsində qida
təbiətdən mədəniyyətə keçid edir. Bu mənada yemək bu qarşıdurmanı neytrallaşdırır [10]. Yeməklərin
strukturu, onların mədəniyyəti sferinə aidliyi dərəcəsi və xarakteri ilə ifadə oluna bilər [3, 87].
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MƏHƏMMƏDBAĞIR XALXALİNİN “SƏLƏBİYYƏ” MƏSNƏVİSİNDƏ
MİLLİ MƏİŞƏT VƏ KOLORİTİN BƏDİİ TƏCƏSSÜMÜ
İsmayılova Ə.Ş.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
efsane.ismayilzade@mail.ru
Açar sözlər: XIX əsr, Xalxali, “Sələbiyyə”, tülkü, folklor, məsnəvi.
XIX əsrin ikinci yarısının anadilli məsnəvi müəlliflərindən biri də Cənubi Azərbaycanın Xalxal
əyalətində yaşayıb-yaratmış istedadlı şair Məhəmmədbağır Xalxalidir. M.Tərbiyət, F.Köçərli, F.Qasımzadə,
Z.Әsgərli, Y.Qarayev və b. alimlər Xalxali və onun əsərlərindən bəhs etsələr də, şairin bədii irsi ilə bağlı
yürüdülən mülahizələr bir qədər qeyri-dəqiq olmuş, bir-birini təkzib etmişdir. Onun haqqında daha dolğun
məlumatlara Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarının tədqiqatlarında rast gəlinir.
Zaman Әsgərli qeyd edir ki, Xalxali üç dildə - fars, ərəb və Azərbaycan dillərində divan müəllifi
olmuş, lakin günümüzə onun yalnız türkcə divanı gəlib çatmışdır. “Divani-Xalxali” adlandırılan həmin
topluda şairin “Sələbiyyə” poeması, otuzdan artıq qəzəli, iyirmiyə yaxın müləmməsi, bir neçə saqinaməsi,
məsnəvisi və müxtəlif mövzularda yazılmış kiçik şeirləri vardır” [1, 751]. Eyni mülahizə Yaşar Qarayevin də
tədqiqatında yer almışdır [8, 187]. Lakin təəssüflə qeyd edək ki, hər iki alim bu qənaətə gələrkən istinad
etdiyi konkret mənbəni göstərməmişdir.
İslam Qəriblinin verdiyi məlumata görə, Xalxalinin əsərlərinin ən mükəmməl nəşri 1940-cı ildə
Tehranda çap olunmuş “Divane-Xalxali”dir. Buraya şairin “Sələbiyyə” əsəri, 30-a qədər qəzəli, farsca və
azərbaycanca 20-ə yaxın müəmması, cinasları, bir neçə kiçik saqinaməsi, məsnəvisi və başqa müxtəlif
parçaları daxildir [10, 29].
C.Azərbaycan tənqidçisi Әziz Möhsüninin “Azərbaycan ədəbiyyat tarixindən qızıl yarpaqlar”
kitabında şairin həyatı haqqında müfəssəl məlumat verilmiş, Xalxalinin fars və türk dillərində yazılmış
şeirlər və Tülkü hekayələrindən ibarət “Sələbiyyə” məsnəvisinin müəllifi olduğu qeyd edilir [13, 93]. Hüseyn
Düzgün “Nəbati çağı Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı məqaləsində Xalxalidən bir qəzəllər divanı və 1500
beytlik tülkü nağılı – “Sələbiyyə məsnəvisi” qaldığını söyləyir [4, 17]. Әn dolğun məlumat isə Hüseyn
Düzgün və Әli Rza Oqtayın “Məhəmməd Bağır Xalxali və “Sələbiyyə” əsəri” tədqiqatında yer almışdır.
Burada şairin həyat və yaradıcılığı, xüsusilə “Sələbiyyə”si haqqında geniş şərhlərə yer verilmişdir.
Fərhəng Xak Nejadın tərtibi və Rəsul İsmayılzadənin redaktorluğu ilə Tehranda 1959-cu ildə “Molla
Məhəmmədbağır Xalxali. Sələbiyyə və başqa şeirlər” [12] adlı kitabı Z.Әsgərli, Y.Qarayev və İ.Qəriblinin
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yürütdüyü mülahizələri bir qədər dəqiqləşdirdi. Buraya şairin ana dilli 30 qəzəli, 14 qitəsi, 11 müləmməsi, 2
rübaisi, “Sələbiyyə” əsəri, 3 qoşabeyti, 3 məsnəvisi, fars dilində isə 4 qəzəl, 2 qəsidə, 5 qitə, 3 rübai, 3
müxtəlif şeir, 12 müəmma və “Sələbiyyə” məsnəvisinin farsca tərcüməsi daxildir. Kitab Xalxali irsinin
əlimizdə olan ən dolğun variantıdır.
Xalxalinin ən məşhur və mükəmməl əsəri XIX əsrin II yarısının ictimai və sosial problemlərini özündə
əks etdirən alleqorik tərzdə yazılmış “Sələbiyyə” məsnəvisidir. 1893-cü ildə qələmə alınmış [1, 753]; [10,
29] və mövzusu folklorda geniş yayılmış nağıl və təmsillərdən götürülmüş bu əsər hələ şairin sağlığında çap
edilərək layiqli qiymətini almış və öz dəyərini bugünkü günümüzədək qoruyub saxlamışdır. Cənubi
Azərbaycanda bu məsnəvi dəfələrlə, Azərbaycanda isə müxtəlif mənbələrdə bir neçə dəfə ixtisarla, “Cənub
ulduzları” toplusunda isə 1247 beytdən ibarət geniş şəkildə nəşr olunmuşdur [2, 187-255].
“Sələbiyyə”nin Fərhəng Xak Nejada məxsus variantı 1439 beytdən ibarətdir. Tərtibçi burada tülkü ilə
bağlı əhvalatları olduğu kimi vermiş, ümumi məzmundan kənar olan 3 hissəni - “Molla və oğru”, “Nərimanla
arvadının hekayəti”, “İkiarvadlılığın tənqidi” hekayətlərini bizə məlum olmayan səbəbdən ixtisar etmişdir.
“Sələbiyyə”nin əlimizdə olan tam variantı 1991-ci ildə Təbrizdə 1605 beytdən ibarət şəkildə çap edilmişdir.
Məsnəvi sadə bir süjet əsasında yazılsa da, burada ictimai və mövcud sosial problemlər, fəlsəfi fikirlər,
adət-ənənələr, milli mental dəyərlər geniş şəkildə öz əksini tapır. Müəllif əsərdə zəmanəsinin müəyyən
çatışmazlıqlarını, ən aktual problemlərini – insanın öz vətənində dolana bilməməsi, səfalətdən bezib qürbətə
getməsi, zalım insanların “meydanda at oynatması” və s. məsələləri önə çəkir. Yaşar Qarayevin fikrincə,
Xalxali məhz bu problemləri qabartmaq üçün “keçmiş patriarxal həyat, mühit, cəmiyyət, ədəb, əxlaq tərzi
barədə “Şahnamə”, “Dəhnamə”, “Fərhadnamə” yox, ... “Tülkünamə” yazmışdır” [8, 189]. K.Məmmədovun
qənaətinə görə isə: “XIX əsrdə şairlərimizdən heç biri Xalxali qədər Ezop dilindən istifadə etməmişdir.
Başqa sözlə desək, “Sələbiyyə” başdan-başa Ezop dilində yazılmışdır” [11, 125]. Alleqoriyaya müraciət edən
Xalxali Tülkünün simasında ac, çarəsiz, Toyuğun timsalında hüquqsuz və aciz, Qurdun simasında zülmkar,
insanlara zülm edən zalımların səciyyəvi obrazını yaratmışdır.
“Sələbiyyə”nin əsas qəhrəmanı Tülküdür. Dünya folklorunda ağıllı, hiyləgər, bic, fərasətli və s.
xüsusiyyətlərə malik olan tülkü obrazı əsərdə qismən bu cəhətləri özündə saxlayır, bəzən isə, xüsusilə, əsərin
giriş hissəsində ailəcanlı ər, mehriban ata, qayğıkeş övlad kimi çıxış edərək, ziddiyyətli bir surət kimi təqdim
edilir. Məsələn, səfərə çıxarkən əvvəlcə anası ilə halallaşan tülkünün sözlərindən onun qədirbilən bir övlad
olduğu hiss olunur:
Deyirdi: Ey anayi-mehribanim,
Bükülmüş qamətin qurbani canim.
Nə zəhmətlər çəkib məni böyütdün,
Çəkib xunabələr bu həddə gətdün.
Sənə xidmət edəm vallah min il,
Әvəz bir gecəyə olmaz müqabil. [2, 203]
Ümumiyyətlə, xalqının milli-mənəvi dəyərlərindən bəhs edən Xalxali əsərdə valideyn-övlad, ər-arvad
münasibətlərinə geniş yer vermişdir.Tülkü yaxşı övlad olmaqla yanaşı, övladlarından ayrıldığı üçün qan-yaş
tökən mehriban atadır, arvadını və ailəsini ülvi məhəbbətlə sevən ərdir. O, arvadının onun və ailəsinin
yolunda çəkdiyi bütün əziyyətləri yüksək qiymətləndirir. Onun səmimi etirafları oxucuda rəğbət hissi oyadır:
Mənim dövrümdə heç gün görmədin sən,
Evimdə bircə dövran sürmədin sən.
Nə möhnət çəkmisən baldız əlindən.
Dözərdin bir söz çıxmazdı dilindən.
Edəndə şamın azlıq, heç yeməzdin,
Qalıb ac, kimsəyə dərdin deməzdin. [2, 207]
Qürbətdə isə Tülkünün digər müsbət cəhəti ortaya çıxır. O, son dərəcə vətənpərvərdir. Vətəndən
uzaqda acından ölmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalanda o meyidinin sahibsiz qalacağından qorxur, müsəlman
üsuli ilə dəfn olunmamaq qorxusundan dəhşətə gələrək, vətənində ölməyi səadət hesab edir:
Ölürəm yox gözümü bağlayanım,
Nə bircə oxşayanım, ağlayanım.
Әgər indi vətən içrə öləydim,
Qohum-qardaş içində can verəydim.
Çəkəndə ah, bacım “can” deyərdi,
Atam nəzr eyləyib qurban deyərdi. [2, 240]
Səfərdə aclıqla üz-üzə qalan Tülkünün ziddiyyətli xarakteri üzə çıxır və bir qarın yemək üçün Allaha
yalvaranda bu qayğıkeş ailə başçısı yalnız özünü düşünən xudbin bir varlığa çevrilir:
Mənə rəhm eylə, ey xəllaqi-aləm,
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Atam, anam, uşaqlarım cəhənnəm! [2, 210]
Xoruzla qarşılaşarkən isə tülkünün əsl siması - hiyləgərliyi üzə çıxır. Ağıllı, tədbirli insanların
ümumiləşmiş siması olan xoruz isə tülkünün yalanlarına inanmır. Ona görə də ehtiyatlı davranıb xilas olur və
deyir:
Danış, doğru de, caydırma sözivi,
Mənə, qaç get, tanıtdırma özivi.
Sözün şirin, özün bədtər ilandan,
Suya təsbihini çəkmə yalandan.
Özün alim, və lakin biəməlsən,
Sözün yaxşı, özün əmma dəğəlsən. [2, 219-220]
Maraqlıdır ki, xoruzu yalan və hiylələri ilə ələ keçirməyə çalışan tülkü bu zaman özünü ibadət edərək
gününü məsciddə keçirən şəriət əhli kimi qələmə verir ki, bu da Xalxalinin əslində dövrün riyakar şəriət və
din xadimlərinə olan münasibətini təzahür etdirir. Qeyd edək ki, Xalxali “Sələbiyyə”də yalançı din
xadimlərinin, adını molla qoyub, xalqının malına tamah salan dünyagir dindarların tənqidinə bir neçə hekayə
də həsr etmişdir.
Lakin bütün dövrlərdə zəmanənin gərdişinə boyun əyən, hüquqsuz, zalımlarla mübarizədə gücsüz
tərəflər də var ki, məsnəvidə onlar toyuğun simasında ümumiləşdirilmişdir. Belə ki, toyuq ağzını açmağa
macal tapmamış tülkünün yeməyinə çevrilir.
Məsnəvinin obrazlarından biri də qurddur. Xalqına qarşı vəhşiliklər törədən, qaniçən məmur və
ixtiyar sahiblərini isə müəllif qurdun simasında ümumiləşdirir. Vaxtilə çox zülmkar olan, indi isə qocalıb
əldən düşmüş qurd vəhşilikdən əl çəkərək dağda yaşayır. O, tülkünü görüb sevinir, onu qonaqpərvərliklə
qarşılayır. Ac olmasına baxmayaraq, birlikdə tapdıqları quyruğu belə onunla bölmək istəyir. Tülkü isə
quyruğun tələdə olduğunu bilsə də, onu qurda söyləmir, “oruc tutmuşam” deyərək, qurdu tələyə salır.
Məsnəvinin bu hissəsi Azərbaycan folklorunda məşhur olan bir təmsildən götürülmüşdür. Eyni süjetə
Xalxalinin müasiri Mirzə Həsən Yüzbaşov və 50-60 il öncə Qasım bəy Zakir də müraciət etmişdir.
Әsərdə ən maraqlı cəhətlərdən biri müəllifin Tülkü ilə əlaqədar əhvalatları yarımçıq qoyub mövzu ilə
bağlı nəsihətamiz misraları verməsidir. Bu baxımdan Cənubi Azərbaycan alimləri Xalxalini Mövlana
Cəlaləddin Rumiyə bənzədirlər. Hüseyn Düzgün və Әli Rza Oqtay belə qənaətdədirlər ki, Xalxali məhz
Ruminin məsnəvisindən ilhamlanıb “Sələbiyyə”ni eyni şeir formasında qələmə almışdır [3, 33]. “Necə ki,
Mövlana Cəlaləddin sözlərini tez-tez kəsir və necə deyərlər, haşiyəyə gedir, Xalxali də müxtəlif dastan və
mətləblər yadına düşdükdə onları şərh edir. Necə ki, Mövlana Cəlaləddin sözü uzadır, oxucunu yorur,
incidir, əsl mətləbdən uzaqlaşır, M.Xalxali də başardığı qədər dastanlar, mətləblər və təmsillərə işarə edə-edə
əsl mətləbə keçərək əksər hallarda xülasə və ya ğərəz ibarəsi ilə sözünü təzələyir” [3, 50-51]. Lakin
mövzudan kənar hekayələrdə şair nəsihətamiz beytlərlə mətləbdən tamam uzaqlaşsa da, bu beytlər oxucunu
yormur, əksinə onlar “Sələbiyyə”nin əsas məzmunu qədər qiymətlidir. Yaşar Qarayevin sözləri ilə desək:
“Qədim əxlaqi, dini, ədəbi mənbələrdən gələn kənar süjetlər (“Nərimanla arvadının hekayəti”, “Әməlsiz
alimləri məzəmmət”, “Aşiqlər həmişə xəlvət axtarırlar”, “Molla və oğru”....) məsnəvinin ana xətti ilə
qaynayıb-qovuşur, onu ideya, ovqat və məzmun baxımından tamamlayır” [8, 189]. Bu hekayələrdə
xalqımızın məişəti, adət-ənənələri, inanc və sınamaları, gündəlik həyatı və s. ilə bağlı fikirlər öz əksini tapır.
F.Köçərli yazır: “...məişətimizə aid bir məsələ və nüktə qalmayıbdır ki, Mirzə Məhəmməd Bağır onlara əl
aparmamış olsun, az-çox əhəmiyyətli bir mətləb qoymayıbdır ki, onun barəsində söz danışmasın” [7, 400].
Həqiqətən, məsnəvidə valideynə hörmət, əməyə məhəbbət, vətən sevgisi, müxtəlif xasiyyətli qadınların
səciyyələndirilməsi, Allaha və islami ehkamlara inam, insanın səfərə çıxarkən yaxınlarından halallıq
istəməsi, nəfsdən, bədnəzərdən uzaq olsun deyə üzərlik yandırması sadə xalq deyimləri ilə ifadə olunur ki,
bu da fikrimizcə, əsərin əsas məziyyətlərindəndir.
Məsnəvidə yer alan folklor ifadələri, alqış və qarğışlar, atalar sözləri və məsəllər, el arasında məşhur
olan hikmətli sözlər Xalxalinin folklora bağlı insan olduğunu söyləməyə əsas verir. Әsərdə Tülkünün arvadı
el arasında məşhur olan üzərlik yandırmaq adətini icra edərək deyir:
Üzərlik yan, üzərliksən, həvasən,
Həzaran dərdə dərmansən, dəvasən.
Üzrəlik yan, tütün ver, qan qovuşsun,
Qada bundan, bəla bundan sovuşsun. [2, 206]
Xalxali insanları əxlaqi-mənəvi təmizliyə, pis vərdişlərdən uzaq olmağa səsləyir, oxucusunu
müftəxorluqdan uzaq durmağa, əməyə çağırır:
O kəslər ki, cahanda işləməzlər,
Çörək hərgiz doyunca dişləməzlər.
Әzizim, olmasa səyü təlaşın,
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Düzəlməz isti aşın, ağ lavaşın. [2, 200]
“Sələbiyyə” poemasında ən maraqlı cəhətlərdən biri də Xalxalinin qadına olan münasibətidir. Şair
namuslu, həyalı qadınlardan rəğbət hissi ilə bəhs edirsə, ər qədri bilməyən, xəyanətkar, “ərinin ölməsini
arzulayan” qadınları pisləyir. Şair birinci qism qadınlar barədə “Nə yaxşıdır hamı evlərdə olsa” deyərək
onları “huri” adlandırır. Şairin fikrincə, dünyada hər bir kişiyə belə həyat yoldaşı gərəkdir:
Vəfalı övrətin hiç qiyməti yox,
Vəfasız olsa, batsın, gözünə ox!
Vəfalı övrətin bas, öp gözündən,
Sənə hər nə desə, çıxma sözündən. [2, 190]
Şair ərinə hörmət qoymayan bir sıra qadınlar haqqında belə yazır:
Xəyal eylər, bəlkə, ər öldü,
Və ya bir gün boşadı, qoydu getdi.
Ki, bəlkə, evdə qaldım, dul, əliboş
O günlərdə məaşım xoş keçər, xoş. [2, 191]
Qadınlar haqqında yazılmış bu misralar “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı qadına olan münasibəti
yada salır. Ümumiyyətlə, məsnəvidə “Kitabi-Dədə Qorqud”la səsləşən paralellər çoxdur Abidənin girişində
rast gəlinən fikirlərlə Xalxalinin qadınlar haqqında mülahizələri bir-birilə yaxından səsləşir. Dastanda
oxuyuruq “... Deyər: Ah noleydi, bu öleydi, birinə dəxi vareydim. Umarımdan yaxşı-uyar oleydi” [6, 34].
Dastandakı bu cümlələr Xalxalinin yuxarıdakı misraları ilə eyni məzmun daşıyır. Tülkü ilə qurd
qarşılaşarkən qurdu olduqca qonaqpərvər təsvir edən Xalxalinin qonaq qarşılamaq barədə “Gözüm yağın
yedirrəm mən qonağə”, “Qonaq gəlsə gələr ruzi dalınca”, “Nə xoş zaddır əziz etmək qonağı” fikirlərinə
dastanın müqəddimə hissəsində də rast gəlirik [6, 34]. Dövrünün istedadlı şairi olmaqla yanaşı, həm də
folklorşünası hesab edilən Xalxalinin “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsindən bəhrələnməsi fikrimizcə, təbiidir.
Məhəmməd Bağır Xalxalinin “Sələbiyyə” məsnəvisi XIX əsrin anadilli məsnəviləri arasında
özünəməxsus yer tutan əsərlərdəndir. Әsərdəki hikmətli ifadələr, xalq deyimləri, nəsihətamiz və əxlaqididaktik fikirlər “Sələbiyyə”nin sadə və oxunaqlı dil və məzmun xüsusiyyətlərinə malik olmasını şərtləndirir.
Yazılmasından bir əsrdən artıq zaman keçməsinə baxmayaraq, məsnəvidə yer alan problemlər, nəsihətlər,
adət-ənənə və milli-mental dəyərlər barədə söylənilən fikirlər bu gün də öz aktuallığını və bədii dəyərini
itirmir.
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TÜRK KİMLİĞİNDEKİ «KÜLTÜR: DİL: TOPLUM» BAĞLAMINDA
DİL KAVRAMSAL MODELİ
Sagidolda G.S.
L.N.Gumilev Avrasia Milli Üniversitesi
Anahtar kelimeler: Türk medeniyeti, Türk dünyasının entegrasyonu, Türk dünyası ortak değerler
sistemi, Türk tarihi bilinci, dilbilimsel-ortak model, Türkçe sözlükbilimi, açıklayıcı-yanıltıcı karşılaştırmalı
sözlükler.
Özet. Kazakistan Cumhuriyeti İlk Cumhurbaşkanı, Nursultan Nazarbayev'in "MANEVİ YENİLEŞME
Geleceğe Doğru yol " makalesinde "Ulusal güvenliğin korunması", "Tarihin ufkunu, günümüzü ve aydınlık
geleceği birleştiren ulusal düşüncenin yeniden canlandırılması" ve "Büyük Bozkırın Yedi Yönü"
makalelerinde söz konusu olan Tarihsel düşüncenin canlandırılmasının önündeki problemleri ele almakta ve
Türk dünyasının ortak maneviyatını ve değerlerini bir arada ele alarak modern bir şekılde sunulması
gerektiğini vurgulamaktadır.
21. yüzyılda, küreselleşme süreci benzersiz bir fenomen haline geldiğinde, Türk halklarının her birinin
dilsel kimliğinin bireyselliğini koruyarak, ortak maddi ve manevi değerlerin yayılmasını sağlamak, Türk
halklarının etnik ve kültürel mirasının en iyi örneklerini tanıtımak ve dünyaya Türk dünyasının gelişmesini
gösterme konusunda benzersiz bir dil hazinesi olarak sözlük bilimi önemlidir. Bu bağlamda, Türk
halklarının soyut ve somut kültürünün benzerliklerini ve özelliklerini "KÜLTÜR: DİL: TOPLUM üçlüsü
çerçevesinde incelemek ve karmaşık dil yapıları arasında uyumluluk modeli oluşturmak, bunun temelinde
de Türk dilleri arasında tematikplara göre sınıflandırılmış, resimli, görsel olan karşılaştırmalı, açıklayıcı
sözlükler setini oluşturmak ve ortaya çıkacak deneyimlerin 21asrın Türk dili yazı biliminde uygulamanın
önemli olduğu açıktır. Bu süreçte herhangi bir bilginin görsel ve reklam amacıyla kullanılması dünya bilgiteknoloji alanlarının araçlarıdır ve genç neslin dünyayı, etrafını imajı, renkli ve görsel Аşekilde
kabullenmeye daha açık olduğunu dikkate almak gereklidir.

İNGİLİS DİLİNDƏ METAFORALARIN NÖVLƏRİ VƏ ONLARIN
YARATDIĞI LİNQVOKULTUROLOJİ VARİATİVLİK
Putayeva E.E.
Azərbaycan Dillər Universiteti
pedaqoji.ing.fr@mail.ru
Açar sözlər: metafora, variativlik, linqvokulturoloji, mənbə konsepti, hədəf konsepti
Keçən əsrin 70-ci illərinin sonundan etibarən A.Ortoni, R.Hauk, R.Hofman, C.Lakof, M.Conson və s.
bu kimi dilçilər metaforanın dil hadisəsi olaraq deyil, düşüncənin məhsulu olaraq qəbul edilməsi
istiqamətində xeyli tədqiqatlar aparmağa başladılar. Bu dəyişikliklər də öz növbəsində düşüncə və təxəyyüllə
yanaşı nitqdə və dilin sintaktik səviyyəsində metaforanın qarşılıqlı şəkildə təhlilinə şərait yaratmış oldu. Belə
ki, bu zaman ifadə olunan metaforik mənalar sistemli şəkildə dilin bir çox səviyyələrində - leksik-qrammatik,
morfoloji, leksik, frazeoloji və tərkibi səviyyələrdə araşdırılır. Eləcə də, bu metaforik mənaların konkret
hadisələrə tətbiqi və ya gündəlik danışıqda işlədilməsi də uzun-uzadı təhlil olunan mövzulardandır.
Mədəniyyət dedikdə insanların nəsildən nəsilə ötürülən dəyərlər, inanclar və davranışlar toplusu
nəzərdə tutulur. Dar mənada insanların etnik və irqi müxtəlifliklərindən təsirlənsə də, daha geniş mənada
mədəniyyət sinfi, dini və digər fərqləndirici kateqoriyaların vəhdətinə mərkəzləşmişdir. Müxtəlif
mədəniyyətlərə sahib olan insanların bir çox oxşar xüsusiyyətləri olsa da, bir-birini anlamaq üçün
fərqlilikləri dərk etmək vacib sayılan faktorlardandır.
“Metaphors We Live By” adlı kitabında müəlliflər C.Lakof v M.Conson konseptual metaforanın 3
əsas növünü müəyyənləşdirmişlər: struktural metafora, oriental metafora və ontoloji metafora. Struktural
metaforanı izah edən zaman onlar məşhur ARGUMENT İS WAR (Arqument döyüşdür) metaforasını nümunə
göstərmişlər. Bu cümlədən doğan She has won the argument with her sister; I tried to shoot his argument
down; The doctor tried to defend his argument; Never attack my argument when I am about to win və s. bu
kimi ifadələrdən də göründüyü kimi, arqumentə dair söyləmək istədiyimiz hər bir fikri döyüş, müharibə
(war) konseptinə müvafiq ifadələrlə səsləndirə bilərik. Struktural metaforanın tərifini aşağıdakı kimi verə
bilərik: metafora bir konseptin başqa konsept üzərində qurulmasıdır. İkinci metafora tipi olan oriental
137

metaforanı təyin edən dilçilər bu zaman bütöv konseptual sistemi nəzərdə tutaraq onu birbaşa istiqamət və
məkan konsepti ilə əlaqələndirirlər. Burada da sadə nümunələrlə - good is up, bad is down ifadələrindən
istifadə etməklə metaforik qrupun izahını təqdim etmişlər. Məsələn: Things are looking up [3]. Son olaraq,
ontoloji metafora qrupundan söz açan müəlliflər semantik nöqteyi-nəzərdən bu qrupu iki yarımqrupa
bölmüşlər: məkan və insan. Məkan metaforaları in-out qarşılaşdırmasının müxtəlif formaları olaraq təzahür
etməklə müəyyən məkan daxilində və ya xaricində olan obyekt və məfhumlarla məcazilik yaradırlar.
Məsələn: Are you out of your mind? He has fallen in love with you. İnsani xüsusiyyətlərə aid metaforaların
istifadəsində canlı varlıqların hərəkət, hiss və duyğularına aid ifadələrin canlı olmayan məfhumlara
köçürülməsi bəzən mənanın daha dəqiq çatdırılmasına xidmət edə bilir. Məsələn: Actions speak louder than
words. My fear guided me through all day. Why did depression attack him in this way? [1, səh.146-147].
Metaforanın təsnifinə dair bəzi fikir müxtəliflikləri olsa da, ən geniş bölgü haqqında aşağıdakıları
söyləmək olar:
Kəskin metaforalar (Absolute metaphors) – Bir-biri ilə qətiyyən əlaqəsi olmayan iki məfhumun
müqayisəsi kəskin metaforanı yaradır. Məsələn:
The World is a machine room.
Hope is on the horizon.
Memories are bullets. Some whiz by and only spook you. Others tear you open and leave you in
pieces. (Kill the Dead, Richard Kadrey)
Sabit metaforalar (Dead metaphors) – Həddən artıq uzun müddət ərzində işləndiyindən bu
ifadələrin daxilindəki məcazilik artıq sabitləşmiş hesab olunur. Məsələn:
He lit up my life.
She broke my heart.
It is a raining man.
She has a heart of stone.
Genişləndirilmiş metaforalar (Extended metaphors) – Bu tip metaforalar adından da göründüyü
kimi, geniş cümlələrlə daha dərin və müfəssəl təsvir vermək üçün istifadə olunur. Genişləndirilmiş
metaforalara adətən bədii ədəbiyyatda daha çox rast gəlinir. V.Şekspirin Romeo və Culyetta əsərindən bir
nümunəyə baxaq:
“It is the East and Juliet is the Sun! Arise, fair Sun, and kill the envious moon, who is already sick and
pale with grief”.
But it is just two lovers, holding hands and in a hurry to rich their car, their locked hands a starfish
leaping through the dark (Rabbit, Run, John Updike).
Who had they been? All these mothers and sisters and wives? What were they now? Moons, blanks
and faceless, gleaming with borrowed light, each spinning loyally around a bigger sphere. “Invisible,” said
Faith under her breath. Women and girls were so often unseen, forgotten, afterthoughts. Faith herself had
used it to good effect, hiding in plain sight and livinh a double life. But she had been blinded by exactly the
same invisibility-of-the-mind, and was only just realizing it (The Lie Tree, Frances Hardinge).
Ehtimal metaforaları (Implied metaphors) – Bu halda müqayisə olunan elementlər haqqında əlavə
məlumat verilmədən müqayisə edilən xüsusiyyətin ehtimal olunması nəzərdə tutulur.
I think to believe his words is worse than swimming in a sea of sharks.
This is the icing on the cake.
Life contains nothing but clear skies up ahead.
Qarışıq metaforalar (Mixed metaphors) – Bəzən heç bir əlaqənin var olmadığı halda müxtəlif
kateqoriyaları, elementləri müqayisə edərək birləşdirmək ehtimalı yaranır. Məsələn:
In the heat of the moment she turned to ice and danced to the beat of her own drum.
But now, O Lord, You are our Father, We are the clay, and You our potter; And all of us are the work
of Your hand (Isaiah 64:8).
Kök metaforalar (Root metaphors) – Gündəlik danışıqda həddən artıq çox işləndiyindən bu
ifadələrin nə vaxtsa metafora olduğu ehtimal olunmur. Məsələn:
Life is a journey.
Time is a thief.
I am feeling blue.
Love is a battlefield.
Beauty is a fading flower [6].
Metaforaların işlədilməsində məqsəd nitqin daha bəlağətli olması, fikrin dinləyiciyə və oxucuya daha
maraqlı şəkildə çatdırılmasıdır. Məsələn: My sister is very sad dedikdə cümlə daha standard səslənə bilər,
lakin eyni fikrin My sister is drowning in a sea of grief şəklində ifadə olunması vəziyyətin qarşı tərəfə daha
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dəqiq çatdırılmasına yardım edə bilər. Bu səbəbdən də, metaforalar yalnız bədii ədəbiyyatlarda deyil,
gündəlik həyatımızın hər bir sahəsində də geniş istifadə etdiyimiz ifadə tərzinə çevrilmişdir. Belə ki, bu
halda biz məlumla məchulu, mücərrədlə konkret olanı, dərk edilənlə fərz olunanı ritorik şəkildə
qarşılaşdıraraq nitqimizə fərqlilik qatmış oluruq. Eyni zamanda fikrin müxtəlif ifadə vasitələri ilə resipientə
çatdırılması nitqdə variativliyə gətirib çıxarır ki, bunun da öz növbəsində linqvokulturoloji fərqliliyə səbəb
olması qaçılmaz hesab olunur.
Yuxarı qeyd edilənlər də məlum olur ki, bu təqdirdə “Mənbə – Hədəf” cütlüyü variativliyin ifadə
olunmasına xidmət edən ikilidir. Bu qarşılaşdırma gündəlik həyatımızda və nitqimizdə tez-tez rast gəlinən
dixotomik təsvirlərdəndir. Belə ki, bu zaman qarşı tərəfə çatdırılması nəzərdə tutulan fikir (hədəf) müxtəlif
istinad obyektlərinin köməyi ilə (mənbə) ifadə olunaraq daha dəqiq şəkildə resipientə ötürülür. Lakin bu
mövqedə belə variativliyin üstünlük təşkil etməsi labüd bir hadisədir. Məsələn: “Greek to me” (anlaşılmaz,
çətin) birləşməsi söylənilən fikrin başa düşülmədiyini ifadə etmək üçün işlədilir. Bəzən Çin dilinin çətinliyini
nəzərə alaraq bu ifadəni “Chinese to me” deyə də səsləndirirlər. Nümunədən də göründüyü kimi, bəzən bir
dildə olan ifadə digər bir dildə öz metaforik qarşılığını tapmaya bilər. Məsələn: ABŞ-da bağçılıq bacarığı
olan bir şəxsə “having green thumb” deyərək müraciət olunursa, İngiltərədə bu ifadə “green-fingered” kimi
modifikasiyaya uğramış olur. Lakin bir çox dillərdə və mədəniyyətlərdə bu ifadənin qarşılığı olmaya bilər.
Azərbaycan dilində buna bənzər bacarıqlı insanları təsvir etmək üçün “qızıl əlləri var” deyə tam fərqli
aspektdən metaforik ifadə formalaşdıra bilərik. Mənbə – Hədəf qarşıdurması aşağıdakı nümunələrdə açıq
şəkildə özünü biruzə verməkdədir. Hər bir insan aktyora bənzədilməklə onun həyatdakı davranışları da
tamaşanın hissələrinə bənzədilir və buradakı termin və ifadələrlə təsvir olunur.
Mənbə – Tamaşa:
Hədəf – Həyat:
an actor
a person leading a life
(aktyor )
(müəyyən həyatı yaşayan şəxs)
fellow actors
the people with whom he interacts
(aktyor yoldaşları)
(onunla birgə bu həyatı yaşayanlar)
the way the actor acts
the behavior of the person leading a life
(aktyorun ifası)
(həmin şəxsin həyatdakı davranışları)
the parts
the roles in life
(rollar)
(insanın həyatdakı funksiyası)
the leading parts
the people who play main roles in one’s life
(əsas rollar)
(kiminsə həyatında vacib yerə malik insanlar)
the beginning of the play
Birth
(tamaşanın əvvəli)
(insanın dünyaya gəlməsi)
the end of the play
Death
(tamaşanın sonu)
(insanın bu dünyadan köçməsi)
the script
the story of one’s life as it should happen
(ssenari)
(insanın taleyi) [7].
Nümunələrdən də göründüyü kimi, mənbə olaraq tamaşa və onun tərkib hissələri seçilir ki, bu
anlayışlar mənbə konsepti hesab olunur; bu halda hədəf konseptini real insan və onun həyatını əhatə edən
proseslər təşkil edir. Məhz bu müxtəliflik nitqdə variativliyə və ifadəliliyə səbəb olur.
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Успешность обучения иностранному языку зависит от ряда факторов. Одним из них является
учет национально культурной специфики общества, в котором функционирует изучаемый язык.
Понимание иноязычного текста невозможно без понимания культурных особенностей,
сопутствующих его созданию. В условиях современной глобальной интеграции необходимо не
только знать иностранные слова, но и быть знакомым с культурой другого народа, ведь за каждым
словом стоит часть картины иного мира, иноязычного и инокультурного. На уроках возникает
необходимость не только обращать внимание на взаимосвязь языка и культуры, но обучать
иностранному как инструменту межкультурной коммуникации.
С.Г. Тер-Минасова отмечает: «Каждый урок иностранного языка — это перекресток культур,
это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает
иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным
сознанием представление о мире» [1, с. 25]. С.Г. Тер-Минасова отмечает: «Каждый урок
иностранного языка — это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому
что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым
словом стоит обусловленное национальным сознанием (опять же иностранным, если слово
иностранное) представление о мире» [1, с. 25]. Без учета национально культурных особенностей при
изучении языка невозможно полноценное овладение предметом.
Цель уроков иностранного языка – научить полноценно общаться на другом языке, но
«общение и культура неразделимы» [2, с. 55], как отмечено было неоднократно. Преподаватель
иностранного языка должен не только познакомить своих подопечных с набором лексических единиц
и грамматическими правилами, но показать, как их использовать в ситуации реального общения.
Изучающие иностранный язык должны видеть цель своих усилий по освоению другого языка, а
именно учиться его использовать как инструмент межкультурной коммуникации. Методика
преподавания иностранных языков опирается не только на языковые факты, но и на внеязыковые,
которые необходимы в процессе коммуникации. Владея языком, представители разных культурных
общностей не всегда могут адекватно понять друг друга. Проблема нередко кроется в расхождении
культур. Как отмечается, «даже носители одного и того же языка могут выступать представителями
разных культур или субкультур. Они также могут не до конца понимать друг друга» [3, с. 90].
Дальнейшее рассмотрение взаимосвязи языка и культуры требует уточнения основных
понятий. Термин «культура» является довольно сложным для определения, он характеризуется
многозначностью и многогранностью. Резюмируя различные точки зрения, культуру можно назвать
«общественным явлением». Это - совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных и
накапливаемых определённой общностью людей. Культура - продукт социальной активности
человеческих коллективов, она имеет исторический генезис и играет определяющую роль в
становлении отдельной человеческой личности [3].
Соотношение языка и культуры занимало умы многих исследователей. А.Д. Швейцер и Л.Б.
Никольский сводят все подходы к трем точкам зрения: 1) язык не является ни формой, ни элементом,
культуры; 2) язык – это часть культуры; 3) язык – форма отражения культуры [2, с. 37].
Представляется целесообразным придерживаться третьего подхода и представить язык как форму
отражения культуры. При этом необходимо отметить двусторонний характер связей между языком и
другими компонентами культуры. Известно, что на формирование литературного языка оказывает
влияние ряд экономических, политических и исторических фактов.
Взаимодействие представителей различных культур и носителей различных языков реализуется
в процессе межкультурной коммуникации. Коммуникация в широком смысле этого слова – передача
сообщения. «Коммуникация осуществляется одним или всеми следующими способами: действие,
направленное на других, взаимодействие с другими людьми и реакция на действия других людей» [2,
с. 25]. Если адресат знаком с языком, но не знаком с культурными особенностями сообщения, оно
может быть ему непонятно.
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Однако стоит обращать внимание и на другие особенности иноязычной и инокультурной
коммуникации. Так, английские речевые штампы могут вызывать проблемы у учащихся. Недаром
речевой штамп определяют как «средство речи, отложившееся в коллективном сознании носителей
данного языка как устойчивый, «готовый к употреблению» и потому наиболее «удобный» знак для
выражения определенного языкового содержания». Например, в устной речи “Look here» не
переводится дословно, а употребляется для привлечения внимания слушателя («Послушайте»): used
to call attention to what one is going to say: ‘Look here, this is ridiculous.’. Также в разговоре
используется “I see” (informal used to say that someone has understood something), что переводится как
«Понял». В значении «Хватит» используется “That will do” (no more is needed or desirable). В русском
языке используются такие вводные выражения: «С одной стороны», «С другой стороны». Их
английскими эквивалентами являются “On the one hand”, “On the other hand”. Подобные речевые
штампы отражают сложившиеся языковые традиции, обучающимся желательно понимать их смысл
без дословного перевода на родной язык.
Взаимосвязь культуры и языка ярко проявляется во фразеологизмах. Многие пословицы,
поговорки передают специфические национальные черты, заключенная в них образность отражает
историю народа, его обычаи, традиции, уникальные черты характера и т.п.. Так, широко известна
английская пословица “An apple a day keeps the doctor away”. Несмотря на то, что в русский язык
перешла калька «Яблоко в день - и доктор не нужен», более традиционной будет «Лук от семи
недуг», что указывает на бытовые различия народов. В английском языке имеется большое
количество фразеологизмов имеющих литературное происхождение. Л.Кэррол в книге «Алиса в
стране чудес» популяризовал выражение «mad as a hatter» (не в своем уме, досл. сумасшедший как
шляпник), которое имеет историческое обоснование – считалось, что от ртути, использовавшейся для
обработки фетра, шляпники лишались рассудка.
На уроках иностранного языка обучающиеся не только изучают культуру и традиции других
стран, но и учатся применять эти знания на практике. Иностранный язык является инструментом
межкультурной коммуникации, поэтому важно дать изучающим возможность использовать его в
действии. Межкультурное общение – «общение носителей разных культур и разных языков» [1, с. 7].
Оно может быть как непосредственным (при личном общении), так и опосредованным (СМИ, книги,
Интернет и т.п.). Оно может иметь повседневно-бытовой характер (например, во время
туристических поездок), так и профессиональную направленность (при общении со своими
коллегами, при опоре на зарубежные материалы в научной работе и т.п.). Если раньше акцент
делался на перевод узкоспециальных текстов со словарем (и специалист с высшим образованием
обычно писал в анкетах «перевожу со словарем»), то теперь акцент сместился на изучение
иностранного языка как средства общения между представителями разных стран. В настоящее время
знание иностранного языка требуется в совершенно разных областях жизни общества в качестве
средства общения между людьми из разных стран.
Различные приемы и методы для знакомства обучающихся с культурой других стран,
использование иностранного языка в реальной ситуации общения мотивируют обучающихся на
успешное изучение предмета. В процессе преподавания в центре внимания стоит необходимость
практиковать использование иностранного языка как средства межкультурной коммуникации.
ЛИТЕРАТУРA
1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. – 624 с.
2. McQuail D., Windahl S. Communication models for the study of mass communications. - New
York: Longman, 1993. –146 p.
3. Макшанцева Н.В. Межкультурная коммуникация в процессе изучения языка: Учебное
пособие. .– Н.Новгород, 2001. – 92 с.

141

FUNDAMENTAL FƏNLƏR ARASINDA LİNQVOKULTUROLOGİYANIN YERİ
Ağabəyli V.E.
Azərbaycan Dillər Universiteti
vusale.agabeyli@gmail.com
Açar sözlər: linqvokulturologiya, dil, mədəniyyət, insan, tədqiqat, elm, fənn.
Linqvokulturologiya elminin yaranması:
Canlı dilin bir ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənilməsi paralel olaraq həmin dili daşıyan xalqın
mədəniyyətini öyrənməyi zəruri edir. [1, s.8]. Bu xüsusilə onunla bağlıdır ki, dil milli mədəniyyətin
güzgüsüdür və onun arxa planında milli mədəniyyəti, insanın həyat tərzi dayanır.
Dil ilə mədəniyyətin vəhdətdə öyrənilməsi dil daşıyıcıları ilə ünsiyyəti asanlaşdırır və xarici dildən
doğma dilə tərcümə prosesində yaranan çətinlikləri aradan qaldırmağa imkan verir. Bu onunla əlaqədardır ki,
dilin leksikası onu daşıyan xalqın mədəniyyətinə söykənir və ondan qidalanır. Milli-mədəni düşüncə tərzi
dildən təcrid olunmuş şəkildə mövcud ola bilməz. O, ümumbəşəri olub bir-birini tamamlayır və
zənginləşdirir.
90-ci illərdən başlayaraq, dillər sosial-kulturoloji aspektdə araşdırılmağa başladı ki, bu da öz
növbəsində dil və mədəniyyətin qarşılıqlı şəkildə tədqiqinə yol açdı. Sosialinqvistika dilin sosioloji
baxımdan araşdırılması və öyrənilməsidir. Sosialinqvistika dilin mühitlə əlaqəsini, xüsusən, onun
mövcudluğunun müxtəlif formalarını öyrənir. Rus dilçilərindən N.V.Maxankovun da dediyi kimi, dil və
mədəniyyət probleminin araşdırılması və öyrənilməsi başqa elm sahələrinin də obyekti olsa da, onların
spesifik cəhətlərini nəzərə alaraq, sosialinqvistikanın yeni bir sahəsinin – linqvokulturologiyanın yaranması
dil ilə milli mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin üzə çıxarılmasında xüsusi rol oynadı. [3, s.135] Digər elm
sahələri ilə müqayisə etdikdə görürük ki, linqvokulturoloji tədqiqatlar ilk növbədə, filoloji baxımdan dilin
mədəni xüsusiyyətlərini və onların kommunikativ nitqdə oynadığı rolu öyrənir.
Linqvokulturologiya elminin inkişafını iki dövrü ayırmaq məntiqli görünür: birinci dövr – dilçilik
elmin inkişafındakı ardıcıllığı şərtləndirən dövr - V. Humboldt, A.A. Potebni, E. Sepir və s. alimlərin
əsərləri; ikinci dövr – linqvokulturologiyanın müstəqil tədqiqat sahəsi kimi tərtibatı. Elmin inkişaf
dinamikası bir daha - üçüncü dövrü, hal-hazırda yaşadığımız dövrdə - fundamental fənlərarası
linqvokulturologiyanın yeni bir fənn olaraq sistemə daxil ola biləcəyini proqnozlaşdırmağa imkan verir. [4,
s.27]
Linqvokulturologiyanın digər elmlərlə əlaqəsi və fərqli xüsusiyyətləri
N.İ.Tolstoy linqvokulturologiyanı etnolinqvistikanın bir hissəsi kimi tədqiq edir. Onun fikirlərinə görə,
etnolinqvistika dilin formalaşması və zənginləşməsində qarşılıqlı təsir göstərən linqvistik, etnokulturoloji,
etnopsixoloji faktorların öyrənilməsinə xidmət edir ki, bunlar da linqvokulturologiyanın əsas məsələlərini
təşkil edir. Bu yeni elm dil və etnos, dil və mədəniyyət, dil və milli kimlik, dil və mifologiya haqqında bütün
suallara cavab verir. Etnolinqvistikanı, dilin, milli mədəniyyətin, milli psixologiyanın və milli yaradıcılığın
formalaşmasında tutduğu rol maraqlandırır. Geniş mənada, etnolinqvistika dialektologiya, folklorun dilini,
tarixi dialektikalogiya ilə bağlılığı olan dil tarixini, xalqın mədəni və etnik tarixini, demək olar ki, bütün
aspektlərdə dilin sosial varlıq kimi öyrənilməsinə həsr olunur.
Polşalı linqvist Yanuş Yanuşkeviç qeyd edir ki, antropoloji linqvistika və ya etnolinqvistika dilin –
insan (etnos, cəmiyyət) arasında olan bağlılığı və bir-birindən asılılığını öyrənir. Eyni zamanda, burada,
mədəniyyət və onu əhatə edən mühit nəzərə alınır. Məqsəd dili yaradan insana onun dilinin prizmasından
baxmaq, insanın dilə necə təsir etməsini və qoruyub saxlamasını aşkar etməkdir. Linqvistik antropologiya
başlanğıc nöqtəsini mədəniyyətdən alır və onun vasitəsi ilə də cəmiyyətə xidmət edir. [4, s.34]
Linqvokulturologiyanın isə əsas məqsədi etnolinqvistika və etnolinqvistikaya aid olan bütün fənlərdəki
məsələlərdə dil və mədəniyyət əlaqələrini araşdırmaqdır. Etnolinqvistika və linqvokulturologiya həm fərdi,
həm də ümumi dilçiliklə əlaqəlidir. Etnolinqvistika – Azərbaycan etnolinqvistikası, rus etnolinqvistikası,
ingilis etnolinqvistikası və s. ola bilər, lakin linqvokulturologiya, milli ola bilməz. Linqvokulturologiya –
dilin və mədəniyyətin fəlsəfəsidir. Fəlsəfə elmi ilə də bilavasitə bağlılığı və əlaqəsi olan
linqvokultuologiyanın mövzusu fundamental suallardır ki, qarşısında funksional mədəniyyətin quruluşunda
dəyişiklik və mədəni mənaların təyin edilmiş dil vasitəsilə həyata keçirilməsini, mədəniyyətin dinamikasının
səbəbi kimi dil və dil vahidlərinin olmasının öyrənilməsi durur.
Etnolinqvistika və sosiolinqvistika bir-birindən əsaslı şəkildə fərqlənən elmlərdir. Әgər
etnolinqvistika, ilk növbədə, tarixi əhəmiyyətli faktlar və məlumatlar üzərində işləyib müəyyən bir etnosun
tarixi həqiqətlərini müasir materialda araşdırmağa çalışırsa, sosiolinqvistika yalnız müasir dövrün
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materiallarını nəzərdən keçirir, lakin linqvokulturologiya isə həm tarixi, həm də müasir dilçilik faktlarını
mənəvi-mədəniyyət prizmasından araşdırır.
Akademik fənn kimi Linqvokulturologiyanın tədrisinin əhəmiyyəti:
Linqvokulturologiyanın akademik fənn olaraq tədrisi qarşıya qoyulmuş problemlərin düzgün və
konkret istiqamətdə tədqiqinə geniş imkanlar yaratmış olur. Nəzərə alsaq ki, müasir elmlər sırasında olan
linqvokulturologiyanın hələ çox az inkişaf yolu qət etmiş, hələ ki, dərin tədqiqatların obyekti olmamışdır,
deməli, onun araşdırmalı olduğu zəngin mənbələr və məqamlar çoxdur. Elə bu göstəricilər də, fundamental
fənlərarası linqvokulturologiyanın yeni bir fənn olaraq sistemə daxil olmasını labüd hesab edir.
Linqvulturologiyanın fənn olaraq tədrisi ona görə vacib, maraqlı və aktual məsələdir ki, onun obyekti
yalnız sırf milli məsələlər, milli-mədəniyyət deyil, həm də universal mədəni məlumatlar, mədəni faktlardır,
müxtəlif mədəniyyətlərə xas olan universalilərdir.
Linqvokulturologiya fənninin tədrisi və dərindən mənimsənilməsi tədqiqatçılara araşdırma
obyektlərindən asılı olaraq, müxtəlif mədəniyyətlərə xas olan həm tarixi, həm də müasir elementləri
müqayisə etmək, onlar arasında oxşar və fərqli cəhətlər tapmaq, onların müxtəlif dildə izahı və tərcümə
problemlərini araşdırmaq imkanı verir.
Linqvokulturologiyanın əsas obyekti mədəni məlumatların təccəssüm tapdığı dil və həmin dildən
istifadə edərək mədəniyyət kodu yaradan insandır. Təbii ki, bu, bəzi digər fundamental elmlərin - dilçilik və
mədəniyyətşünaslıq, etnoqrafiya və psixolinqvistikanın da obyektidir.
Bu elmin predmeti isə, insan şüurunun ümumi prototipini miflərdə, rəvayətlərdə, rituallarda, ayinlərdə,
folklorda, dini diskurslarda, bədii mətnlərdə frazeoloji vahidlər, metaforalar, simvollarla ifadə edərək
mədəniyyətin məcazi, metaforik, simvolik mənalarını əks etdirən dil vahidləridir.
Linqvokulturologiya elmi bütün bu araşdırmalar zamanı psixolinqvistik metodlarla yanaşı, linqvistik
metodlara da əsaslanır. [6, s.120]
Elə buna görə də, linqvokulturologiya dilçilik və mədəniyyətşünaslığın müvəqqəti birliyi deyil,
məqsəd, vəzifəsi, metodu və öyrənmə obyekti baxımından müstəqil və elmlərarası yeni bir sahədir.
Xüsusi bir elm sahəsi kimi XX əsrin 90-cı illərində yaranmış linqvokulturologiya elminin inkişafı
dövrünü aydın və ardıcıl meyarlara qruplaşdırmaq düzgün olmazdı: birincisi, bu elm sahəsinin meydana
gəlməsindən çox az vaxt keçib. İkincisi, R.M.Frumkinanın haqlı qeydinə əsasən, müəyyən dövrü
araşdırmaya görə hər hansı bir elmin mövcudluğuna qiymət vermək də obyektiv hesab oluna bilməz, çünki
bu fikirlər müəyyən bir elmi sahə ilə məşğul olan bir tədqiqatçının subyektiv fikrini əks etdirir.
Elə bu baxımdan da, geniş və dərin tədqiqatı ehtiva edən linqvokulturologiya elmi müvafiq ixtisaslar
üzrə fundamental fənlər arasında yeni bir fənn kimi tədris olunarsa, bir çox problemlərin araşdırılması
baxımından əhəmiyyət kəsb edər.
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Космонимы – названия космических объектов. Все названия космических объектов даны с
Земли и отражали земное. Предметом исследования лингвокультурологии являются единицы языка,
которые приобрели символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре, и
которые обобщают результаты деятельности человеческого сознания, закрепленные в мифах,
легендах, ритуалах, обрядах, фольклорных и религиозных дискурсах и т.п. Именно такими
единицами являются, на наш взгляд, космонимы «солнце»/«луна», которые мы избрали в качестве
объекта исследования в настоящей работе. Для обозначения указанных лексических единиц, в работе
будет использоваться термин космонимы, который является производным от термина космонимияраздел ономастики, исследующий названия внеземных объектов - и представляется более точным и
корректным. Вопросами космонимики и астронимики занимались такие исследователи, как Ю.А.
Карпенко, Н.Х. Максютова. Среди учёных-ономатологов широко известны работы В.А. Никонова,
который небезосновательно считал эти классы онимов «ценным источником не только для
лингвистических, но и для исторических раздумий и разработок»[1].
Словарь тюркизмов Е.Н.Шиповой составлен на материалах русского и тюркских языков,
многочисленных исследований о тюркизмах русских и иностранных авторов и является первым
трудом в истории лексикографии в области языкознании.Академик Научной Академии Республики
Казахстан И.К. Кенесбаев подчеркивает, что автором словаря тюркизмов, Е.Н. Шиповой,
использованы все возможные и доступные ей источники начиная с памятников древнерусской
письменности и данных засвидетельствованных художественной литературой, а также устных,
включая областную речь и просторечие. Таким образом ею зарегистированно преобладающее
большинство тюркских слов и космонимов, представленный в диалектах русского языка
(преимущественно в восточнорусском). А ведь именно диалектная лексика впитала в себя и
сохранила до нашего времени и наибольшее количество тюркских слов» [2].
Объект исследования – описание национально-культурной специфики космонимов на
материале тюркских языков и в том числе языковые единство космонимов в тюркских языках.
Рассматривая космонимов,
предпринимается попытка соположить естественнонаучное
ифилологическое знание на примере исследования конкретных космонимов «кун//солнце» и
«ай//луна» в тюркских языках.
Мы исходим из предположения, что указанные лексические единицы изначально
терминологичны, они выступают в качестве терминов в таких областях научного знания как
астрономия, физика, метеорология, соответственно, за ними закреплена некоторая
естественнонаучная информация, малая доля которой в виде краткой справки включена в
теоретическую часть статьи.
Природа космонимов описывается в русле новых лингвистических парадигм, что позволяет
синтезировать данные различных наук, в частности, антропологии, психологии, философии, логики,
мифологии, этнографии и т.д. Описание исследуемых единиц в этом русле затрагивает одновременно
сферу языка и мышления, что дает возможность раскрыть их общие и, что особенно важно,
национально-специфические свойства. Внушительный корпус космонимов, зафиксированных в
лексикографических источниках, свидетельствует об их значительной роли во взаимодействии
человека с окружающим его миром, а научные результаты исследования способствуют описанию
когнитивной природы языковых явлений и могут быть полезны в освещении ряда проблем
этнолингвистики,
лингвокультурологии,
психолингвистики,
социолингвистики,
лингвострановедения, когнитивной лингвистики.
Поскольку данные лексические единицы обозначают уникальные объекты окружающего
мира, доступные непосредственному наблюдению и описанию, то они также являются единицами
общенационального языка и обладают общеупотребительным номинативным значением. Кроме того,
по нашей гипотезе, за ними одновременно должны быть закреплены некоторые образнометафорические и символические значения. Наличие в структуре значения указанных лексических
единиц образно-метафорического аспекта обусловлено тем, что колоссальное влияние небесных
светил на жизнь человека и всего живого очевидно, и было замечено с древнейших времен, что
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привело к возникновению многочисленных мифов и религиозных верований, на основе которых и
сформировались образы и символы, вошедшие в состав семантики космонимов «солнце»/«луна».
Принимая во внимание тот факт, что солнце и луна как объекты окружающего мира универсальны,
мы предполагаем, что связанные с ними образы и символы во многом сходны в культурах разных
народов, и должны быть идентичны в культурах носителейтюркских языков. В.В.Радлов (Опыт
словаря тюркских наречий. СПб., 1911. – Т. 1-4. – 1478 с.) указывает: «В абаканских, алтайских и
шорских богатырских сказках образуются сложные имена героев и героинь со словом аі (луна), напр.:
Ай-Кан – Луна Хань; Ай сылдыр – Луна-Звезда; Ай –Канат – Луна-Крыло; Ай-Кун – Луна-Солнце; Ай
Мерген – Луна Стрелок; Ай Моко - Луна Силач; Ай Тас – Луна Камень; Ай Толузу (Ай Далай) –
Полная луна; Ак ай – Белая луна; Ай Арыг - Чистая Луна. [3].
Известный тюрколог В.А. Гордлевский приводит такую легенду про космониму солнце:
«Некогда солнце было красавицей девушкой, на которую все засматривались. Солнцу наскучило в
конце концов видеть вокруг себя надоедливых ухаживателей, и оно, рассердившись, стало слепить
глаза» [4].
Космонимы древни. Они отразили и сохранили следы былых представлений человечества о
мироздании; они могут многое рассказать о давнем укладе жизни, о прежних передвижениях народов
и ихсвязях.Как по-разному увидели различные народы один и тот же космический объект,
показывают названия Млечного пути.а у большинства народов-соседей названия Млечного пути
семантически однородны, для одних он – Лыжный след, для других – Серебряная река, на
кипчакском языке «кус йолы», на башкирском языке «кошйули», на мордвинском «тырнажолы»,
«сабан жолы», «сабаншынынжолы», на киргизском языке «сабаншыйолы», на узбекском языке
«омонйоли» на турецком «саман йоли», и т.д. С татарского и с башкирских языков переводится как
«путь диких гусей». Арабы называют «умму наджиум», что обозначает как млечный путь, а
туркемены – молоко белой майи, которое совподает греческим словом галаксиос – молочный круг и
на английском -mіlkyway.В тюркских языках названия с тем же значением известны у казахов,
киргизов, туркмен. Обнаружилось поразительное единство от финнов Балтики до киргизов ТяньШаня, которые нигде не соприкасались. Мы думаем, что далекие предки и тюркских, и финноугорских народов либо произошли от одного источника, либо в тесном длительном контакте обитали
рядом. На флангах расселения тех и других возобладали идеи космонима из тех субстратных языков,
на которые напластовались тюркские (турецкий, азербайджанский, частично и другие приняли
«ближневосточную» идею «путь вора соломы») или финно-угорские (ханты и манси усвоили
«сибирскую» идею «лыжный след»). По словам профессора Г.Б. Мадиева («Теория и практика
ономастики») мы видим, что народные названия были даны тем космическим объектам, которые
видны невооруженным глазам. Появление народных названии относится к глубокой древности, когда
люди должны были ориентироваться во времени и пространстве посредством реалий окружающей
действительности. На помощь приходили небесные объекты, которые получали названия,
соответствовавшие мировидению древнего человека» [5].
Космонимы характеризуются как хранители культурных ценностей тюркоязычных народов.
Космонимы и астронимы и раскрывающие их сущность произведения устного народного творчества
дают ценный материал для изучения мировоззрения, фантазии, образного мышления человека и
восприятия им космических тел, поэтому выявление этих ономастических единиц по отдельным
языкам, их сравнительное изучение имеет большое научное значение для дальнейшего развития
космонимики.
Проанализированные словарные статьи, связанные с космонимами, позволяют утверждать, что
наиболее ценный материал представляют словари второй половины ХІХ века, в которых сохранены
видение мира древних тюрков, их обычаи и традиции. Анализ языковых единств, образованных с
космонимами «ай//луна», «кун//солнце» в лексикографических источниках различных периодов
позволяет говорить о совпадении их семантики, но при этом более полное описание словарной статьи
отмечен нами в словарях второй половины ХІХ века.
Итак, среди проблем современной лексикографий важное место занимает понимание слов, их
толкование. Каждое слово при составлении лексикографических источников оценивается как
источник национально-культурной информации. Кроме этого, словарные статьи с космонимами в
лексикографических источниках второй половины ХІХ века построены по правилам составления
современных словарей, а употребление космонимов в словарных статьях соответствует языковой
норме. При составлении словарной статьи авторы основывались на лингвистическом анализе
народной этимологии космонимов и сравнительно-историческом методе описания и данные древних
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толковых, переводных, сравнительных словарей имеют огромное значение для современного языка, а
именно при уточнении значений и смысла ряда слов современного языка.
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Linguoculturology is a science which deals with the relation between language and culture, its
formation and development [1, 12].
It is close to culturology and linguistics on learning object, but it can be distinguished by meaning and
significance. The science deals with description of people's culture on language, determining language
mentality and nationality.
In this research work we try to mind about antroponyms which are considered linguo-cultural unit.
In fact, it is possible to determine language history, customs and traditions, social lifestyle of a people
through studying people's names. S.E. Kenjaeva, in her candidate's thesis, divides Uzbek names into three
groups, such as devote names, define names and wish names [2, 17]. Professor T.Januzakov divides Kazakh
names on lexico-semantical way into ten groups. O.Sayimbetov also divided Karakalpak people's names into
three groups [3, 59]. There are many antroponyms on devote names in Karakalpak folklore. Memorative or
devote names mean terms of a certain people's mind related to historical concepts and to give the names of
honourable people in history to their children. This can be learned through the following statements:
1. Totem names. The use of totem names in people is one of the complex matters of linguoculturology.
The origination of totemism among Turkic peoples is related to the formation of clan tribes. Ancient peoples
believed different animals, birds, plants, writings and phenomenons as magic power and worshipped them.
A.M. Zolotarev shows that 20 tribes of Siberian peoples worshipped such kind of animals, mainly bear,
eagle, tiger, swan, goose, snake and bull.
According to S.P. Nesterov in ancient times, peoples of Central Asia worshipped the horse, ox,
sheep, cow, eagle, wolf and they drew them on the stones [3, 65]. E. Begmatov says: "Totem names which is
related to wolf and plants are more typical to Turkic languages" [4, 8].
Such kind of names are used in Karakalpak folklore. For example, names related to animals:
Jiydeli Baysin xalqinda,
Qon'irat degen el edi,
Ruwi edi irg'aqli,
Baybo'ri, Baysari degen eki ten'les bay bolip bular du'nyag'a keldi [5, 5].
(There was a country of Kungrat among Jiydeli Baysin peoples, two rich people called Bayburi and
Baysari were born and grew up there).
In that the name "Bayburi" (in English bay - rich, buri - wolf) means the people of history believed the
wolf as God and there are some legends about it. Although the word "wolf" is used in negative at present,
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those times it was believed as honourable defender of a human being. Wolfs had a great importance among
the peoples who lived in the VI century.
Atin' Qoblan bolsin dep,
Qulag'ina dem urdi [6, 405]. (They gave him a name Kublan).
In this example, Karakalpak name Kublan means from old Turkic language, tiger and from tungusmanchjur languages, bear.
Jurt iyesi a'dalatli Sheri xan,
Atamnin' inisi edi bul sultan [7, 363]. (The head of the country Sheri xan was my father's brother)
Úrgenish jurtında ullı bes qala bar edi. Hár qalasınıń bir xanı bar eken, onıń eń ullı xanına Eralıxan
dep at beredi eken. Jáne birinde Nádir sultan dep at beredi eken. Úshinshisi Aralxan, tórtinshisi Ayxanxan,
besinshisi Jolbarısxan-bes xan sáwbet etti [8, 29; 38т].
(In the land called Urgenish there were five towns. Each of the city had their khans, its great khan
called as Eralikhan. Another one was Nadir Sultan. And third was Aralkhan , the forth was Aykhankhan and
the lasy was Jolbariskhan - five kings had a discussion).
Aqldı alsań jan dostım?
Bul káradan keterseń?
Arıslan tuwǵan qalaǵa?
Há demey-aq jeterseń [9, 62; 9т]
(If you want a wise decision my best friend
You should leave this city
And you will reach the city soon where the lion was born).
Leopard , lion and tiger are the example of strong, brave and wild animals. It is possible in an
example above these names meant powerfulness,courage and justice . As expressed in the example these
names meant the courage, bravery and fairness. As the poet Berdakh mentioned in this lines :
If you are once born be as a lion in order to serve and contribute to your society all the time. In this lyrics we
can feel that being brave , powerful helped to educate for our forefather and relied on these kind of
heros,courageous.
Mártlikten bayladım belime pota,
Shubardıń piridúr ya Jılqıshı ata [10, 447; 4т].
(As I inspired by the courage
Master of horses is the father Jilqishi)
From old days horse was the symbol of loyal friend which helped to reach remote locations and made
their work easier. As demonstrated in the example the name of Jilqishi put trust in the strength of the horse.
Moreover, th horse was considered as one of the seven treasure. There were all masters of each treasure in
other words, the person who trained with any kind of these treasures, first of all they prayed for these
treasures all of themselves and wished for their works well.
Diyanatı ózgelerden –musılman,
Atları Qabanbek, Kúshikbay, Totan [11, 308;19 т]
(Honesties are Muslim
Their names Kabanbek, Kúshikbay,Totan)
Puppy is a pet animal which usually the offspring of the dog called as this name. This was also
symbol of as loyal friend to human beings.
Meńlibaydan Berdiáliy bar,
Berdiáliyniń besh uǵlı bar,
Xojamjar bilan Keliyar,
Túyebay batır boǵan ekan [12, 216;80т].
Berdialiy’s father Menglibay,
Berdialiy had five sons
There were heros named Xojamjar,
Keliwar and Tuyebay
Camel is a large animal with long neck and one or two humps which can tolerate without water for a
month [13,361;4т]. We can meet reliefs related to camels. For instance some pregnanant women have
problems associated with giving birth or time in this case people said that ‘’ They ate the meat of the camel
and if they pass nder the camel twice times or draw the picture of the camel then springing on it made easier
to give birth’’. Moreover, the people who is a little bit gullible person are have likeness as ‘’ dropped from
the camel’’
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The names related to birds :
Áne, Ǵarǵabay suwpı,«altın kórse perishte joldan shıǵadı» degen, áwel aytpasada, aytıwǵa endi
hawalandı, altındı esitip baba qattı quwandı [14, 179; 10т].
(Here, G’arg’abay suwpi as said’’ when angel sees the gold she loses her mind’’, hearing about gold
the grandfather was glad).
The crow is one of the live longer birds. That’s why this name was given for people in order to live
longer [3,56]. As illustrated in some poems, the crow was considered as the herald of unpleasant events
[15,87].
Bódenetay, Burqultay,
Xan xızmetinde bolsa,
Aqırı qárep der edi [16, 297; 12т]
(If Bodenetay, Burkultay serve to the khan, It ends bad).
A quail is a brown bird which is shot for sport and food it looks like to nightingale.
Sańmurın, Torǵay, Tolıbay,
Qaraqalpaqtiń sárdarı eken [17, 143; 29т]
(Sanmurin , Torgay, Tolibay
Are the leaders of Karakalpak)
A lark is a bird that its body is covered with feather and it's small field bird [13,255; 4т].
Taǵı boldı bir qızı,
Atın Qumıri qoyadı [18, 195; 49т].
(He has also one girl,
Her name is Kumiri).
Kumiri is a small songbird. Bird's terms are often used for girls to be beautiful, polite and delicate.
Aqquwbay patsha Qaraqus penen urısıp, bir kempir menen ǵarrınıń úyiniń shańaraǵına kelip qonadı
[19,76;67т].
(The king Akkubay and Karakus argue with each other and landed the old man and woman's the top of
the house).
These kind of names for example Akkuw is described as a kindness, and Karakus as a evil.
Kúnlerdiń bir kúnleri Baybóri baydıń hayalı Jantilles bir ul,bir qız tuwdı, ulınıń atın Alpamıs, al qızınıń
atın Qarlı ash Ayım qoydı [20, 287; 2т].
(One day Baybo'ri's wife gave birth to a boy and a girl, his son's name was Alpamis and his daughter's
name was Kharligash Ayim).
Swallow is a small,black and white,good flight bird and its tail and wing is long. In the figurative
meaning it means that the swallows are a bird that first informs the news of something new. Indeed, our
people have a strong belief in this bird. It is considered got be a symbol of goodness and spring messenger.
So in every Karakalpak people's house their nest is always respected.
1. Proper people names that mean religious conception, also appear by believing in sky bodies:
This kind of names connected with Allah, god, the prophet and its sahabahs.
Tayshıxan patshanıń bir kárwanı bar edi. Kárwan basshınıń atın Abdulla deytuǵın edi Тайшыхан
патшаның бир кəрўаны бар еди[20, 165; 2т.].
(The king Tayshixan had a caravan. The head of caravan was Abdulla).
Halimnan bolg'il xabardar [20, 213].
To'rtinshi aspanda Rasuli Iysa [24, 443].
Jigittin' pirisen' ha'zireti Dawit [5, 26].
The name Dawit is an assimilated word from Jewish language through Arabic languages, meaning
favourite, beloved, loving.
Din musilman Muxammedtin' dini edi [5, 58].
Muxammed is the name of prophet, it means praiseworthy from Arabic language.
Ma'datti bergeysen' xaliq etken jabbar,
Abuba'kir, Omar, Ospan shahriyar [5, 115].
Names in example are all sacred, they have different meanings. For instance, the name Abubakir Abu (father, brother), Bakir (researcher) from Arabic language.
Omar means living, from Azerbaijan languages. The name Osman has a meaning "brave" in Turkic
language [3, 67].
Yaqiptin' uli Yusiptey,
A'dil patsha qoy, - dedi [25, 271].
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Name Yaqip is an assimilated word from Jewish language through Arabic, Iakov means follower, in
Karakalpak language it is more close to the name Izbasar. [26,155]. Yusip means by Iosif "to be more", that
is close to the name Kobey, Kobeysin in Karakalpak language.
Biri Axun baba qublayi ja'ha'n,
Pirlerim ja'm bolip keldi, yaranlar [11, 307].
Axun is a word from tatar language, meaning God.
Sen asqansan' qiya tawdin' qirini,
Jilatpag'il Qatiyshaday yarin'di [27, 406].
In this example, the name Qatiysha means "early-born girl" from Arabic language (the first wife of
prophet Muxammed)
All in all, during our research we have found the lexical-semantic meaning of special names and we
have demonstrated it on the basis of our culture. So that we have proved that the names which are used in
Karakalpak folklore informs us old names from history and they still have not lose their importance in our
life. Besides this, other linguo-cultural names issues will be the subject matter of Karakalpak folklore.
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Dil dünyamızı yaradırsa, bu dünyanın ən mükəmməl əksi mədəniyyətdə mümkün olur. Bədii
ədəbiyyat və bədii kino bu mənada bütün dövrlər üçün həm estetik, həm də ideoloji mahiyyət kəsb edir. XIX
əsrdən başlayaraq dil və mədəniyyət məsələsi diqqətdədir və onun ən əhatəli müzakirəsi dillə mədəniyyətin
kəsişdiyi linqvokulturologiyada mümkündür. Linqvokultorologiya ilkin olaraq V. von Humboldt, A
Potebnya, E.Sepirin fikirləri əsasında formalaşmışdır. Linqvokulturologiya müəyyən mənada
mədəniyyətşünaslıq, psixolinqvistika, praqmalinqvistika, etnolinqvisitika, sosiolinqvistika, koqnitiv dilçilik
kimi elm sahələrinin əlaqələndirir. Bu zaman yalnız dil və mədəniyyət deyil, həm də üçüncü əsas amil olan
insan diqqət mərkəzindədir. Linqvokultorologiyanın yerinə yetirdiyi işlərdən biri “dil və mədəniyyətin
qarşılıqlı təsirini və bu təsirin şərhini” [3] araşdırmaqdı. Bu spesifik məqsəd üçün bədii ədəbiyyat və bədii
kinodan daha mükəmməl vasitə tapmaq çətindir.
Bədii ədəbiyyatda və bədii kinoda dil ideologiyası.
“Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your
own choosing.” [2, 269]. Bəhs olunan bu müstəsna güc, hakimiyyətin dili idarə etməsi gücüdür. Düşüncə
dili, dil düşüncəni müəyyən şəklə salır. Dil dünyamızı əks etdirmir, onu yaradır. Corc Ourellin məşhur
“1984” romanında sözlərin, dilin məhvi düşüncə üzərində hakimiyyətin ən əsas vasitəsidir. Roman sanki dil
və ideologiyanın, dil və mədəniyyətin birbaşa əlaqəsini göstərməyi qarşısına məqsəd qoyur. Eyni məsələ Rey
Bredberinin “Fahrenheit 461” romanında da diqqət mərkəzindədir Roman bütövlükdə distopik bir dünyada
kitabların məhv edilməsi fonunda sözün, mədəniyyətin məhvini təsvir edir. Dilin semantik sferasını
daraltmaqla insanın düşüncəsini şikəst etmək, mədəniyyəti məhv etmək mümkündür. Buna görədir ki,
distopiya ədəbiyyatında dilin insan ideologiyasında, mədəniyyətin inkişafında və ya məqsədyönlü məhvində
rolunun təcəssümü qırmızı xətlə keçir.
Tarixə nəzər salsaq linqvistik imperializm adlandıra biləcəyimiz tendesiya görə bilərik. Bu gün
ingilis dilinin beynəlxalq dil olması faktı özündə heç də mütərəqqi olmayan tarixi gizlədir. İlk növbədə qeyd
olunmalıdır ki, bir ölkədə iki aparıcı dilin mövcüdlüğu birbaşa xalqın tarixində istilanın olmasına işarədir. Bu
mənada Ingilis dili Imperializm siyasətinin nəticəsi olaraq dünyaının bir çox ölkəsində aparıcı mövqedədir.
Vaxtilə ingilis koloniyalarında ingilis dilinin tədrisi xüsusi siyasi əhəmiyyət daşıyırdı. Birinci baron Tomas
Makauley öz məşhur “Minutes on Indian Education” nitqində qeyd edirdi ki, “We must at present do our
best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, – a class of
persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect”[4].
Məqsədyünlü şəkildə formalaşan bu nəsil yerli, milli ənənələrə, milli dilə, milli mədəniyyətə yadlaşmış bir
nəsildir. Oruellin “But if thought corrupts language, language can also corrupt thought” [6] sözlərini bu
kontekstə də aid etmək olar. Eyni nitqdə yerli dillərin dil deyil, dialekt adlanması da başqa bir səpkidə
əhəmiyyət daşıyan məsələdir. Çinua Açebe dillərdən bəhs edərkən hind və nigeriya dillərinə dialekt kimi
yanaşan bir məqaləyə münasibət bildirərək yazırdı ki, “I believe that the introduction of dialects which is
technically erroneous in the context is almost a reflex action caused by an instinctive desire of the writer to
downgrade the discussion to the level of Africa and India…. Language is too grand for these chaps; let's give
them dialects!” [5]. Әsərlərin, kitabxanalaranın məqsədli şəkildə məhv edilməsi də tarixdə dəfələrlə
təkrarlanmış hadisədir. Deməli, dilin və dildə yazılmış mədəni məhsulun insan düşüncəsinə təsiri Corc
Oruellin və ya Rey Bredberinin yazıçı təfəkkürünün məhsulu deyil, tarixdə dəfələrlə özünü göstərmiş
ideoloji yanaşmanın bədii əksidir.
Bövrümüzdə maddi mədəniyyət nümunələri, o cümlədən bədii ədəbiyyat və bədii kino ideoloji yükə
malikdir. İngilis dilinin beynəlxalq miqyasda anlaşılması həm də müəyyən fikirlərin bu dildə çox geniş
kütləyə asanlıqla çatdırılmasını mümükün edir. Bədii kino bu mənada çox qısa vaxt ərzində, fikirlərin
dramatik şəkildə qəbul edilməsində müstəsna rol oynayır. Bizi maraqlandıran distopik kino və bu məqalə
çərçivəsində sırf dil, mədəniyyət və insan üçlüynün onlarda təqdimatıdır. Yuxarıda bəhs etiyimiz romanların
hər ikisi-“Fahrenheit 461” Fransua Trufot (François Truffaut) rejissorluğu ilə 1966 və Ramin Bəhraninin
(Ramin Bahrani) rejissorluğu ilə 2018-cı ildə. “1984” isə Maykl Rədfordun ( Michael Radford) rejissorluğu
ilə- ekranlaşdırılmışdır. Bununla yanaşı, hal-hazırkı müzakirəmizdə digər bir distopiya filmini, 2015-ci ildə
Yunan rejissor Yorqis Lantimus (Yorgos Lanthimos) tərəfindən yazılan və ekranlaşdırılan “The Lobster”
(hərfi tərcümədə “Dəniz xərçəngi”) filmnə qısaca nəzər salmaq istəyirik. Ümumiyyətlə. kinonun dili bədii
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əsərdən fərqli olaraq bir çox audio, vizual elementlər, texniki vasitələrlə “silahlanmış” dildir. Özünəməxsus
üslubi xüsusiyyətləri olan bu filmdə təhkiyə tamamilə monotondur. Danışıq dilində gəlincə, filmdə insanlar
danışır. Lakin, bu danışılan dil emosional ünsiyyət vasitəsi deyil. Kino tənqidçisi Saymon di Berardino yazır,
“In The Lobster people have either forgotten how to communicate or have been forced to unlearn its
intricacies” [8]. Sözlərlə hissləri iazh etmək qabiliyyətini itirmiş qəhrəmanlar işarə dili yaratmalı olurlar.
Hisslərdən məhrum dil icmanın mədəniyyətini və dünyagörüşünü də tamamilə dəyişərək, mənəvi dəyərlərin
eybəcər forma aldığı cəmiyyəti formalaşdırmiş olur. Bu icmada sevgi yaşaya bilməyən insanlar tədricən
seçdikləri heyvanlara çevrilirlər. Qara yumorla müşayət olunan bu distopiya filmi üçün məhz bu cür danışıq
dili, işin ideya istiqamətindən aılı olaraq seçilmişdir.
Söhbət açdığımız bütün əsərlərdə hakim ideologiyaya qarşı çıxan, ənənəvi dil və mədəniyyəti,
bununla da sanki, insani keyfiyyətləri qorumaq uğunda mübarizə aparan əks qütb dayanır. Bununla da dil,
mədəniyyət və insan üçlüyünün təbii ahəngdarlığı və bu ahəng pozularsa ortaya çıxan absurd vəziyyət bədii
təsvirini tapır.
Dəyişən anlayışlar.
Dildə müəyyən anlayışlar var ki birbaşa xalqın ruhunu, mənəvi dünyasını və ya ümümbəşəri
dəyərləri əks etdirir. Dilin, mədəniyyətin məhv edilməsi məhz bu anlayışları hədəfdə saxlayır. Haqqında
danışdığımız əsərlərdə bu məsələ fərqli üsullarla təqdim olunur. Oruel birbaşa dilin özündə edilən dəyişikliyi
təsvir edir. Әsərdə daim yeni dilin formalaşdırılması, “köhnə” dilin mümkün qədər kasıblaşdırılması prosesi
gedir. Artıq lüğətin on birinci nüsxəsi üzərində işləyən Saym deyir, “We’re destroying words-scores of
them? Hundreds of them, every day. We are cutting the language down to the bone” [2, 51]. Bu yeni dildə
(Newspeak) müəyyən qrammatik dəyişikliklər və ən əsası lüğətin dəyişdirilməsi baş verir ki, düşüncə
azadlığına son qoyulsun. Bəzi sölər həm isim həm də feildir-crimethink həm isim kimi istifadə olunur, həm
də hərəkəti bildirir. Eyni sözə -ful suffiksi əlavə edildikdə sifət, -wise əlavə edildikdə zərf yaranır. Bu dildə
antonim yoxdur. Sifətin dərəcələrini –double sözü və ya plus-, un- prefiksləri vasitəsilə yaratmaq olurterrible əvəzində doubleplusungood, warm əvəzinə uncold, bad əvəzinə ungood istifadə olunur. Bəzi sözlər,
misal üçün “free” sözü bütün digər mümkün mənalarını itirərək sadəcə məişət zəminində nəyinsə
çatışmadığını bildirmək üçün istifadə olunur Ümumiyyətlə sözlər A (gündəlik məişətlə bağlı sözlər), B
(mürəkkəb mənalı, siyasi əhəmiyyətli sözlər) və C (texniki terminlər) olaraq qruplaşdırılır və C qrupuna aid
sözlər yalnız partiya üzvlərinə öyrədilir. Dilin bu cür dəyişdirilməsində məqsəd sırf ideoloji xarakterli olub
sözlərin çoxmənalılığının, dolayı düşüncənin aradan qaldırılması üçündür. Beləliklə, əsərdə dilin
məqsədyönlü şəkildə məhvi insan düşüncəsinin daraltmağa, ümumbəşəri və milli xüsusiyyətləri yox etməyə
xidmət edir.
Bredberi və Lantimus canlı ünsiyyət kimi, hisslərlə, emosiyalarla, ən önəmlisi tarixlə, mədəniyyətlə
bağlılığını itirmiş olduğu bir dünyanı təsvir edirlər. Ourellin qəhrəmanı Vinston yazı yazmaq üçün gizli bir
qələm və kiçik blaknot saxladığı kimi Bredberin qəhrəmanı Montaq da yandırdığı kitablardan bəzilərini
gizlədərək oxumağa çalışır. Montaq dilin, sözün dərin mənalarını unutmuş, kitablarla qarşılaşanda dəhşətə
gələn adamların əhatəsində yaşayır. Montaqın tabe olduğu Bitti kifayət qədər kitab oxumuş lakin, bu biliyin
nəsillərə ötürülməsini təhlükə hesab edən mürəkkəb obrazdır. Deməli biz burada da sözün məhv edilməsi ilə
düşüncəni idarə etməyə çalışan, mədəniyyəti məhv edən bir hakimiyyətlə qarşılaşırıq. Birinci Merinin
hakimiyyəti dövründə şəkk gətirdiyi üçün tonqaldan yandırılan protestant şəhidlərindən Hyu Latimer onunla
bərabər ölümə gedən dostu Nokolas Ridleyə deyir, “Be of good cheer, Master Ridley, and play the man, for
we shall this day light such a candle in England as I trust by God's grace shall never be put out” [7]. Әsərdə
bu sitatın kinayə kimi istifadə edilməsi təsadüfi deyil. Özünü kitabları ilə bərabər yandıran qadının dilindən
deyilən bu sözlər Montaqın şəxsində danışmağa, yaratmağa, başqa sözlə dilə və mədəniyyətə möhtac insanın
düşüncəsində, olduğu absurd vəziyyətə sualın yaranmasını əks etidir. Bu sualın cavabını axtaran qəhrəmanlar
hamısı - Oruellin rejimin diktə etdiyi düşüncədən imtina etməyə çalışan Vinstonu, Bredberinin sistemin bir
hissəsi olmaqdan imtina edən Montaqı, Lantimusun absurd dünyada çaşbaş qalan Deyvidi-hamsısı şam kimi
yanmağa məhkumdur.
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Müasir dilçiliyin ən aktual və dinamik inkişaf edən sahələrindən biri koqnitiv dilçilik sahəsidir.
Koqnitivistika özlüyündə multidisiplinar sahə olmaqla özündə dilçiliyi, ədəbiyyatşünaslıq, psixologiya,
kulturologiya, neyrofiziologiya və digər elm sahələrini əhatə edir. Koqnitiv elmin meydana çıxıb inkişaf
etməsilə onun dilçiliyə surətli və intensiv təsiri o səviyyədə gerçəkləşmişdir ki, hətta müasir dilçilik elminin
korifeylərindən sayılan Noam Xomski linqvistikanın artıq müstəqil elm kimi deyil, koqnitiv elmlər
sisteminin tərkib hissəsi kimi tədqiq edilməsi mövqeyindən çıxış etmişdir. Məhz, N.Xomski dilçiliyin
ənənəvi olaraq, daha çox dilin xarici təzahür formalarının araşdırmasına kökləndiyini və yalnız zamanla
(koqnitiv dilçiliyin inkişafı ilə - A.R.) “dilin interirikləşmiş strukturlarına” (yəni, daxili anlam, məna,
altsemantik strukturlar və s.spektrinə ) daha çox diqqət ayırmasının mümkün olduğunu vurğulamışdır (daha
ətraflı bax: [ 1; 141-149] ). Koqnitiv dilçilik özünün araşdırma “alətləri” vasitəsilə fərdin və toplumun
düşüncə modellərini yönləndirən analayış sistemlərini, həmin sistemlərin təzahür forması olan “kod sözləri”
(A.Vejbitskayanın terminologiyası ilə desək, “açar sözlər”), konseptləri araşdırır [2]. Məlum olduğu kimi,
“koqnitiv dilçiliyin ən mühüm anlayışlarından biri də konseptsferdir, yəni vahidləri konseptlərdən ibarət olan
bilgilər sahəsidir. Konseptsfer millətin konseptlərinin məcmusudur və dildə danışanların konseptlərinin
məcmusudur və dildə danışanların konseptlərinin bütün potensiyaları ilə əmələ gəlir. Milli mədəniyyəti,
folkloru, ədəbiyyatı, incəsənəti, tarixi təcrübəsi, dini nə qədər zəngin olarsa, onun konseptsferi də o qədər
zəngin olar. Konseptsferə xarici aləmin şəkil, sxem, anlayış, freym, ssenari, geştalt və s. - də mövcud olan,
abstrakt mahiyyət və ümumiləşdirici əlamətləri əks etdirən konseptlərdən ibarət düşüncə sahəsidir [ 3; 33].
Müasir koqnitiv dilçilikdə iki cərəyanın fərqləndiyini vurğulayan görkəmli linqvokulturoloq alim
V.A.Maslova qeyd edir ki, birinci – Məntiqi koqnitiv dilçilik cərəyanında Ç.Fillmor, R.Lanqaker,
V.Z.Demyankov və başqalarının təmsil olunduğunu, ikinci – Linqvokultutroloji koqnitiv dilçilik cərəyanın
isə C.Lakoff, A.Vejbitskaya, Y.S.Stepanov, V.N.Teliya və digərlərinin yer aldığını vurğulamışdır [4; 25-36].
Həm koqnitiv dilçilik, həm də linqvokulturologiya “koqnitiv elmlər konfedrasiyasına” daxil olmaqla (termin
Y.Kubryakovaya məxsusdur) bu iki dilçilik sahəsi bir çox ortaq tədqiqat sferaları, metodları və üsullarına
malikdir. Belə ki, hər iki tədqiqat istiqaməti “dil - insan” diadasına ən maksimal şəkildə yaxınlaşmış, dilə
inteqral yanaşmanı ortaya qoyan, dünyanın dil mənzərəsi və konseptlərin təhlilinə köklənmiş olan linqvistik
istiqamətləri təcəssüm etdirir. [5; 46]. Bilavasitə milli kimliklə, milli psixologiya ilə, habelə xalqın tarixi,
etnoqrafiyası, yaşam biçimi ilə bağlı olan konseptlər bütün bunlarla yanaşı, eləcə də etnomental şüuru
yönləndirən cəmiyyət və sosial-iyerarxik əlaqələr sisteminin təsiri ilə də şərtlənir. Bilavasitə cəmiyyət həyatı
ilə bağlı olan konseptlərdə, konkret olaraq, “Dövlət”, “Nüfuz”, “Siyasətçi”, “Biznesmen”, “Prezident”,
“Prezidentlik”, “Hakimiyyət” və s. bu kimi konseptlərin təhlili təkcə koqnitiv dilçiliyin təchiz etdiyi təhlil
mexanizmləri vasitəsilə araşdırmır, eləcə də sosiolinqvistikanın ortaya qoyduğu faktlar işığında
krossdisiplinar formatda (fərqli fənnlərin qarşılıqlı əlaqəsi formatında) araşdırılır. Bu mənada “Aristocrasy”
– “Aristokratiya” konseptinin ingilis dilinin variantlarına nəzərən sərgilədiyi fərqli semantik struktur
özəllikləri timsalında linqvokulturoloji və sosiolinqvistik şərtlənməni əyani şəkildə izləyə bilərik.
Nümunələrə diqqət edək. İngilis dilinin Britaniya variantında: Aristocrats are considered to be in the
highest social class in a society and possess hereditary titles (Duke, Marquess, Earl, Viscount, Baron)
granted by a monarch, which once granted them feudal or legal privileges. [6] ; ingilis dilinin ABŞ
variantında: There is a new aristocracy in America, Matthew Stewart writes in our June cover story—and if
you’re reading The Atlantic, he continues, there’s a good chance you’re part of it. This group, which he dubs
the “9.9 percent,” isn’t conspicuous about their wealth—they’re “a well-behaved, flannel-suited crowd of
lawyers, doctors, dentists, mid-level investment bankers, M.B.A.s with assorted job titles, and assorted
other professionals”—but they are deeply privileged, with access to opportunities that set them apart from
the rest of America. [7]. Göründüyü kimi, eyni bir konseptin eyni bir dilin müxtəlif variantındakı semantik
strukturu əsaslı şəkildə fərqlilik nümayiş etdirir. Birinci halda, biz birmənalı şəkildə zadəganlıq titullarının
qradasiyası ilə şərtlənən terminoloji sistem və əlaqəli periferik mikrokonseptlərlə qarşılaşırıq. Belə ki, burada
Kral ailəsi nümayəndələrindən başlayaraq, cəngavər tituluna qədər Britaniya aristokratiyasının iyerarxik
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stratifikasiyası təqdim olunur: Dukes (Duchess), Marquess (Marchioness), Earls (Countess), Viscount
(Viscountess), Baron (Baroness), Khight , gentry, esquire və s.
It derives from the Latin scutarius, meaning “shield bearer”, and entered English via the Old French
escuier. There’s almost something egalitarian about the fact that Rees-Mogg wants everyone to get a whiff of
aristocracy, even if they don’t have a dukedom or whatnot. [8]; While the American business aristocracy
was self-made, many British business family, especially in finance but often in industry as well, were already
established by birth. [9; 282]. Göründüyü kimi, ingilis dilinin Britaniya və ABŞ variantlarında “Aristoctacy”
konseptinin verballaşması əhamiyyətli dərəcədə asimmetriklik nümyiş etdirir və əgər birinci halda vərəsəlik
konnotasiyası ön plana alındığı halda, ikinci halda maddi yüksəliş, sosial uğur faktoru həlledici rol oynayır.
Lewis R.D. özünün “When Cultures Collide: LEADING ACROSS CULTURES” araşdırmasında ingilis
dilinin məhz, bu iki variantının qarşılaşdırmasını aparakən “Zadəganlıq”, “Aristokratiya” anlayışlarının
deşifrəsindəki fərqlilikləri də diqqətdən kənarda qoymamaışdır. Müəllifin apardığı təcrübi araşdırmalar
Britaniya ingiliscəsini sərgilədiyi mentalitetdə zadəganlıq titullarının, öz mötəbərlik səviyyəsinə görə, ABŞ
mentalitetindəki maddi rifaha istinad edən sosial statusa bərabər tutula biləcəyini vurğulamışdır [10; 131].
Bu isə onu deməyə əsas verir ki, ABŞ linqvokulturoloji mühiti üçün “Aristocracy” konsepti “Self made
man”, “American dream” konseptləri ilə ciddi kəsişmə nöqtələrinə malikdir. The 9.9 Percent Is the New
American Aristocracy....The “self-made man” is always the idol of those who aren’t quite making it. He is
the sacred embodiment of the American dream, the guy who answers to nobody, the poor man’s idea of a
rich man [11]. Bundan fərqli olaraq, Britaniya linqvokulturoloji mühitində isə bu konsept birmənalı şəkildə
“ağzında gümüş qaşıqla doğulmuşları” (be born with a silver spoon in one's mouth – frazeologizminin
semantik yükünə istinadla) əhatə edir. Xatırladaq ki, bu ifadə bilavasitə ingilis zadəganlarının yeni doğulan
ailə üzvü ilə bağlı nümayiş etdirdikləri ritual xarakterli davranışa istinadən meydana gəlmişdir və ilk
mərhələdəki semanatik anlamı “zadəgan ailəsində dünyaya göz açmaq” mənasını verirdi. Belə ki, Britaniya
zadəgan ailələrində qəbul olunmuş ənənəyə görə yeni doğulmuş körpənin xaç suyuna çəkilmə mərasimi
zamanı azyaşlıın “xaç valideynləri” ona gümüş qaşıq bağışlamalı idilər [12]. Məhz bu rituala istinadən
“seçilmişlərə”, yəni zadəganlara aidliyin bildirilməsi üçün gümüş qaşığın mövcudluğu faktoruna diqqət
edilmiş və bu qaşıq, sadəcə “yemək aləti” olmaqdan çıxaraq, zadəganlıq nəslinə aidliyin simvoluna
çevrilmişdir.Maraqldır ki, bu iki variantda “Aristocracy” konseptinin verballaşdıran terminoloji
inventarlardakı əsaslı fərqlərin olması ilə yanaşı, bu variantlarda eləcə də həmin konseptin ümumi semantik
fonun konnotativ fərqlilikləri də mövcuddur. Belə ki, R.D.Lewisin adıçəkilən əsərinə istinadən belə nəticəyə
gələ bilərik ki, ingilis zadəganlığı təmkinlilik, emosiyaların idarə edilməsini ehtiva etdiyi halda, amerika
zadəganlığının ümumiləşdirilmiş obrazı işqolikliyi, praqmatizmi ehtiva edir [10 ;131]. Belə ki, ABŞ-ın milli
ideoloji doktrinasında praqmatizmin ön plana çıxması və bərabər imkanlar şəraitində hər bir kəsin öz bilik və
bacarıqlarına uyğun olaraq, cəmiyyət iyerarxiyasında müvafiq mövqe tutmaq imkanlarının verilməsi orta
statistik amerikan obrazını tamamlayır. (bu haqda daha ətraflı bax: [13 ]). Bundan fərqli olaraq, Britaniya
aristokratlarına bu təbəqəyə daxil olmaq üçün sadəcə zadəgan titulu olan və ya titulsuz zadəganlıq sertifikatına malik olan (gentry) ailədə dünyaya gəlmək kifayətdir: onlar artıq “doğuş haqqı” ilə bu təbəqəyə üzv olmaq imkanı qazanırlar. Maraqldır ki, Britaniya zadəganlıq institutunda renta amilinin mövcudluğu bu
ölkənin baronlarının, qraflarının, vikontlarının gündəlik işə gedib “qazanc dalinca düşməsinə” ehtiyacı
aradan qaldırır ki, bu da avtomatik olaraq, Britaniya ingiliscəsinin “Aristokracy” konseptindən praqmatizm
amilini, işqoliklik faktorunu kənarlaşdırmış olurdu.
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Любые разговоры о мультикультурализме (в особенности сейчас, когда разговоры
мультикультуралистического толка на различных уровнях стали чуть ли не признаком толерантности
современного пошиба) требуют внимания не только на источники этого явления, но также на
неизменные спутники процесса функционирования данного феномена явления, среди которых в
первую очередь должны быть упомянуты такие явления-характеристики (тенденции) современной
стадии общественного развития, как глобализация и аккультурация.
Когда идет разговор о глобализации, как правило, имеется в виду увеличение роли целого ряда
наднациональных социально-экономических, социально-психологических и т.д. факторов (ибо они
имеют место быть и до глобализации) в социально-экономической и психолого-политической жизни
различных стран в современном мире.
Однако этот феномен (глобализация в современном его облике) включает в себя более широкие
аспекты: в действительности он преобразовывает не только внутрисоциальные (внутриэтнические,
межэтнические, межконфессиональные и т.д. связи), но также глобальную связь человечества с
окружающей его природной средой.
Что же касается термина «аккультурация», то он используется для обозначения
(характеристики) глобального социального процесса, в результате которого взаимное
сосуществование (влияние) разных (иногда полярных по своим проявлениям) культур связывается с
тем, что та или иная часть представителей одной монокультуры (культурные реципиенты)
перенимают нормы, ценности и традиции другой монокультуры (культуры-донора).
Следовательно, само явление аккультурации представляется «частным» проявлением
мультикультурализма, его авангардом, «буревестником».
Успешность осуществления процесса аккультурации в социально-психологическом плане
определяется позитивной этнической идентичностью и этнической толерантностью носителей
взаимодействующих культур. То есть, межкультурная интеграция рассматривается как позитивное
равновесие двух составляющих данного процесса: ассимиляции как негативной тенденции с позиции
размывания, опасности потери этнической идентичности и позитивной тенденции – толерантности:
сепарации – позитивной этнической идентичности и негативной толерантности: маргинализации как
негативной этнической идентичности и негативной толерантности.
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Можно с полной уверенностью сказать, что источником мультикультурализма является
очевидная связь между глобализацией и аккультурацией, которая, в свою очередь, и есть проявление
роли наднациональных и надкультурных факторов, то есть «необходимого и достаточного» для
становления мультикультурализма условия.
Наличие различий и разнообразных форм проявления вышеприведенных социальнопсихологических явлений позволяет выделить три вида этой связи:
1. Культурная совместимость. Эта реакция на повсеместную глобализацию фактически
состоит из некоей метаморфозы. В этом виде связи обычно культуры «бездействуют», проявляют
инертность перед глобализацией и, принимая продиктованную ею (глобализацией) новую форму,
фактически утрачивают свои особенности. Такая реакция обычно проявляется в результате такой
составляющей социально-экономической глобализации как гегемония наднациональных
корпоративных структур - транснациональных компаний.
2. Культурный партикуляризм. Это - другой вид связи между глобализацией и культурой. В
отличие от мнения о культурной совместимости или становлении единой культуры, некоторые
теоретики – социологи, психологи, культурологи убеждены, что культурная реакция не сдается и не
становится пассивной в отношении процесса глобализации. В большинстве случаев реакция
отдельных культур на всеобщий процесс глобализации сопровождается не только (и не столько)
сопротивлением и даже напряженным противостоянием, которое обычно проявляется в виде
использования отличительных элементов культуры, таких как язык, религия, этнос и национальность.
Иными словами, процесс глобализации, который объединяет (охватывает) различные аспекты жизни
современного общества, укрепляет и возрождает также культурные различия.
3. Культурное смешение и изменение. На самом деле нельзя рассматривать современный мир
со сложной характеристикой социальной жизни и культурным разнообразием исключительно как
арену борьбы либо бездействия. Процесс глобализации с точки зрения культуры с наличием
культурной глобализации ставит в один ряд культуры и самоидентичность, результатом чего
является социальный релятивизм, межэтнический плюрализм, стремление к сосуществованию и
неизменная конкуренция. Этот вид реакции обычно называют гибридизацией, изменением и
наступлением.
Существует убежденность, что культуры в процессе глобализации не исчезают и не
возвращаются к своим истокам. Они могут, смешиваясь друг с другом, продолжать существование
уже в новом качестве.
При взаимодействии культур происходит не только процесс взаимного дополнения, но также
стремление к самоутверждению, проявлению самобытности и специфики каждой из сторон.
Взаимное заимствование одной культурой лучших образцов другой культуры способствует взаимной
адаптации культур. Людям, проживающим длительное время в другой стране, ученым или связанным
с бизнесом, эмигрантам, беженцам, то есть вступающим в контакт с чужой культурой, требуется
адаптация к иной культуре. В результате достаточно сложного процесса аккультурации человек как
представитель конкретной культурной среды в большей или меньшей мере достигает совместимости
с новой культурной средой.
Следовательно, аккультурация как социально-психологический процесс происходит в
условиях, когда каждый индивид, в качестве носителя монокультуры одновременно стремится
сохранить и свою культурную идентичность, и включиться в другую культуру.
В настоящее время в научных кругах подчеркивается, что наиболее широко распространены
четыре основные стратегии всеобщей тенденции аккультурации: ассимиляция, сепарация,
маргинализация, интеграция.
Ассимиляция - связана с всеобъемлющей полнотой признания ценностей и норм иной
культуры при отказе от своих норм и ценностей. Принимается как негативная тенденция с точки
зрения межкультурной взаимосвязи;
Сепарация - отрицание чуждой культуры при сохранении полной культурной идентификации
со своей собственной культурой. Сепарация как социально-психологический феномен выражается в
возникновении определенной степени изоляции «подчиненной» монокультуры от доминантной
моно- или межэтнической культуры. При этом, если на этом настаивает доминантная культура, т.е.
происходит насильственная сепарация, тогда этот процесс характеризуется как «сегрегация».
Маргинализация – означает потерю (частичной либо полной) конкретным индивидом
идентичности со своей культурой при отсутствии идентичности с культурой большинства
(доминантной). Это состояние связывается с фактической невозможностью поддерживать
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собственную идентичность при отсутствии желания к достижению новой идентичности с другой
культурой - доминантом.
Интеграция – наиболее сложноорганизованная тенденция аккультурации, проявляющаяся как
идентификация индивидом-носителем монокультуры себя как со старой, так и с новой чужой
культурой.
До совсем недавнего времени многие исследователи предполагали, что ассимиляция и есть
наиболее предпочтительный механизм встраивания «подчиненной» монокультуры в доминантную
культуру.
Сегодня же целью аккультурации считается достижение такой степени интеграции, которая
дает возможность формирования мультикультурной личности. Но это возможно при обоюдном
согласии взаимодействующих культур в отношении к данной стратегии аккультурации.
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XX век покидает нас, оставив для тюркских народов, и не только для них, множество
нерешенных проблем, созданных ими самими еще в ранней юности. Если мы сегодня на различного
уровня и различного характера встречах ученых тюркского происхождения разных стран
сталкиваемся с непреодолимым лингвистическим барьером и лишены возможности свободного
общения, то во всем этом прежде всего повинен неудержимый характер родящего от нас столетия.
Истории известно, как ученые Востока, и не только ученые, свободно изъяснялись на арабском,
персидском, турецком и тюркском языках, и не общались, но и писали научные трактаты, созвали
художественные произведения.
Башкирский ученый и писатель Ризаитдин Фахретдинов еще молодым одну из первых книг
написал по грамматике (морфологии) арабского языка. Он также хорошо знал персидский, турецкий
чагатайский тюрки. Заки Валиди Тоган первую свою научную статью также написал на арабском. На
арабском, персидском и чагатайском писали свои сочинения его дед, отец и другие родственники.
Этим языкам его учили еще в детском возрасте родители. Башкирский просветитель Гали Сокорой в
своих стихах на чагатайском благодарит своих родителей за то, что они его с семилетнего возраста
учили читать книги на арабском и персидском. Знание восточных языков для башкир и татар не было
его целью. Оно было дорогой, ведущей к храму знаний не только своего вероисповедания, но и
великой восточной культуры, великой литературы Востока.
Переход к латинскому алфавиту, затем к кириллице еще более усугубил последствия духовного
обнищания общества, расширяя фронт разрыва культурной традиции, охватывая уже несколько
поколений людей. Создание литературных языков по этническим признакам в условиях, когда
нигилистическое отношение к прошлому считалось признаком оптимизма, не могло не привести к
ослаблению традиционных культурных связей тюркских народов. В то же время с точки зрения
истории создание своего литературного языка для этноса, несомненно, было прогрессивным
явлением. Но, к сожалению, все это происходило на фоне отрицания всего прошлого.
О возможности создания этнических литературных языков на родном языке этносов при
сохранении в их духовной жизни веками накопленного опыта общения с восточными языками в то
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время и речи не было. А это, несомненно, сыграло бы важное значение в обеспечении
преемственности в развитии национальных культур.
К сожалению, все получилось наоборот. О возможных негативных последствиях создания
литературных языков на основе фонетического признака и разговорной речи первым поднял голос
Заки Валиди Тоган. Он считал, что это приведет к расчленению идентичности не только тюркских
народов, но и идентичности внутри отдельных этносов. О существовании директивного указания
Советов с таким содержанием Заки Валиди стало известно в дни работы Бакинского съезда в 1920 г.
Он писал позже, что Советы таким путем хотели помешать возникновению мощных литературных
языков у восточных народов, расколоть национальные языки отдельно взятых этносов.
Создание на фонетической основе отдельных диалектов алфавита и литературного языка
отдельного этноса, как и предвидел Заки Валиди Тоган, не только привело к расчленению вековых
культурных традиций общетюркского мира, но и в определенной степени также привело к
ослаблению национальной идентичности внутри самого этноса. Заки Валиди Тоган защищал идею
сохранения общетюркского лингвистического пространства в тот момент, когда арабский и
персидский языки, а также чагатайский тюрки сходили со сцены истории межнационального
общения тюркских народов. На деле эти языки в действительности много столетий выполняли в
разной степени функции литературного языка и межнационального общения народов Евразии.
Теперь с созданием национальных литературных языков отдельно взятых этносов неумолимо
образовывался вакуум в общетюркском лингвистическом пространстве.
Возникновение литературных языков на родном наречии у тюркских народов сопровождалось,
как было отмечено, ослаблением традиционных культурных связей между ними и разрывом
культурной традиции. Создание национального литературного языка для каждого этноса неразрывно
связано с понятием государственности, хотя на начальном этапе национального движения эта
проблема может и не иметь ту остроту, как после достижения цели. Несомненно, процесс
становления башкирского литературного языка также имеет свою историческую обусловленность.
Прежде всего, это связано со школьным делом. До революции 1917 г. не было ни одной чисто
башкирской школы. Это и понятно, потому что и письменности на родном языке не было. Башкиры
писали и читали на арабском, персидском, тюркском, чагатайском, русском, но только не на
башкирском. Несомненно, были попытки создания башкирского алфавита еще в прошлом веке, но
дело дальше этого не пошло.
Башкирская школа на родном языке появилась лишь в ходе реализации башкирского языка в
20-е годы XX века при советской власти. Существующие при царизме русско-башкирские школы в
основном носили миссионерский характер. Открытие школ на родном языке стало следующим
этапом башкирского национального движения после создания своей государственности. Не решив
проблему школьного дела, невозможно было идти дальше по пути консолидации нации, обеспечить
ее идентичность. Родной язык является составной частью национальной культуры, и школа должна
была стать гарантом реализации литературного языка, который, в свою очередь, выступал гарантом
идентичности всей нации.
Заки Валиди Тоган в прощальном письме своим соотечественникам призывал не жалеть усилий
для защиты религии и языка. Он предостерегал их от того, что «самые гнусные притеснения будут
совершены в этих двух сферах, то есть на почве религии и языка». Всемирно известный ученый еще
тогда был твердо убежден, что родной язык и ислам для башкирской нации являются главным
фактором в борьбе за сохранение и укрепление национальной идентичности [4]. В отличие от
албанцев башкиры были сплочены одной религией, поэтому, наравне с языком ислам выступал
духовно скрепляющим компонентом нации. В Албании, разделенной на католиков на севере,
мусульман и православных на юге, религия не могла служить связующим элементом в движении за
идентичность албанского народа. Только язык мог сыграть эту роль.
Хотя башкиры объединены единым языком и единой религией, урбанизация жизни и перевод в
сельской местности обучения на русский язык значительно ослабили идентифицирующую» роль этих
двух основополагающих факторов. Дети детей послереволюционного поколения, т. е. третье
поколение, далеко отошли от религиозного воззрения. Уже выше было сказано о том, что в языковом
отношении также произошли сдвиги не в пользу поддержания идентичности нации. Однако в
последний период возрождение религии, повсеместное открытие мечетей как в городах, так и в
сельской местности благоприятно влияют на умы и сердца людей, вынужденно оказавшихся вне
исламского пространства.
Проблема межнационального общения между тюркскими народами остается такой же
актуальной, как это было после революции 1917 г. в России и в первые годы советской власти. Тогда
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предвидение Заки Валиди Тогана оправдалось. Советы накрепко разъединили традиционные
культурные связи между тюркскими народами. Общение под прикрытием лозунга
интернациональной пролетарской культуры осуществлялось только по вертикали, через Москву.
Свободному общению по горизонтали, имеющему вековые традиции, был положен конец.
Литературные языки все более отдалились друг от друга.
Настало время думать о возрождении традиционных культурных связей. Для более
плодотворного общения важное значение имеет лингвистический фактор. В советский период
исторически сложился для тюркских народов СССР общедоступный канал через русский язык. И
теперь русский язык является надежной базой для установления контактов по многим параметрам
духовной жизни между тюркскими народами как нынешней России, так и СНГ. Но в новых условиях,
когда предстоит нам активизировать наше общение в масштабе всего тюркского мира, языковой
барьер дает о себе знать. В такие минуты как нам не вспомнить родоначальника чагатайского языка
мудрого Чагатай-хана или татарского поэта Шигабетдина Марджани, или писателя Ризаитдина
хазрета Фахретдинова, которые в любом уголке тюркского мира чувствовали себя как в своей родной
языковой стихии.
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The Content and Language Integrated Learning program is an important and ubiquitous issue in the
implementation of multilingual education around the world today. The implementation of this program has
introduced a new set of challenges for students in secondary schools. This paper aims to discuss the
implementation of CLIL program as a part of multilingual education policy and challenges students face in
the development of cognitive and communicative skills in the framework of CLIL program in Kazakhstan
and other countries.
The multilingual education policy has shifted from just learning a second language as an additive
language in secondary schools to studying subjects through a second/third language today. Kazakhstani
educational policy has indicated a long-term goal which will develop citizens’ knowledge in Kazakh,
Russian and English in the frame of trilingual education initiated by the President Nazarbayev (2012) since
2007. Kazakh language is considered to be a national language and “a consolidating factor of all ethnicities”;
Russian is a language of interethnic communication and “a historical advantage of the nation”; and English is
a tool for international cooperation and it “opens new infinite resources for every citizen” (p. 28). Since
current globalized world needs the transformation with the society, these three languages may contribute to
this goal. So, trilingual education policy has become one of the important aims in educational system in
Kazakhstan (MoES, 2013).
Students study English as a component of CLIL approach in secondary schools in which trilingual
education is piloted. As Coyle, Hood and Marsh (2010) and Juan-Garau and Jacob (2015) stated subject
content and language teaching function together. CLIL approach is widely used in Europe (Marsh, 2002);
however, Kazakhstan is still being implementing it. British Council (2016) points out that learning subject
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content through an additional language is a challenging thing for students. Doiz, Lasagabaster and Sierra
(2014) add that students have to make additional effort to understand the content. The majority of
Kazakhstani students grow up speaking Kazakh and Russian since early childhood. We can assume that they
might experience less difficulty in studying subjects in these languages in comparison with English. Having
learned English only in classroom environment, this language is the most challenging in realization of
trilingual policy. Therefore, this approach needs thorough analysis and strategies for further development
(Ortega, 2015; Oskolkova, 2014; Irsaliev, Karabassova, Mukhametzhanova, Adil, Bekova&Nurlanov, 2017).
Moreover, Smagulova (2006; 2008) highlights that more studies should be done to investigate how the
policy is worked out in piloting schools and prevent further discrepancies in other schools. She also adds that
those students who studied Kazakh first, then Russian and travelled to learn English abroad, consequently
cannot be proficient in any of these three languages without proper teaching methodology and strategies to
be able to use them in education and work in the future. Thus, students’ communicative proficiency in three
languages should be organized and developed well in CLIL classrooms.
To understand the subject matters of CLIL implementation, it is worth to precede its general concept
which “encompasses all the different varieties of teaching core subjects through a foreign language” (Marsh,
as cited in Roiha, 2014, p. 2) as well as its specific point of “a dual-focused educational approach in which
an additional language is used for the learning and teaching of both content and language” (Coyle, Hood, &
Marsh, 2010, p. 1). The notion of additional language is defined as a language other than a mother tongue or
a second/third language. Russian and English are supposed to be additional languages for Kazakhstani
students in secondary schools. In addition, CLIL is considered as an innovative approach in teaching foreign
languages in multilingual education. Henn-Reinke (2012) defines its successful development in Europe and
Coyle (2007) argues that the implementation in countries differs according to their specific challenges within
the particular country. While Irsaliyev et al. (2017) highlights Kazakhstani purpose to implement in trilingual
education policy framework.
Conceptual framework
The Coyle’s 4C conceptual framework exemplifies a brilliant focus on interrelation of content,
communication, cognition and culture (Coyle, 2007; Coyle, Hood & Marsh, 2010). This framework was
nicely developed for CLIL teachers to organize their classes based on subject matter, language learning and
language usage, learning and thinking processes as well as developing culture and global citizenship. Thus,
students study subject content in a particular target language in CLIL classes. It also demands teachers’
awareness to pay attention linguistic peculiarities of the language and engage students’ cognitive thinking
development in the assignments. The empirical studies mentioned before define the necessity of identifying
how students develop their cognitive and communicative abilities in CLIL classroom (Jappinen, 2005) and
what benefits and challenges they experience in Kazakhstan and other countries in Coyle’s 4C framework.
Students’ benefits
The majority of scholars report on students’ improvement of general foreign language proficiency in
CLIL classrooms (Coyle, 2013; Lancaster, 2016; Doiz, Lasagabaster& Sierra, 2014; Lasagabaster&Doiz,
2016; Mehisto, Kambatyrova, &Nurseitova, 2014; Pladevall- Ballester, 2015). Other researchers dwell on
students’ writing and speaking skills (Cross &Gearon, 2013; Ikeda, 2013) as well as translation skills (Coyle,
2013). The valuable improvement is emphasized by Lasagabaster and Doiz (2016) who reported students’
English proficiency improved more in CLIL practices than it had done in English as a subject classes.
Another important point of non-linguistic benefits is students’ knowledge of a subject content
accompanied by communicative competence (Juan-Garau& Jacob, 2015; Ikeda, 2013). And PladevallBallester (2015) highlights students’ awareness and increased motivation to learn English in CLIL classes. In
addition to increasing awareness, Coyle’s research (2013) elicited that content subjects taught in French,
Spanish and German have developed students’ English proficiency (their mother-tongue). Being a future
multilingual and content knowledgeable professional is also one of the benefits for students. Therefore, it is
significant to mention these advantages to see clearly what students understand as well as struggle with in
CLIL classrooms.
Students’ challenges
We cannot exclude that students might understand advantages, but simultaneously challenge the
development of language proficiency in combination with content subject and vice versa. Students’ difficulty
in learning and using vocabulary in subjects results primarily from a limited vocabulary in a particular
language (Finardi, Silveira& de Alencar, 2016; Wegner, 2012; Herrera, 2015). This tends to harden the
subject learning process. According to Finardi, Silveira and de Alencar students may be inspired to check the
words in the dictionaries, find synonyms, guess the meaning in the context or, finally, ask their teacher for
help. However, Herrera warns about students’ less understanding misinterpretation of the content and
159

information which leads to further consequences of subject knowledge and students’ activity overall.
Students’ challenged to learn the History of Mexico in English because English was difficult itself.
Pladevall- Ballester (2015) mentioned that students reported on language usage activities including speaking
tasks to be challenging for them. Thus, educational process in the classroom may experience difficulties due
to these challenges in a particular language of instruction.
The content-based challenges are another important factor which defines students’ quality of
knowledge and education overall. According to Finardi, Silveira and de Alencar (2016) and Cenoz, Genesee
and Gorter (2013), students’ difficulties in attaining subjects varied based on the content subject itself. The
authors differentiated Physics and the First Aid subjects as to having more or less difficulties to learn in
English. For instance, students experienced more challenges with Physics terminology rather than the First
Aid subject. Consequently, the authors propose the implementation of CLIL program should gradually begin
with the subjects which require less cognitive thinking. Overall, these studies exemplify students’ benefits
and challenges of studying in the framework of CLIL program which help us understand how to prevent
difficulties of implementation in Kazakhstani context.
The implementation of CLIL in Kazakhstan
Kazakhstan, being a young state, is trying to implement trilingual policy since 2007 and provide
multilingual environment and knowledge in three languages for future generation. The fulfillment and
regulation of the multilingual policy in the country is accompanied by main policy documents:
 The Framework of language policy (Nazarbayev, 1996);
 The Law on Languages (1997);
 The State Program of Development and Functioning of Languages of Kazakhstan for 2011- 2020
(2010);
 The Roadmap of Trilingual Education Development for 2015-2020 (MoES, 2015);
 The State Program of Education and Science Development (MoES, 2016).
These documents primarily appeared to discuss dominant (Kazakh and Russian) and all minority
languages in the country. Further on, state documents provided inclusion of English language as one of the
goals in the development of the country. The approximate percentage of population who would be able to
speak three languages by 2014, 2020 were set in the State programs. For instance, the State program for
2011-2020 prioritizes the following proportions for citizens of Kazakhstan: speakers of Kazakh language are
planned to be about 95%, Russian – 90%, and English – 20%. These state programs aim to prepare qualified
specialist in different fields like education, science and industry competitive in the international arena that is
why it is significant to mention secondary schools in which the CLIL program is implemented as well. In
addition to the state programs, another strategic document, the Roadmap of Trilingual Education
Development, appeared to be descriptive planning of key indicators for introducing trilingual education in all
educational levels including teacher development programs, methodological resource, and research support
to be done. The 2016 state program considers the current condition analysis of the implementation and sets
further goals and tasks.
Today 33 schools are being piloted in teaching subjects (Science, Technology, Engineering and
Mathematics- STEM) in English, and over a hundred secondary schools are operating within trilingual policy
(MoES, 2015). Physics, Mathematics, Biology and ICT subjects are expected to be taught in English in all
types of school including mainstream schools with Kazakh, Russian medium of instruction starting from this
year. According to MoES (2016), lowers secondary grades (5-6) are supposed to study necessary
terminology of two subjects. Gradually, students will study four STEM subjects in the 7-8th grades. Finally,
only one STEM subjects will be elected to study in English in the grade 9. Thus, it is necessary to dwell on
the empirical studies of CLIL approach within Kazakhstani context.
CLIL approach has been researched in different perspectives including teachers’ perceptions, students’
perceptions in higher education, advantages and disadvantages of CLIL from teachers and students’
perspectives (Bekenova, 2016; Zharkynbekova, Aimoldina, Akynova, Abaidilda, &Kuzar, 2014; Shegenova,
2016; Van Gorp& Van den Branden; 2015) which, similarly reminds Mehisto and Asser (2007) who looked
though the lenses of stakeholders’ attitudes in Estonia. Although trilingual education and CLIL program
implementation appeared to be very challenging for stakeholders, these research studies have revealed their
general positive views about it. Zharkynbekova et al., studying about 700 students’ responses, elicited that
students’ care about their mother-tongue development which is endangered in learning English intensively.
Shegenova’s study revealed that teachers and students experience difficulties in learning the subject content
through the language because language proficiency affects the memorization of the content.
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In comparison with the international studies, Kazakhstani scholars have lots of space to explore CLIL
implementation in Kazakhstan.
Implications of discussion
The significant contribution to understanding of CLIL implementation in the frame work of
multilingual education brings the sense how secondary school and educators use their pedagogies and
techniques to involve students in active learning as well as help to struggle the difficulties students endure
during classroom practices.
As for the implementation of CLIL and trilingual policy in Kazakhstan, stakeholders’ attitudes and
their challenges should be thoroughly investigated as well as discussed in the national level of education.
Thus, the process of transition to non-traditional way of teaching (CLIL) will be effective to students’ future
learning and successful career development.
Since CLIL classes are at developing stage of being implemented rightly in Kazakhstan, we can
assume that only 2C of Coyle’s framework works for the moment, i.e. the integration of content and
communication function in the classroom. However, other 2C components are left behind the educational
process. The cognition and culture integration are expected to be involved in students’ learning in order to
insure their personal self-esteem and cultural affiliation in school environment. Therefore, teachers should be
taught how to foster these approaches in the classrooms and make smooth, but stable educational
contribution the development and implementation of CLIL and trilingual policy.
Policy makers are expected to make necessary guidelines and provide educators with resources and
extended trainings. Although students currently feel positive about trilingual policy and CLIL
implementation in Kazakhstan, they might have lots of other struggles after transition period which is
characterized by learning terminology in STEM subjects, as it was mentioned in research studies above.
Additional support from educators may be demanded to support students in further stages. Teachers will have
to consider the usage of Coyle’s 4C framework to enhance the content, communicative, cognitive, and
cultural components in CLIL classrooms.
The effort made to implement the multilingual policy and CLIL program are worth to develop
educators’ teaching methodologies, taking into account students’ linguistic and cultural peculiarities further.
The extensive communication between educators is needed to be practiced in this respect. Davison (2006)
and Geng and Ferguson (2013) mention teachers’ collegial collaboration in discussing curricula and teaching
pedagogies that could contradict to Baudinova’s (2016) point of
view who reveals teachers’ age, learning skills and unwillingness to teach in English. Teacher development
activities and programs are useful for all educators in implementing the strategies in educational institutions
throughout the country because they might be one of the key features in educators and students brilliant
achievements in CLIL classroom practices and successful development of educational system overall.
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Ə.HAQVERDİYEVİN HEKAYƏLƏRİNDƏ KLASSİK ƏNƏNƏ
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Açar sözlər: yumor, satira, maarifçilk, hekayə, tip
Azərbaycan ədəbi-bədii və ictimai fikir tarixində Azərbaycan maarifçiliyi haqqında müxtəlif fikirlər
söylənmişdir.Onun tarixinin XIX əsrin əvvəllərindən başladığını söyləyənlər də,bu tarixin bir az qədimə
getdiyini söyləyənlər də olmuşdur. İstənilən halda XX əsrin əvvəlləri üçün bu maarifçiliyin mədəni,
psixoloji, pedaqoji və elmi istiqamətləri olduğu haqqında fikirlər vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin
əvvəlləri üçün Azərbaycan ictimai- siyasi və eləcə də ədəbi bədii fikrinə Qərb xalqlarının mədəni, siyasi və
iqtisadi inkişafının güclü təsiri olmuşdur. Bundan başqa bu dövrdə Azərbaycanda adıçəkilən maarifçilikdən
başqa, islam maarifçiliyi də var idi.
Hər bir xalqın mədəni inkişafı, milli şüurunun formalaşmasında tarixən yaranmış milli-mənəvi
dəyərlər mühüm rol oynayır. Çünki hər bir xalqın milli-mənəvi dəyərləndirən şərtləndirən dil, din və adətənənə onun mənəvi aləminin formalaşmasına həlledici təsir göstərən amillərdəndir. Bütün keşməkeşlərinə
baxmayaraq, xalqımız özünün milli varlığını şərtləndirən dini inanc və dəyərlərə daim sadiq qalmışdır.
XX əsrin əvvəllərində İslam dini Azərbaycan xalqının mənəviyyatında oynadığı əvəzsiz roldan
başqa,həm də milli maarifçilik hərəkatına da müsbət təsir etməklə onu yeni bir müstəviyə qaldırdı. XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda yaradılmış xeyriyyə cəmiyyətləri və onların məqsəd və vəzifələri də
dediklərimizə sübutdur.
Bütün bunlara baxmayaraq, yəni əsası XIX əsrin əvvəllərindən qoyulan Azərbaycan maarifçilərinin
bütün ciddi cəhdlərinə baxmayaraq, xalqın böyük qismi hələ də cəhalət burulğanında boğulurdu. Odur ki,
dövrün tərəqqipərvər, açıqgözlü ziyalılarının demək olar ki, hamısı əsası “Molla Nəsrəddin” məcmuəsində
qoyulan inqilabi maariçiliyə meyl edir, yazdıqlarında satiranın ən kəskin formasından istifadə edirdilər.
Təsadüfi deyildir ki, belə yazılar o qədər bir-birilərinə bənzəyirdilər ki,hətta onları müəlliflərinə görə
ayırmaq müəyyən çətinliklər törədirdi.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda satira dedikdə istər şeirdə, istər nəsr və publisistikada, istərsə də
dramaturgiya olsun, özünün ən yetkin, ən kamil mərhələsinə qədəm qoymuş, məşhur “Molla Nəsrəddin”
satirik ədəbi məktəbi yaranmış, bu məktəbin M.Ә.Sabir, C.Məmmədquluzadə, Ә.Haqverdiyev, Ә.Qəmküsar,
Ә.Nəzmi, M.Ә.Möcüz və s. kimi fədailəri olmuşdur.
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Bu ədəbi məktəbin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Ә.Haqverdiyev bədii yaradıcılığında da
publisistik yazılarında olduğu kimi, satiranın özünəməxsus dilindən istifadə etməklə ictimai və bədii fikir
tariximizdə əhəmiyyətli yer tutan dəyərli hekayələr yazmışdır.
Məlimdur ki, Azərbaycanda hekayənin tarixi bir o qədər qədim deyil. Bununla belə, yazıldığı ilk
dövlərdən epik poetikanın bu janrı öz dolğunluğu, məzmun və forma üçün qoyulmuş bütün tələblər öz əksini
tapmışdır.Әdibin maraqlı hekayələrindən biri “Xortdanın cəhənnəm məktubları”dır. Məlumdur ki, dünya
ədəbiyyatında da bir çox yazıçılar yaşadıqları dövrün, ictimai-siyasi həyatın bir çox məsələlərini ifşa və
tənqid etmək üçün bəzən “cəhənnəm” adlanan “o biri dünyadan” bir vasitə kimi istifadə etmişlər. Bu “o biri
dünya” yazıçının əlində bir vasitə olmuşdur və müəllif özü də qeyd edir ki, buradakı cəhənnəm sözü mənfi
tiplər cəmiyyəti kimi başa düşünməlidir.
Әdibin hekayələrindəki gülüş rəngdən-rəngə ,mərtəbə- mərtəbə kah enir, gah qalxır, bəzən yüngül
yumor təsiri bağışlayır ,gah da satiranın ən kəskin sarkazmına çevrilir,kəskin ifşaçı səciyyə alaraq , avam
camaat arasında yüksək “müqəddəslik” mövqeyində dayananların “toxunulmazlığı” heçə-puça çıxarılır.
Təsadüfi deyil ki,ədibin mənfi tiplər sislsiləsinə xalqı elmdən uzaqlaşdıran “ziyalılar” və “oxumuşlar”
da daxildir. Hekayələrindəki müəllim Mirzə Səttar (Xortdanın cəhənnəm məktubları), Mirzə Mahmud ,
Suraxanski, Qudurğanoov, Xərgüşov (Tənqid) kimi “ziyalılar” müəllim vəzifəsində çalışaraq öz vəzifəsinə
pul,qazanc mənbəyi kimi baxan, tipin öz dili ilə dediyi kimi “başını girləyən” personajlar müəllifin tənqid
hədəfləridir.
Ә.Haqverdiyevin sənətindən bəhs edərkən hekayələrinin dilindəki satirik ünsürlər, güclü yumor,
kinayə,acı istehza, başqa sözlə desək, gülüşün müxtəlif çalarlarının ustalıqla yerbəyer edilməsi, dildə ifadə
olunan incəliklər xüsusi qeyd edilməlidir. Dildəki satirik atmacalar, eyhamlı işarələr (imam evi yıxanlar,
şeytan əməli ilə məşğul olanlar, “gedib rus olaram” deyənlər və s.) mənanı daha dolğun, daha kəsərli edir.
Ә.Haqverdiyevin yaradıcılığındakı, xüsusilə hekayələrindəki incə gülüş, yumorist və satirik əhvaliruhiyyə onun xalq ədəbiyyatına ,xüsusən onun satirik roluna yaxşı bələd əlaqədar idi.
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etnolinqvistik xarakteri
Müasir dilçilikdə ünsiyyətin etnokulturoloji xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılmasına, fikrin aydın ifadə
və şərh formalarının özünəməxsus cəhətlərinin açılmasına, xalqların və millətlərin ictimai və fərdi həyatın
fərqli sferalarında nitqin funksionallıq məsələlərinə diqqət artmışdır. Ünsiyyət prosesində müraciət formaları
tarixən formalaşaraq müəyyən etnokulturoloji məkanda normalaşır.
Son illərdə sosolinvistik sahənin nümayəndələri müəyyən bir cəmiyyətin dil vasitələrinin praktiki tətbiqi
xüsusiyyətləri ilə maraqlanırlar. Dilçiliyin digər elmlərlə inteqrasiyası bu problemin müxtəlif aspektlərini öyrənmək
zərurətini gündəmə gətirir. Çünki dil və cəmiyyətin çox güclü əlaqəsini başa düşməklə, dilçilik və sosiologiyanın
kəskinləşən nöqtələri, sosiolinvistik istiqamətdədir. Daha doğrusu, bu istiqamətdə elmi bilik dünya linqvistikasında
yaranmışdır.
Bu
istiqamətdə
Avropa
və
rus
linqvistikasında
olan
araşdırmalar
(V.N.
Portyannikov1971;L.T.Loşmanov,1975;Баженова И.С.,1990; Бахтин
М.М. 1975, . Богдонов В.В. 1990;
Бондалетова В.Д. 1982; Борботко В.Г.1989; Брандес М.П. 1968; M.M.Kopılko,1976; A.D.Şveyser,1983;
L.İ.Koçeqarova,1983; Y.K.Voloşin, 1988; A.P.Martı-Yuk,1989; H.A.Bosmajian, 1974; К. Hudson, 1973; M.R. Key,
1972; D.H. Zimmerman, С. West, 1975; D.M. Siegler, R.S. Siegler, 1976; A.P. Nilsen, 1977; C. Kramer, 1978; P.M.
Smith, 1979; E. Janeway, 1980; S. Zimin, 1981; D.N. Maitz, R.A. Borker, 1982; M.R. Baroni, V. D'Urso, 1984; D.
Cameron, J. Coates, 1988) onu göstərir ki, nitqdə sosial əlamətlərin ifadəsi, sosial təbəqələşməyə görə nitq
etiketlərinin, müraciət formalarının dəyişməsi dilçilikdə araşdırma mövzusu kimi aktualdır. Bunun əsas səbəbləri
tədqiqatlarda (V.İ.Karaçuk,1992;T.A.İvuşkina, 1986, 1998; М. Abrains, 1968; M. Abrahamson, 1969; W. Labov,
1966; В. Bernstein, 1973; M. Pool, 1976) cəmiyyətdə sürətlə sosaial təbəbqələşmənin getməsi göstərilir.
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Müraciət formaları daha çox dioloji mətnlərdə işlənir. Diqqəti bu da cəlb edir ki, danışıq dilinə xas
olan əsas xüsusiyyət - emosionallıq xüsusiyyəti dioloqlarda çox qabarıq tərzdə nəzərə çarpır. "Bu vəziyyət
danışıq dilinin öz səciyyəsi ilə bağlıdır: burada danışan şəxs müsahibin nitqinə subyektiv münasibətini ifadə
etməli olur və buna görə ifadənin obyektiv mənasına subyektiv məna incəlikləri daxil edilir"(3,58).
Emosiya insanın ətraf mühitlə psixofiziki əlaqəsi nəticəsində meydana çıxır. İnsanın fərqli
emosiyaların bildirməsi isə onun nitqində müxtəlif dil vasitələri ilə ifadə olunur. Bu da nitqdə münasibət
emosionallığını yaradan əsas vasitələrdəndir. "Psixika ilə əlaqədar yaranan emosiyalar isə müsbət və ya
mənfi(sevinc, şadlıq, sevgi, rəğbət, qorxu, həyacan, nifrət, və s çalarlarıda) ola bilir. Bədii mətnlərdə
emosiyaarın ifadə vasitələrindən biri də xitabdır. Cümlədə və mətndə ekspressiv-emosional çalarları
yaratmaqda çox güclü qrammatik vasitələrdən biridir" (6,124 ).
Emosional müraciət formalarında bir çox hisslər özünü əks etdirir. Bu hisslər harmoniyasıdır. Әsas isə
iki konteksdə sevgi və nifrət hissəsini qarşılaşdırırq. Bu hal xüsusi bədii çalarlıq qatır. Bu formada poetika
aparıcı rol oynayır. T. Әfəndiyeva yazır ki, xitablar qiymətverici,-xarakterixəedici üslubi fiqurlardır"(8,49).
Göründüyü kimi xitabların danışanın nitqində yalnız qrammatik funksiyası yoxdu, onun əsas funksiyası
danışanın münasibətini ifadə etməsidir. Xüsusilə, tarixi mətnlərin, epos mətnlərinin dilinin sosyolinqvistik
təhlili, xüsusilə də sözün sosial təcridinin açıqlanması, ümumi və fərqli xüsusiyyətlərin praktik öyrənilməsi,
müasir kommunikasiya mədəniyyətində onların növlərindən istifadə edən dil sosumların nitqinin
öyrənilməsi dilçiliyin mühüm vəzifələrindən biridir.
Danışma və dinləmə mədəniyyəti hansı qruplara aid olduğuna görə dil vahidlərini seçir. Hər bir
icraçıdan və ya nitq nümayəndəsindən bu növə uyğun bir çıxış gözlənildiyi kimi, hər bir ifaçıdan öz rolunu
müvafiq vəzifələrini yerinə yetirmək üçün uyğun etuket tələb olunur.
Epos mətnlərində insanlar üçün xarakterik olan etnoqrafik təsvirlər milli rəngin daha da canlı şəkildə
ötürülməsi forması kimi istifadə edilir, bu işə öz növbəsində sənət əsərlərinin tarixiliyini təmin edir və eyni
zamanda incəsənətdə milli rəng yaradır. Dil vahidlərinin sosial tabuların qadağaların təsvir olunmasında
praktik amillərin təsiri də böyükdür. Buna görə praqmatik amillərin birliyində çıxışda dil vahidlərini sosial
təcrid baxımından müşahidə etmək və təhlil etmək vacibdir: Oğul,oğul, ay oğul. Canım paresi oğul! Kara
başım kurban olsun yigit sana! Ağzın için ölegim, dilin için öləyim. Hey kırk eşim, kırk yoldaşım! Kırkınıza
kurban olsun bənim başım! (KDQ).
Hətta müasir dövdə yazılmış tarixi mövzuya dönən yazıçı tarixi əsr və işdə təsvir edilən cəmiyyət,
ictimai mühitin ön plana çıxarılmasını təmin edir. Hər hansı bir sənət əsəri, vaxt və yerin xüsusi bir rolu
vardır, çünki bu kateqoriyalar olmadan parça parçasını və tərkibini təsəvvür etmək çətindir. "Hər bir bədii
şəkil müəyyən bir zaman və məkanda hərəkət edir. Bununla yanaşı, zaman və məkan kateqoriyası olmadan
işin dil xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək mümkün deyil"( 19, 397).
Kiməsə müraciət etmək həm də ən parlaq etiket göstəricisidir. Çünki müraciət forması fərdi
əlamətləri, şəxsi münasibəti, cəmiyyətdəki mövqeyi də ifadə edir. Eyni zamanda müraciət etmək həm də
dinləyicinin diqqətini cəlb etmək və ona münasibətini ifadə etmək üçün istifadə edilir. "Danışanın nitqini iki
fəaliyyətinə görə ayırırlar: müraciət olunan və çağırış. Hətta bir çox dillərdə çağırış halı
vardır"(18,165).Müraciət formalarının xüsusi şəkilçisi yoxdur. Bəzi hallarda son şəkilçinin ixtisarı, təkrarı
kimi halları görmək olur:
Təbii ki adla müraciət hər zamankı kimi istər dildə istər ədəbiyyatdada rast gəlinə bilir. Bu çox
sadədir. Qadınlar ədəbiyyatımızda hər zaman uca məqamda rast gəlinmişdir. Və əlbəttəki bu yüksəklik
“ana”lara məxsusdur. Qadına məxsus olan ən üstun vəzifədir. Ana ilə bağlı əsas və bəsit müraciət forması isə
təbii ki, “ana” dır. Bu hal müxtəlifliyi ilə seçilir: "Kitabi-Dədə Qorqud "mətnlərində anaya müraciətin daha
çox nidalı və "qadın ana"formalarına rast gəldik: - Qadın ana! qarşım alub nə bögrərsən? Nə bozlarsan,nə
ağlarsan? - Hey ana ! Ərəbi atlar olan yerdə Bir qulunu olmazmı olur? Qızıl dəvəsi olan yerdə Bir köşəki
olmazmı olur? ...Sən sağ ol, qadın ana. Babam sağ olsun! Bir mənim kibi oğul bulunmazmı olur? (KDQ).
Nitqin etnolinqvistik xarakteri daha çox müraciət formalarında əks edilir. Müraciət formaları hazırda
öz hüdudlarından kənara çıxaraq fərqli mədəniyyət sahələrinə də nüfuz edir. Nitq etiketində müraciət
formalarının təşkiledicilərinə hazır nitq konstruksiyalarının tətbiqinə kommunikativ məram və məqsədə,
eləcə də bir sıra digər aspektlərə görə şərhinə dair elmi işlər aparılmamışdır. Ünsiyyətin rəsmi və qeyri-rəsmi
şəraitdə aparılması və digər amillərin təsiri altında nitq etiketində baş verən dəyişmələr, həmin dəyişmələrin
türk dillərində təzahürü ilə bağlı araşdırmalara ehtiyac böyükdür. Müraciət formalarında müəyyən
mədəniyyət sahəsində fikrin ifadə forması, məzmunu, deyim qaydası və norması, şəraitdən asılı olaraq yerinə
düşüb-düşməməsi baxımından müəyyən tələblər qoyulur. Ünsiyyət müxtəlif şəraitlərdə baş verdiyi üçün
şərait müvafiq nitq etiketi vasitələrinə təsir göstərir, onları qismən dəyişir. Məsələn: Yalab-yalab yalabıyan
ıncə tonlum! Yer basmuyıb yüriyən, Qar yüzərinə qan tammış kibi kızıl yanaklum! Qoşa badam sığmayan
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tar ağızlum! Kaləmçilər çaldığı kara kaşlum! Kumrası kırk tutan kara saçlum! Aslan urığı, sultan kızı!
Öldürməyə mən səni kıyarmıydım? (KDQ).
Müraciət formasının sosial-linqvistik mahiyyəti ondan ibarətdir ki, natiq və dinləyici arasındakı
əlaqənin formalaşması ilə yanaşı, söhbətin davam etdirilməsinin xarakterini müəyyənləşdirir,
kommunikatorların bir-birinə qarşı münasibətlərini əks etdirir, hörmətini, yaşını, cinsini, rəngini və dövrünün
milli mədəniyyətini ifadə edir .
Məsələn: Beri gəlgil, başım baxtı, evim taxtı! Evdən çixib yügürəndə sərv boylum! Topuğunda
sarmaşanda qara saçlum! Kurulu yaya bənzər çatma qaşlum! Qoşa badam sığmayan dar ağuzlum! Güz
almasına bənsər al yanaqlum. Qavunum,verəgim, göləgim!(KDQ).
Müraciət formaları cəmiyyətdəki ictimaiyyətin ictimai vəziyyətinə, onların yaşına, cinsinə,
mövqeyinə, peşəsinə, yəni ictimai vəziyyətə və sosial rolların dəyişdirildiyinə görə, dövriyyənin birləşmələri
də dəyişir. Ağzın için öləyim oğul! Dilin için öləyim oğul. (KDQ). Yalab-yalab yalabıyan ıncə tonlum! Yer
basmuyıb yüriyən,Qar yüzərinə qan tammış kibi kızıl yanaklum! Qoşa badam sığmayan tar ağızlum!
Kaləmçilər çaldığı kara kaşlum! Kumrası kırk tutan kara saçlum! Aslan urığı, sultan kızı! Öldürməyə mən
səni kıyarmıydım? (KDQ).
Qadının öz ərinə, sevdiyinə müraciəti də maraqlıdır: Bərü gəlgil, Salur bəgi, Salur görki! başım
bəxti, evim təxti, Xan babamın köykisi, Qadın anamın sevgisi, Atam-anam verdiki, Göz açıban gördügim,
Könül verib sevdigim. Bəg yigidim Qazan (KDQ).
Epos mətnlərində adətən kiçik bir uşaq böyüklər, valideynlər adına deyil, əvəzinə əlaqənin şərtlərini
istifadə edir: Nə biləyin ,oğul bu qəzalar sana haradan gəldi?Ol gözündə canın varsa, oğul, xabər mana.
Qara başım kurban olsun ,oğul, sana! Ağız-dildən bir kaç kəlmə xəbər mana-dedi(KDQ).
Və ya: Karşı yatan kara tağım yüksəgi, qardaş!Aqıntılı görklü suyımın taşkını, qardaş! Güclü
belim küvveti, qarannu gözlərimin aydını,qardaş!(KDQ)
Emosionallığın müraciət formalarında işlənən geniş ifadə forması epitetlərlə işlənən şəklidir: Yalabyalab yalabıyan,incə donlum, Yer basmayıb yürüyən, Qar üzərinə qan dammış gibi al yanaqlım, Qoşa
badam dar ağuzlum Qələmçilər çalduğu qara qaşlum !(KDQ).
Mətndə müraciət formalarında sonluqlar çagırış formasını ifadə edir. Burada bəzi məqamlara diqqət
etdikdə “incə donlun”, ”yer basmayib yeriyən”, al yanaqlım, dar ağuzlum, qara qaşlum -deyə çağırdığı
sevdiyi qadına müraciətində sevgi ifadəsi çox güclüdür. Bu obrazlardan əlavə dastanda Dirsə xan, Dəli
Domrul, Seyrəyin xatunları müraciətləri maraqlıdır: - Bəri gəlgil, başım baxtı, evim təxti,Evdən çıqıb
yürüyəndə, səlvi boylum, Topuğunda sarmaşanda ,qara saçlım Qurulu yaya bənzər,çatma qaşlım Qoşa
badam sığmayan, dar ağuzlum,Güz almasına bənzər, al yanaqlım.(KDQ).
Mətndə “başım baxtı”, evim təxti, ”çatma qaşlım, ”dar ağuzlum” ,"al yanaqlım” kimi muraciət
formaları bədii təyinlər əsasında qurulub. Digərləri kimi o da xanımını vəsf edərək, tərənnüm edərək
çağırardı. Emosiallığın ifadəsi müraciət formalarının nidalarla işlənməsi ilə də geniş yayılıb. Nidalar
emosional söz qrupu olduğundan müraciət formaları ilə big işləndikdə emosional çalar daha da çoxalar:
Vay, göz açıb gördügüm, Könül verib sevdigim, Vay al duvağımın iyəsi. Vay alnum-başum umudu(KDQ).
Buradada “Xan Beyrək” hissəsinə kimi deyilən hər sözdə, ifadədən, hər çağırışdan Beyrəyi sevgilisini işarə
etdiyini, göstərdiyini deyirdi. Dastanda ozanların qəhrəmanlara müraciətini görürdük. Təbii ki bu haldan
danışarkən müxtəlif vəzifələri göstərərk müqayisə yolu ilə aparmaq daha məqbuldur. Yəqin ki hər birimiz
“xanım”deyə müraciət edilən formaya rast gəlirik. Xanım çağırış formasının işlənmə tarixi qədimdir. Bu
çağırış forması qədim zamanlardan bəri qadın adları ilə yanaşı hörmət, ehtiram məqsədilə lüğət fondumuzda
işlənirdi. Abidələrdə çağırış və müraciət forması kimi xan qızı, qız və ya ay qızi, igid, yigit fadələri də
işlənir. Müasir dilimizdə qız çağırış ifadəsi kimi çox işlənir.
Qız aydır:" Yigit, Baybicanın qızı Banıçiçək mənəm! - dedi. Beyrək üç öpdi, bir dişlədi." Dügün qanlu
olsun, xan qızı!" deyü barmağından altun yüzügi çıqardı, qızın parmağına keçürdi."Ortamızda bu, nişan
olsun, xan qızı !" - dedi.( KDQ).
Və ya:Beyrək aydır: Beyrək gedəli Bam- bam dəpə başına çıqdınmı ,qız?!
Qarılatıb dört yanına baqdınmı , qız?!
Qarğu kibi qara saçın yoldınmı, qız?!
Qara gözdən acı yaş dökdünmi, qız?! ( KDQ).
Qadınların kişiyə eposda igid, bəy oğlu ifadələri ilə müraciət etdiyini görürük.
Bu sözlərdə “Bayandır xanın göygüsü”,”Xan Uruzun”babası kimi müraciət ,çağırış məqsədli
ifadələrdən bu qəhrəmanın Oğuz elinin sayılıb seçilən igidlərindən olan Qazan xan olduğunu sezirik. Fikrin
sonunda isə “Xan Qazan “ ifadəsi isə fikrin təsdiqi olur. Müraciət formalarında emosionallığın ifadəsində
sual cümlələrdən istifa edilir. Nə dersən, nə söylərsən. Göz açıb gördügüm. Könül verib sevdigim, Qoç
yigidim, şah yigidim (KDQ).
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Nəticə və dəyərləndirmə. İnsanlar düşüncə, milli, mədəni, sosial və gender fərqlilikləri ilə daha çox
narahat olur. Irq, etnik, mədəniyyətlərarası münasibətlər, milli və mədəni şəxsiyyət, sosial təcavüz, etnik
münaqişələr və dözümsüzlük məsələləri getdikcə daha da inkişaf edir. Bir fərdin davranışı, əsasən, inkişaf
etdiyi mədəniyyətə (sosial normalara və rituallara) bağlıdır. Buna görə, fərdin və ya fərqli normaların,
dəyərlərin və ideyalara zidd olan bir şey, ona görə yad və düşmən olaraq algılanır.
Dilçilik bu problemlərin cəmiyyətin üzvlərinin çıxış portretlərinin öyrənilməsi yolu ilə həll
olunmasına da kömək edə bilər. Müxtəlif sosial formasiyalarda birləşən insanların birləşməsi inkişafın bütün
dövrlərində sosial, mədəni, iqtisadi cəhətdən birbaşa deyil, fərdi düşüncə, dünyagörüşü və dünyagörüşünü
əks etdirən linqvistik ifadə vasitələrindən istifadə xüsusiyyətlərinə, ictimai ierarxiyasında onun yerini, təhsil
səviyyəsi və s. Bir tərəfdən, hər bir şəxsin çıxış portret fərdi və hər bir şəxs üçün unikal, unikal həyat
təcrübəsini əks etdirir. Digər tərəfdən, dil dünya, cəmiyyət və onun institusional təzahürləri haqqında
məlumatların kollektiv saxlanılmasıdır. Bu vəzifələrdən biri, dil bir cəmiyyətin üzvlərinin həyati
fəaliyyətinin bir növ "aynası "dır.
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QAZI BÜRHANƏDDİNİN POEZİYASININ DİLİNDƏ FRAZEOLOGİZMLƏR
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Açar sözlər: Qazi Bürhanəddin, klassik poeziya, frazeologizmlər
XIV əsrdə türkdilli şeir dövrünün hökmdar şairi Qazi Bürhanəddinin(1344-1398) yaradıcılığında misli
görünməmiş bir səviyyəyə yüksəldi. Böyük mütəfəkkir sənətkarın qələmə aldığı qəzəlləri, rübai və tuyuqları
ilə poeziya dilini canlı xalq dilinə yaxınlaşdırmağa müvəffəq oldu. Qazi Bürhanəddinin məlum azərbaycanca
“Divanı”nda AMEA-nın müxbir üzvü prof. Azadə Musayevanın göstərdiyi kimi 1500-ə yaxın qəzəl, 20
rübai, 119 tuyuq, bir çox müfrədtoplanmışdır. Şair öz yaradıcılığında qəsidə janrına da müraciət etmiş, belə
poeziya nümunələrinə də önəm vermişdir. (Azərbaycan ədəbiyyat tarixi, IIIcild, Bakı, 2009, səh. 197) O,
qəlbləri ofsunlayan, çoşduran poeziya inciləri yaratmaqla bərabər, “Tərcihit-tozih”(izahatın üstünlüyü),
“İksirüs-səadət fiəsraril-ibadət”(səadətin cövhəri ibadətin sirlərində) kimi ərəb dilində elmi əsərlər də
yazmışdır. Dövrünün başqa sənətkarlarının bədii irslərində olduğu kimi Qazi Bürhanəddinin də
yaradıcılığına ərəb və fars ədəbiyyatının təsiri olmuşdur. Bəzi qaynaqlarda da göstərildiyi kimi o da fars və
ərəb dillərində şeirlər yazmışdır. Bununla belə onun bu günümüzədək gəlib çatan “Divanı” Azərbaycan
türkcəsində yazılmış şeirlər məcmuəsidir. Bu “Divan”dakı qəzəlləri, rübailəri və tuyuqları diqqətlə təhlil
süzgəcindən keçirdikdə aydın olur ki, Qazi Bürhanəddin ərəb və fars poeziyasının təsirindən heç bir vəchlə
yaxa qurtara bilməmiş, dövrünün tələbi hakim olan ərəb və fars mənbələri ilə onun sıxşəkildə əlaqəsi
olmuşdur. Q.Bürhanəddinin əsərləri həm insanpərvərliyi, nikbinliyi, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, həm də
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forma və bədii dil baxımından orta əsrlərin sxolastik şeir normalarına da zidd idi, yeni idi. Amma xalqın
ruhuna, qəlbinə uyğun idi, yaxın idi. Onun ruhoxşayan cazibədar şeirlərində xalq yaradıcılığına məxsus bir
gözəllik, səmimiyyət və təravət vardır. Şairin lirik qəhrəmanı öz mənəviyyatı, etibarı, sədaqəti, həyatı,
gözəlliyi duyması, mənliyini, vüqarını yüksək tutması ilə seçilir. Sevindirici və qürurverici haldır ki, öz
zəmanəsinin sərt və dəyişməz reallıqlarına baxmayaraq Qazi Bürhanəddin ümumxalq folkloruna daha çox
meyl göstərmiş və həmin dil qaynaqlarına-folklor nümunələrilə səsləşən şeirlər yazmışdır. Onun
yaradıcılığından seçib tanış olduğumuz poetik örnəklər; rübailər və tuyuqlar ilk dəfə olaraq Azərbaycan
dilində yazılmış söz inciləridir. Nümunələr də fikrimizi təsdiqləyə bilər:
Rübailərdən:
Ol göz ki, yüzün görməyə, göz demə ana
Ol yüz ki, tozun silməyə, yüz demə anə,
Şol söz ki, içində sənəma, vəsfin yox,
Sən badi-həva tut ani, söz demə ana
Şad olurisəmvəslünilə, qəm olamı?
Bənirməzisəm, nəsnə sizə kəm olarmı?
Sədparəvməcruh edər idüm cigəri,
Ləlünilə bilsəm ona məlhəm olamı?
Tuyuqlardan:
Әrənlər öz yolunda ər tək gərək,
Meydanda erkək kişi nər tək gərək
Yaxşı-yaman,yatı-yumşaq olsa xoş,
Sərvərəm deyən kişi ərkək gərək.
Gül ol ola, bülbülünü gözləyə,
Şah ol ola, bir qulunu gözləyə,
Xub anə deyəm ki, həm dəm içində
Bülbülün gülgulünü gözləyə.
Qəzəllərdən:
Gülşənə gəl, nigara, bülbülü gör.
Hüsniçün aləm içrə ğülğülü gör.
Ayinə al əluna, bax yüzuna,
Günəş içində danəyi-fülfülü gör.
Saqi, sim sağ, sun ayağı,
Az-çox ömr içində mülmülü gör
Bülbül avazı dəgdi qulağına,
Bax sürahilərə bu qüğülü gör.
Bülbülün zarisiçünağlarkən,
Könül ayıdır bana ki, gəl gülü gör.
Qazi Bürhanəddinin qəzəllərində ana dilimizin milli sözləri öz işlənmə tezliyi ilə nəzər-diqqəti cəlb
edir. Bu qəbildən olan sözlər sırasına aşağıdakı leksik vahidləri nümunə gətirmək istərdik (doğrudur,
bunlardan bəziləri bu günümüz üçün arxaikləşmişdir.)
Al (hiylə):
Yar bizimlə yenə gör ki, nə al eylədi
Ayağ(badə, qədəh):
Saqi vergiləlümə dolu ayağ
Ayıdar (deyər):
Könül ayıdar bana ki, gəl gülü gör
Ümumən bol, irişmək, keysü kəndü, qanı, qanda, qatı, qılmaq, nəsnə, nişə, şol, tapu, tan, tanux, tanrı,
yaban, kop, et, neçün, yüzi, yürək, yeg və başqa onlarla leksik vahidləri misal gətirmək olar.
Şairin şeir dilində ismi və feili frazeologizmlər önəmli yer tutur. Nümunələrə diqqət edək:
Günəş yüz: Şol günəş yüzünə qarşubən hilali olmuşam.
Ğəmçərisi: gərək ki, ğəmçərisiüsdinəmüzəffər ola.
Taşbağır: taşbağırunmövcibi-inkar ola.
Eşq mülki çün gəldi eşq mülkini ana sımarladım və s.
Hökmdar şairin poeziyasında feilin frazeoloji vahidlərə çox-çox rast gəlmək olar: əhdinə vəfa qılmaq,
ömrü bada vermək, könül bağlamaq, can vermək(canum verəmi), ürəyə yara vurmaq, canıni almaq, başa
qaxmaq, canım vermək, əldən qoymaq.
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Nümunələrə diqqət etsək Qazi Bürhanəddinin dilinin xalq dili ilə nə qədər yaxın olduğunun şahidi
olarıq. Azərbaycan dilində bu gün işlənən “can vermək”, “canını vermək” frazeoloji ifadələri “özünü qurban
vermək, özünü fəda etmək, canından keşmək, son dəqiqələrini yaşamaq, can üstə qoymaq” anlamlarını verir.
Qazi Bürhanəddinin şeirlərində isə belədir:
Yoluna canın verən canbazimiş.
Canə can vermənün nə canı var.
Can verənün adı ilə sanı var
Bən sana canum verəmü,sən yada könlün
Bu misralardan da aydın olur ki, bu ifadələr bu günümüzdə işlənən həmin frazeologizmlərlə eyni
mənanı daşıyır.
Şair “könülü bəndə salmaq” ifadəsini işlətməklə çox uğurlu bir bədii ifadə yaratmışdır:
Könüli sal bəndə qara saçlarun ilə
Dik gözünün oxlarınu qaşa çıxarsa
“Gözün camına dökdü bu qumqumeyi eşq” ifadəsi də çox orijinal bir tapıntı təəssüratı yaratmışdır.
Başqa nümunələrə də diqqət edək.
Bidadəkönül bağladıcanum gözün ilə.
Cəhd eyləyəlümverməyəlümömüri badə.
Qəmzən sənəma, urdı yenə yarəyürəkdə.
“Könül bağlamaq”, “ömrü badə vermək”, “yürəkdəyarəurmak//vurmaq” kimi frazeoloji ifadələr şairin
bədii dilinə, orijinal üslubuna xüsusi bir təravət gətirmişdir.
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şüuraltı təfəkkür.
20-ci əsr İsveçrə ədəbiyyatının xüsusiyyətləri əsasən bir kiçik dövlətin içərisində dörd mədəniyyətin
birləşməsi ilə müəyyən edilir: Alman, Fransız, İtalyan və Romansh. Beləliklə İsveçrə ədəbiyyatı bir deyil,
eyni zamanda 4 dildə yaradılması ilə unikaldır. İsveçrə ədəbiyyatına təsir edən amillərdən ən əsası çox böyük
miqyas alaraq, demək olar ki, bütün dövlətləri əhatə etmiş iki dünya müharibəsi zamanı (xüsusən də ikinci)
ölkənin neytral qalması olmuşdur. Qloballaşan dünyamızda cəmiyyətin bütün sahələrində-xalqlar və ölkələr
arasında qarşılıqlı əlaqələr qurulur, bir-birlərinə həm ədəbi-mədəni, siyasi-iqtisadi, həm də sosial və mənəviideologiyalar baxımından inteqrasiya olunurlar. Belə bir təkamül prosesinin nəticəsində, təbii ki, cəmiyyəti
deqradasiyaya uğradan, insanları miskinləşdirən xüsusiyyətlər də az deyil. Bütün bunları göstərməyin ən
yaxşı yolu isə mədəniyyətin bir qolu olan ədəbiyyatdan keçir.
Azərbaycan milli müstəqillik qazandıqdan sonra dünyanın müxtəlif xalqları ilə qarşılıqlı ədəbi əlaqələr
yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Azərbaycan ədəbiyyyatşünaslığında Azərbaycan-Fransa,
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Azərbaycan-Ukrayna, Azərbaycan-ingilis və digər Avropa xalqlarının qarşılıqlı əlaqələri barədə müəyyən
tədqiqatlar aparılsa da, Azərbaycan İsveçrə ədəbi əlaqələri heç vaxt monoqrafik araşdırma obyekti
olmamışdır. Problemə bu aspektdən yanaşsaq, təqdim olunan mövzunun aktuallığı daha aydın nəzərə çarpar.
XX yüzilliyin 2-ci yarısından başlayaraq öndər ölkələrdə modernizm böhran keçirmiş,
postmodernizmə keçmişdir. Günümüzdə də mədəniyyətin və fəlsəfənin çeşidli sahələrində postmodernizm
özünü göstərməkdədir. Postmodernizmdə bütün sərhədlər ortalıqdan götürülür. Fəlsəfə, mədəniyyət,
incəsənət, ədəbi janrlar, memarlıq və başqa anlayışlar bir-biri ilə qarışır, sistemlikdən xaotikliyə, qarışıqlığa
doğru yönəlmələr duyulur. Postmodernizmin düşünürlərindən biri olan J. Derrida bütün ənənəvi anlayışların
yanlış olmasını, onların dağıdılmasını (dekonstruksiyasında) zəruri hesab edirdi. Onun dediklərinə görə,
həqiqət kimi dəyərləndirilən qaydalar vardır. Bu “söz mərkəzçiliyidir” (loqosentrizm). Burada hər şey çütlük
kimi önə çıxarılır: hərfi-məcazi, ciddi-bayağı, transsendent-empirik. Burada birincisi ilkin, ikincisi isə onun
özəl durumu kimi anlaşılır. Bu düzən pozulmalı, birinci anlayışlar ikincilərin törəməsi kimi önə
çıxarılmalıdır.
Dünyada gedən qlobal proseslərin və texniki tərəqqinin bəşəriyyətə, insanlığa, dar çərçivədə
götürdükdə isə Avropa cəmiyyətinə vura biləcəyi mənəvi zərbənin böyüklüyünü Fridrix Dürrenmatt hələ XX
əsrin başlanğıcında görərək, öz ədəbi əsərlərində həyəcan təbili çalırdı. Məsələn bəşəriyyət dedikdə, bu
mənəvi zərbələr bu gün Azərbycan cəmiyyətindən də yan keçmir. Yaşadığımız XXI əsrdə inkişaf etmiş
insan beyninin məhsulu (Dürrenmattın dili ilə desək) və XX əsrin son yeniliyi hesab olunan internetin
insanların həyatına ayaq açması müsbət tərəfləri ilə yanaşı, cəmiyyət üçün müəyyən narahatlıqlar da doğurur.
Bəzən həyatımıza daxil olan yeniliklər cəmiyyətin həm öyrənməyə, həm də kənar təsirlərə daha tez uyan
təbəqəsi olan gəncliyimizin özləri və ailələri, bütövlükdə cəmiyyətimizi mənəvi problemlərlə üz-üzə qoyur.
Fridrix Dürrenmattın nəsr əsərləri üzərində tədqiqat aparmaqda məqsəd, onun detektiv çalarlardan
hansı məqsədlə və hansı məqamlarda istifadə etdiyini Azərbaycan oxucusunun diqqətinə catdırmaqdır.
Sözügedən tezis mövzusu Dünya ədəbiyyatı silsiləsindən tanınmış
İsveçrə yazıçısı Fridrix
Dürrenmattın psixoloji-mücərrəd məzmunda yazmış olduğu bədii nümunələrin Azərbaycanda geniş oxucu
kütləsi arasında tanıdılması, eyni zamanda Azərbaycan-İsvecrə ədəbi əlaqələrinin araşdırılması, hər iki
xalqın ədəbi əsərlərinin bir-birinin dilinə tərcümə olunaraq inteqrasiyasını öyrənmək, Avropa ədəbiyyatında
dedektiv janrına daha fərqli rakursdan yanaşmaq və ortaya çıxan fərqli cəhətləri Azərbaycan oxucusuna
çatdırmaq baxımından da əhəmiyyətlidir.
Müasir dünya ədəbiyyatının ədəbi-estetik fikrinin qabaqcıl nümayəndələrindən biri olan Fridrix
Dürrenmattın ən maraqlı ədəbi nümunələrinin tədqiq olunaraq ədəbiyyatımızda təbliğ olunması gəncləri
mütaliəyə cəlb etmək baxımından da əhəmiyyətli sayıla bilər.
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Əhmədova E.H.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
elnaraahmedova77@gmail.com
Açar sözlər: Qubadlı, toponim, abidə, ziyarətgah
Toponimlər onomastik vahidlər içərisində ən zəngin layı təşkil edir. Bu onomastik vahidlər rəsmi və
qeyri-rəsmi olmaqla iki qrupa ayrılır. Rəsmi toponimlər dövlət səviyyəsində qəbul edilmiş, dövlət
sənədlərində təsdiqini tapmış coğrafi adlardır. Qeyri-rəsmi yer adları isə daha çox xalq tərəfindən verilmiş,
yəni müəyyən yaşayış yerinin öz sakinləri tərəfindən adlandırılan və tanınan toponimlərdir. Belə adlar
coğrafi obyektlərin xarakterik xüsusiyyətlərini rəsmi adlardan daha dəqiq əks etdirə bilir və çox vaxt hətta
rəsmi adın özünü belə üstələyərək işləkliyini mühafizə edir. Bu toponimlər haqda xalq arasında zəngin
folklor nümunələri: əfsanələr, rəvayətlər, hətta məzəli əhvalatlar, lətifələr də yaranmışdır. Hər bir ərazidə,
yaşayış yerində yüzlərlə belə toponim mövcuddur. Eyni zamanda hər bir coğrafi obyekt müəyyən məna kəsb
edən bir ad daşıyır və bu ad heç də təsadüfən verilmir. Bu adlar onların yaradıcısı olan və adlandıran xalqın
mənşəyini, tarixini, adət-ənənəsini, yaşayış tərzini, milli xüsusiyyətlərini, psixologiyasını, dini inanclarını,
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mənəvi aləmini, etiket qaydalarını, dilinin tarixini, qohum və qonşu xalqlarla qarşılıqlı münasibətini, aid
olduğu ərazinin coğrafi mövqeyini, relyef formalarını, iqlim şəraitini və s. əks etdirir.
Qubadlıda öz qədimliyi ilə diqqət çəkən toponimlər sırasında əski türk ənənələrini əks etdirən abidələr,
kahalar, pirlər, qəbirlərdaşları da vardır. Qəbirüstü sandıq və qoç heykəllər də belə qədim toponimlərdəndir.
Qəbirdaşı olaraq qoyun qoç, at heykəllərinin həkk olunması Sibir, Çin Türküstanı, Monqolustan, Orta
Asiyadan tutmuş, Azərbaycan, Dağıstan, İran, İraq, Suriya, Anadolu, Әfqanıstan, hətta Avropaya qədər
(Macarıstan Respublikasında də belə məzar daşlarına rast gəlinir) uzanan geniş bir ərazidə yayılmışdır. Bəzi
tədqiqatçılara görə, bu ənənə Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətlərinin hakimiyyəti dövründə təzahür
etmişdir. Qoyun−qoç onqonunun qaraqoyunlu və ağqoyunlu tayfaları tərəfindən müqəddəs sayıldığı bu
tayfaların yaratdığı dövlətlərin bayrağında qoç başının təsvir edilməsi də təsdiq edir. Lakin nəzərə almaq
lazımdır ki, qoyun, qoç, at, keçi kimi heyvanlar hələ proto-türk dövründə də türk xalqları üçün qutsal hesab
edilmişdir. Bunu Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığında qoyunçuluqla bağlı olan nəğmələrdə – sayacı
sözlərdə də görmək olar:
Qoyunlu evlər gördüm,
Qurulu yaya bənzər.
Qoyunsuz evlər gördüm,
Qurumuş çaya bənzər.
Bu heyvanlar, xüsusilə türk məişətinin ayrılmaz hissəsi sayılan qoç güclülüyü, ərdəmliyi, qoyun isə
törəyicilik, məhsuldarlığı rəmzləndirdiyi üçünəsasən köçəri türklərin onqona çevrilmişdir. Qobustanın
qayaüstü təsvirlərində, Gəmiqaya abidələrində, Sibir daşlarında həkk olunan qoyun, keçi təsvirləri də bu
fikirlərə əyani sübutdur. Folklorşünas İ.Sadiq və P.Sadiqli “Şumerdə heykəllər” məqaləsində əski şumer
dastanlarında bəzi heyvanların göy tanrılarının simvolizə etdiyini yazırlar. Burma buynuzlu qanadlı qoç
Xızırın simvolu hesab edilmişdir. [3]
F.Kırzıoğluya görə, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin bayrağında təsvir edilən qoç başları da
məhz əski çağlarda yaranmış bu türk adətinin həmin dövrlərdə də mühafizə olunması ilə əlaqədardır [2, 29].
Müəllifə görə, hər iki sülalənin hakimiyyəti dövründə qəbirüstü abidə kimi qoyun, qoç və at heykəllərinin
ucaldılması ənənə halını almış, hətta sonrakı dövrlərdə də həm Azərbaycanda, həmdə Yuxarı Dəclə və Fərat
çayları sahillərində yaşayan ağqoyunlu və qaraqoyunlular tərəfindən uzun müddət bu ənənə davam
etdirilmişdir [3, 143]. Tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, Səlcuq sultanlığı dönəmində də qəbirlərin
üzərində qoç heykəllərini uçaltmaq adəti yayğın olmuşdur. XIV – XV əsrlərdən sonra islam düşüncə tərzinə
zidd hesab edildiyi üçün nisbətən zəifləmiş və tədricən sıradan çıxmışdır.İlkin dövrlərdə sadə formada
yaradılan bu heykəllərin sonrakı əsrlərdə ölçüsü, forması, üzərindəki yazılar və ornamentlərə görə fərqlənən
müxtəlif növləri yaradılmışdır. Bu daşlar əsasən, zadəgan qəbirlərində (qadın məzarında qoyun, kişi
məzarında qoç) ucaldılırdı
Qubadlı rayonu, Mahmudlu kənd sakini Qafqaz Әvəzoğludan aldığımız məlumarta görə, rayonda 3
qoç və 2 sandıqşəkilli qəbirdaşları olmuş, sonradan bu qəbirdaşlarından iki sandıq, bir qoç qəbirdaşı
ermənilər tərəfindən oğurlanmış, digər qoç heykəl isə rayonun Tarix və diyarşünaslıq muzayinin qarşısına
qoyulmuşdur. İnformator bildirdi ki, qoç qəbirdaşları rayonun adlı-sanlı bəylərindən olan Hüseynxan bəy,
Fətəli bəy və Eyvaz bəyə, sandıq qəbirdaşlarının isə həcmcə böyük olanı Eyvaz bəyin xanımı Səkinəyə, kiçik
olanı qızı Xatuna aid olmuşdur.
Әrazidə çoxlu sayda pirlər, ziyarətgahlar da mövcud olmuş, təəssüf ki, onlardan çoxu bədnam
qonşularımız tərəfindən dağıdılmışdır. Ziyarətgahların çoxluğu əhalinin dinə-imana bağlı olmduğunun da
əsas göstəricilərindən biridir. Maraq doğuran ziyarətgahlardan biri də Mahruzlu kəndindəki Әliçapan daş
ziyarətgahıdır. Yerlilərin dediyinə görə, guya İslam peyğəmbərinin yaxın silahdaşı, Xilafətin 4-cu xəlifəsi
imam Әli (Әlinin Azərbaycanda olub-olmaması mübahisəli mövzudur – E.Ә.) bu torpaqlardan keçərkən
qılıncını daşa çalmış, daş parçalanmış, arasından su şəlaləsi axmışdır. Zamanla daşın arasından axan su
qurumuş, qılıncın izi isə daşın üzərində qalmışdır. Bu daşın bulunduğu sahə sakinlər tərəfindən ziyarətgaha
çevrilmişdir. O cümlədən Fərcan kəndində yerləşən Düldül pirinin adı da imam Әli ilə bağlıdır. Bildiyimiz
kimi, Düldül Әlinin atının adı idi. Bu ərazidən keçəndə atının ayaq izləri qaldığı üçün bura ibadət yeri
olmuşdur.
Bununla yanaşı, peyğəmbər nəslindən hesab edilən şeyxlər, övliyalar, mirlər, ağalar, əfəndilər,
seyidlərin, həmçin dərviş babaların, həcc və Kərbəla ziyarıtində olanların qəbirlərinin olduğu pirlər,
məscidlər və ziyarətgahlar da vardır: Mir Bağır ağanın qəbri (Aşağı Cibikli), Mirmehdi ağa ziyarətgahı, Şıx
Məhəmməd piri (Hal), Həmid ağa ziyarətgahı (Xocahan), Şıx Әfəndi ocağı, Mir Sədi ocağı, Mahmud Әfəndi
ziyarətgahı, Mirlər məscidi (Mirlər), Hüseyn baba piri, Dərviş baba piri, Üç qardaş piri (Aşağı Mollu),
Xaləddin baba pirləri (Әfəndilər), Süleyman ağa ziyarətgahı (Әbilcə), Şıx Әfəndi piri (Göyyal), Füğara
Seyid türbəsi (Mərdanlı), İmamzadə piri, Hacı Qaraman piri (Әliquluuşağı), Kərbəlayi kahası (Həmzəli) və s.
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Rayonun maraq doğuran ocaq yerlərindən biri də Qiyaslı kəndindəki Xanım qız ziyarətgahıdır. Yaşlı
sakinlərdən aldığımız məlumata görə, Qarabağ xanları nəslindən olub, Qubadlıya gəlin köçən,
xeyriyyəçiliklə məşğul olan, kasıblara əl tutan, evsizlərə qucaq açan gənc bir xanımın vaxtsız dünyasını
dəyişməsi yerlilərdə dərin hüzn və kədər hissləri yaratmış, onun məzarını ziyarətgaha çevirmişlər.
Çaytumas, Həmzəli və Dondarlı kəndlərində yel, yaxud qızıl yel (revmatizm) xəstəliyindən əziyyət
çəkənlərin şəfa tapdığı Yel piri vardır.
Armudlu və Həmzəli kəndlərində Pir daşı deyilən ziyarətgah var ki, burda şəfa diləməyə gələnlər
bədənlərinin ağrılı nahiyələrini bu daşa sürtərək sağalacaqlarına ümid bəsləyirlər.
Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, Qubadlıda buranın yerli sakinlərinin inanclarını, dini görüşlərini əks
etdirən Çinar pir, Saqqız piri (Altınca kəndi), Dağdağan piri, Qara pir (Aşağı Xocamusaxlı), Osmanlı
qəbiristanlığı, Bəxtiyarlı piri, Məmməd qəbiristanlığı (Bəxtiyarlı), İsrafil piri (Çaytumas), Şəmsəddin piri
(Çərəli), Şirin piri, Nərgizlik qəbiristanlığı (Diləli Müskənli), Kürd qəbri, Çələbi ocağı, Oğuz qəbiristanlığı,
Mağara ibadətgah (Kisə kaha I−IV əsrlər), Həcətkə ocağı (Әliquluuşağı), Hərtiz piri, Türk qəbri Göyyal),
Səkkizbucaqlı türbə (Gürcülü kəndində yerləşir, formasına görə səkkizbucaqlı şəklində olduğu üçün belə
adlandırılıb), Məscid, Tut piri, Dadaşın kahası, (Həmzəli), Vənli yel piri, Hərtiz piri (Hərtiz), Dağdağanlar
piri, (Xəliloba), Xocik piri, Yol qəbiristanlığı (Xocik), Orta əsrlərə aid Sarı Әhməd qəbiristanlığı (Kavdadıq),
Cavanşir türbəsi, Sofu piri (Qaraqoyunlu), XVIII əsrə aid qəbiristanlıq (Qaracallı), Köhnə qəbiristanlıq
(Qəzyan) kimi müqəddəs ziyarətgahlar, tapınaq yerləri də mövcuddur.
Qubadlının qədim tarixi-memarlıq abidələrinə isə Mirlər kəndindəki Ağ hasar (çıraq yandırıb niyyət
edilən yerdir), Qalacıq qalası, Aşağı Xocamusaxlı kəndində XVIII əsrə aid türbə, Azərbaycanın Xalq
Qəhrəmanı Qaçaq Nəbinin həyat yoldaşı, əslən Aşağı Mollu kəndindən olan Həcər xanımın həmin kənddə
ucaldılmış qəbirüstü abidəsi, Aşağı Molludakı Qalacıq qalası, XIX əsrə aid Hacı Nurcahan günbəzi (burada
Hacı və iki oğlu dəfn olunub. Günbəzin 1800-cü ildə inşa edildiyi güman olunur), Hal, Xəliloba, Qarakişilər,
Qayalı kəndlərində Orta əsrlərə aid qəbiristanlıq və qəbirüstü daşlar, Çaytumasda XIX əsrə aid məscid,
Dəmirçilərdə XIX əsrə aid məscid, Göyqala (V əsr), Xələc səngəri, Alban türbəsi Әyin kəndindəki Alban
türbəsi, Fərcan kəndində Albanlara məxsus tikili qalıqları, Qaralar kəndində Hundverd qalası, Qarakişilərdə
Qurd qala, Padarda Qırçınlı qala, Yuxarı Xocamusaxlıda Ay qalası, Zor kəndində Qəcir qalasını misal
göstərmək olar ki, bu abidələr tədqiqat ərazisinin hələ tarixin ən qədim mərhələlərindən bu günə qədər məhz
Azərbaycan türklərinin yurd yerlərindən biri olmasına əyani sübuitdur.
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Anahtar kelimeler: kazak dilbilimi, deyimler, folklor, metin, lingvofolklor
Lingvofolklor bilgisi – folklor dilini, dil yapısının sözlü edebiyattaki kullanımı ve görevini ele alan
bilim dalıdır. Bilim adamlarınca20. yüzyılın 70-80. yıllarından itibaren kullanılmaya başlanan “lingvofolklor bilgisi” terimi dilbiliminin çeşitli dallarıyla birleşerek, günümüzde bilim adamlarınca filoloji ilminin
bir dalı olarak kabul edilmektedir.
Kazak dilbiliminde sözlü edebiyat metinlerinin dil bakımından araştırılması geleneksel paradigmalar
aralığında ve birkaç şahsi eserler düzeyinde analize edilmiştir. Bu anlamda E.Jubanov’un “Epos Dilini
İncelemenin Bazı Meseleri”, “Kozı Körpeş – Bayan Sulu Destanının Leksikası”, G.Kosımova’nın “Kazak
Eposundaki Deyimlerin Leksik-Gramatik Özellikleri”, A.Muhatayeva’nın “Kazak Eposları Dilinin Etnolingusitik Açıdan İncelenmesi”, Z.Kerimbekova’nın “Kazak Masalları Dilindeki Fiilimsi Tekrarlar” vs. gibi
eserleri saymak mümkündür.
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Bununla birlikte Kazak edebi dilindeki diğer dilsel hadiseleri inceleme esnasında sözlü edebiyattaki
dilsel materyalleri inceleyen diğer çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, A.Ahmetov tabu ve edebikelâm
meselesini ele alırken sözlü edebiyat ve folklor metinlerine durarak pekçok örnekler vermiştir. Buna benzer
B.Hasanova, T.Konırov, J.Musin, A.Bolğanbayev gibi bilim adamlarının eserlerinden de bahsetmek
mümkündür. Ayrıca, Seyit Kaskabasov da folklor bilgisi hakkındaki eserlerinde sözlü edebiyattaki dilsel
birliklerden bahsetmektedir.
Folklor metinlerinde sıkça kullanılan birliklerden biri – kalıplaşmış kelime grupları, yani deyimlerdir.
Dilimizde asırlardır hiç değişmeden kullanıla gelen pek çok deyimler mevcuttur. Söz konusu deyimler
halkımızın tarihinden, kültüründen, sosyal yaşamından haber veren dilsel birliklerdir. Aynı şekilde folklor
metinelerindeki deyimler de uzun bir geçmişe sahip dil birlikleri olduğu aşikardır.
Deyimlerde milli şuurunözellikleri net bir şekilde görülmektedir. Bunu şimdiye dek yapılan
çalışalardan net bir şekilde görmek mümkündür. Çünkü, deyimlerin boyunda o halkın milli niteliğinden,
soyal ve kültürel yaşamından kalan izler vardır. Bunun nedeni de dilin kelime hazinesindeki diğer
kategorilere göre deyimler ve idiomların doğası mümkün olduğu kadar eski, diğer dillere aynı forma ve
manasıyla çevirilmeye pek elverişli olmaması gibi özelliklere sahiptir. Bu nedenle de kelime grupları sadece
o halkın diline ait ve sadece o dilde konuşan, o halkın yaşam tarzı ile yapısını bilen kişilerce anlaşılan
özellik, farklılıkdır. Bilim adamı N.Ualiyev’in fikrine göre “deyimleri dilin diğer birliklerinden farklı kılan
özellik - az kelime ile çok şeyin ifade edilmesidir”. Halk geçen devirlerdeki inancını, anlayışını, hayalini,
yaşamını birkaç kelimeye sığdırabilmiştir.
Kazak edebi dilinde doğa objeleri sayesinde “aydın şalkar köl”, “sengir tau”, “bir töbenin şanın
ekinşi töbenin şanına kosu”, “askar tau / bel” gibi deyimler kullanılmaktadır. Kazak halkbilimindeki atın
koşusu ile ilgili 50’den fazla dağ ve dağ kavramı üzerinden yapılan deyim birliklerinin varlığından
bahsetmek mümkündür. Bununla birlikte “tau-tas”, “taulı jer”, “tau etegi”, “askar tau” gibi kelime
grupları da mevcuttur. Biz burada tau (dağ) kelimesiyle yapılan yalın yapılı deyimlerden bahsetmekteyiz.
Bununla birlikta kahramanlık destanlarda atın koşusu sayesinde zamanla ilgili pek çok deyimlar de
mevcuttur. Örneğin, “ayşılık alıs jer”, “köz ilespes jıldamdık”, “şanına ilese almau”, “jeldey jüyitku”,
“atkan oktay atılu”, “bauırın jazu”vs. gibi deyimlerde atın koşusu betimlenmiştir. Böyle dememizin sebep
ise Kazak halkının anlayışındaki “zaman” kavramının “evren” kavramıyla iç-içe olmasıdır. Zira, göçebeliler
dünya görüşünde “evren” kavramı halkın anlayışındaki “zaman” kavramıyla aynıdır. Bunun sebebi de,
Kazak halkının dünya tanımı göçebe kültür çerçevesinde oluşmuş ve gelişmiştir. Dolayısıyla da Kazak
halkının tanımında “zaman” kavramı evrenle ve yaşanan olaylarla doğrudan ilgilidir. Bildirimizde sözlü
edebiyatımızın ürünü olan destan ve eposlarımızdaki deyimler üzerinden Türklük dünya görüşümüzün
temellerinin biri de folklor metinleri olduğunu incelemeye almış bulunuyoruz.
Kahramanlık destanlardaki deyimler belirli bir tarz amacında kullanılır. Birçok deyimlerden edebi
tipleri görebiliriz. Yani, destan dilindeki deyimlerin çoğunluğu halkın yaşamıyla ilgili edebi imgeler sayılır.
Destanlardaki deyimlerin çoğunluğu somatik deyimlerden oluşmuştur. Örneğin,
“Alpamış Batır” destanından:
“Sonda Baybörinin beli bügilip, tırnağı sögilip, közinin jası tögilip, özi jayau, moynı ırğayday, biti
torğayday bolıp, eki közi irindep, buındarı dirildep, balasın joktap jılap jüredi eken”.
(“O zamanlar Bayböri’nin beli bükülmüş, tırnakları sökülmüş, gözünün yaşı dökülmüş, yaya, boynu
ince, biti serçe gibi olmuş, iki gözü çürümüş, mafsalları titremiş, çocuğunu yoklayarak ağlayıp
duruyormuş”).
Gözümün yaşı döküldü,
Kaburgam benim söküldü.
Başımda tac, servetim
Yere benim döküldü.
Küçükken yetim kalmışım
Yumruk yemişim amansızdan.
Yukarıda geçen deyimler bel, tırnak, göz, göz kapağı, akciğer, kapak, diz, kaburga, yumruk, boyun
gibi vücut organlarıyla yapılmıştır. Buna benzer somatik deyimlere kahramanlık destanlarda sıkça rastlarız.
Onların çoğunluğu destandaki olayı betimleme, edebi tipleri ortaya çıkarma amacında kullanılmıştır.
Destanlardaki “kaburgası sökülmek” üzüntü, “yumruk yemek” dayak, “diz biriktirmek” birleşmek, “göz
kapağından kar yağarak” çok kızmak, sinirlenmek anlamlarında kullanılmıştır. Destanlarda geçen
deyimlerin anlamlarının günümüz edebi dildeki anlamlarıyla aynı olduğunu görebiliriz.
Akademisyen bilim adamı A.Kaydar Kazakça’da bir tek insan vücuduyla ilgili 500’den fazla ismin
kullandığını vurgulamaktadır. Bu isimlerden yapılan çeşitli anlamları sistemleştirerek onların anlamlarını
açıklayarak ayrıntılı şekilde araştırmanın önemini “dilin milletin kimliğini belirten potansiyelini, potansiyel
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imkanlarını tanımaya ve tanıtmaya, “dil dünyasında” toplanarak korunagelen kapsamlı bilgi verici değerleri
elde edebiliriz” şeklinde belirtmektedir 2, 22-26 . Bu bakımdan XX yy. 80’li yıllarında söylenilen
A.Bolganbayev’in: “Dilin esas sözvarlığının en eskileri olarak tanılan somatik isimler bir tek çok anlamlı,
yeni sözcük yapmaya eğilimli olmalarıyla ispatlanamaz, bununla birlikte deyim yapma işlerindeki aktif
fonksiyonuyla da özellik gösterir. İnsan vücuduyla ilgili deyimleri araştırmanın günümüzde pratik ve teorik
bakımdan büyük bir önemi vardır” 3, 107 görüşü günümüzde de değerini kaybetmemiştir.
V.G.Gak’ın söylediklerine göre somatizmde “önceden neden olan milli-kültürel çağrışım yoktur”4,
261. Bununla ilgili onların deyimlere dönüşme potansiyeli de özel bir hale gelir. Başka bir
deyişle,somatizmler insan ve hayvan vücudunun evrensel ve ayrılmaz niteliklerini belirttiğinden her hangi
bir dilin deyimsel sözvarlığını oluşturan deyimleri konusal bakımdan gruplaştırdığımızda en çok somatik
deyimlerin yer aldığını görmekteyiz. Onlar R.M.Vayntraub’un belirttiği gibi tamamıyla “insan” semantik
makro alanıyla bağlantılı olur ve insanı, onun zihniyetini, portresini, psikolojik ve fizyolojik durumunu,
hareketini, yürüyüşünü belirtir. Bunun dışında insanlar arasındaki her çeşit iletişimin niteliğini tanıtma
hizmetini de gerçekleştirir 5, 55.
İnsan hareketini, duygusunu, keyfini bildiren deyimlerin her hangi bir dilin deyimsel sözvarlığında çok
rastlandığını deyimleri araştıran bilim adamlarının çoğunluğu vurgulamaktadır. Örneğin, S.Satenova
“Kazakça deyimlerden en çok rastlananlar: insan hareketini betimleyen ve iç dünyasını, karakterini
ispatlayan çeşitlerdir” şeklinde açıklamaktadır6, 164. G.Smagulova ise Kazakçadaki deyimlerin eş
anlamlarının semantik grupları tamamıyla insan ve onun hareketi, fizyolojik şekli ve durumu, çeşitli hislerle
ilgili psikolojik süreçler ve ondan ortaya çıkan olumlu, olumsuz duygu çeşitlerine dayanan deyimsel olguları
milli, kültürel etkenlerle birleştirerek kanıtlamaktadır 7.
İnsan hareketini, duygusunu, keyfini bildiren deyimlerin dilin deyimsel sözvarlığında en çok yer
alması, deyimlerin konusal, semantik grubunun en çok parçasını oluşturması dünyanın sıradan portresinin
antropomerkezcilik değerinden, genel deyimlerin antropolojik pozisyona esas olmasından ortaya çıkmıştır
diyebiliriz. Çünkü dünyanın sıradan portresinin deyimsel fragmanının antropomerkezcilik ve antropolojik
değerini insanlık etkenin objektif dünyadaki yeri açıklar.
Kahramanlık destanlarda rastlanan deyimlere örnekler getirelim:
İnsanın iç dünyasını bildiren deyimlerin içinde en çok rastlananı “kalp” (jürek) sözcüğüyle yapılan
deyimlerdir. Destanlardan derlediğimiz materyallere göre “kalp” sözcüğüyle yapılan deyimler önce insanın
ruh hali konseptini bildirir. Örneğin,
Ata bindikten sonra,
Patladı benim kalbim (Karasay, Kazi)
Yavrum, kırdaki yalnızım diye,
İçinde derin suyun vizonum diye,
Yaradan dünyada yavrum diye,
Bir doğan Hanziyayla kemiğin diye,
Patladı bugün kalbim diye,
Başıma çıktı boynuzum diye,
Razıyım Allah’ageçse de günüm (Karasay, Kazi)
Seminmiştim gülene,
Patlamış idikalbim
Sen ata bindiğinde
Sıraya geçip yürüdüğünde (Manaşıulu Tuyakbay)
“Ey, baybişe, dur! – dedi, Elini, yüzünü yıka! – dedi, Kudayın verdi dileği,
Evliyanpatlattı yüreği”. (Er Sayın)
Bu örnekteki kalbi patlamak(jüregi jarılu)deyimi bütün metinlerde sevinme anlamında
kullanılmaktadır. Genelde kalbi patlamak deyiminin anlamı – sevinme ve korkudur. Psikolojide kalbi
patlamak – insanın stres aldığı durumda kalp atışının hızlı bir şekilde çarpmasıdır. Bilim adamı
A.M.Emirova’nın belirttiğine göre insan duygusuyla ilgili dilsel birimleri lengüistik bakımdan
incelediğimizde psikolojik anlamlar ölçeğini, örneğin, psikolojinin kendinde rastlanmayan “duygusal hal”
anlamını net açıkladığı belli olurmuş[8; 70].
“Kalp” sözcüğüyle yapılan deyimlerin daha bir grubu – kalbin çarpmasıyla ilgili deyimlerdir. Örneğin,
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Taygibi çarpar,
Abiler, benim kalbim,
Yüzüm yerindeymiş (Karasay, Kazi).
Bir zamanlar
Kereyulı Kelmembet,
Kalbi durmadan yerinde,
Dışarıya içten çıkmıştır (Kambar Batır).
Duyduğumda bu sözü
Kırıldı benim kemiğim,
Çarptı benim kalbim (Asileşti dolup kalbim) (Er Begis).
Bu deyim de “Sevinç ve korkudan kalbin hızlı bir şekilde çarpması” anlamını bildirir. Yani, “kalbi
patlamak” (jüregi jarılu)deyimiyle anlamdaştır. Buna rağmen ikisinin arasında fark vardır. Kalbi
çarpmak(jüregi tulau)belli bir duruma kadar olan ruh halinin şeklini belirtiyorsa, kalbi patlamak (jüregi
jarılu)durumdan sonraki ruh halinin şeklini gösterir.
Kalp sözcüğüne bağlantılı deyimlerin daha bir grubu kırgınlık, üzüntü gibi ruh halerini bildirir.
Örneğin,
Aayla böylece anlaştık,
Eşimi düşünerek kalbime üzüntü doldu (Arkalık Batır)
Kambar’a üzülerek
Kalbi çok soğur (Kambar Batır)
Sevincinden Süyiniş’in
Kurumuş olan kalbine
Yeniden kuvvet gelir (Er Begis).
İkinci ve üçüncü örneklerde kalp sözcüğü öncedeki örneklerdeki gibi ruh halini bildiriyorsa, birinci
örnekteki deyimin anlamı üzüntü olmasına rağmen kalp sözcüğü genel insan konseptini bildirmektedir.
Bizim derlediğimiz dilsel kaynaklara göre deyimlerin daha bir grubu – “gönül”(könil) sözcüğünden
oluşan deyimlerdir. Ve bu deyimler de ruh halini bildirir. Ruh halinin sevinç, üzüntü gibi türlerini
belirtmektedir. Örneğin,
Köyüne Azimbay’ın geldi dönüp,
Derya gibi gönlü taşıp (Kambar Batır)
Ona gönlün dolmasa,
Beni dahi al dedi (Karasay, Kazi)
“Akça yüzüm kararıp
Kaldı mı diye, aman”,
Aynasını ele alarak,
Şahin gibi süzülüp,
Ağlamadan gönlü bozulup,
Aynaya bakmış (Kambar Batır).
Hepsi de korkuyormuş
Gönlümde bıraktığı lekesine (Kambar Batır)
Birinci örnekte sevinç bildiriliyorsa, diğer örneklerde üzüntü vardır. “Gönlünü hoş etmek” (könilin
tabu) deyimler grubu üzerine duralım. Bu deyim günümüzde “anlaşmak” gibi anlamlarda kullanılır.
Kahramanlık destanlarda ise bu deyim“ölüm” konseptisinde kullanılır. Örneğin,
Sırayı ben alırsam,
Ak mızrağı saplarım,
Böylece gönlünü hoş ederim(Karadön)
Sağına gelen Kalmuk’un
Mızrakla gönlünü hoş etti (Karadön).
Benim adım – Karadön,
Teke teke çıkarsan sen,
Öldürürüm seni,
Oyarım iki gözünü,
İkiye katlayıp altıma alırım,
Boğazından kesiverip,
Gönlünü hoş ederim (Karadön).
Ganimet kılıp atını,
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Erini ateşe yakayım,
Konuğa kesen kuzu gibi
Boğazından keserek,
Gönlünü senin bulayım (Kambar Batır).
Bu örneklerden gördüğümüz gibi “gönlünü bulmak” (könilin tabu)deyiminin anlamı günümüzde
tamamıyla değişmiştir.
Somatik deyimlerden “kalp” ve “gönül” sözcükleri örnek olan birkaç deyimler ruh hali konseptisiyle
birlikte folklor metinlerinde ölüm konseptini de verdiği açıklanmıştır. Somatik deyimler – bir tek insanın dış
dünyayı hissetmesi ve dünyayı kabulünün dilsel modelleri, duygusal bilince temel olan mantıksal, bilinçlik
bilgileri taşıyan anlamların dilsel portresi değil, kültürün somatik kodu fonksiyonunu da üstlenir.
Yani, destanlardaki deyimler aracıyla Türklük dünya görüşümüzün temellerinin biri folklor metinleri
olduğu açıklanmıştır.
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NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNİN İNKİŞAFINDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU
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Nitq mədəniyyətinə sahib olmaq cəmiyyətin bütün sferalarından olan şəxslər üçün olduqca
əhəmiyyətli bir faktordur. Yaşından, təhsilindən, mövqeyindən, peşəsindən asılı olmayaraq, hər bir fərd
bütün ömrü boyu öz nitqini təkmilləşdirərək zənginləşdirməyə çalışmalıdır.Bir çox müşahidələrə və aparılan
statistik hesablamalara görə isbat olunmuşdur ki, yaxşı nitqə sahib olan insanlar həm şəxsi, həm də iş
həyatlarında daha uğurlu olurlar. Nadir Abdullayev diqqəti şəxsiyyətin formalaşmasında nitq mədəniyyətinin
roluna yönəldərək yazmışdır: “Nitq mədəniyyəti ümumi mənəvi mədəniyyətin tərkib hissələrindən
biridir.Xalqımızın müstəqillik əldə etdiyi indiki dövrdə hərtərəfli inkişaf etmiş şəxslərin tərbiyə olunması
tələbi dil mədəniyyətini də vacib məsələ kimi qarşıya qoyur. Azərbaycan dili hazırda sözün əsl mənasında
dövlətimizin rəsmi dilidir, geniş və şəriksiz ictimai ünsiyyət vasitəsidir [1, səh.4]. İnsan bütün ömrü boyu öz
lüğət fondunu, leksik-semantik söz bazasını qazandığı yeni sözlər, yeni ifadələr hesabına zənginləşdirir. Bu
yalnız onun şəxsi istəyi ilə deyil, həm də cəmiyyətin, elmi-texniki inkişafın özünün gətirdiyi bir tələbatdır [3,
səh.268].
Dünya dilçiliyi tarixində dil və nitq anlayışlarını bir-birindən fərqləndirərək hər birinin özünəxas
xüsusiyyətlərini müəyyən edən dilçilərdən biri kimi tanınan Ferdinand de Sössür dilin bir əsər, nitqin isə
çalğı alətləri kimi anlaşılmasının doğru olduğunu hesab etmişdir. Buradan da belə çıxır ki, nitqində müəyyən
qüsurlar olan şəxslər öz çalğı alətlərinin qayğısına qalaraq onu bərpa etməyə çalışmalıdırlar. Belə məqamda
Azərbaycan dilinin mükəmməl və möhtəşəm bir əsər olduğunu qeyd etməyi lazım bilirik. Çünki
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“Azərbaycan dili sabit qrammatik quruluşa, zəngin söz və ifadə ehtiyatına, zərif səslənmə sisteminə malikdir.
Elmi, siyasi, fəlsəfi fikirləri ifadə etmək, bədii, publisistik təfəkkürün gözəl nümunələrini yarada bilmək
baxımından dilimizin imkanları başqa dillərlə müqayisədə xeyli genişdir. Bu dildə müasir elmi-texniki
proqresin ən incə və mürəkkəb anlayışlarını ifadə etmək mümkündür [1, səh.5]”.
Dilin inkişafı nitqlə bağlıdır. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin dünyanın zəngin və inkişaf etmiş
dillər səviyyəsinə çatması ancaq nitqlə bağlı olmuşdur. Bu baxımdan Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin
bədii nitqinin rolunu ayrıca qeyd etmək lazımdır. Ş.İ.Xətai və M.Füzuliyə qədər Azərbaycan şeir dili o qədər
də inkişaf etməmişdi. M.Füzuli söz sərrafı kimi Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə saysız-hesabsız yeni
sözlər gətirmiş və bunun əsasında özünün qüdrətli poetik əsərlərini yaratmışdır. M.Füzulidən sonra
M.P.Vaqifin bədii nitqində Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi daha da aydınlaşdı, saflaşdı və zənginləşdi.
Vaqifin XVIII əsrdə dediyi:
Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim,
Bizim evdə dolu çuval da yoxdur.
Xalq batıb noğula, şəkərə, qəndə-misraları müasir ədəbi dilimizin təşəkkülünün əsasını təşkil edir.
Vaqifdən sonra gələn M.F.Axundov, Q.Zakir, C.Məmmədquluzadə, M.Ә.Sabir, C.Cabbarlı kimi
klassiklərimizin bədii nitqi də bu cəhətdən ədəbi dilimizin inkişafı üçün misilsiz rol oynamışdır [6, səh.56].
Uşaq dünyaya göz açdığı andan etibarən (ana bətnində ikən belə) onun nitqi formalaşmağa başlayır.
Bu prosesdə ailə üzvlərinin (xüsusən, ananın), mühitin, İKT-nin çox böyük rolu vardır. Әlaqədar ədəbiyyatda
verilir ki normal halda (istisnalar ola bilər)1 yaşlı uşaq 10, 2 yaşlı 100 və s. söz bilməlidir. Uşağın yaş
səviyyəsinə uyğun olaraq, böyüdüyü hər ildə, yaşadığı hər gündə söz ehtiyatı çoxalaraq zənginləşir. Məktəbə
qədəm qoyduqdan sonra isə bu proses daha da sürətlənir və bütün həyatı boyu davam edir. Məktəb
kitablarında verilən izahlı lüğətlər və dərslərdə keçilən yeni sözlər (nal-atın ayağına vurulan yarım oval
şəklində dəmir parçası, tala-meşədə olan boş sahə və s.) bu prosesə çox kömək olur. Bu zaman müəllimin
ustalığının və bu işə yaradıcı yanaşmasının əhəmiyyəti böyükdür. “...ilk növbədə, müəllim lüğət ehtiyatını
zənginləşdirməyə kömək edən mənbələri dəqiq müəyyənləşdirməli, həmin mənbələr üzrə işi düzgün qurmağı
bacarmalıdır. Dərslik, dərs vəsaitləri, sinifdənxaric oxu materialları, ekskursiv müşahidələr, məktəb və
ailədəki vahid nitq mühiti, kütləvi informasiya vasitələri (qəzet, radio, televiziya, internet) incəsənət
nümunələri (kino, tamaşa, musiqi) şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirən mənbələr rolunda çıxış edir [3,
səh.268].
Kütlələrlə daima təmasda olan natiqlərin, xüsusən müəllimlərin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Onlar
əməli fəaliyyətində dildən yüksək səviyyədə istifadə etmək bacarıq və vərdişlərinə yiyələnməklə, bu
keyfiyyəti gələcəyin qurucularına-gənclərə də aşılamalıdırlar. Bügünkü natiq dərin biliyə, hərtərəfli
məlumata sahib olmaqla yanaşı, rəvan, aydın və cəlbedici, səfərbəredici bir dillə danışmağı da bacarmalıdır.
Xalqın geniş əksəriyyətinin savadlı olduğu, yeni təfəkkür tərzinin formalaşdığı müasir dövrdə gözəl danışıq
qabiliyyətinə yiyələnməyi zaman özü tələb edir, bu iş inkişafımızın ümumi ahəngi ilə bağlı olaraq indi daha
böyük maraq doğurur.Cəmiyyət üzvlərini bir-birinə bağlayan həyat tərzi, şüur, düşüncə, mənəvi yaxınlaşma,
dostlaşma, mehribanlıq və s.kimi yüksək milli keyfiyyətlər məhz indi nitqimizin düzgünlüyü və gözəlliyi
qeydinə qalmağı həmişəkindən daha kəskin şəkildə qarşıya qoyur [1, səh.7].
Nitq inkişafı ibtidai siniflərdə dil üzrə hər bir məşğələnin ana xəttidir. Ana dilinin tədrisində son
məqsəd məhz şagirdlərə əldə etdikləri bilikləri savadlı şəkildə düzgün, rabitəli və məzmunlu ifadə etməyi
öyrətməkdir.Ana dilindən sinfin hazırlığı, müəllimin fəaliyyətinin nəticəsi, məhz şagirdlərin rabitəli nitqə
yiyələnmələri ilə ölçülməlidir.Ona görə də müəllim öz sualları, söhbətləri, oxuduğu bədii parçaların təsiri,
təbiət və ətraf aləm üzərində müşahidələri, insanların əməyi ilə tanışlıq və s. əsasında şagirdlərin rabitəli
nitqinin məzmunlu olmasının qayğısına qalmalıdır [5, səh.445].
Rabitəli nitqin məzmunluluğu şagirdin plan tərtib edə bilmə bacarığından da asılıdır. Şagird oxuduğu
hekayənin məzmununu, müşahidəsinin nəticəsini şəkil üzrə yazacağını fikrən planlaşdırmağı bacarmalıdır.
Yazılı ifadə və inşaya orfoqrafik, leksik hazırlıq rabitəli nitqin məntiqi cəhətdən, məzmunca bitkinliyini,
dərinliyini, dəqiqliyini təmin edir [5, səh.445].
Ritor(natiq-S.Q.)-əslində danışdığı dildə yaranmış olan ədəbiyyatla yanaşı, ədəbiyyatşünaslığı da
bilməlidir. Әdəbi janrların poeziya, nəsr, dram janrlarının əsas xüsusiyyətlərini bilməyən bir natiq nə şeirin
poetik siqlətini, nə nəsrin fikir axarını, nə dramın dialoji çoxcəhətliliyini dinləyiciyə yüksək səviyyədə
çatdıra bilər [2, səh.85].
Azərbaycan nitq mədəniyyətinin ilk ən populyar örnəkləri, heç şübhəsiz, Azərbaycan xalqının qədim
tarixi, zəngin ideya-estetik məzmun-mündəricəsi, tükənməz idrak enerjisi olan şifahi söz sənətidir.
Nəğmələr, nağıllar, dastanlar, lətifələr, atalar sözləri, tapmacalar, yanıltmaclar, ümumiyyətlə, Azərbaycan
söz sənətinin həm nəzmlə, həm də nəsrlə yaradılmış müxtəlif janrları xalqın dil təfəkkürünün ən dərin
qatlarına enməyə imkan verir [4, səh.33].
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Azərbaycan folkloru uşaq nitqinin təkmilləşməsinə xidmət edən praktik təcrübələr, təmrinlərlə
zəngindir: düzgülər, yanıltmaclar, tapmacalar və s.bu cür çalışmaların janr müxtəlifliyi, forma-üsul
rəngarəngliyi barədə aydın təsəvvür yaradır [4, səh.35].
Azərbaycan xalqının nitq mədəniyyətinə verdiyi böyük (demək olar ki, təhtəlşüur!) önəmin
göstəricilərindən biri (və demək olar ki, birincisi!) anaların beşik başında dedikləri laylalardır...
Laylay, həyatım, laylay,
Qəndim, nabatım, laylay.
Şirin sözlər içində
Sözüm, bayatım, laylay [4, səh.34].
Artıq 3-4 yaşına qədəm basmış uşaqlara milli və dünya ədəbiyyatından olan nağıllar danışmaq
lazımdır. Bunlar həm şifahi xalq ədəbiyyatından olan müxtəlif növlü nağıllar, həm də dünyaca məşhur
nağılçıların (H.X.Andersen, Ş.Perro, Qrim qardaşları və s.)yazmış olduqları əsərlər (Çirkin ördək balası,
Düyməcik, Qırmızı papaq, Çəkməli pişik, Bremen çalğıçıları və s.) ola bilər. Təcrübədən çıxış edərək belə
hesab edirik ki, uşaqlara eyni nağılı dəfələrlə danışmaq daha yaxşı olardı. Belə olduqda nağıldakı süjet xətti,
hadisələr, obrazlar uşağın beyninə həkk olunaraq onun təxəyyülünün, təsəvvürünün inkişaf etdirilməsinə,
diqqətinin, yaddaşının məşq etdirilməsinə daha yaxşı xidmət etmiş olur.
Uşağın 5-6 yaşlarından başlayaraq artıq ona məşhur uşaq romanlarını oxumağı başlamaq lazımdır.
Bura rus, amerikan, isveç, türk və s. ədəbiyyat nümunələrindən daxil etmək olar. Kiçikyaşlı uşaqlar üçün
nəzərdə tutulmuş olan Astrid Lindqrenin “Balaca və Karlson”, “Uzuncorab Peppi” və s., Mark Tvenin “Tom
Soyyerin macəraları”, “Heklberri Finnin macəraları” və s., Aleksandr Volkovun “Zümrüd şəhərinin
sehrbazı” və s. romanları uşaqların böyük marağına səbəb olaraq onları gələcəyin yüksək bədii zövqü olan
oxucuları kimi formalaşdırmağa xidmət edir. Belə əsərlər körpələrin həm söz ehtiyatını, həm də
mənəviyyatını zənginləşdirərərk dünyagörüşünü genişləndirir.
Bədii əsərdə dilin lüğət tərkibindən müvafiq söz və ifadələri seçmək yazıçının imkanı daxilindədir.
Onlar ümumxalq dilinin söz xəzinəsindən istifadə edərək dilin üslubi rəngarəngliyini üzə çıxarır, onları
ölçüb-biçir və milli dilin normalarında möhkəmləndirirlər. Bunun sayəsində də ədəbi dildə sözün struktur
sistemi daim dəyişir və zənginləşir [7, səh.6].
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Heydər Әliyevin
demişdir: “...Dilimiz xalqın keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə onunla birgə olmuş, onun taleyini yaşamış,
üzləşdiyi problemlərlə qarşılaşmışdır. O, xalqın ən ağır günlərində belə onun milli mənliyini, xoşbəxt
gələcəyə olan inamını qoruyub möhkəmlətmişdir. İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq
əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir.”
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ОБЩЕТЮРКСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ АСПЕКТ
Халипаева И.А.
Дагестанский государственный педагогический университет, Россия
Kлючевые слова: общетюркская интеграция, лингвокультурология, тюркология,
литературный аспект
Сегодняшняя актуальная проблема тюркологии, несомненно, предполагает обширную
характеристику ее исторического движения и выявление глубинных генетических связей и эстетикокультурных закономерностей, социальных феноменов, исторических доминант в лингвистике, в
классическом литературоведении, культуре и т.д.
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Новое развитие получила тюркология после распада коммунистической идеологии в СССР,
ставшая главным тормозом эволюции не только общетюркского мировоззрения и культуры, но и
тюркологической науки в целом.
И в
этот период ее развития накопились огромные
исследовательские труды не только ученых тюркоязычных стран, но и зарубежных авторов, которые
требуют в свою очередь объективного, скрупулезного и всеобъемлющего исследования
Эволюция тюркологической науки, естественно, обусловлена поступательным объективным
процессом, выявляющим острую необходимость целостного осмысления богатейшего историколитературного наследия тюркоязычных народов. Да и исследование актуальных проблем тюркологии
предоставляет уникальный шанс для системной разработки методов сравнительного изучения
явлений культуры тюркоязычных народов на современном этапе, возникающих и развивающихся в
разных историко-культурных условиях. Чувствуется необходимость усиления общетюркского
просветительского движения, предполагающее расширение и углубление компаративистики и
создания монументального труда в области тюркологии, в котором будет отражены масштабная
неразрывная взаимосвязь и глубинные органические корреляции тюркской культуры, исторически
обусловленные взаимодействием, а также ходом социально-политической жизни тюркских народов и
процессами в области культуры, предполагающим раскрытие общих закономерностей развития
тюркоязычных государств. В тюркском мире наблюдается ускоренное развитие историческокультурного процесса и он в отличие от многих других стран все больше и больше раскрывается по
своему политическому, социальному и идеологическому уровню и состоянию.
На наш взгляд, современным тюркологам, особенно литературоведам, лингвистам необходимо
приложить ряд усилий к преодолению некоторых негативных явлений: всем известно, что в
тюркологию ХХ века глубоко пустили корни, так называемый «национально-культурный центризм»,
который очень серьезно препятствует адекватному восприятию истории, литературы, лингвистики
тюркоязычных народов, особенно их древнего периода.
В итоге в каждой республике формируется свой национальный стереотип культуры, свой
архетип представления древности. В результате получается, что у каждого из них своя история и
культура, своя литература и лингвистика, искусство.
Решение данной проблемы на сегодняшний день представляется нам чрезвычайно важной и
актуальной. Одним из путей его преодоления является общетюркская интеграция. Она может
способствовать более широкому осмыслению общетюркского бытия, общих эстетических тенденций:
исторических этапов возникновения или исчезновения социальных представлений и даже
стереотипов огромного исторического времени, охватывающего целые века. Также назрела
необходимость составления единых общеобразовательных программ, учебников и учебнометодических пособий, хотя бы по литературе, лингвистике, истории, искусству тюркских народов,
особенно древнего и средневекового периода.
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Any conflict — political, labor, psychological, moral and ethical — has a linguistic representation.
Language has such conflictogenic properties that provoke language users to conflict interaction. These
properties are supported by social and psychological factors, under the influence of which stable types of
individuals are formed, who enter into communication and act according to one or another communication
model. The implementation of a harmonic or disharmonious model of behavior in a conflict is
predetermined by political, social, psychological, as well as linguistic factors, due to the communicative
context as a whole.
Thus, from the perspective of a researcher who observes the manifestation of a conflict in the visible,
observable (textual) stage, we can identify two parameters characterizing the causes and nature of the
conflict.
The first parameter is the direct participants in the conflict, whose behavior is determined by a set of
external (social) and internal (psychological) factors. To external factors regulating speech behavior, we
attribute the traditions and norms that have developed in this ethnocultural community, in the professional
group to which the speakers belong; conventions adopted in this society; patterns of speech behavior that
have become socially significant and assimilated by the individual; as well as the social roles of
communicants, determined by social status, profession, nationality, education, age, and so on. To internal
factors determining the behavior of the parties to the conflict, we attribute those that are dictated by the
qualities of the subjects themselves: personality type (psychological and communicative), interests, motives,
intentions, attitudes and views of the parties to the conflict.
The second parameter is language and speech, which are also related as phenomena of external and
internal order. The social essence of the language and its conventional nature make it possible to consider the
language as a code that is uniform for speakers of a given language, creating the conditions for
understanding communicating, and to speak of the language as a means of establishing contact in speech
communication. In contrast to language, speech is an individual phenomenon, depending on the authorperformer, it is a creative and unique process of using language resources. Situational conditionality,
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variability of speech, on the one hand, and the ability to make a choice to express certain content, on the
other hand, make speech peculiar, unlike the speech of another person.
The right choice of language tools focused on the interlocutor, the ability to adequately convey the
content, justifying the expectations of the communication partner, - all this harmonizes communication.
But both in the language and in the speech are hidden their properties and features that create a huge
amount of interference, malfunction, misunderstanding, leading the subjects of communication to conflict.
So, the nature of the linguistic sign (lexical and grammatical polysemy, homonymy, dynamism, variability,
lack of a natural connection between the “signified” and “signifier”, as well as between the sign and the
denotation). As a result, the volume of the content of signs as units of the language and as units of speech
does not always coincide, which can cause their ambiguous interpretation, the emergence of "other
meanings" in the utterance, and this, in turn, can lead to misunderstanding, undesirable emotional effects,
tension in speech communication, which are signals of a speech conflict. These and other properties “live”
inside the language and carry a conflict potential, for the realization of which a mechanism is required to
bring it into action. Such a mechanism is speech: only in relation to the act of speech, "virtual language sign"
actualizes its real meaning and, therefore, discovers its conflict-provoking properties. However, a linguistic
sign possessing such properties does not always reveal them in the utterance. The fact of actualization / nonactualization of those properties of a linguistic sign that create a risk situation, the basis for communicative
conflicts, depends on the communication situation as a whole, the main ones in which are the subjects of
communication. Their communicative experience, linguistic competence, linguistic taste, attitude to
problems of language and speech, individual language habits and other qualities that they exhibit in a given
situation, allow to eliminate communicative hindrances or aggravate them and bring the situation to a
conflict.
The type of speech interaction can be determined by its outcome. The result of communication is
usually associated with the purpose of communication - with the achievement / non-achievement of the
speaker’s speech intent. By the fact that the communicative goal has been achieved, two types of
communication are distinguished: effective (communication with the plus sign) and ineffective
(communication with the minus sign). But the goal can be achieved in various ways. For example, the goal
of inducing the interlocutor to take any action desired by the speaker can be achieved with the help of a
polite request or order expressed with the help of a command, swear words, insulting and humiliating the
interlocutor's personality. You can successfully insult a communication partner, considering your goal
fulfilled, if such was considered a change in his emotional state. Right, in our opinion, are those scientists
who associate communication efficiency with its quality. G.P. Grice understands efficiency as the effect on
the listener by which he recognizes the speaker’s intention. The “principle of cooperation” introduced by
him proclaims the fulfillment of the five “communication maxims” we have already mentioned, aimed at
achieving effective communication [4, 225.]. E.N. Shiryaev [5, 14-30] believes that effective
communication is the best way to achieve the stated communicative tasks when the intention corresponds to
the result. I.A. Sternin at the heart of the content of “effective communication” is the concept of “balance of
relations”: an effective speech effect should be recognized that satisfies two basic conditions: it reaches the
speaker’s non-speech and speech goals and maintains balance between the participants in communication,
i.e. achieves a communicative goal. Thus, the question is how the speaker achieves the goal. We are talking
about the quality of communication, assessed by its result from the point of view of the personal
(psychological) state that both participants in communication experience in the implementation of joint
speech activity. It is no coincidence that legal scholars consider one of the criteria of insult to be the negative
psychological state that a person has to experience as a result of the speech impact directed at him, for
example, from those who like to “express themselves strongly” or as a result of linguistic discrimination.
The indignation, discomfort, depression of a certain part of Russian society, experiencing humiliation and
stress from obscene words, from infringement of its linguistic rights, from the language restriction directed
at it, are an indicator of a negative psychological state and a criterion of unsatisfactory quality of
communication. The criterion of conflict is the degree of uncontrollability, intensity, aggressiveness of the
recipient’s reaction, which he, realizing that the speech effect is directed at him or him too, carries out in
response to such a speech effect.
As we have already noted, conflict is a paired behavioral act, therefore it must be considered from the
perspective of two subjects of communication. This is a specific interaction of partners, proceeding
according to one of two possible options for the development of discourse. The first - congruence - is a
growing confirmation of the mutual role expectations of partners, the rapid formation of a common picture
of situations and the emergence of an empathic relationship with each other. The second — confrontation —
is, on the contrary, a one-sided or mutual non-confirmation of role expectations, the divergence of partners
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in understanding or assessing the situation and the emergence of a known antipathy to each other. As noted
by A.B. Dobrovich [3, 77], according to the conventional norms of communication, the feeling of antipathy
should be hidden and any discrepancies should be expressed verbally in the correct form. In case of
conflicting communication, neither the first nor the second is respected. There is a violation of the
conventions, the interlocutors do not carry out any grinding in to each other, agreed changes in behavior.
The confrontation is not just a result of non-compliance with the communicating norms, conventions, rules
of speech behavior. The external manifestation of the conflict is due to deeper, non-verbal factors that are a
source of violent, aggressive behavior.
Violence is closely related to the content of the conflict, since it is understood as the type of action or
behavior of the subjects, in which other actors are subjected to physical or verbal (verbal violence) pressure.
The concept of “violence” is related to the concept of “aggression,” which characterizes any assertive,
obsessive, and attacking behavior associated with coercion and control [2, 149].
The incentive mechanism of aggression and violence also lies in social and individual sources. On the
one hand, the tendency to aggression and violence is determined by social experience, with the acquisition
of which a person from the environment absorbs and accumulates such patterns of behavior. Individual
communication experience develops on the basis of socially significant scenarios, which, through
repeatability in certain speech situations, accumulate in the individual’s memory and, according to Theun
van Dake [Dake van T.A. Language. Cognition. Communication. M., 1989. S. 276.], create a "database",
and are used by speakers in newly encountered speech situations. Many channels of social influence on a
person produce violent stereotypes, under the influence of which a personality is formed. Family, school,
army are full of examples of far from peaceful options for behavior. For example, an experiment among
teachers in Yekaterinburg showed that, in a communicative situation, student violating the rules of behavior
in the educational process, 8 out of 10 teachers choose a conflicting behavior model. Examples of the
effective use of violence are demonstrated by literature, cinema, television, and the press. Under the
influence of social factors, an individual is born a certain internal aggressive world, which is the basis for the
formation of well-defined stereotypes, norms and attitudes. On the other hand, one cannot deny the
individual predisposition to aggression and violence, consisting of the characteristics of the nervous system,
character traits, specifics of temperament, etc., which make a person more susceptible to other factors, in
particular social ones.
Note that the conflict has the following stages of development: non-verbal factors — needs, interests,
motives, and views that determine the social and psychological type of personality — determine the
individual’s attitude toward interaction with other members of the collective. Attitudes affect the formation
of communication goals, which, in turn, determine the subject's choice of speech strategies. Speech
strategies, being the speech realization of the goal, are rigidly correlated with attitudes (speech submission
and discredit strategies correspond with attitudes toward conflict, confrontation; proximity, rejection
strategies correspond with attitudes toward contact, collaboration). All these components of conflict
communication - non-speech factors, attitudes, goals, speech strategies — regulate the choice of tactics of
speech behavior, the conflict repertoire of which is very rich: from direct insult to the most sophisticated way
of humiliating the interlocutor’s honor and dignity.
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В изучении иностранных языков важную роль играет понятие языковой и культурной картин
мира. Как нам уже известно изучающий иностранный язык проникает в культуру носителей этого
языка и подвергается воздействию заложенной в ней культуры. «Когда два языка вступают в
контакт…в одном индивиде, то означает…, что в контакт и в конфликт приходят видения языка
мира…Переход от одного языка другому может вызвать мышлении глубокие потрясения» [4, с.234].
По мнению С. Бочнера [2, с.96], в результате межкультурных контактов формируются четыре
индивидуальных типа биллингов:
1) «перебежчик» (отказ от собственной культуры ради чужой);
2) «шовинист» (противоположныйвариант)
3) «маргинал» (колебание между двумя языками);
4) «посредник» (синтезирует две культуры, являясь их связывающим
звеном).
В процессе длительного и непосредственного контакта живёт и развивается билингвизм за счёт
взаимопроникновения культур и языков. Таким образом Б.Г.Ананьев дает следующее описание:
«Личность – это продукт». Который приобретает смысл, когда речь идёт о билингве. В.А.Власов так
противоречит этой мысли: «Личность билингва, рассматриваемая только в таком контексте, является
как будто «застывшей» константой, в то же время процесс её формирования носит непрерывный,
динамичный характер. И это означает, что личность постоянно подвергается различным влияниям.
Вчастности воздействию со стороны новой, иноязычной культуры» [1, с.190].
Рассматривая, вопрос билингвизма можно прийти к следующему выводу, что билингвизм
может способствовать достижению адекватной картины мира в сознании личности.
Для успеха билингвизма важную роль играют такие факторы, как высшее образование родителей, а
также их высокий уровень и стабильность самого брака. Самое главное, что уровень общей культуры
взрослых не может быть условием сохранения традициональных культурных ценностей, этой цели
служит «высокий уровень проявлений отношенческого компонента, активности взрослых в
сохранении данных ценностей» [3, с. 203].
Хотя билингв не может иметь одинаковые познания в обеих культурах и будет использовать
каждый из известных ему языков в разных социальных контекстах, когда дети двуязычно
воспитываются, то это даёт огромные преимущества более гибкое и развитое абстрактное мышление,
проявление интереса к языкам и легкость при их освоении.
Двуязычие можно описать следующим образом: во-первых двуязычие помогает общению, вовторых сотрудничеству, сближению и взаимопомощи в общественно-политической жизни.
Пропаганда «билингвального образования» и раннего обучения иностранным языкам приводит к
осознанию билингвизма в контексте освоения культурных ценностей как важнейшей задачи
современного этапа развития цивилизации [5, с.104]. При изучении двуязычия можно заметить, что
абсолютно эквивалентное владение двумя языками невозможно. Чтобы узнать абсолютный
билингвизм нужно совершенно идентичное владение языками во всех ситуациях общения. И этого
достичь невозможно. Человек чаще всего предпочитает использовать разные языки в разных
ситуациях. Так например: в ситуациях, связанных с какой -либо эмоциональной работой
предпочтение будет отдаваться разным языкам, а так, например объясняя технику предпочтение
даётся одному языку, тому языку, каким человек владеет свободно.
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Elmlərarasıəlaqə olmadan hər hansı bir elm sahəsinin inkişafı inandırıcı deyildir. Әdəbiyyatşünaslıq
tarix, arxeologiya, etnoqrafiya, epiqrafikavə başqa elm sahələri ilə bağlıolduğu kimi, dilçilyin onomologiya,
etimologiya sahələri ilə də sıx əlaqədədir. Onomastik vahidlər soy, qəbilə, tayfa və xalqların əski
təfəkkürünü, tarixin izlərini yaşadaraq keçmişlə müasir dövr arasında sanki körpü yaradır. Bu mənada dilin
onomastik tərkibindəən qədim leksik vahid hesab olunan toponim və etnonimlər, antroponimlər etnogenez
problemlərinin həllində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Prof. Afad Qurbanov elmlər arasındakıəlaqəni belə izah edir: “Onomologiya iləədəbiyyat tarixi,
ədəbiyyatşünaslıq arasında elə sıx əlaqə yaranmışdır ki, bunları bir-birindən ayrı təsəvvür etmək olmur.
Bunun nəticəsidir ki, xüsususi adların mənşəyi və etimoloji təhlilindəədəbiyyatşünasla dilçi-onomoloqlar çox
zaman bir-birinə istinad edir, ya bir-birinin dəlil və sübutlarını təsdiq, ya da inkar edir” [9, 61]. Sonra alim
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında M.Seyidovun bir sıra Azərbaycan-türk etnonim, antroponim və
toponimlərinin
etimologiyasına
dair
tədqiqatlarının
nəticələrinin
dilçilərin
elmi
istinad
mənbəyinəçevrdildiyini qeyd edir.
Böyük mütəfəkkirlər sözü, dili etnosun, xalqın canlı tarixi, əski dünyagörüşü sayıblar. Әlişir Nəvai
“hər dilin sirri o dilin özündədir”, Oljas Süleymanov “söz öz qədim işığı ilə insanın
dünyagörüşünüşəfəqləndirəndirir” fikrinə gəlmişlər. Tofiq Hacıyevə görə, “xalqın tarixini ən etibarlı yaşadan
dildir”. Atalarımız, ulularımız da deyib ki, “söz sözüçəkər”. Bu mənada Mirəli Seyidov “sözdən söz çəkən”,
sözün sirrini onun mənsub olduğu etnosun əski mifik-tarixi yaddaşına, təfəkkürünə söykənməklə açan,
özünəməxsus linqvoetimoloji metodu olan böyük alimlərimizdəndir, onun elmi irsi elmlərarasıəlaqəyə
(dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, tarix, etnoqrafiya və b.) ən gözəl örnəkdir.
Oğuz, Xəzər, Aruz, Xızır, Azərbaycan və b. onomastik adlar bağlı olan araşdırmalarda ız/iz/uz/üz
tərkibli leksemlərin tarixi-mifoloji semantikası böyük maraq kəsb etməkdədir. M.Seyidov A.N.Kononov,
İ.L.Liqetin, L.N.Qumilyov və başqa alimlərin “oğuz”dakı“uz” tərkibinin cəm şəkilçisi hesab etmələri ilə
razılaşmamış, “oğuz”//“uğuz” fonetik variantlarını 3 hissəyə ayırmışdır: “Oğuz”//“uğuz” sözü“o”+“ğ”+“uz”
tərkib hissələrindən ibarətdir. “u”//“o” ... bir çox əski türk dillərində bacarıqlı, qadir olmaq mənasını verən
fel köküdür, “ğ” isə “qağan”//“ğan” sözünün qalığıdır. Bu söz “u”//“o”-ya birləşərək “u+qan”,
“o+ğan”şəklində mürəkkəb söz düzəltmişdir. Tanrı mənasında olan “uğan”// “oğan” yenidən dəyişikliyə
uğramışdır. U+ğan, yəni “bacarıqlı”, “qadir olan”, “qağan”//“ğan”a “uz”əlavə olunarkən, “ğan”//“xan”
sözündəki “an” vurğusuz olduğuna görə düşmüş vəüç tərkibdən ibarət həmin söz “uğuz”//“oğuz”şəklində
formalaşmışdır” [11, 255].
TədqiqatçıӘjdər Fərzəli “Dədə Qorqud yolu” əsərindəbelə nəticəyə gəlir ki, ulu suyun dilimixdəki
sonuncu adı Xəzər – od dənizi, Oğuz dənizidir, Qafqaz – od dağı, Oğuz dağıdır: “Xəzərin ən ilk adlarında
ikisini yada salaq: “Hirkan” və “Sarmat”, Hirkan “Qorqan”ın bugünkü variantıdır... Sar – ulu od – Günəşin
rəngini, sarını təmsil edir... Kaspilər dəmənbələrdə xatırlanan kas – qaz – saq xalqıdır. Deməli, heç vaxt
“naməlum dilli” ayrıca Kaspi xalqı“kaspilər” olmayıb. Bu, elə tanıdığımız saq xalqı imiş. Və “Xəzər”in
“xaz” kökü“qaz”, “qas”, nəhayət, “kas” şəklinə düşüb”[7, 147]. Sonra araşdırıcı“Qafqaz”da “qaz”
komponentinin həm də zaq – saq – sak, yəni aks – Oğuz anlamındadır.
Füzuli rayonu ərazisindəyerləşən Xəzər oronimi – dağ adıxəzər etnonimini özündə yaşadır,
etnotoponimdir, “görünür, Azərbaycandada məskunlaşmış xəzər ailələri əvvəlcəmaldarlıqla məşğul olmuşlar
və həmin dağlarda onların yaylaqları yerləşmişdir” [2, 349]. Babək rayonu ərazisində Xəzərdərə, Ordubad
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rayonunda Xəzəryurd dağı, Xaçmaz rayonunda Xəzərli düzü və b. adlar türkdilli qədim xəzər tayfasının
adınıəks etdirən möhürlərdir.
Prof. Aslan Bayramov araşdırmalarında Kazbek//Qasbek dağadlarının erməni, gürcü
mənbələrində“Hayos və Kartlos qardaşlarının adından yaranması” modelindəsaxtalaşdırıldığınıüzəçıxarmış,
Qafqaz toponimini sanskrit dilinə bağlamağa, məqsədli şəkildə bu toponimin türkmənşəlilikdən
uzaqlaşdırmağa cəhd etdiklərini vurğulamışdır. Alim “kaz”// “kas”// “qaz” tərkibləri haqqında yazır: “Alakas
(dağ adları), Qazax (şəhər tipli qəsəbə), Gas-sulaq (Şimali Qafqazda çay), Qasak (Qərbi Azərbaycanda çay)
toponim və hidronimlərin tərkibində də kas//kaz leksik vahidləri arxaik söz və ya kas//qas//qaz//kaspi
(Xəzər) tayfa adınıəks etdirməkdədir”[4, 38].
Çağdaş türk dilində bu gün “ız”(“z”) tərkibli bir çox sözlərin mənasından od, atəş anlamı qalır:
kızamık (qızılca), kızğın (hirsli, açıqlı, qeyzli), kızılcıq (zoğal), kızmak (qızmaq, közərmək, hirslənmək),
sinirlənmək və s. Meşə gilası mənasında işlənən “kuşkirazı” sözündəki “z” ünsürügilasın qırmızı, od-atəş
rəngini əks etdirir. Projektor mənasında olan “ışıldak”, şüa mənasında olan “ışın” və s. kimi sözlərdəki “ış”
tərkibi dəəşyanın semantikasını işıq, şüa anlamlarına bağlayır.
“Avesta”da müqəddəs sayılan xoruz (pəridar) səhərin gəlişindən, dan yerinin qızarmasından, oddan,
günəşdən, işıqdan xəbər verir və bu mənada “xoruz” sözünün tərkibindəki “uz”un gündüz, ulduz, güz, duz,
yaz, göz və s. kimi sözlərdə olduğu kimi od, işıqla bağlılığı göz qabağındadır. “Avesta” kitabında
qəbilələrdən birinin Xoruz adlanması, Xoruz məbədinin olması da Od tanrısına – Günəşə tapınma iləbağlıdır.
Altay Məmmədov güclü fəhmi sayəsində xalqımızın tarixinin daha dərin köklərə malik, eradan
əvvəlki çağlarla bağlı olduğunu çox tarixçilərdən əvvəl duymuşY.V.Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı”
romanında elmi müddəaların olmasını istisna etmir: “Romandakı hadisələrin tarixin hansı mərhələsi ilə bağlı
olduğunu dəqiq müəyyənləşdirmək çətindir. Qoca ərənin Xoruz məbədindəki söhbətində Midiya dövlətinin
əzəmətli dövründən və süqutundan bəhs edilir”[10, 31].
“Od baba” mifində[12, 121] Oğuzun oda başəyməsi, onuözünə baba sayması, Oğuzun yaralarının
məhz odla sağalması Oğuzun oddan doğulması, yaranması iləəlaqədardır. Hətta “Oğuznamə”dən od
imandandır” fikri də tezis şəklində keçir.Bütün bunlar Azərbaycan, eləcədəümumtürk mifologiyasında
Günəşin-odun tanrıstatusunu və hər şeyin, eləcə də Oğuzun birbaşa, yaxud dolayı yolla oddan doğulması
fikrini təsdiq edir.
M.Seyidovun araşdırmalarında “Xızır” sözünün linvoetimoloji yozumu da mifoloji detallara istinadən
izahını tapır: (xız (od) +ır (ar//ər), yəni od əri, od kişisi).Məlumdur ki, Xızır dastanlarda gənclərə buta verir,
eşq badəsini içdirməklə bir növ “od”a salır.Tədqiqatçıtürk dillərində “şüvül”, “çubuq”, “çiçək hörüyü”,
“şaxələnmə”, “qönçə” mənalarını verən butanı Dünya ağacının əlaməti hesab edərək nurlu – odlu içki
saymışdır. “Mifik təsəvvürə görə, Gün ana göyün yeddinci qatında oturur. Bir çox türk xalqları Günəşə
qızana (xızana – od ana) da deyirlər” [6, 68].
Prof. Avtandil Ağbaba “Azərbaycan mifologiyası” kitabında (D.Cümənovla həmmüəllif) yazır ki,
“Xızır mifik obrazı zamanın örüş, yaz ilahəsi Öləngi unutdurduğu məqamda, əvəzetmə
prosesindəüzəçıxarmışdır... Yaz-od-isti Xızır obrazında insanlaşmışdır. Günəşin, istinin, odun, yazın
gəlməsini həm xəbər verəndir, həm də od gətirəndir, həm də yaşıllığın himayəçisidir. Digər bir tərəfdən Xızır
Günəşlə bağlı yazın bəlgəsi sayılan Keçi ilə, Dünya ağacı ilə bağlıdır, su tanrısıİlyasla, Nəbi ilə qaynayıbqarışmışdır” [3, 97].
Ön Asiyada yerləşib Xəzər dənizi iləəhatə olunan Azərbaycan oykonimini İran dilləri əsasında izah
etməyəçalışanlar guya qədimdən bu ərazidə atəşpərəstliyin geniş yayılması iləəlaqələndirərək “odla
qorunan”, “atəşpərəstlərin ölkəsi”, “od ölkəsi” kimi mənalandırmışlar. Әksinə toponimi türk dilləri əsasında
şərh edən alimlər isə onu “varlıların, böyüklərin məkanı”, “böyüklər, bəylər ölkəsi”, Midiya canişini
“Atropatın ölkəsi” kimi izah etmişlər. Türk mənşəli coğrafi terminlərəistinad edənlər isə bu “yüksəklik,
təpəlik, dağətəyi yamacda olan məkan, yer” mənasına üstünlük vermişlər. “Azərbaycanın tarixən iqtisadi
cəhətdən qüdrətli bir ölkə kimi yadelliləri özünə cəlb etməsini nəzərə alaraq onun adını“az ərlərin bolluq
məkanı” kimi dəşərh etmək olar”[2, 59].
“Azərbaycan” sözünün ilkin formasını“Azərbayqan (can)” kimi qəbul edənM.Seyidovbu sözün
tarixən mürəkkəb söz olduğunu, “Az+ər+bay+qan (can)” hissələrinə ayıraraq, “Az” tərkibini əski türdilli
qəbilənin adı kimi qəbul etmiş, 2-ci tərkibin “ər, kişi, igid, insan” mənalarından başqa, qədim türk dillərinə
aid lüğətlərdə “qırmızı” anlamını ifadə etməsini, Av + ar, Xəz + ər, mac + ar, Suv + ar (sub+ar), Qac + ar,
Xız + ar sözlərində bu komponentin yaşamasını, “Az-ər”in “yaxşıistər qırmızı” demək olması, bunula da
yaradıcı Günəşin göz qarşısına gətirilməsini vurğulamışdır. Araşdırmalar nəticəsində belə qənaətinə
gəlmişdir ki, “bay//bəy” tərkibi “varlı”, “hakim”; “qan” təkibi kiçicik fonetik dəyişikliklərlə teleut, lebed,
altay, şor, saqa, koybal, qırğız və b. türk dillərində “qagan”, “xan”, “hakim” mənalarını bildirir. “Azərbay”a
qoşulan “qan” tərkibi isə bir sıra türk dillərində olduğu kimi “y”səsinin təsiri nəticəsində “q” yumşalaraq
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“c”-ya keçib və bütövlükdə Azərbayqan//Azərbaycan sözü “varlı Az insanın atası, hakimi, yaxşıistlər
qırmızı, yəni Günəşlə bağlı tanrı” kimibaşa düşülməlidir.
M.Seyidov, R.Qurbanov, T.Hacıyev, E.Әlibəyzadə, Q.Kazımov, qafqazşünas İ.Şopen, Әjdər Fərzəli
az//as xalq adının “Azərbaycan” sözünün ən qədim variantlarındakı atr-adr-azr komponentlərindən
yarandığını və od məzmunu daşıdığını qeyd etmiş, professor Mahmud İsmayıl da bu fikirləri təsdiqləmişdir:
“Bilicilər Azərbaycanın “Azər” hissəsini odla bağlayırılar. Azərbaycanın qədimdə yaşayıb-yaratmış
atəşpərəst, atəşə, oda sitayiş edən övladları odu “od”, “otr”, “atr”, “atır”, “adr”, “azr”, “adzr” kimi tələffüz
etmişlər və bu, sözlərin təkamülündən yaranmışdır... Odu qoruyanlar, qoruyucular olmuşlar, odu qorumaq,
saxlamaq peşəyə, rütbəyəçevrilib, onlar Atırban – Atıran adını daşımışlar” [8, 3-4].
Mollanəsrəddinçi publisist-şair Ömər Faiq Nemanzadənin doğulduğu kənd - indiki Gürcüstanın
keçmiş Axalkalaki qəzasının Azğur kəndi, Qazax rayonu ərazisində Aznakar dağ adında, Zəngəzur
rayonunun Azoyuq düzənliyi, XI əsrin tanınmış lüğətci-alimi Mahmud Qaşğarlının doğulduğu Türküstanın
Qaşğar elinin Azıx kəndi kimi toponimlərin adında da türkdilli soyların ən ulu əcdadlarından sayılan, dilləri
bizim dilimizin kökündə dayanan “as”//”az”ların izi yaşamaqdadır. Asiya qitəsinin adını da bununla
bağlayanlar haqlıdırlar. E.Әlibəyzadə “Az+iya”,“As+iya” qitə adında, Araz//Aras//Әraz//Әras çay adında
“az” tərkibinin türk tayfasının adı olmasını, Baykal dənizinin adını isə “bəy göl”, “zəngin göl” kimi
göstərmişdir [5, 10]. Maraqlıdır ki, Azərbaycan oykonimi ilə eyni adda Lerik rayonunun Noda inzibati ərazi
vahidliyində kənd adı vardır. Ordubad rayonu ilə Ermənistanın sərhədində Azərməscidi//Azarməscidi
aşırımı, Zəngəzur silsiləsinin suayrıcısı oronimində “azər” etnonimi dəözünü göstərir ki, komponentlər
birlikdə “azərlərin sitayiş etdiyi dağ” deməkdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” qəhrəmanlarından Aruz adının mənası da M.Seyidovu çox düşündürmüşdür:
“Bizcə, “Aruz” adı“ar” və “uz” tərkiblərindən ibarətdir. “Ar”... “kişi”, “insan”, “igid” deməkdir. Çox ehtimal
ki, “uz” isə “işıq”, “yaruq”, “şua” mənalarında işlənir; çünki “uz” tərkibinə, adətən, işıqla bağlı“gündüz”,
“lduz” və bu kimi sözlərdə rast gəlirik. “Ulduz”, “gündüz” sözündəki “uz//üz” komponentinin türk dillərində
“uz”, “ız”, “us”, “oz” (Altay dilində ulduza yıld-ıs, başqırdca yold-oz, qazaqca culd-uz, noqayca yuld-uz,
tatarca yold-uz, tuvaca sıld-ıs, türkcə yıld-ız, türkməncə yıld-ız, özbəkcə yuld-uz, uyğurca yold-uz, xaqasca
cılt-ıs, şorca cıl-ıs, yaqutca sul-us və s. deyilir) fonetik variantları vardır” [13, 44].
Alimə görə, Aruz “işıq, od kişisi, od adamı” anlamındadır, “ar”ın “qırmızı”, “qırmızımtraq”
mənaları“Aruz”u “qırmızı işıq” anlamına gətirir. Oğuzlar qırmızı işıq, yəni “aruz” deyərkən günəşi, ola
bilsin ki, böyük odu göz qarşısına gətirirmişlər. Bilgin Basatın mifoloji anasının Qaba Ağac, yəni Dünya
ağacı, atasının isə türk xalqlarında Günəşin bəlgəsi sayılan qağan Aslan olması ilə igidin dünyəvi atası olan
odla, günəşlə bağlı od, işıq, qırmızı işıq adamı anlamında olan Aruz arasında qanunauyğunluq görmüş,
“Aruz” adını 2-ci ad saymış, onun ilkin adının da olması ehtimalını ağlabatan hesab etmişdir.
Bizcə, alimin fikirlərində böyük həqiqət var. Çünki xalqımızın tarixində, həyat və məişətində vaxtilə
mövcud olmuş ikinci adalma ənənəsinin izləri folklor materiallarında özünü göstərir. Məsələn, Kərəmin ilk
adı Mahmud, Әslininki Məryəm, Qəribinki Rəsul, Şahsənəmin adı Sənəmdir və 2-ci adı mifik obraz Xıdırİlyas verir. Koroğlunun ilk adı Rövşəndir. “Şəms və Qəmər” dastanında isəŞəms oğlan paltarı geyən gündən
adını Rövşən qoyur. “Dəli Çoban” dastanında Gülrux adlı qız çoban libası geyəndən sonra hamı onu “Dəli
Çoban” kimi çağırır. Çağdaş dövrümüzdəərə gedən qızın ərinin soyadını qəbul etməsi faktının kökündə də 2ci ad məsələsinə yaxınlıq var. Xalq arasında da deyilir: “Qız idim – sultan idim, ərə getdim xan oldum”.
“Kitabi-Dədə Qorqud” boylarından məlum olur ki, 2-ci ad daimidir, cəmiyyətdə yalnız bu adla tanınmaq
mümkündür: “Bəybura bəyin oğlunun birinci adı Bamsı, ikinci adıBeyrək olmuşdur” [1, 117].Araşdırmalar
göstərir ki, M.Seyidov linqvoetimoloji təhlillərindəöz tədqiqat metoduna sadiq qalır: leksem və morfemlərin
daxili məna tutumuna, nüvəsinə enir, əski ümumtürk mifik təffəkkürün qatlarına, inanclar düzümünə, eləcə
də türk dilləri ilə müqayisəsinə istinad etməklə elmi həqiqəti üzəçıxarmağa çalışır.
Basat, Qazan, Qabangüc, Buğac, Aruz və s. kimi adların uşaq doğularkən verilməsi gülüncdür,
məntiqi deyil. Deməli, eposda öz əksini tapan adlar, əslində sonrakı adlardır. Әzizxan Tanrıverdi bir sıra
eponim-ləqəblərin də Azərbaycan türkünün etnogenetik tarixində aparıcı rol oynadığını yazır: “...Kanqlı,
Uşun, Elik, Qıpçaq, Dondar, Salur kimi etnonimlər “Kitabi-Dədə Qorqud”un antroponimlər sistemində
eponim-ləqəb funksiyasındadır... Deməli, eponim-ləqəblərin tarixi-etimoloji prizmadan təhlili həm də
etnogenezimizin tədqiqidir” [14, 45].
Tədqiqatçı Әzizxan Tanrıverdi 1728-ci ildə yazılmış“Dəftəri-müfəssəli-əyaləti-Tiflis”də Dmanisi
(Başkeçid) ərazisində “Uruz yaylası”, “Uruz qışlağı” toponimlərinin adının çəkilməsinəəsaslanaraq
göstərmişdir ki,
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Aruz adıərus tayfasının adı ilə də bağlı izah olunur. Yardımlı
rayonunda Arus//Әras adlı kənd vardır ki, mənbələrdə Lənkəran qəzasında mənşəcə qıpçaq olan ərus
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tayfasının yaşadığı, qıpçaqların arasında bu tayfa adının orus//uruz formasında çəkilməsi diqqəti cəlb edir.
Dmanisi (Başkeçid) rayonunun Oruzman kənd adı da Uruz//Aruz antroponimi əsasında yaranmışdır.
Beləliklə, azərbaycanşünaslıq problemlərinin öyrənilməsindəməhz dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq,
mədəniyyətşünaslıq, tarixşünaslıq və b. elmlərin hər birinin əldə etdiyi faktlardan, nəticələrdən, ümumi
nəzəri müddəalardan istifadə etməklə həll etməyin mümkünlüyüaydın olur.
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ DİL SİTUASİYASININ TƏHLİLİ
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murseliyeva.xeyale@mail.ru
Açar sözlər: dil anlayışı, milli dil, əcnəbi dil, dil situasiyası, qloballaşma
Görkəmli türkoloq Bəkir Çobanzadə dil anlayışını və onun termin funksiyasını belə aydınlaşdırır:
“....hər millətdə təkəllüm (söyləmək-burada nitq mənasında işlənir) hadisəsinin nəticəsi olan sözlərin heyətiməcmuəsinə ağzımızdakı ət parçasının ismi verilir. Məsələn, almancada “zinge”, ruscada “yazık”,
fransızcada la langue”, italyancada “lingua”, farsidə “zəban”, ərəbdə “lisan” və nəhayət türk-tatarlarda “dil” ,
yaxud “til” həm ağzımızdakı ət parçasını, həm də təkəllümsöyləmək hadisəsini ifadə edir” [4, s.21].
Alim araşdırmalarında dilin bir çox sahələrinə nəzər yetirmişdir. O, türk və tatar dillərində söz
qıtlığının səbəblərini araşdırmağa çalışmış və qarşısının alınması istiqamətində bəzi fikirlər irəli sürmüşdür.
B. Çobanzadə mücərrəd sözlərin, sənət, elm və fənlərə məxsus təbirlərin, ictimaiyyat və hökumət təşkilatına
aid kəlmələrin əskik olmasından şikayətlənmiş və bunun səbəblərini isə ictimai mədəniyyətlərin təsiri altında
olmağımızda görmüşdür.
Dövlətin mühüm atributlarından biri onun müstəqil dilinin olmasıdır. İnsanlar dil vasitəsilə qarşılıqlı
şəkildə əlaqə yarada bilirlər. Dilə edilən hər hansı əlavələr (terminlər, beynəlmiləl sözlər, alınmalar) dolayısı
ilə, lakin olduqca güclü şəkildə mənfi təsir edir.
L.Blumfild yazır: “1928-ci ildə türklər ərəb əlifbasının əvəzinə, latın əlifbasını qəbul etdilər, onlar türk
dilində əvvəl necə danışırdılarsa, eləcə də davam etdilər. Yazını öyrənmək üçün biz dil haqqında nəyisə
bilməliyik, lakin buna pərəstiş etmək düzgün deyildir” [3,s.30].
Görkəmli dilçi bu fikirləri ilə türklərin öz soy-köklərinə bağlılığını, türk dilinin zəngiliyini, türklərin
hər-hansı təsirə məruz qalaraq öz doğma dillərindən dönməzliyini türk dünyasının nümunəvi bir cəhəti kimi
diqqətə çatdırmaq istəmişdir.
Oğuz qrupu türk dillərindən biri olan Azərbaycan dili uzun illər ərzində əcnəbi dillərin təsirinə məruz
qalmışdır. Belə ki, XI əsrdən etibarən ərəb-fars dillərinin təziqi altına düşən dilimiz XIII əsrin əvvəllərindən
etibarən ərəb və fars dilləri ilə mübarizədə qalib çıxaraq saraya, elm və ədəbiyyat aləminə yol açır və dövrün
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ədəbi dili olaraq işlənməyə başlayır. XVI əsrdə ilk dəfə doğma dilimiz Şah İsmayıl Xətainin reallaşdırdığı dil
siyasəti nəticəsində dövlət dili səviyyəsinə qaldırılır. Lakin Səfəvilər dövlətinin mövqelərinin zəifləməsi ilə
öz mövqeyini yenidən itirir.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının 1918-ci il 27 iyun tarixli qərarı ilə o zaman türk dili adlanan
Azərbaycan dilini dövlət dili elan etdi [1].Bu qərar ana dilinin dövlət dili kimi işlədilməsinə aid ilk sənəd
olmuşdur.
Sovet hakimiyyəti dövründə təkcə Azərbaycan türkcəsi deyil, bütün türk dilləri rus dilinin təsirinə
məruz qaldı. Bu dövrdə dövlət idarələrində, rəsmi yazışmalarda az hallarda istifadə edilən Azərbaycan dili
təhsil sistemində də ikinci planda dururdu. Lakin ulu öndərimiz Heydər Әliyevin apardığı gərgin işin nəticəsi
olaraq 1978-ci ildə Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 73-cü maddəsi Azərbaycan dilini dövlət dili kimi
təsbit etdi.
Azərbaycan 1991-ci il, 18 oktyabr tarixində müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlət dilinin inkişafı
istiqamətində atılmış addımlar ölkəmizdə ən təqdirəlayiq məsələlərdən biri olmuşdur. Belə ki, dilə göstərilən
qayğı dünya azərbaycanlılarının birliyinin mühüm göstəricisi idi. Bu qayğının göstəricisi olaraq imzalanmış
bir çox mühüm fərmanlar bu gün də Azərbaycan dilinin inkişafında zəmin rolunu oynamaqdadır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında”
2001-ci il 18 iyun tarixli və “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” 2001ci il 9 avqust tarixli fərmanları, 2002-ci ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət dili
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu dilimizin hüquqi statusunu, onun işlənməsi, qorunması və
inkişafı üçün zəruri olan tədbirləri müəyyənləşdirmişdir [5].
Ölkə predizdentinin ana dilimizə qayğısının nəticəsi olaraq bugun türk dilləri içərisində öz xüsusi
statusu ilə seçilən Azərbaycan dilinin yüksək səviyyədə inkişaf yoluna qədəm qoyması göz önündədir. Dilin
bütün səviyyələri üzrə aparılan tədqiqatlar oğuz qrupu türk dilləri içərisində Azərbaycan dilinin kənar
qüvvələrin təsirindən necə uğurla qorunaraq müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxmasınının əyani sübutudur.
İşğalçı dövlətlərin apardığı dil siyasətinin nəticələri uğursuz olsa da, dilimizdə bəzi alınma kök və budaq
morfemlərin sabitləşdiyini də müşahidə edirik. Bu alınmaların bir hissəsi mənbə dildə olduğu kimi dilimizdə
işlənir, bir qrupu isə dilimizin orfoqrqfiya prinsiplərinə uyğunlaşdırılaraq istifadə edilir. Dil situasiyasının
təhlili göstərir ki, yaxın gələcəkdə dilin öz daxili imkanları hesabına semantik yolla söz yaradıcılığından
istifadə etməklə bu alınmaları dildən sıxışdırıb çıxartmaq və yaxud miqdarını azaltmaq olar.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
"Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin
inkişafına dair Dövlət Proqramı" işlənib hazırlanmış və orada bir sıra konkret vəzifələr müəyyən
edilmişdir [5].
Həmin vəzifələrdən biri dilimizin təkmilləşmiş və yeniləşmiş qrammatikalarının
yazılmasıdır.Hal-hazırda Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu sürətlə inkişaf etmiş, təkmilləşmiş
və zənginləşdirilmişdir. İndi qrammatik kateqoriyaların tədqiqi istiqamətində yeni yanaşmalar
meydana gəlir, məsələn, qrammatik kateqoriyaların funksional-semantik tərəfi öyrənilir. Funksionalsemantik sahədə bir sıra kateqoriyaların- qraduallıq, temporallıq, intensivlik, emosionallıq və s.
təbiəti, məzmun və ifadə imkanları nəzərdən keçirilir.
Fransızca bütün, hərtərəfli, bütöv mənasını verən "global” sözülatın mənşəli “qlobal” sözündən olub
“yer kürəsini bürüyə bilən, əhatə edən” mənasını verir. Bu kontekstdə qloballaşma – bütün yer kürəsinə aid
hadisənin, prosesin baş verməsi kimi izah oluna bilər.
Qloballaşma dildən yan təsirsiz keçməmişdir. Qloballaşma obyektiv olaraq baş verən qarşısıalınmaz
prosesdir. Biz bu prosesin qarşısını ala bilmərik. Әn yaxşı halda biz qloballaşma şəraitində milli mənliyimizi,
mentalitetimizi, dilimizi qoruyub saxlamağın yollarını axtara bilərik.
M.Ә.Mahmudov qeyd edir ki, “qloballaşmanı doğuran səbəblər kimi dünya iqtisadiyyatında,
siyasətində, mənəviyyatında gedən inteqrasiya, birlik meyilləri (Avropa İttifaqı, Avropa Birliyi, Ümumi
bazar, MDB, GUAM və s.), informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı, internet şəbəkəsinin getdikcə
daha çevik və əhatəli olması, dəyişən dünyada ingilis dilinin rolunun və nüfuzunun artması göstərilə bilər”
[2,s.35].
Qloballaşmanın dilə həm müsbət, həm də mənfi təsirləri vardır. Bu prosesin dilə müsbət təsiri
nəticəsində bir sıra məsələlər öz həllini tapmaqdadır. Onlardan bəzilərinə nəzər salaq:
1. Qloballaşma şəraitində dilçiliyin inkişafı ilə bağlı ölkə prezidentinin sərəncamlarına əsasənbir sıra
dərsliklər latın qrafikası ilə yenidən nəşr edilir.
2. Dilə antroposemantik yanaşma əks etdirilir.
3. Bir sıra funksional-semantik kateqoriyalar üzə çıxarılır və tədqiq edilir, bu isə yeni funksional
qrammatikaların yazılması üçün baza rolunu oynayır.
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4. Azərbaycan dilinin müasir vəziyyəti, funksional üslubları və nitq mədəniyyəti, qədim türk yazılı
abidələrinin dili, ayrı-ayrı klassiklərin dili, eləcə də respublikada və respublikadankənar ərazilərdə Azərbaycan dilinin və şivələrinin öyrənilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir.
5. Azərbaycan dilinin dünya dilləri sırasında yerinin müəyyənləşdirilməsi, ana dilimizin Azərbaycanda
yaşayan azsaylı xalqların dilləri ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsi, türk dillərinin fonetik, leksik və qrammatik
quruluşunun müqayisəli tədqiqi, türk (Azərbaycan) mənşəli onomastik vahidlərin tədqiqi dilçiliyimizin
qarşısında duran vacib məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə bir sıra işlər görülür.
6. Azərbaycan dili leksikasının öyrənilməsi, Azərbaycan dilinin izahlı, ensiklopedik, ikidilli və
çoxdilli tərcümə lüğətlərinin, eləcə də terminoloji lüğətlərinin tərtibi, terminologiyanın tarixi və inkişaf
qanunauyğunluqlarının araşdırılması və s. məsələlərə diqqət yetirilir.
7. Azərbaycan dilinin internet məkanında işlənməsinin tətbiqi-linqvistik texnologiyalarının
hazırlanması, dilçiliyin dünya elmi kontekstində öyrənilməsi də günümüzün vacib məsələlərindəndir.
Qloballaşmanın zərərli təsirləri nəticəsində milli dillərin işləkliyi getdikcə azala bilər, xalqın genetik
bağlılığı (tarixi qohumluğu) pozula bilər, eləcə də bir çox azsaylı xalqların dilləri yox ola bilər, adətənənələr, vərdişlər unudula bilər. Hal-hazırda dövlətlərarası beynəlxalq münasibətlər dillər arasında mövcud
əlaqələrin günü-gündən geniş vüsət almasına şərait yaradır. İnsanlar kommunikasiya məqsədilə əcnəbi
dillərdə ünsiyyətə meyllənir, lakin xarici dildə danışmaq vərdişi hər zaman karlı olmamışdır. Belə ki, əgər
xarici dili öyrənən şəxs həmin dildə özünü ifadə edib ünsiyyət qura bilirsə, onu həmin dilin əcnəbi danışanı
hesab etmək olar. Bəzən isə xarici dildə danışan şəxs danışdığı xarici dilə o dərəcədə yaxşı yiyələnir ki, bu,
onu həmin dildə özünün doğma dili kimi danışanlardan seçilməz edir. Dil dəyişmənin belə halları bəzi
insanların öz ana dillərində danışmaqdan əl çəkməsi, onu xarici dillə əvəz etməsi ilə nəticələnir. Xarici dilin
kamil öyrənilməsi ana dilinin itirilməsi ilə müşayiət olunmursa, bu, bilinqvizm (ikidillilik), yəni hər iki dilə
ana dili kimi yiyələnmə ilə nəticələnir. Adətən ikidilli olan şəxs özünün ikinci dilinə uşaqlıqda yiyələnir.
Qeyd edək ki, qloballaşma prosesinin mənfi tərəfləri dildə özünü dərhal büruzə vermir, bu proses tədricən
baş verir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın
tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında” 23 may 2012 ci
il və “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi haqqında” 29 may 2012-ci il tarixli sərəncamlarının icrası ilə əlaqədar AMEA Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunda 2012-ci il dekabrın 13-də “Ölkədə Dil Situasiyası” mövzusunda Respublika elmi
konfransı keçirilmişdir.
Dil situasiyası dedikdə, həyatın, varlığın cəmi nəzərdə tutulur, burada ərazi-sosial münasibətlər və
funksional əlaqələr, coğrafi-regional yaxud siyasi-administrativ əlamətlər əsas yer tutur. Bu baxımdan dil
situasiyası sosiolinqvistikanın predmetidir. Sosial-kommunikativ sistemin komponetləri arasındakı
funksional münasibətlər dil situasiyasını formalaşdırır. Dil situasiyası anlayışı, adətən, böyük dil cəmiyyətlərində- ölkə, region və respublikalarda dəyişkən xarakter daşıyır.
Dil situasiyasında qloballaşmanın bəzi sahələrdə müsbət təsiri artıq hiss olunmaqdadır. Dünyada, eləcə
də türk dünyasında ortaqdil, ortaq əlifba və vahid qayda-qanun tərtib edilməsi ilə bağlı bir sıra layihələr
hazırlanır, konfranslar təşkil edilir və müzakirələr aparılır.
Ortaq dil, ortaq terminologiya, ortaq əlifba sahəsində gedən müzakirələri də qloballaşmanın təsiri
hesab etmək olar. Konkret dil beynəlxalq səviyyəyə çıxmaqda çətinlik çəkir, təkbaşına özünü qorumaq
iqtidarında deyil. Dil ailəsi toplumunda vahid dil funksiyasında müqavimət daha effektli olardı. Ortaq türk
dili, ortaq türk əlifbası və ortaq türk terminologiyası və s. bu qəbildən olan məsələləri “yarımqloballaşma
meyli” kimi səciyyələndirmək olar [2,s.37].
Lakin qloballaşma əks prosesi də doğurur – fərdiləşmə, xüsusiləşmə, regionlaşma, mərkəzdənqaçma
və s. Belə ki, ana dili müqavimət göstərir, yox olmaq istəmir, xalq öz adət-ənənələrini, milli mentalitetini,
varlığını qoruyub saxlamaq üçün mübarizə aparır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, türk dünyasını kənar
qüvvələrdən qorumağın ən vacib üsullarından biri ortaq türk dili və əlifbası layihələrinin reallaşdırılmasıdır.
Dil situasiyası bir sıra sosial problemlərlə üzləşir. Məsələn, qlobalaşma kimi bir hadisə dilə öz təsirini
göstərir. Bu proses hər hansı bir ölkədə iki aspektdə gedir. Qərbin hegemonluğu nəticəsində ingilis dilindən
müasir Azərbaycan dilinə keçən sözlərin şəbəkəsi genişlənir. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində həyat sferasına uyğun dəyişmə baş verir. Və yaxud latınlaşma prosesi, latın əlifbasına keçid bir çox aparıcı türk dilləri
ilə müqayisədə müasir tatar dilində ləngiyir.
İ.B.Kazimov öz tədqiqatlarında qeyd edir ki, Azərbaycanda dil situasiyasının tarixi mərhələləri hələ
də öyrənilməmişdir. Müasir Azərbaycanda da dil situasiyası mürəkkəb və eynicislidir. Ölkədə 2 dilin- rus və
Azərbaycan dillərinin münasibəti hələ də əvvəlki dövrlərdən fərqlənmir. Bir qədər rus dilinin işləkliyi azalsa
da, yenə də dövlət idarələrində rus təhsillilər fəaliyyət göstərir. Hazırda Azərbaycan mühitində dil situasiyası
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kimi ingiliscə və türkcə iştirak edir. Sanki bəzən dilimiz ingilis dilinin “yedəyində gedir”. Fərdi ikidillilik
Azərbaycanda əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi kütləvi xarakter daşımır. Dil situasiyasının aspektləri də ölkədə
dəyişdirilmişdir.Sovet dövründə ana dilini (Azərbaycan dilini) kasıb sayanlar rus dilində öz övladlarını təhsil
almağa vadar edir, belə məqamda həmin uşaqlar milli keyfiyyətlərdən uzaq düşür, məhrum olurdular. Bu
fakt bir sıra ölkələrdə dövlət səviyyəsində həyata keçirilirdi. Məsələn, SSRİ dağılandan sonra 1994-cü ildə
Belorusiya prezidenti A.Q. Lukaşenko tərəfindən belə bir ifadə səslənmişdir: «По-белорусски нельзя
выразить ничего великого Белорусский язык-бедный язык. На свете есть только два великих языкарусский и английский» [2,s.95].
Qloballaşmanın sürətli axarına düşən Azərbaycan bu prosesdən ümumbəşəri dəyərləri əxz etsə də,
özünün tarixi-mədəni keçmişindən gələn milli-mənəvi dəyərlər sistemini və ənənələrini də qorumağa çalışır,
hətta bütün dünyaya türk mədəni dəyərlərini təbliğ etmək və yaymaq istiqamətində bir sıra işlər görür. Belə
ki, XXI əsrdə Azərbaycan bir çox beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etmişdir. Bunlardan 57-ci Avroviziya
mahnı müsabiqəsi və dünya tarixində ilk dəfə keçirilən Avropa Oyunları xüsusilə fərqlənir. 2009-cu il üçün
Bakı şəhəri və 2018-ci il üçün Naxçıvan şəhəri "İslam mədəniyyətinin paytaxtı" seçilib. Şəki şəhəri 2016-cı
ilüçün "Türkdünyasınınmədəniyyətpaytaxtı", Gəncə şəhəriisə "Avropagənclərpaytaxtı" seçilib [6].
Nəticə olaraq qeyd edək ki, qloballaşma dövründə dil situasiyasının təhlili göstərir ki, qloballaşma bir
tərəfdən ümumi bəşəri dəyərlərin yaranması şəklində təzahür edirsə, digər tərəfdən sıx qarşılıqlı əlaqələr
inteqrasiya prosesinin güclənməsinə, milli mədəniyyətlərin, eləcə də dillərin sıxışdırılmasına gətirib çıxarır.
Beləliklə, qloballaşma ünsiyyət ehtiyacı (ortaq dil modelləri), dil müstəqilliyi və milliliyi qorumaq meylini
aktuallaşdırır.
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İnsan dili öyrənməyi dünyaya gəldiyi ilk gündən bacarır. Bu bacarıq insanı digər canlılardan
fərqləndirən əlamətlərdəndir. C.Syörl yazır ki, əqli fenomenlər neyrofizioloji aktivlik səviyyəsində beynin
xüsusiyyətləridir[4, s. 16]. O, mikro və makro səviyyələrlə müqayisə apararaq bildirir ki, makrosəviyyədəki
əlamətlər mikrosəviyyənin əlamətləri ilə şərtlənir. Әqli fenomenlər də sinir hüceyrələri ilə şərtlənir. Bu da
onu ifadə edir ki, koqnisiya beyindən idarə olunur [5, s.48].
İnsan fəaliyyətini idarə edən mərkəzi sinir sistemidir. İnsanın danışması da beyinlə idarə olunur.
Beyində mövcud olan konseptlər insanın danışığı ilə reallaşır. Dil fəaliyyəti neyrobioloji baxımdan insan
beyninin struktur və funksional qanunauyğunluqlarında təsbit olunur. Dil koqnitiv sistem olaraq mücərəd,
beyində fizioloji bazisdən yuxarı səviyyədə mental fenomen kimi xüsusi qaydalar şəklində təsvir oluna bilir.
Dildə mövcud olan söyləmləri və ya ifadələri insanın koqnitiv fəallığının və fəaliyyətinin izləri kimi
şərh etmək olar. İnsanın dil bilgisi koqnisiyanın subsistemi kimi götürülür. Bu zaman mental bilgi sisteminin
inherent xüsusiyyətləri, onun başqa koqnitiv subsistemlə qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə alınır.
Hər bir sağlam insan öz ana dili ilə yanaşı, həm də digər bir və ya bir neçə dili öyrənə bilər. Öyrənilən
dildən, yaxud dillərdən fərqli olaraq, insanın koqnisiya sistemi daimi olaraq fəaliyyətdədir.
Hazırda sürətlə inkişaf edən dünyada adamların çoxu ikinci dili öyrənməkdə maraqlıdır. Xüsusilə də
ingilis dili çox insanın ikinci ana dili hesab edilir.
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Məlumdur ki, ingilis dili çox məhsuldar dildir. İingilis dili dünyada ən geniş yayılmış dillərdən biri
hesab edilir. Hazırda dünyada ingilis dilində 427 milyondan çox insan danışır [3, s. 89]. Bütün ölkələrdə
ingilis dilinin rolu birmənalı şəkildə qəbul edildiyindən o, qlobal dil hesab edilir.
İngilis dilinin qlobal dil kimi digər ölkələr tərəfindən qəbul edilməsinin iki yolu var: rəsmi dil kimi
təsbit edilir və təhsildə birinci rəsmi dil sayılır. Bəzi hallarda bu konstitusiyada ayrıca maddə ilə ikinci dil
kimi təsbit olunur. Dünyanın 70 ölkəsində ingilis dili xüsusi statusu olan dil kimi qəbul edilmişdir. Bunların
arasında Qana, Nigeriya, Sinqapur, Hindistan və s. kimi ölkələrin də adları vardır. Bu baxımdan ingilis dili
digər dillərdən - fransız, alman, ispan və ərəb dillərindən çox irəlidədir.
Hazırda ingilis dili dünyanın 100 ölkəsində xarici dil kimi tədris olunur. İngilis dili Çində, Rusiyada,
İspaniyada, Misirdə və Braziliyada, elə Azərbaycanın özündə də əsas xarici dil kimi tədris olunur.
Hər gün dildə yeni sözlər yaranır və dilin lüğət tərkibinə daxil olur. Bu cür sözlərin çoxu leksikləşmiş
sözlər hesab edilir. Dildə yeni söz yaradan zaman müxtəlif sözdüzəlmə üsullarında istifadə edilir. Onların
bəziləri leksik baxımdan çox üstünlük təşkil edir. Məsələn, dildə düzəltmə, mürəkkəb, tərkibi sözlərin
yaranması və dildə işlədilməsi çox yayılmış haldı. Dildə yeni sözlərin yaradılması zamanı başqa dillərdən
sözalma, sözlərin qısaldılması, birləşdirilməsi, nitq hissələrinin fərqli şəklildə işlədilməsi və s. müşahidə
edilə bilər. Söz yaradılmasının bu üsulları dildə çox işlədilir. Müşahidələr göstərir ki, gələcəkdə iki dildə eyni
sözlərin işlədilməsi üstünlük təşkil edəcəkdir. C.Gampers yazır ki, gələcəkdə bilinqualların eyni sözü
müxtəlif dillərdə işlətməsi dilin lüğət tərkibinin çox hissəsini təşkil edəcəkdir [3, s. 15].
Söz müstəqil, ən kiçik məna daşıyan dil vahididir. Sözün cümlədə hərəkətliliyi, konkret funksiya
daşıması, sözdüzəltmə və sözdəyişmə modellərində iştirak etməsi, konkret semantik və ya qrammatik
quruluşa malik olması onun əsas elementlərindən hesab edilir.
Cümlədə işlədilən hər bir sözün öz mənası vardır. Sözün forması ilə mənası arasındakı əlaqə
ixtiyaridir. F.de Sössür yazır ki, işarələyənlə işarələnən arasında birbaşa əlaqə müşahidə olunmur. Әks halda,
eyni reallıqlar müxtəlif dillərdə müxtəlif cür səslənərdi. Səs təqlidi ilə yaranan sözlərdə bu bağlılıq müşahidə
oluna bilər.
İki və daha çox etnik qrupların bərabər yaşadığı bölgələrdə adətən iki dildə danışılır. Məsələn, Oradea
şəhərində həm rumin, həm də macar dillərində danışılır. Yaxud Mulhaus şəhərində həm alman, həm də
fransız dilindən istifadə edilir. Ümumiyyətlə, adətən sərhəd baxımından bir-birinə yaxın olan ərazilərdə
birdən daha çox dildən istiafdə edilir.
Dil həmişə müəyyən mədəniyyətin, millətçilik və vətənpərvərlik ilə əlaqəli olan simvolların və onların
tətbiqlərin bir hissəsi hesab edilir. Bəzi rəsmi bilinqvizm ərazilərdə bəzi insanlar özlərinin hesab etmədikləri,
yaxud daha çox millətçi ruhda olan insanlar işlətmək istəmədikləri dildə danışmaqdan, hətta suala cavab
vermnəkdən belə boyun qaçıra bilərlər.
Bu vəziyyət iki mədəniyyətin dinc yanaşı yaşadığı ehtimal olunan bölgələrdə çox zaman mədəni və
siyasi gərginlik problemlərinin yaranmasına səbəb ola bilir. Qeyd edək ki, iki və daha çox dilin rəsmi olaraq
tanındığı, yaxud qəbul edildiyi ölkələrdə adətən keçmiş tarixi hadisələrin təsirini hiss etmək olur.
İki dildən istifadə iki fərqli mədəniyyətə aid olma deməkdir. Bu da bilinqualınşəxsiyyətinətəsiredir.
Digərtərəfdən, müəyyənmədəniyyətintanıdılmasıhəminmədəniyyətindilinintəbliğinitələbedirki, bu da dillərin
inkişafıbaxımındanolduqca əlverişlidir.
Bilinqual olmağın üstünlüklərini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:
1. İnsan fərqli dillərdə danışmaqla “müxtəliflikdə birlik” tələbatını ödəmiş olur.
2. İkidillilik o, deməkdir ki, bilinqual müəyyən ölkələrdə yaşamaq hüququ qazanır və həmin ölkələr
tərəfindən də qəbul edilir. Məsələn, Honq Konq bilinqual şəhərdir. Onun əhalisi həm ingilis, həm də kanton
(kantonis – Çin dilinin dialektlərindən biri) dillərindən istifadə edirlər. Həmin ölkənin qanunları artıq hər iki
dili şəhərin rəsmi dili kimi qəbul edib [1, s. 7].
3. Biliunquallığın bir üstünlüyü də odur ki, bilinqual insanlar monolinquallara nisbətən özlərinə daha
çox inamlı olurlar. Onlar istənilən vaxt fikirlərini çatdırmaq, yaxud demək istədiklərini ifadə etmək üçün
fərqli dillərə keçid edə bilərlər. D.Krisatl yazır ki, bilinquallarda koqnitiv qabiliyyət daha çox inkişaf etmiş
olur [2, s. 90].
Bilinquallarda müşahidə olunan koqnitiv diqqət və dilləri çarpazlaşdırmaq qabiliyyəti onların
cəsarətli olmağını təmin edir və onları iki dildən daha artıq dil öyrənməyə həvəsləndirir. Bunla bağlı olaraq
F.Veysəlli yazır ki, iki dildə olan bilikləri bilinqualın daha çox dil öyrənə bilmək qabiliyyətini formaşdırır
[5, s. 70].
Bilinqual olmağın beyinə müsbət təsir var. Araşdırmalar göstərir ki, bilinquallığın koqnitiv faydaları
olduqca çoxdur. Psixolinqvist Q.Markus yazır ki, ana dili ilə yanaşı, ikinci dildə danışmağı, həmçinin
düşünməyi bacaranların daha yaxşı diqqət qabiliyyəti var [1, s. 9]. Onlar monoliquallara nisbətən bir neçə
190

əqli işin öhdəsindən gələ bilərlər. Amerika Bilinqual cəmiyyətinin araşdırmalarına əsasən bilinqual olan
insanlarda ünsiyyət daha yaxşı alınır və bu cür insanlar adətən bir-birlərilə dahayaxşı yola gedə bilirlər.
4. Bilinquallıq insanlara daha yaxşı təhsil əldə etməyə imkan verir.
Yuxarıda göstərilən idraki faydaların bir çoxu, ikidilli şəxslərin məktəbdə və ya sonrakı təhsildə
üstünlüklərinin olduğunu da iddia etməyə əsas verir. Bir çox araşdırmalar göstərir ki, ikinci dildə
danışanlarda diqqət pozğunluğu daha az müşahidə olunur və onlar işlərinə daha çox diqqət yetirirlər. Hətta
ikinci dillərində təhsil alan bilinqual uşaqların doğma dillərində belə monolinqual tələbələrdən daha üstün
olduqları müşahidə olunur.
Son zamanlarda aparılmış Millennum bilinqual tədqiqatı bilinqual uşaqlar üçün təhsildə bir çox
fayda müəyyən etmişdi. Onların araşdırmaları göstərir ki, ikinci dildə təhsil alan uşaqlar əvvəlcə üç, dörd və
beş yaşlarında geridə qalsalar da, tezliklə yeddi yaşında həmyaşıdlarını qabaqlayır və daha da üstün olurlar.
5. Müasir zamanın göstəricilərindən biri də odur ki, çox dildə danışabilmə qabiliyyəti iş yerlərində
yüksək qiymətləndirilir.İkinci bir dildə danışmağın çox sayda məşğulluq faydası müəyyən olunub. İkidilli
olmaq, hansı dildə danışdığınızdan asılı olaraq daha çox iş imkanlarının olması deməkdir. İş yerində ünsiyyət
vacibdir və daha çox şirkətlərdə, xüsusən də beynəlxalq ofislərdə ikidilliyi yüksək prioritet hesab edirlər.
Turizm, jurnalistika və tərcümə kimi sürətli böyüyən sahələr ikidilli işçilərə böyük dəyər verir. CVdəki əlavə dilləri bilmək qabiliyyəti biliquallara işə başlamaq üçün daha yaxşı bir şans verə bilir.
6. İkili olmağın sağlamlığa faydaları da sübut olunub. İkidilli olmağın sağlamlığa xeyir verdiyini sübut
edən bir çox tədqiqat aparılmışdır. Son zamanlarda aparılan araşdırmalar bilinquallığın alzema xəstəliyinin
başlanğıcını gecikdirə biləcəyinə dair artan bir dəlil olduğunu tapıb. İki dilli olmağın digər üstünlükləri
arasında beyinin daha sürətli hərəkəti, stress səviyyəsinin aşağı olması kimi şeylər var.
Beyin zədələnməsi və ya neyronal zədələnmənin, yüksək təzyiq nəticəsində beyin toxumalarının qanla
təmin edilməməsinin nəticəsi olaraq insanlarda dil pozuntuları müşahidə edilir. Hazırda neyroligiyada 3
fundamental koqnitiv yanaşma müəyyən edilir: aqnoziya, apraksiya və afaziya [5, s.52]. Bilinqual insanlarda
bu xəstəliklərin az müşahidə olunması müşahidə edilib. Alimlərin qənaətinə görə, bu onların beyinlərinin
neyronal qanunauyğunluqları ilə bağlıdır. Doğrudur, hələ də bilinqualların beyinlərinin mental fəaliyyətini
tam ifadə edən bir xarakteristika yoxdur, lakin bu sahədə işlər aparılmaqdadır.
Beyinin fəallığı fiziki-fizioloji proseslərdən ibarətdir. Bu gün bu sahədəki tədqiqatların neyrologiya və
koqnisiya elmlərinin müdaxiləsinə ehtiyacı böyükdür.
7. Birdən çox dildə danışmaq insanları daha açıq fikirli edir. İkitərəfli olmağın faydalarından biri
dünyanı fərqli yollarla görmək deməkdir. Bəziləri hətta iki fərqli dildə danışmağın bəzən iki fərqli şəxsiyyətə
sahib olmaq kimi hiss edə biləcəyini söyləyirlər.
Belə bir ifadə var: “Ana dilindən başqa bir dili bilmək, ikinci ruha sahib olmaqdır”. İkidilli olmağın
faydalarından biri dünyanı fərqli yollarla görmək anlamını da ifadə edə bilir [1, s. 8].
8. İkidilli insanlar davamlı dəyişməyə vərdiş etmiş olurlar. Bu o anlamı ifadə edir ki, onlar ətraf
mühitdəki dəyişikliklərdən daha az təsirlənir və yeni şeylərə və yeni təcrübələrə daha açıq fikirli olurlar,
çünki onsuz da onlarda dünyaya birdən çox baxış olur.
9. Xarici dildə danışmaq səyahət edərkən çox faydalı ola bilir.Әlbəttə ki, dildə danışmadan da bir çox
ölkəni gəzə bilərsiniz. Lakin ziyarət etdiyiniz yerin yerli dilində danışsanız, nə qədər təcrübə əldə edə
biləcəyinizi düşünün. Hər hansı bir lüğətə, yaxud tərcümə proqramına ehtiyac yoxdur. Yerlilərlə ünsiyyət
qurmaq və dilə və mədəniyyətə can atmaq səyahət təcrübənizi daha da xoş edə bilər.
10. Bilinqual olmaq insanlara yeni sosial imkanlar verir. İki dildə danışmaq yeni insanlarla tanış
olmaq və müxtəlif hobbi və fəaliyyətlərindən zövq almaq üçün daha çox fürsət deməkdir. Digər
mədəniyyətlərdən olan insanlarla ünsiyyət qurmaq böyük sosial üstünlükdür və bilinquallara həyatda kifayət
qədər çox imkan yarada bilər.
11. Birdən çox dil bilmək əlavə dilləri öyrənməyə də həvəs yaradır. İki dilli olmağın inanılmaz bir
faydası odur ki, əlavə dilləri asanlıqla öyrənə bilərsiniz. Çünki dil bilikləri bir-birini gücləndirir. Beləliklə,
artıq ikinci bir dil öyrənmisinizsə, üçüncüsünü də öyrənə bilərsiniz, çünki dil öyrənmək dilöyrənmə
bacarıqlarının ötürülməsi deməkdir.
12. Bilinqual olmaq ikidilli uşaqları yetişdirmək deməkdir. Övladlarınıza ikinci bildiyiniz dili öyrədə
bilmək yaxşı bir üstünlükdür! Övladlarınız da əldə etdikləri ikinci dildə danışabilmə qabiliyyətini öz
övladlarına ötürə biləcəklər ki, bu da növbəti nəsillərin daha üstün olacağının göstəricisidir.
13. Әgər siz bilinqualsınızsa, o halda sizi tək (kiçik; azlıq) hesab etmək olmaz. Әn böyük yanlış
təsəvvürlərdən biri ikidilliyin nadir bir fenomen olmasıdır. Әslində ikidilli olmaq azlıq ifadə etmir, yaxud
azlıq göstəricisi deyil. Dünyanın yarıdan çoxu gündəlik olaraq birdən çox dildə danışır. Dünyanın bir çox
ölkəsində ikidilli olmaq əslində norma hesab olunur və əminik ki, bu hal dünya olduqca davam edəcəkdir.
Hər kəsin ikinci dil öyrənmək və ikidilli olmağın faydalarını bilmək şansı olmalıdır.
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Dil və təfəkkür iki müstəqil sahə olmaqla yanaşı bir-biri ilə sıx bağlıdırlar. Bu mövqeyə görə dünyanın
iki, konseptual və linqvistik mənzərəsi fərqləndirilir. Son illərin dilçilik tədqiqatlarında dünyanın konseptual
və dil mənzərəsininqarşılıqlı əlaqəsi məsələsinə artan marağı müşahidə edirik.
Müasir alimlər, bu dünya modellərinin qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə alaraq, birincisini "düşüncə dili",
"beynin dili" olaraq müəyyən edirlər. Dil ilə tanışlıqdan əvvəl, insan müəyyən dərəcədə dünya ilə tanış olur,
onu tanıyır. Təbii dil bizim dünya haqqında təsəvvürlərimizin əks olunduğu forma olmaqla yanaşı, həm də
bir insanın biliklərini əldə etməsi, ümumiləşdirməsi və cəmiyyətə ötürməsinin başlıca vasitəsidir. İstənilən
biliklər, o cümlədən ümumi biliklər (bacarıqlardan fərqli olaraq) müəyyən dil forması tələb edir. Bu yolda
psixolinqvistikanın maraqları koqnitiv psixologiya və inkişaf psixologiyasının vəzifələri ilə üst-üstə düşür.
Reflektiv təfəkkürün obyektiv gerçəkliklə qarşılıqlı əlaqəsi öz növbəsində dil və ətraf aləmin qarşılıqlı
əlaqəsi problemini ümumi dilçilik problemləri arasında ön plana çıxarmışdır. Dünyanın linqvistik mənzərəsi
vasitəsilə dil təfəkkürünün problemlərini dərk etmək, dil və milli mədəniyyəti əlaqələndirmək və diskursiv
koqnitiv struktur baxımından əks etdirmək zərurəti linqvistikada yeni koqnitiv, diskursiv paradiqmanın
peyda olması ilə yaranmışdır. [2]
Elmi araşdırmalarda dil bir etnik qrupun spesifik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün universal
bir vasitə kimi başa düşülür. Etnik təfəkkür dil və mədəniyyət sahəsində müasir tədqiqat obyektidir. Etnos
özündə lokal mədəniyyəti ehtiva edir. Hal-hazırda milli mədəniyyət elementlərinin intepretasiyası (şərhi)
üçün müxtəlif konsepsiyalar mövcuddur.Təfəkkürün etno-spesifik xüsusiyyətləri bir neçə təfəkkürün
qarşılıqlı əlaqəsi zamanı üzə çıxır.
İnsan- idrak subyekti olaraq müəyyən bir bilik sisteminin, fikir, obyektiv reallıq haqqında
təsəvvürlərin daşıyıcısıdır. Bu sistemin “dünyanın mənzərəsi”, “dünyanın konseptual sistemi”, “dünya
modeli”, “dünyanın təsviri” kimi fərqli adları var və fərqli aspektlərdən nəzərdən keçirilir.
“Dünyanın mənzərəsi” anlayışı insanı və onun həyatının xüsusiyyətlərini, dünya ilə qarşılıqlı
əlaqəsini, onun dünyada mövcud olmasının başlıca şərtləriniəks etdirən fundamental anlayışlardan biridir.Bir
çox müasir dilşünasların fikrincə, dünya mənzərəsi insanın dünyagörüşünün əsasını təkşil edən və insanın
bütün mənəvi fəaliyyətinin nəticəsi olan dünyanın ilkin qlobal mənzərəsidir. [3]
Dünya mənzərəsi obyektiv reallığın subyektiv obrazı kimi simvolik formalarda obyektivləşir.O,
insanın idrak fəaliyyəti və öz təfəkkürünü əks etdirmə qabiliyyəti sayəsində yaranır. Məhz dil anlayış və
dəyərlər sisteminin yaranmasına təsir göstərir.
E. Sepir və B. Uorf"real dünya"nın əsasən düşünülmədənmüəyyən bir sosial qrupun dil vərdişləri
əsasında qurulduğunu iddia edirdilər. Yəni, reallıq dili müəyyənləşdirmir, əksinə, dil hər dəfə reallığı yeni bir
şəkildə ayırır. Beləliklə, insanlar yalnız obyektiv və ictimai fəaliyyət dünyasında yaşamır, eləcə də
əhəmiyyətli dərəcədə müəyyən bir cəmiyyət üçün ünsiyyət vasitəsi olan konkret bir dilin təsirinə məruz
qalırlar. “Real dünya” şüursuz formada müəyyən qrupun dil normaları əsasında qurulur. Belə bir sual
yaranır: bir insan dünyanı birbaşa empirik yolla dərk edir yaxud onu özü "qurur"? Bir insanın ətraf dünyanı
qavramasına olan subyektiv mövqeyi reallığın dərk olunmasında əhəmiyyət kəsb edir və bu prosesdə dilin
funksiyası, insanın təfəkküründə canlanan dünyanı qurmaqdır.
Təfəkkürlərin qarşılıqlı təsir mexanizmlərini öyrənərkən, müvafiq linqvo-mədəni birliyin
nümayəndələrinin dünyanı dərketmə prinsiplərinə əsaslanmaq lazımdır. Dünyanın mental mənzərəsini əks
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etdirən dil mənzərəsinin tədqiqi problemi linqvistik kulturalogiyanın başlıca məsələsidir və burada dil
etnosun maddi və mənəvi mədəniyyətinin “güzgüsü” olaraq araşdırılır. Humbolt dil və təfəkkür arasındakı
sıx əlaqənin olduğunu iddia edən ilk alimlərdən biri idi. Müxtəlif millətlərin dil sistemlərini araşdıran alimin
fikrincə, dillər arasındakı fərqlər təkcə səs və işarələrlə məhdudlaşmır və bu fərqləronların dünyagörüşündə
də özünü göstərir.[1, 156-180]
Dil və dil daşıyıcılarının mədəniyyəti arasındakı əlaqəni psixoloji interpretasiya baxımından təhlil
edərkən dilin mövcud olduğu mühiti də nəzərə almaq lazımdır. Dilin genezisinə dil mühitindən kənarda
baxıla bilməz.Rus tədqiqatçısıV. A. Avronin (Valentin Avronin)ətraf mühiti müxtəlif- ailəvi, sosial, etnik və
ya ərazi münasibətlərinə sahib olan bir cəmiyyət növü kimi müəyyən etmişdir. Dil mühitinin aşağıdakı
növləri fərqləndirilir: ailə-məişət, sənaye, sosial qrup, regional, milli, millətlərarası, ümumbəşəri və s.
Milli təfəkkür hərşeydə- leksik vahidlərin semantikasında, müəyyən qrammatik kateqoriyalarda,
sintaktik və morfoloji qurluşların formasında, dilin söz quruculuğunda və s. öz əksini tapır. Buna nümunə
olaraq fərqli millətlərin öz dillərində necə salamlaşdığını nəzərdən keçirək. Məs. azərbaycanlılar görüşərkən
“Salam”, qazax dilində insanlar “Сəлеметсіз бе!”, ruslar isə “Здравствуйте”deyirlər. Və bu ifadələri ayrayrılıqda araşdırsaq hər birinin kökündə “sağlamlıq” anlayışının olduğunu görərik. Bu isə, slavyan və türk
dünya mənzərəsində sağlamlığın necə önəmli olduğunu göstərir. Bundan başqa çin dilində ənənəvi
salamlaşma üçün istifadə olunan “你吃了吗?” (Nǐ chīle ma) ifadəsini tərcümə etsək mənasının “yemək
yemisiniz?” olacaqdır. Belə bir qeyr-adi salamlaşma tərzinin səbəblərini araşdırsaq, Çin tarixində uzun
müddət insanların aclıq çəkərək öldüyünüvə ona görə də yeməyə bu qədər önəm verdiklərini anlayarıq.
Müasir kulturaloji anlayışlar kontekstində dillərin dünya mənzərəsinin linqvistik ifadəsinintədqiqi
dilçilik üçün ən çətin problemləri müəyyənləşdirməyə və təhlil olunan dillərin dayışıyıcılarına məxsus
düşüncə sistemini daha dərindən araşdırmağa imkan verir. Dünyanın milli dil mənzərəsi ilk növbədə ona
görə aktualdır ki, o, etnosun təfəkkürünün və özünüdərkinin əks olunması formalarından biridir. Milli
mentalitet vədünya mənzərəsi kultural konseptintədqiqi və təsvirivasitəsilə linqvokulturoloji cəhətdən
modelləşdirilə bilər. Konseptlərə əsaslanan spesifik dünya mənzərəsi müəyyən olunmuş linqvo-mədəniyyətin
nümayəndələrinin təcrübəsini əks etdirir və etnosun kollektiv şüurunda təqdim olunur.
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XVII əsrdə Hindistan həsrəti ilə səyahətə çıxan və “terra nova”nı tapan Xristofor Kolumbun hec
ağlına gəlməzdi ki, Şimali Amerika qitəsində artıq minillər ondan qabaq asiyalılar məskunlaşmışdı.
Hindular adlandırılan bu insanlar Şimali və Cənubi Amerikada yaşayan ispanlar, portuqallar və digər
avropalılardan zahirən fərqlənirdilər. Onların özləri də haradan gəldiklərini bilmirdilər və əsrlər boyu
avropalılar üçün sirr olaraq qalmışlar.
XX əsrdə antropoloqların tədqiqatlarının nəticələri bütün dünya alimləri üçün gözlənilməz oldu. Bu
nəticələrə görə amerika hindularının soykökü Asiya irginə aid olduğu məlum olmuşdur. Öz növbələrində
geoloqlar Asiyadan Amerikaya Berinq körfəzindən keçən yolu hesabladılar, arxeoloqlar isə qədim insanın bu
ərazidə 40-25 min il bundan qabaq məskunlaşması tarixini elan etdilər[1, 4].
Amerika aborigenlərinin Asiyalılarla qohumluğu əvvəlcədən inandırıcı görünmürdü, çünki bu gün
Asiyada yüzlərlə xalq yaşayır və onlardan heç biri nə antropoloji baxımdan, nə dil yaxınlığına görə
amerindlərə bənzəmir. Digər tərəfdən, belə uzun tarixi zamanda amerindlərin (Amerika hinduları – N.İ.)
dilləri (hal-hazırda 300-ə yaxın hindu dili mövcuddur [2, 161]) əsrlər boyu avropalıların təsirinə məruz
qalmış və bu gün Köhnə və Yeni Dünya xalqları arasında qohumluğun axtarılması üçün kifayət deyil.Buna
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baxmayaraq, bu mövzuya xeyli sayda tədqiqatlar Avropada, Amerikada və keçmiş SSRİ ərazisində həsr
olunmuşdu. Onlardan:
-Con Cosselin, 1672 (20 ildən çox siu dilli Dakota tayfaları arasında yaşamış, onların adət-ənənələrini,
dilinin intonasiyası və melodikasını öyrənmiş və bu dilin “türk dilində danışan tatarların dilinə oxşarlığını
göstərmişdir”. Öz kitabında o, Dakota qəbiləsinin totem işarəsi olan qanadlı əjdahanın totem işarəsinivermiş
ki, bu gün həmin işarə Kazan şəhərinin qədim gerbinin sürətidir) [3, 1672];- Con Mak Intoş, 1853 (koka-siu
tayfasının dilinin türk dilinə oxşarlığını bildirirdi) [4];- F. Rerix, 1872 (Dakota tayfalarının türk dilinə
oxşarlığını qeyd etmişdi) [5];
- Stiq Vikander, 1967 (türk dilləri ilə inklər və maya-kiçe tayfalarının danışdığı keçua dilinin
oxşarlığını bildirmişdir) [6, 141-148];-Karimullin A.G., 1995 [7] və başqaları.
Sonralar bu tədqiqatlar antropoloqlar və genetiklər səviyyəsində aparıldı. Beynəlxalq alimlər qrupu bir
tərəfdən Sibirdə yaşayan millətlərin, digər tərəfdənsə, koreyalılar, vyetnamlılar, çinlilər və monqolların
genofondunu genom səviyyəsində yoxlanılmasına cəlb olundular [8, 139]. Məlum oldu ki, bütün bu
millətlərin arasında yalnız ketlər (Altay –Sayan dağlıq ərazilərindən köçmüş və hazırda Yenisey çayı boyunca
yaşayan azsaylı millət-N.İ.) amerindlərlə eyni genetik xüsusiyyətlərin daşıyıcılarındandır [9].
Antropoloqların, genetiklər və arxeoloqların fərziyələrinə etibar eləsək, qədim türklərin Amerika
qitəsinə ilk dəfə ayaq basmasından on minlərlə il keçir. Təbii ki, bu gün ameriləndlərin vəonların prototürk
sələflərinin dilləri və adətləri bir-birindən çox uzaq düşüb. Lakin Şimali Amerikanın bəzi tayfalarının türk
dilləri ilə eyni leksik və qrammatik oxşarlıqlarını təsdiq edən tədqiqatlar XVII əsrdən başlayaraq bu günə
qədər davam edir.
Adları burada göstərilən tədqiqatçıların əksəriyyəti bildirir ki, “siu və ya dakota dili Ural-Altay dil
qrupuna aid edilə bilər. Bu dilin daşıyıcıları Şərqi Avropadan başlayaraq Sibirə və Orta Asiyaya qədər geniş
ərazidə məskunlaşıblar. Hətta Avropanın mərkəzində yaşayan macarlar və Finn-Uqor qrupuna aid çoxsaylı
dillər də burada təmsil olunmuşdur. Ural-Altay dillərinin müəyyən xüsusiyyətləri siu dilində də öz əksini
tapmışdır” [10, 18].
Dakota və türk dillərinin oxşarlığını ilk dəfə olaraq O.Rerixin əsərində bu dillərin fonetik, morfoloji və
leksik quruluşuna aid nümunələrlə rastlaşırıq. O, sui dilinin Ural-Altay dilləri qrupuna aid oluğunu isbat
edərək, onların morfologiyasındakıoxşarlıqları nümunələr vasitəsilə göstərir. O, bildirir ki, hər iki qrupa aid
dillər aqqlünativdir, heç birində sözönlərindən istifadə olunmur. Türk dillərində olduğu kimi siu dilində də
sifətin üstünlük dərəcəsi təkrarlanma ilə həyata keçirilir. Beləki, siu dilində «sap-sapa» (çox qara), «cemcepa» (çox gözəl) türk dillərində olan nümunələrlə üst-üstə düşür: «каp-каrа» (qapqara), «çip-çiber» ( çox
gözəl), «sap-sarı» ( sap-sarı), «ap-ак» (ağappaq) və s.
Belə oxşarlıqlara fonetikada da rast gəlinir: həmtürk dilləri, həm də siu dili sinqarmonizm qanununa
tabe olur. O.Rerix öz məqaləsində həmçinin forma və mənaca oxşar morfoloji formaları da göstərir. Beləki,
siu dilində «ta» və «te» türk dilində “da” və “de” sonluqlarına uyğundur. Məs., siu dilində “ekta” sözü türk
dilində “yakta”(tərəfdə, istiqamətində) mənasına uyğundur. Bu sözlərin Azərbaycan dilindəki
ekvivalentləri:“ken yakta”- cənub tərəfdə, “sul yakta” – sol tərəfdə və s.Siu dilində olduğu kimi, türk
dillərində də sözdüzəldici suffikslərdən istifadə olunur: məs., siu dilində“sa” və “se” tatar və Azərbaycan
dillərində “çı” və “çe” ekvivalentdir. O.Rerix öz fərziyyəsini təsdiqləmək üçün leksik nümunələrə də
müraciət edir. Beləki, siu dilində «tan» - «tang» - “şəfəq” mənasında işlənir ki, bu da tatar dilində “tan”,
Azərbaycan dilində “dan” sözü ilə üst-üstə düşür. Sonra O.Rerix bu sözün morfoloji formalarını da öyrənir:
siu dilində “tang” sözündən «tani» - «tangi» formaları yaranır “tanımaq”, “aydınlaşdır-maq”; “tang+la” –
“başa düşmək” mənasında «/т/аnlа» - “başa düş, aydınlaşdır” formaları yaradılır.
Bu və digər nümunələrə əsaslanan O.Rerix bu qənaətə gəlir ki, “siu dili Ural-Altay dillərinə və bu
ailədə Türk-Tatar dil qrupunda danışan və Böyük Asiyadan Şimali Amerikaya köç edən qəbilələrdi”. Onun
fikrincə, bu müqayisəni daha səmərəli və əsaslı etmək üçün Amerika aborigenlərinin arxaik leksikasını
özündə ehtiva edən toponimiyasından istifadə etmək məqsədəuyğun olardı[11, 32-38].
Floridada siu hindularının qonşuluğunda “digər hinduların dillərindən fərqlənən çeroki hinduları”
yaşayır. Onların dili İrokez dil qrupuna aiddir. Bu dil qrupuna həmçinin kayuqa (Cayuga), seneka (Seneca),
onondeqa (Onondega), tuskarora ( Tuscarora), oneyda (Oneida) və başqaları aiddir. Dilçilər hesab edirlər ki,
çerokilər 3000 il bundan qabaq qitənin cənib-şərqinə Böyük Göllər ərazisindən köçmüşlər.
1540-cı ildə onlar indiki ABŞ ərazisinin cənub-şərqində məskunlaşmışdılar. Bu əraziyə Alabama,
Şimali Karolina, Cənubi Karolina, Virciniya, Kentukki və Tennessi ştatları aid idi [12].
Elmi mənbələr göstərir ki, Cherokee qəbiləsinin adı «Chelokee» sözündən yaranıb, onlardan çoxu
özlərini Keetoowah və ya Tsalagi adlandırır.Krik dilindən bu sözün mənası “başqa dildə danışan adamlar”
deməkdir[13]. Tsalagi sözünə birdə qayıdadcağıq,amma Keetoowah sözü də diqqəti çəkir. Məqalənin
əvvəlində genetiklərin gəldiyi nəticədə amerindlərin genomlarına Sibir xalqları arasında ən yaxını ketlər
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çıxdı. Çerokilərin özlərini ket adlandırmasıbu xalqın kollektiv yaddaşında bu etnoniminin müəyyən kök
salmasını sübut edir. Linqvistikada belə informasiya dil işarəsi adlandırılır. Aristotel (e.ə.IV əsr) dildəki hər
bir sözü “ürəkdəki təsəvvürün işarəsi” adlandırır [14, 25-30].Orta əsrlərdə yaşayıb-yaradan alim Avqustin
Avreli qeyd edir ki, “İnsanın dilindən səslənən hər hansı bir söz ondan asılı deyil. Danışanda, insan əşyaların
adından deyil, onların özündən danışır[15, 354-356]. Deyilənlər birbaşa olmasa da, amma dolayısı ilə
çerokilərlə ketlərin tarixi, genetik və linqvistik əlaqəsinə işarə edir.
Tədqiqatlarda göstərildiyinə görə, ispanlılar çerokiləri «Chalaque» (çalaqi) adlandırırdılar.Müəlliflərin
dediyinə görə, bu ad bu formada1708-ci ildən tələffüzə daxil oldu. «Cherokee» forma-sında o,1780-ci ildə
ortaya çıxdı [1, 6]. Dil cəmiyyətdə yeni dəyişikliklərə məruz qaldı və “r” səsi “l” səsi ilə əvəz olunduğuna
görə «tsa-ra-gi» forması alternativ formalarda da istifadə olundu:tsa-la-gi, tse-la-gi, cha-la-gi, che-ra-gi,
cha-ra-gi və s.Bütün formaları müqayisə edərək, hamısında eyni kökü görürük: tsaragi – tsalagi – chalaque.
Bu kök «sak»-dır. Ehtimal etsək ki, Amerikada ilk olaraq məskunlaşanlar Asiyadan köçən qədim türk
tayfaları idi, onda bu sözün kökündə qədim sakların etnoniminin olması tam qanunauyğundur.Saq dilinin və
etnosunun etimologiyasına müraciət edəndə, bu məsələdə alimlərin fikirlərinin nə qədər ziddiyyətli olduğunu
görürük. Bir qrup alimin onları qədim fars tayfalarına, digərlərinin – qədim türklərə aid etdiyinin şahidi
oluruq [16, 82]. Saqların türkdilli olması üçünxeyli əsaslar gətirilir. Tədqiqatçı Q.Qeybullayev qeyd edir ki,
Saka (şaka) etnonimi s-ş səslərini dəyişərək Altay dil vəziyyətinə aiddir: konkret türk qəbiləsinin adı kimi bu
etnonim bir çox türkdilli xalqlarda yayılmışdır: şaqa - qazaxlarda, şakay və şekey- özbəklərdə, saka və sakeqırğızlarda, şaukay- noqaylarda, sakay (saqay)- xakaslarda və s. Tədqiqatçı A.N. Bernştam yazır: “Saklar
etnik tərkibinə görə fərqlənir. Biz düşünürük ki, sakların arasında güclü türk nüvəsi olub”. İran tarixçisi
Məhəmməd Həsənxan qeyd edir ki, “Kür və Arazın ərazisində yaşayan saklara hamı türk deyirdi”[16, 9092].
Yuxarıda göstərilənlərə əsasən, çeroki- çalagi hindularının sak məniyyətininin davamçısı oldu-ğu
ehtimal edilir. Bu mədəni birliyin Berinq hövzəsinə qədər belə geniş ərazidə yayılması bunu deməyə əsas
verir. Bu bənzətməyə uyğun olaraq, çerokiləri oğuz tayfalarına aid olan sir/şir/çir+aq türk tayfaları ilə
əlaqələndirmək mümkündür. sir/şir/çir etnoniminin etimologiyasını izah edən məşhur Azərbaycan dilşünası
M.Seyidov ehtimal edir ki, bu tayfanın ibadət etdiyi Allahlardan biri Od və ya İşıq Allahı imiş. Odur ki, bu
insanlar özlərini həmin Allahın adı ilə əlaqələndiriblər. Siraq/Şiraq/Sir etnoniminin yaranma prinsipini
öyrənən alim, Siraq/Şiraq sözlərini fonetik variant hesab edir [17, 55]. Misal üçün, bir çox türk sözlərində
səslərin növbələşməsi nəticəsində “siraq” (şam) sözü“şiraq” kimi tələffüz edilir [18, 1051]. Әgər sir/şir
sözün kökü, “ar” -suffiks sayılsa, onda siraq/şiraq “işıq verən”, “nur saçan” kimi tərcümə edilə bilər. Fikir
yürüdülür ki, sir/şir/çiraq etnik köklərinə görə Oğuz tayfaları ilə birləşəntürk dilli saklar-dandılar.
“Siraq” etnoniminin fonetik forması olan “çirak” (çıraq) sözləri Qafqazın və xüsusilə Azərbaycanın
toponimikasında əks olunmuşdur. Tədqiqatçı Qeybullayev göstərdiyi kimi, XIX əsrdə Qafqazda “çıraq”
komponenti ilə 11 toponim qeydə alınmışdır. Hal-hazırda Azərbaycanda 4 Çıraqlı kəndi vardı: Şamaxıda,
Daşkəsəndə, Laçında və Kəlbəcərdə; Çıraq-üz (Xocavənd rayonu), Çıraqdərə (Göygöl rayonu) və s. XIX
əsrin ortalarında Azərbaycanda 79 ailədən ibarət Çıraqlı tayfası yaşayırdı. “Çıraq” etnominindən bir sıra
etnotoponim Dağıstanda, Şimali Qafqazda,Özbəkistanda və Türkmənistanda mövcuddur [16, 96-98].
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Açar sözlər: humanitar elmlər diskursiv yanaşma, ünsiyyət etnoqrafiyası, dil təması və dil hüquqları,
dil və cəmiyyət, sosiolinqvistika, sosiolinqvistikanın dəyişkənlikləri
Dil cəmiyyətdə mövcud olan fərdlərin ünsiyyəti üçün mühüm vasitədir.
Sosialinqvistika dil və cəmiyyət arasındakı əlaqəni, eyni zamanda dildə baş verən dəyişkənlik və
münasibətlərı öyrənir. Bu dəyişiklik qrammatikanın bütün səviyyələrində baş verə bilir.Elə iki şəxs tapmaq
olmaz ki, bir dildə tam eyni şəkildə danışsın. Qruplararasında fərdlər eyni fikri fərqli ifadə edir.
“Sosiolinqvistika” və “dil və cəmiyyət” terminləri eynidir və bir-birinə istinad edir, dilçilikdə bir
tədqiqat sahəsi olmaqla sosiologiya, digər insan elmləri, şifahi və digər insan davranışlarını öyrənir. Әslində
onların tərifi olduqca mübahisəli bir məsələdir.Termin əvvəlcə yaradıldığı üçün məna dəyişən çalarları qəbul
etmişdir və bu günə qədər birmənalı olaraq müəyyən edilməyib. [1. 9]
"Sosiolinqvistika" termini bir çox tədqiqatçılar üçün çox şey deməkdir vəheç kimin tərifi dəqiq tərif
kimi götürməyib vəbu günə qədər hər verilən tərif etibarlı görünür.Bunlar aşağıdakılardır:
 Dilin öyrənilməsinə kəmiyyət və keyfiyyət baxımından yanaşmalar və sosiolinqvistikanın növlərini
öyrənən elm sahəsidir;
 Dilin öyrənilməsinə etnoqrafik və antropoloji yanaşmalardır;
 Dil əlaqələridir: Creole tədqiqatları, kod dəyişdirmə,dilin ölümü və yaşaması, dil hüquqları və dil
siyasətidir;
 Sosiologiya və digər insan elmlərinə diskursiv yanaşmalardır:[1.12]
İlk dövrlərdə sosiolinqvistika, əsasən dilçilik və sosiologiya sahələrində, eyni zamanda antropologiya,
psixologiya, fəlsəfə, təhsil və digər elm sahələrində çalışan alimlərin araşdırdığı elmlərarası, sərbəst
müəyyən bir tədqiqat sahəsi idi və gender araşdırması, dildə və əsasən qarşılıqlı əlaqədə danışığa yönəlmiş
bir çox tədqiqat xətti ilə inkişaf etdirilirdi.
İndiki dövrdə bu tədqiqat xətlərindən bəziləri, insanlarda müxtəlif fənlərin hüdudlarında doğulmuş
Paoletti Sosiolinqvistikadır. İnsanelmləri, linqvistik antropologiya (Duranti, 2009), ünsiyyət etnoqrafiyası
(Saville-Troike, 2002), praqmatika (Östman və Verschueren, 2009), söhbətlərin təhlili kimi bir-biri ilə sıx
əlaqəli olan müəyyən bir tədqiqat sahələrini təşkil edir. Diskussiya və təhlili (Schiffrin et al.,2003), tənqidi
çıxışın təhlili (Wodak və Meyer,2009), povestin təhlili (Bamberg, 2007) və diskursiv psixologiya (Potter,
2007); və insan elmlərinə diskursiv yanaşmalara əsaslanan bu elmlərarası tədqiqat sahəsinin məhsuldarlığı
inanılmaz dərəcədə təsiredicidir.[2.7]
Labova görə (Labov, 1972, 2001) dil və sosial kontekst iki ayrı varlıqdır və sosiolinqvistika dil
faktlarını (fonologiya, morfologiya və sintaksis) sosial faktlarla (sinif, cins, yaş) əlaqələndirir. O, dilin
müəyyən mədəni, funksional istifadələrini və dildə dəyişməsini araşdırmışdır. Eyni zamanda, xüsusi
mədəniyyət nümunələrinə və funksional istifadələrə münasibətdə dilin necə dəyişdiyini araşdırmışdır.[2.9]
Linqvistik əhəmiyyətə malik olmayan dil variantları mühüm sosial məna və təsirlərə malikdir və
insanı müəyyən bir sosial təbəqəyə, yaş qrupuna və ya cins kateqoriyasına mənsub olduğunu əks etdirir; bu
baxımından müxtəlif dil çeşidlərinin istifadə edilir və maddi nəticələr əldə edilir.
İndiki dövrdə dil variasiyasında aparılan tədqiqatlar sosiologiyada inkişaf etdirilmiş nəzəri və
metodoloji yanaşmaları, linqvistik formaların sosial və kontekstdə necə mənimsənildiyi, məsələn, diskussiya
təhlili və söhbət təhlili əsas götürür.
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Dil və cəmiyyət sahəsi - sosiolinqvistika dilin istifadəsinin sinif, cins, irqləri və s. amilləri idarə etmək
üçün nəzərdə tutulur. Bu sahənin bir hissəsi antropoloji dilçilikdir ki, müxtəlif mədəniyyətlərdə dilin forması
və istifadəsi ilə əlaqədardır və dilin inkişafına mədəni mühitin təsirininhansı səviyyədə olduğunu öyrənir.
Dil və cəmiyyət - sosiolinqvistikanın tədqiqi təxminən XX əsrin ortalarına aid edilir.Dilin sinif, peşə,
yaş və ya cins kimi sosial baxımdan vacib amillər tərəfindən necə idarə edildiyi və təsiri ilə bağlı
araşdırmalar aparılmışdır. Müasir dilçiliyin atası Ferdinand de Saussure (1857-1913) dili ictimai davranış
növü kimi görmüş və bu dövrdə Fransız sosioloji düşüncəsini, hər şeydən əvvəl çağdaş Emile Durkheim
(1858-1917) düşüncələrini əks etdirmişdir.[3.6]Lakin müstəqil, obyektiv prinsiplər toplusu, bir sözlə, dilin
istifadəsindəki sosial amillərin araşdırılması metodologiyası, Saussuran strukturizminin ortaya çıxmasından
bir neçə on il öncə mövcud deyildi.
Sosiolinqvistikanın inkişafı 1960-cı illərin əvvəllərindən bəri Amerika və İngilis dilçilərinin fəaliyyəti
ilə bağlıdır. Bunlardan ilk növbədə Uilliam Labov 1966-cı ildə New York şəhərində inkişaf edənİngilis dili
ilə bağlı araşdırmalarında dilin dəyişməsi ilə bağlı bir çox yeni nəticələrə gəlmişdir.
Sistemdə dinamiklik varsa, dəyişiklik də mövcuddur. Bu reallıq hər hansı digər sahəyə aid olduğu
qədər dilə də aiddir.Tarixi dilçiliyin inkişaf etdiyi dövründə, XIX əsrdə, əsrlər boyu baş verən dəyişiklik çox
ətraflı təsvir edilmişdir.Ancaq dil dəyişikliyi mexanizmləri qismən nəzərdən keçirilmişdir.[2. 10]
Sosiolinqvistika çox geniş bir sahədir və dil öyrənməyin müxtəlif yollarını təsvir etmək üçün istifadə
edilir. Bir çox dilçi özünü sosiolinqist kimi təqdim edə bilər, lakin özlərini sosiolinqist adlandıran insanların
bir-birlərindən fərqli maraqları vardır, məlumat toplamaq və təhlil etmək üçün çox fərqli metodlardan
istifadə edə bilirlər. Elmin bu sahəsinə yeni başlayan tədqiqatçılar üçün çaşdırıcı ola bilər. Bu fərdi
danışanların dildən necə istifadə etmələri ilə bağlı sosiolinqvistikadır? İnsanların müxtəlif şəhərlərdə və ya
bölgələrdə fərqli şəkildə necə istifadə etmələrindən bəhs olunur? Bir xalqın məhkəmələrdə və ya təhsildə
hansı dillərin tanınacağına necə qərar verməsi ilə bağlıdır?
Cavab: bəli, bəli və bəli. Sosiolinqvistlər bu mövzuların hər hansı birində araşdırma aparırlar.
Danışan məzəli və ya əyləncəli bir vəziyyəti 'kicksin' kimi ifadə edirsə, bu ingilisdilli Karib dənizi
sahillərində yaşayan xalqın dilidir. Yaxud Şotlandiyanın şimal-şərqindəki kiçik bir ənənəvi balıqçı kəndində
böyüyən, lakin uzun illər Yunanıstanda ingilis dilini öyrədən Cenniferin vəziyyətini götürək. Cennifer,
kiminlə danışdığından asılı olaraq bir sıra müxtəlif danışma üsullarından istifadə edir. Әgər onun həmsöhbəti
ailəsinin üzvüdürsə, ingilis dilində danışsa da çotland sözlərindən istifadə edəcəkdir. Ancaq Yunanıstanda
tələbələrinin onu başa düşməsı üçün ingilis dilindən bir danışma tərzi kimi istifadə etməyin lazım olduğunu
bilir və daha sonra beynəlxalq auditoriyada, peşəkar konfranslarda iştirak etməyə başlayanda da eyni
təcrübəyə sahib olur. Kiminlə danışmaq və nə vəziyyət olmandan asılı olaraq insanlar danışma tərzini
dəyişdirirlər. Bunu edərkən, sosiolinqvistik biliklərini əsas götürürlər. Həmişə həmsöhbətindən və
vəziyyətindən asılı olaraq danışma tərzini dəyişdikdə cəmiyyətdə sosiolinqvistik bilikləri yaradan daha çox
sosiolinqvistik məlumat verirlər.
Etnoqrafik ünsiyyət, ünsiyyət aktlarında mədəni fərqlər, xüsusən də danışmada əlavə xüsusiyyətlərin
olması ilə əlaqədardır. [5.11] Sosiallaşma prosesinin bir hissəsi olaraq uşaqlıqda iç-içə olduğumuz mədəni
fərziyyələr, sosial və dilçi davranışlarımızı, həyatımızın qalan hissəsini istiqamətləndirir. Lakin, digər
mədəniyyətlər ilə təmasda olduğumuz zaman bu fərziyyələr nisbətən gerçəkləşdirilməlidir.
Azərbaycan mədəniyyətində social cəmiyyətdə qadın və kişi arasında ünsiyyət zamanı müəyyən
məsafə gözlənilir. Qadının davranışı daha utancaq xarakterlidir və söz seçimində qapalı ifadələr hiss edilir.
Amerika mədəniyyətində isə qadın və kişi arasında səmimiyyət güclüdür, daha sərbəst və rahatdırlar. Hər iki
mədəniyyətdə ünsiyyət zamanı bədən dili, işarə dili ünsiyyət vasitəsi kimi fərqli istifadə edilir.Şimali
Avropalılar, ümumiyyətlə, danışarkən əllərindən az istifadə edirlər, irlandiyalılar çox vaxt əllərini ciblərində
saxlayırlar.Әl hərəkətləri və üz ifadələri deyilən sözləri gücləndirə bilir.İtalyanlar tez-tez dirsəklərini
yanlarına bitişdirir və bir şey izah edərkən barmaqlarının ucları ilə birlikdə əllərini sinəsinin qarşısında
tuturlar, özlərinə istinad edərkən sinəsinə toxunur və ümumi ifadələr verərkən və ya həmsöhbətinə istinad
edərkən əllərini açırlar. Azərbaycanda insanlar fikri təsdiq, yaxud inkar edərkən başlarından istifadə edir,
alnının sol küncünə sol əlinin göstərici barmağı ilə toxunmaq, deyilən fikri anlamadığının siqnalını verir.
Ağzının uclarını aşağı sallamaq təəcüblənməyə işarədir.Gözünü yayındırıb kənara baxmaq Azərbaycan
mədəniyyətində normal qəbul edilsə də, bəzi digər ölkələrdə nəzakətli olub olmamasının bir amili kimi qəbul
edilir. Ünsiyyət zamanı göz kontaktı olmadıqda bunu avropalılar yalançılıq əlaməti olaraq qəbul edir və
narahat olurlar.
Qlobal səviyyədə İngilis dilindən istifadə artdığına görə, dilin tədrisində və öyrənilməsində müxtəliflik
yaranmışdır. İngilis dilindəki bu yeniliklərlə əlaqəli olaraq Standard İngilis dilində çox sayda fərqli dialekt və
aksentlər əmələ gəlmişdir. Problemlərdən biri bu dialektlərin müəllimlər və tələbələr üçün istifadə edə
biləcəyi universal bir norma kimi qəbul edilməsi ilə razılaşmaqdır.[6.7] Sosial-dilşünaslığa dair Standard
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İngilis dilində mövcud olan tələffüz, qrammatika və lüğətin müzakirə edilməsi və onlar üçün yaratdığı
çətinlikləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə ingilis dilinin xarici dil kimi istifadə edilən ölkələrdə tədrisi
problemləri müəyyən edildikdən sonra praktik olaraq sinif proqramına tətbiqi üçün mümkün həllərinin təklif
edilməsidir.
Bu məqalədəmüxtəlif elmlərarası tədqiqat sahəsinin aktuallığı və inanılmaz məhsuldarlığı, həm dilin,
həm də insan elmlərinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanır. Bu elmlərarası sahənin böyüməsi və
inkişafı üçün tədqiqat institutlarının yaradılmasının zəruriliyi vurğulanır. Yalnız sosiologiya və dilşünaslıqda
deyil, antropologiya, fəlsəfə və psixologiya kimi bir çox digər sahələrdə də dil və cəmiyyət arasındakı
əlaqələri öyrənmək üçün geniş tədqiqat işləri aparan alimlər vardır.
Bu tədqiqat işində müxtəlif sahələri arasındakı mübadilənin bütövlükdə baxmağa çalışan, təsir edici
olan şey, tədqiqatın miqdarıdır.
Anlayışlar və metodik vasitələr müxtəlif tədqiqat sahələri arasında təkrar istifadə olunur, yenidən
paradiqmalara uyğunlaşdırılır və çarpaz qidalanma təsiri mövcuddur.
Milli dilin araşdırılmasında maraqlı olan sosioliqvistlər səs və ya video yazılardan istifadə etməyə
ehtiyac duymaya bilərlər. Dil planlaması ilə bağlı çox sayda məlumat kitabxana və arxiv materiallarından və
ya öyrənilən icmaların üzvləri ilə daha sərbəst formada müzakirə edilə bilər. Məsələn, rəsmi qəzet
hesabatları və redaktora göndərilən məktublar tədqiqatçıya yalnız bir mühitdə bir sıra perspektivlər təqdim
edir.
Sosioliqvistlərin üzləşdikləri əsas problem ondan ibarətdir ki, çox vaxt danışanların bir çoxunun fərqli
kontekstlərdə dilin fərqli şəkildə istifadə edilməsi yollarından xəbərsizdirlər. Və ya xəbərdar olduqları
təqdirdə bu barədə yalnız çox ümumi mənada danışa bilərlər. Məsələn, dialektoloqlar bir ənənəvi yerli
ləhcənin haradan başladığını və bitdiyini öyrənmək istədikdə, insanlardan birbaşa soruşurlar. İnsanlar'uşaq'
üçün bir tələffüzdən imtina edib başqa bir tələffüzdən istifadə etməyə başladığı yerlərdən xəbərləri olmaya
bilir. Lakin sosiolinqvistlər, insanları dildən istifadə etdikləri fərqli üsulları müzakirə etməyə vadar etdikdə,
cavablar adətən daha qeyri-müəyyən olur:
“-Bəli, danışığımı dəyişirəm. -Hansı yollarla dəyişirsən? –Nə bilim?, yolları çoxdur...”Beləliklə,
sosiolinqvistlər bu yarı şüurlu, yarışüuraltı normaları müəyyən etmək üçün bir sıra fərqli metodlar
hazırlamışlar.
Istifadə etdikləri metodlardan asılı olaraq, fərqli sosiolinqistlərin fərqli məqsədləri ola bilər araşdırmalarının işıqlandırılmasını istədikləri və ya bu sahəni necə dəyişə biləcəyinə araşdırmağın
mümkünlüyünü aydınlaşdırmağa çalışa bilirlər.
■ Onları kimlərdən istifadə edirlər?
■ Seçimlərindən xəbərdardırlar?
■ Niyə bəzi formalardan və ya dillərdəndaha çox istifadə edilir?
■ Hansı sosial məlumatları bir dildə və ya fərqli formada dil çeşidləri ilə tərif edirik?
■ İstifadə etdiyimiz dili nə qədər dəyişdirə və ya idarə edə bilərik?
■O fərqli formalardan və ya dil növlərindən kim istifadə edir?
Sosioloqların hər bir "sosial" sual ilə maraqlanırlar və "dilçilik" sualları. Sözsüz ki, bəzi sosiolinqvistik
tədqiqatlarda daha çox danışmaq olarsosial məsələlər və bəzi sosiolinqvistik araşdırmalarda linqvistik
mövzularda daha çox danışmaq olar, ammakiminsə işini açıqca sosiolinqvistik edən şey, asılı
olmayaraqvurğu, həm dil quruluşu, həm də sosial quruluş haqqında bir şey söyləmək məcburiyyətindədir
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İç içe unsurlar olan ticaret, teknoloji, bilim, ekonomi, kültür, uluslararası ilişkiler ile dil birbirileriyle
yakından ilgilidir. Bir başka söyleyişle günümüz dünyasında ticaret, ekonomi, teknoloji, bilim, kültür,
uluslararası ilişkilerde, ülkelerin başarısı için dil eğitimi ve öğretimi ayrı bir önem taşımaktadır.
Türk Dünyası yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla; geniş bir coğrafyaya, köklü bir kültüre, önemli bir
ekonomiye sahiptir. Ayrıca Türklerin çeşitli sebeplerle dünyanın çeşitli bölgelerine göçmesi ile Türkçe
hemen hemen bütün dünya üzerine yayılmış durumdadır. Günümüzde kuzeydoğu Asya’dan Afrika’nın
ortalarına, Çin Seddi’nden Avrupa’nın en batı ucuna kadar 12 milyon kilometrelik coğrafyada Türk milletini
birbirine bağlayan en önemli bağ, Türkçedir [Demir, 2013, s.48-55].
Türkçenin konuşan sayısı bakımından zengin olduğu kadar tarihi de çok eskilere dayanmaktadır. Ses
denkliklerinden hareket edilerek yaklaşık 200 Türkçe kelimenin Sümerceye geçtiğini ispat edilmiştir[Tuna
1990 - Gülsevin 2002: 457-459]. Sümerlerin Türklükle Sümercenin Türkçeyle ilgisi olmasa bile Sümer
metinlerinde yaklaşık 200 Türkçe kelimenin bulunması,Türkçenin M.Ö. 2500’te var olduğuanlamına
gelmektedir. O tarihten beri Türkçe yazılmakta ve konuşulmaktadır [Güterbock 1938, 67-68, Memiş 2002:
441].
Türkçeyi konuşanların coğrafyası da dünyada önemli bir genişliktedir. Türkçenin doğal coğrafyası 12
milyon kilometrelik bir alan ile dünya sıralamasında en önlerde gelmektedir. Türkçenin tarihî derinliği ve
tarihî derinliğinin kaynağı da yine dünyada en ön sıralardadır.
Konuşan nüfusu, coğrafyası, tarihî derinliği ve zenginliği açısından dünyanın en önde gelen dilleri
arasında yer alan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, ters orantılı olarak, çok gerilerde kalmıştır. Bu
değerleri fark ederek Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı hızla yükselirken Türkçe öğreten kuruluşların
ihtiyacı karşılayabildiğini söylemek çok zordur. Bu durum kültürel iletişim ve medeniyetler ittifakını da
olumsuz yönde etkilemektedir. Zira dünya Türklüğün köklü kültürünü ve medeniyetini yeteri kadar
öğrenememekte, dolayısıyla bu birikimden de yararlanamamaktadır.
Bütün bunların ötesinde eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde kalan Türkler çok defa birbiri ile Rus
dilinde, güney coğrafyasında farklı devletlerin sınırları içerisinde yaşayan Türkler birbiri ile Arap dilinde
veya Fars dilinde; dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türkler birbirileri ile İngiliz dilinde bağlantı kurup
anlaşabilmektedir. Derin bir kültüre, köklü bir tarihe, zengin bir dile, önemli bir ekonomiye sahip Türklük
için bu doğru bir durum değildir.
1.Türkçenin Coğrafyası ve Türk Lehçeleri
Türkçe zaman içerisinde lehçelere ve şivelere bölünmüş, konuşurlarını birbirine kısmen
yabancılaştırmıştır. Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak
Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Uygur Türkçesi, Gagauz Türkçesi, Karakalpak
Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Karaçay-Balkar Türkçesi, Nogay Türkçesi, Hakas Türkçesi, Altay Türkçesi, Tuva
Türkçesi, Çuvaş Türkçesi, Yakut Türkçesi zaman içerisinde ana Türkçeden kısmen farklılaşarak çeşitli
ölçülerde birbirlerine farklılık gösterir duruma gelmiştir.
Osmanlı Devleti’nin çekilmesinden sonra Balkan ülkelerinde kalan Türklerin sayısı yaklaşık 4
milyondur. İran’da yaşayan Türklerin sayısı yaklaşık 40 milyondur. 1960’lı yıllardan itibaren çalışmak ve
eğitim nedeniyle Türkiye’den yurt dışına giden Türklerin sayısı yaklaşık 6,5 milyondur. Bu rakam, Türkiye
Cumhuriyeti nüfusunun %9’una denk gelmektedir. Eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde dağılıp kalan
Türklerin sayısı konusunda tahmin bile yapılamamaktadır. Çeşitli nedenlerle Arabistan yarımadası, Afrika
kıtası, Kuzey ve Güney Amerika’ya yerleşen Türklerin sayısı bilinmemekle birlikte milyonlarla ifade
edilmektedir.
Bu gün itibarıyla Türkçe, yukarıda da bahsedildiği gibi, yaklaşık 12 milyon kilometrekarelik bir
coğrafyada yaklaşık 300 milyon konuşanı ile dünyada ön sıralarda yer almaktadır. Geniş bir coğrafyada çok
sayıda insan tarafından konuşulması hasebiyle Türkçenin çok sayıda sorunu bulunmaktadır. En başta gelen
sorun, lehçe ve şivelere bölünen Türkçenin hangi lehçesinin Türk Dünyasının Ortak Türkçesi olacağı
konusudur[Demir, 2013, 48-55].
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2.Günümüz Dünyasının Siyasi Durumu ve Ortak Dili
Günümüz dünyasındaki gelişmeler ticaret, turizm, uluslararası ilişkiler, teknoloji, medya ve bilim
alanlarında iletişim kurabilecek çok dilli insan gücüne ihtiyacı artırmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak
yabancı dil öğretimi, birçok ülkede büyük bir sektör hâline gelmiştir. İngiltere, Almanya, Fransa bunların
başında gelmektedir.
Dil öğretimi; geniş, kapsamlı ve alanlar arası bir bakış açısının ilgi odağı durumuna gelmiş
bulunmaktadır. Ancak Türk Dünyası ve Türkçe bu gelişmelerin içerisinde belirgin bir şekilde
görülmemektedir.
Günümüzde dünyanın iletişim dilinin İngilizce olduğu gerçeği tartışılmaz bir konudur. Dünyada artık
uluslararası ilişkiler, akademik ve sosyal hayat İngilizce üzerinden yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde
öğrenim gören öğrencilerin % 90’dan fazlası, İngilizcenin dünya dili olduğunun düşünerek, yabancı dil
öğrenmek için İngilizceyi seçmektedir. Türk dünyasındaki durum da çok farklı değildir.
Yalnız Türkiye Cumhuriyeti’nde veya Türk Dünyası’nda değil dünyada da örtülü bir İngilizce
öğrenme seferberliği var gibidir. Bütün dünyada İngilizce öğrenmenin bir zorunluluk hâline geldiği
düşünülmektedir. Sonuç itibarıyla İngilizceyi ana dil dışında kullanan kişi sayısının 2 milyar civarında
olduğu bilinmektedir. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25’idir.
Dünyanın İngilizceye meyli, sosyo-ekonomik ve kültürel yansımaları ortadadır. Ancak İngilizce
öğrenme temayülünün hatta zorunluluğunun doğal olarak ortaya çıkmadığı da kabul edilmeli, İngilizcenin
yaygınlaşması ve öğretimiyle ilgili çabalar göz ardı edilmemelidir.
British Council Başkanının 1983-84 Yıllık Raporu'nda, “Kuzey Denizi petrolünden daha büyük ve
tükenmez kaynağımız olan dilimiz, bizim en büyük varlığımızdır[Phillipson, 1992: 144].” sözleri İngilizcenin
İngiltere’de ülke ekonomisine sağladığı katkının farkında olduklarının göstergesidir.
İngiltere'nin sadece dil öğretiminde kullanılan kitap, cd gibi kaynaklardan sağladığı gelirin, toplam
ihracat gelirleri içerisinde yüzde yedilik bir yer tutması bunu kanıtlamaktadır. Kaynaklardan sağlanan
gelirlerin yanı sıra dil öğretimine katkıda bulunan okul ve kursların, okul ve kursta çalışanların geliri
düşünüldüğünde ülke ekonomisine katkısının büyüklüğü hesap edilemez miktara ulaşmaktadır.
Yukarıda da bahsedildiği gibi iç içe unsurlar olan ticaret, ekonomi, teknoloji, bilim, kültür, uluslararası
ilişkiler ile dil eğitimi ve öğretimi birbiriyle yakından ilgilidir. Bir başka söyleyişle günümüz dünyasında
ticaret, ekonomi, teknoloji, bilim, kültür, uluslararası ilişkilerde ülkelerin başarısı için dil eğitimi ve öğretimi
ayrı bir önem taşımaktadır[Demir, 2013, 48-55].
3.Türk Dünyasının Ortak Dili Olarak Türkçe
Yukarıda da bahsedildiği gibi eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde kalan Türkler birbiri ile Rus
dili, güney coğrafyasında farklı devlet sınırlar içerisinde yaşayan Türkler birbiri ile Arap dili veya Fars dili;
dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türkler birbirileri ile İngiliz dilinde bağlantı kurup anlaşabilmektedir.
Neresinden bakılırsa bakılsın bu durum açıklanabilir gibi değildir. Dolayısıyla “Türk dünyasının
ortak anlaşma dili” konusu, büyük bir sorundur.
Bütün Türklerin birbiriyle anlaşabileceği ve yabancıların öğrenip bütün Türklerle anlaşabileceği
“Ortak Türkçe”, artık vazgeçilmez bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Ortak Türkçe en kısa
zamanda geliştirilmeli ve Türk lehçelerinin yanında “Ortak Türkçe” öğretilmelidir. Günümüz Türk
dünyasının geleceğe bırakabileceği en büyük miras budur.
Bütün bunlar göstermektedir ki Türkçenin “Türk Dünyasında Ortak Dil” ve “Türkçenin Yabancı Dil
Olarak Öğretimi” ile ilgili çalışmaların geliştirilmesine ihtiyacı olduğu bir gerçektir[Demir, 2013, 48-55].
4.Türkçenin Türk Dünyasında Ortak Dil Olarak Öğretiminin Genel Sorunları
Artık dil bilgisi öğretimi, Türkçenin öğretimi sayılmamaktadır. Türkçe eğitimi konusunda yüksek
lisans ve doktora programları faaliyetlerini sürdürmektedir. Bütün bunlar olumlu gelişmelerdir ve dikkate
değerdir. Bütün bunlarla birlikte Türk Dünyasında ortak dil ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin pek
çok sorunu da bulunmaktadır:
Yukarıda da çeşitli vesilelerle bahsettiğimiz üzere Türkçe Eğitimi ve Öğretimi konusunun şakaya gelir
bir tarafı yoktur.
Türkçeyi “Dünya Dili” yapmanın temeli olabilecek, “Ortak Dil” ve “Türkçenin Yabancı Dil Olarak
Öğretimi” konusunun dinamosu olabilecek Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Türkçe Eğitimi Bölümleri
hâlâ 1940’ların anlayışıyla eğitim ve öğretim vermektedir. Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümleri liselere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümleri ise
ilköğretim ikinci kademeye Türkçe öğretmeni yetiştirmekten öteye gidememiştir.
Ortak Dil Türkçe ve Yabancı Dil olarak Türkçe öğretecek eğitimciler, Türkçenin yanı sıra Türk tarihi,
kültürü, değerler sistemi hatta Türk mitolojisi konularında gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar.
İnsanın bir dili öğrenmesi, dilin taşıdığı kültürü de öğrenmesi demektir. Bu bakımdan yabancı dil öğretimi,
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bir anlamda kültür öğretimidir. Dolayısıyla Türkçeyi öğretecek öğretmenlerin Türk kültürü açısından da
donanımlı olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de ve dünya üzerinde Türkçe eğitimi ve öğretiminin
baş aktörlerini çok iyi yetiştirmek gerekmektedir. Bunun için öncelikle Türkçe Eğitimi Bölümlerinin dersleri
ve ders içerikleri hedef kitlelere ve amaca yönelik bir biçimde yeniden düzenlenmelidir. Türkçe öğretmenleri
donanımlı, birikimli, çağdaş, yeniliklere açık ve her türlü şartlarda görev yapabilen fertler olarak
yetiştirilmelidir.
Türkçe eğitimi ve öğretiminin en büyük sorunlarından birisi de bu alanda üniversitelerde yapılan
tezlerdir. Türkçe eğitimi ve öğretiminde şimdiye kadar yapılan tezlere bakıldığında çoğunun sorun
çözmekten ve verimli olmaktan uzak olduğu görülmektedir. Durum böyle olunca yüksek lisans ve doktora
tezlerine harcanan emek, para ve göz nurunun karşılığı alınamamaktadır. Türkçe eğitimi alanında tez
çalıştıran bilim adamlarının, şimdiye kadar yapılan tezlerin niteliklerini ve yararlarını dikkate alarak bundan
sonra çalıştıracakları konuları tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir.
Türkçenin Türk Dünyasının Ortak Dili, “Dünya Dili” olabilmesi için ilk olarak Türkçe / Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmeni yetiştiren bölümler ile yüksek lisans ve doktora programı açık olan enstitülerin çağdaş
metot ve yaklaşımlarla alan uzmanı yetiştirmek için yeniden şekillendirilmesi, şekillendirilirken nelere dikkat
edilmesi gerektiği konularını meslektaşlarımız ve bilim dünyası ile tartışmak düşüncesindeyiz[Demir, 2013,
48-55].
Türkçe; muazzam bir tarihî derinliği, zengin söz varlığı, binlerce yıldır taşıdığı kültür, bilim dili olma
kapasitesi ve işlekliği ile dünyanın doğal olarak en geniş coğrafyada konuşulan dilidir.
Günümüz dünyasındaki devletler arası güç dengesi; Türk milletinin en zor durumda olduğu, sömürücü
milletlerin gücünün zirvesinde bulunduğu I. Dünya Savaşı şekillendirmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında güç
dengesinde bazı değişiklikler olduysa da Türkler açısından olumlu bir gelişme olmamıştır. Bunun bir sonucu
olarak günümüz dünya düzeninde Türkler ağırlığı kadar gücü temsil edememektedir.
Dolayısıyla Türklüğün tarihten; uzak zamandan ve yakın zamandan kalma çok büyük alacağı
bulunmaktadır. Türklüğün tarihten alması gereken alacağını, ancak ve ancak Türkçeyi Türk dünyasına ve
dünyaya öğreterek alabileceğini altını çizerek belirtmek isterim.
Bütün yukarıda saydıklarımızı özetleyecek olursak tarih ve talih Türkiye Türklüğüne yani bu salonda
bulunan bilim adamlarına ve geleceğin bilim adamlarına bir yük yüklemiştir. Herkes kendisine gönderilen
görev yazısını doğru okumalıdır.
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vahidlər
Qloballaşma şəraitində dövlətlərarası əlaqələrin genişlənməsi təhsil sahəsinə də öz təsirini göstərir.
Xarici ölkələrin təhsil sistemi ilə yaxından tanış olmaq, bu ölkələrdə xarici dili mənimsəmək və bu dilə
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kefiyyətli yiyələnmək müasir dövrdə hər bir gəncin arzusudur. Gənclərin bu gün əldə etdikləri təhsil uğurları,
onların istedadlı kadr kimi yetişməsi məhz arzusunda olduqları cəmiyyətdə iştirak etməyə zəmin yaradır.
Yeni sosial mühitə, yeni həyat tərzinə uyğunlaşma kifayət qədər çətindir. Sosial tərbiyə mövqeyindən sosial
uyğunlaşmanı nəzərə alaraq, bu anlayışın əsas mahiyyətini bir çox alimlər belə izah etmişlər: “Şəxsiyyətin
öz hərəkətlərinin, xarakterinin və ya mühitin özünün sosial vəziyyətlərə adekvat cavab prosesində çevik
dəyişikliklərin baş verməsidir”[11]. Sosial uyğunlaşma mövcudluğuna görə sosiallaşmanın vacib mexanizmi
hesab olunur. Lakin sosiallaşma şəxsiyyətin müəyyən mühitdə formalaşması üçün tədricən inkişafını nəzərdə
tutursa, “sosial uyğunlaşma” anlayışı şəxsiyyətin qısa müddətdə yeni şərtlər qəbul etmiş sosial əhatəni, sosial
mühiti zəruri hesab edir. Fərqli mədəniyyət amilləri insanları fərqli dəyərlərlə qarşılaşdırır və bu da öz
növbəsində sosiallaşma məsələsini dərinləşdirir. Buraya, ilk növbədə, cəmiyyətdə qəbul olunan dəyərlər
sistemi, müxtəlif vəziyyətlərdə davranış etiket normaları, müxtəlif hadisə, ictimai-siyasi sistem ilə tanışlıq,
əxlaq, etika, fəlsəfə, rəmzlər, tanışlıq, milli hakimiyyət orqanlarının rəsmi status rolları, müasir intellektual
və estetik cərəyanlar, milli ləyaqət, qürur və ən əsas da ölkənin siyasi və mədəni tarixi daxildir. Gənclərin
bütün bu çoxsaylı əlaqələrə yiyələnməsi, biliyi, qabiliyyəti xarici ölkə mühitində formalaşır.
Qeyd edək ki, xarici ölkələdə təhsil almaq istəyən tələbələrimizin əsas məqsədibu gün yad mühitə, yad
mədəniyyətə yiyələnmədə ən səmərəli,ən mühüm vərdişlərindən biri olan sosiolinqvistik vərdişləri əldə
etməsidir. Təsadüfi deyil ki, bir çox tədqiqatçılar (B.Frezer, İ.Harlou, G.Liç, T.Pavlidou, P.Rayli, H.SpenserOatey, N.Tanaka, J.Tomas və başqaları) belə hesab edirlər ki, xarici ölkələrdə sosial uyğunlaşma prosesində
gənclərin üzləşdiyi çətinliklər və uğursuzluqlar məhz fərqli mühitdə necə davranmalı olduqlarını
bilmədiklərindən qaynaqlanır [ 4]. Bu çətinliklərin yaranmasının əsas səbəbi onların doğulduğu mədəniyyət
və təhsil aldığı ölkənin mədəniyyəti arasındakı fərqliliklərdir. Lakin hazırda Azərbaycan Respublikasında
beynəlxalq əlaqələrin inkişafında irəliləyişlər aydın şəkildə hiss olunur. Respublikamızda beynəlxalq
mədəni əlaqələrin yaradılması sahəsində dövlət və hökümət qurumlarından əlavə, beynəlxalq təşkilat,
ictimai-sosial institutlar və digər fəaliyyət sahələri mühüm yer tutur. Yeni sosial-iqtisadi, siyasi situasiyalar
qlobal dillərdən olan alman dilində də əlaqə qurmağı bacaran, ünsiyyətin bütün sahələrində yüksək vərdişlərə
yiyələnə bilənmütəxəssislər tələb edir. Xarici dilləri öyrənən tələbələrimizin bu sahədə üzləşdiyi çətinlikləri
nəzəri və praktiki cəhətdən bir çox tədqiqatçılar araşdırarkənaşağıdakı suallarla qarşılaşırlar:
1. Gənclərin xarici mədəni reallığa uyğunlaşması necə baş verir?
2. Xarici mədəniyyətdə gənclərin fəaliyyətinin sosialinqvistik aspekti nədən ibarətdir?
3. Gənclərin xarici mədəniyyətə immersiya prosesi hansı şərtlərlə səciyyələnir?
Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, insanlarda sosiolinqvistik vərdişlərin aşılanması üçün kifayət
qədər elmi baza yaradılmalıdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu problem dil pedaqogikası prizmasından
araşdırılır və onun sosial-pedaqoji aspekti alimlərin səlahiyyətlərinin xaricində qalır. Eyni zamanda xarici
dilin öyrənilməsi faktoru, xarici ölkədə təhsil almaq istəyən tələbələrin sosial uyğunlaşması üçün şərait
yaradan səmərəli amillərdən biridir. Belə ki, aşağıda qeyd olunanlar bu prosesdə yaranan çətinliklərin
olmasını iddia edir:
• Gənclərin başqa bir ölkənin etno-mədəni şəraitinə uyğunlaşması üçün bu prosesi çətinləşdirən
sosiolinqvistik vərdişlərin aşılanması;
• Sosial qarşılıqlı mədəniyyətlərarası situasiyalarda gənclərin sosiolinqvistik çətinliklərinin
yaranması;
• Yad mədəniyyət şəraitində məqsədə çatmaq və formalaşması vacib olan sosiolinqvistik vərdişlərin
olmaması [10].
Gənclərəsosiolinqvistik vərdişlərin aşılanması tələbi bu prosesin nəzəri əsaslarının sosial-pedaqoji
yanaşma baxımından yaradılması problemlərini müəyyən etmişdir.Xarici dillərin tədrisində sosiolinqvistik
vərdişlərin yaradılmasının məqsədi məhz tələbələrin mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə müstəqil iştirakıdır. Bu
baxımdan, dil və mədəniyyəti tədris prosesində əlaqəli tətbiq etməklə öyrətmək və öyrənməkdilin inkişafı
funksiyasını və məzmununu müəyyənləşdirir:
1. Tədris prosesində sosiolinqvistik vərdişlərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi;
2. Dili öyrənilən ölkədə cəmiyyətin sosial-mədəni inkişafının izlənilməsi;
3. Ünsiyyət əlaqələrinin yaradılması üçün strategiyaların hazırlanması;
4. Tədris prosesinə yad mədəniyyət elementlərinin tətbiqi texnikasının hazırlanması;
5. Qarşılıqlı ünsiyyət əlaqəsinin yaradılması üçün müxtəlif mədəniyyətlərə aid olan xüsusiyyətlərin
öyrədilməsi;
6. Müxtəlif hadisələrlə əlaqədar yeni sözlərin yaranması vəbu prosesdə yaradıcı funksiyaların tətbiq
edilməsi.
Qeyd etdiyimiz bu funksiyalar xarici ölkələrdə təhsil almaq istəyən gənclərimizdə sosiolinqvistik
vərdişlərin daha effektiv formalaşmasına səbəb olacaq.
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Araşdırdığımız problemlə əlaqədar tarixi bir hadisəni xatırlayaq. Almaniyada baş verən 1990-cı
illərdəki siyasi hadisələrin səbəb olduğu sosiolinqvistik yeniliklərin öyrənilməsi bir çox tədqiqatçının
diqqətini çəkir [6]. Çünki bu tarixi bir dövr olaraq əsas sosialinqvistik əhəmiyyətli lüğətlərin yaranmasına
zəmin yaratdı. Bu problemlərin nəzərdən keçirilməsinin çoxşaxəli xüsusiyyəti: sosial konteksti, praqmatik
parametrləri nəzərə alaraq, müxtəlif üslubların (bədii və qəzet jurnalistikası) siyasi diskursunda alman dilinin
yeni lüğət tərkibini öyrənmək, yəni bizi maraqlandıran söz və ifadələrin sosialinqvistik cəhətlərini nəzəri
öyrənməklə sosiolinqvistik çətinlikləri aradan qaldıraq. Qəzet jurnalistikasının bölmələrini nəzərə alsaq dilin
və onun leksik vahidlərinin təkamülünü izləməyə imkan yarada bilərik. Müasir tədqiqatlar üçün vacib olan
sözlərin mənasını öyrənməklə yanaşı, həm də sözü seçmək və ya müəyyən mənaları əldə etmək mümkün
olduğu şərtlərin xüsusiyyətlər ilə əlaqəli problemlərin həlli, mübahisənin müəllifin niyyətinə uyğun mənalı
bir cəhət alması, yəni "dilçilikdə leksik vahidlərin leksik mənasının təsviri" şərtləri
uyğunlaşmalıdır.Sosiolinqvistik təhlil hadisələri yalnız bir dil kontekstində nəzərdən keçirən ənənəvi dil
semantikasının hüdudlarından kənara çıxmaqla xarakterizə etmir, həmçinin, leksemlərin mənası fəaliyyət
göstərdikləri mühitə görə şərh olunur: mətn və sosial-mədəni kontekstlər [9]. Bədii ədəbiyyatın və qəzet
mətninin siyasi mübahisəsi, müəyyən bir müddətdə praqmatik və linqvistik planda özünəməxsus
xüsusiyyətlərə sahib olan cəmiyyətin məhsulu hesab olunur. Alman dilinin lüğət tərkibinin təhlilində
sosiolinqvistik yanaşma bu xüsusiyyətləri müəyyənləşdirməyə, sosial kontekstlərin qarşılıqlı əlaqəsini və
qarşılıqlı təsirini, dil vahidlərinin praqmatik parametrlərini görməyə və müxtəlif mətn tiplərində leksik
yeniliklərin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini aşkar etməyə imkan verir.G.Qrassın kitablarını və qəzet
jurnalistikasını araşdırdıqda ədəbi mətnlərinleksik vahidlərinin fəaliyyət xüsusiyyətlərini müəyyən edən bir
çox oxşar və fərqli sosial-praqmatik xüsusiyyətlərə malik olduğunu görürük. Bu xüsusiyyətləri
ümumiləşdirərək danışıqda praqmatik quruluşun yerinə yetirilməsinə diqqət edək:
1. Sözün açıq və ya gizli məqsədləri: materialın təqdim edilməsi, faktların təqdim edilməsi, yaradıcı
fəaliyyətin stimullaşdırılması,hadisələrə vahid, ortaq bir münasibətin yaradılması;
2. Nitq taktikası: müdaxilə etməmək,müəllifin özünü təqdim etməsi, fikrin personajlar vasitəsilə
gerçəkləşməsi;
3. Praqmatik ehtimallar: ideal alman dilli savadlı oxucu, orta oxucu;
4. Məruzəçinin münasibəti: açıqlamanın istehzalı, əhəmiyyətli, dolayı mənaları, ən böyük əhəmiyyət
verilənlərə uyğun olaraq ifadələrin təşkili, danışma tərzi,anlaşılmazlıq, ardıcıllıq, qeyri-müəyyənlik [6].
Məlumatların xüsusiyyətləri baxımından hər iki üslubun müzakirəsi üçün müəllifin hadisələr
arasındakı əlaqələri və onların cəmiyyət üçün əhəmiyyəti barədə düşüncələrini məzmunda əks etdirməyi
vacibdir. Məlumatların həyata keçirilməsində vacib bir vasitə də müəyyən bir leksemin seçilməsidir:
1. Nitqin məğzi: sosial və linqvistik vəziyyətlərin nəzərəalınması; praqmatik vəziyyətlərin,
kontekstlərin, ehtimalların nəzərə alınması.
2. Sözün qəbul edən tərəfə təsiri (təsiredici effekt): emosional vəziyyət, münasibət, qiymətləndirmədə
dəyişikliklər; onun etdiyi hərəkətlərə təsiri; estetik effekt; qəbul edənin şüurunda və nitq davranışında gizli
məqamlar.
3. Məlumatın xüsusiyyəti: əsaslandırıcı və faktiki məlumatların elementləri;əsaslı və konseptual
məlumatların mövcudluğu;məlumatverici və alt mətnlərin mövcudluğu; əsaslandırıcı və konseptual
məlumatların yayılması; məlumatverici və kontekstual məlumat elementləri.
Almaniyada 1990-cı illərdə baş verən siyasi hadisələri iki üslubda: bədii ədəbiyyat və qəzet
jurnalistikasında əks etdirmək baxımından siyasi diskursun müqayisəsi bizə bu zamanla əlaqəli altı sosialpraqmatik vəziyyəti müəyyən etməyə imkan verdi: 1) ADR vətəndaşlarının ölkədən qaçması; 2) Berlin
divarlarının varlığı və dağılması; 3) Siyasi həyatdakı dəyişikliklərlə əlaqədar ADR vətəndaşlarının əhvalruhiyyəsi və münasibəti; 4) ADR-də demokratik çevriliş; 5) Keçmişi dəf etmək; 6) İki alman xalqının
birləşməsi [ 6] .
Yuxarıda göstərilən altı sosial-praqmatik vəziyyətin nəzərdən keçirilməsinin nəticəsini sosialinqvistik
vərdişlərin yaradılması çətinliyi kimi müəyyənləşdirilməsi qanuni hesab edilə bilər, çünki onların hər biri
müəyyən bir tarixi dövr üçün aktual olan leksik yeniliklərlə xarakterizə olunur.Müxtəlif üslubların siyasi
diskursunun semantik məkanı kifayət qədər öyrənilməmiş və bu baxımdan tədqiqatlar üçün geniş
perspektivlər açılmışdır. Tədqiqat göstərir ki, lüğət canlı bir orqanizm olaraq cəmiyyətdəki dəyişikliklərə
reaksiya verir, onun yüksək dərəcədə fəaliyyət göstərməsi sosial-mədəni şəraitdən və cəmiyyətin
üstünlüklərindən asılıdır. Hər hansı bir sözün öyrənilməsində sosiolinqvistik cəhət bizə reallığı əks etdirir
vəsosial-mədəni hadisələrin mövcudluğunu izləməyə imkan verir.
Dövlətin təhsil sistemi, mədəniyyəti və elm sahələri yüksək səviyyədə həmişə fərqləndiyi üçün
beynəlxalq aləmdə öz nüfuzunu qorumaq ilk olaraq nəzərdə tutulur. Ölkəmizin rəqabət qabiliyyətliliyinin və
yüksək iqtisadi yüksəlişinin təmin olunması sosial siyasətin səmərəliliyinin, sosial xidmətlərin inkişafının və
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həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının əhəmiyyətli dərəcədə artmasını tələb edir. Belə inkişaf
iqtisadiyyatda və həmçiningənclərin ölkədən xaric müxtəlif sahələrdə sosiolinqvistik vərdişlərinin
yaranmasında yaranan çətinliklərin aradan qaldırılmasında öz əksini tapır.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, dil bilik və bacarıqları ünsiyyət qabiliyyətini əhatə etməklə, həmdə
təbii ünsiyyət dilinin strukturuna və əlavə linqvistik amillər kompleksinə əsaslanır. Müasir sosiolinqvistika
dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi məsələsinə bu gün xüsusi diqqət yetirir. Beləki, sosialinqvistik
vərdişlərin yaradılması prosesində qarşıya çıxan çətinliklər müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı prosesləri
zəmnində leksik aspektdə həll olunur və cəmiyyətdə bu öz əksini tapır.
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Açar sözlər: “Ünsiyyət və dəyərlər”, “Tələffüs və təfəkkür”, “Dil siyasəti və dövlətçilik”.
Giriş. İnsanın natiq və siyasi varlıq olması sosio-humanitar elmin bütün sahələrində rəhbər
tutulmuşdur. Bu istiqamətlə demək olar ki, millətin maddi-fiziki varlığı ilə yanaşı onun mənəvi-ruhi varlığı
da mövcuddur. Dil və din də millətin mənəvi-ruhi varlığının təcəssümü və təzahürüdür.Fəlsəfənin əsasları
sübut edir ki, dilin inkişafında zaman və məkan vacib hadisədir. Hazırda Azərbaycan dili müasir ədəbi və
elmi fikirlərin düşüncədən nitqə gətirmək və yüksək səviyyədə ifadə imkanlarına malik olmaqla nüfuzlu
dövlət dilləri sırasındadır. Dilin dərin düşüncəni mükəmməl şəkildə ifadə etmə imkanlarının formalaşması
üçün uzun əsirlər inkişaf yolu keçməsi məntiqi şərt olaraq qarşıda durur. Әgər nəzərə alsaq ki, dili ictimai
həyat mühiti və birgəyaşayış mədəniyyəti yaradır, inkişaf etdirir, demək nəticə alınır ki, Nəsiminin mahir
ustadlıqla yaratdığı əsərlər həmin dilin və onu formalaşdıran xalqın bir neçə min il öncəki inkişaf mərhələsini
tələb edirdi. Bu arqument Azərbaycan türkünün, oturuşmuş mədəniyyətinin, və onun dilinin nə qədər qədim
olmasına dəlildir.
1. Dil və dəyərlər sistemi. Dilin dəyərlər sistemi kimi təhlili hər şeydən əvvəl aşağıdakı kimi
göstərilən iki mühüm fenomenlə izah edilə bilər.
I. Mənəvilik və müqəddəslik.
II. Millilik və müstəqillik.
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Müqəddəslik istiqəmətində heç şübhəsiz ki, səmavi kitablara, (xüsusən, orjinallığını qoruyub saxladığı
üçün) ilk növbədə Qurani-Kərimə müraciət etməliyik. Quranda fərdi, ictimai və siyasi həyatı bütövlükdə
əhatə edən, universal fenomenlərdən biri də dil hadisəsidir. “Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və
rənglərinizin müxtəlifliyi də Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Şübhəsiz ki, bunda bilənlər, (ağıl və elm
sahibləri) üçün nişanələr vardır” (1, 30-cu surə, 22-ci ayə). Әlbəttə burada məqsəd istinad edilən ayəni təfsir
etmək deyil. Ona görə də yuxarıdakı, mənəviliyin və müqəddəsliyin aydınlığı üçün göstərilən ayənin
məzmun və mənasına qısa bir izah vermək istərdim. Burada “dil”, özündən əvvəl təqdim edilən “göylər”,
“yer”, “yaradılış” kimi çox mühüm anlayışlarla yanaşı ifadə edilmişdir. Bu mətləbdə dil hər şeydən öncə,
özündə İlahi təqdir və təyinata uyğun olan dəyərlər sistemi olaraq insanın təbii-fitri yaranış və yaşam hüququ
kimi təqdim edilir. Məhz elə mənəvilik və müqəddəslik də bununla bağlıdır.
Millilik və müstəqillik siyasi hadisədir və milli mövcudluq kimi izah edilə bilər.Problemə fundamental
epistemologiya kontekstindən yanaşanda siyasi elmin banisi Aristotel yada düşür. O, insanı siyasi varlıq
kimi xarakterizə edərkən onun siyasiliyini nitq quvvəsi, danışıq bacarığı, və dil imkanları ilə əlaqələdirmişdr.
Deməli, dil və siyasət bir-birini tamamlayan hadisəlrdir.Dövlət və dil daima üzvü vəhdətdə olub və tarixən
dilsiz dövlət təcürbəsi yoxdur.Bu, eyni zamanda dövlətin mahiyyəti etibarilə də belədir.Aristotel tərəfindən
dövlətə (müxtəlif aspektlərdə) verilən təriflərin biri də konkret dil məsələsi ilə bağlıdır. O, qeyd edirdi ki, “...
dövlət tamlaşmış və mükəmməlləşmiş ünsiyyətlərdir” (2,263). Әlbəttə, burada nəzərdə tutulan ünsiyyətlər
sistemi dil olmadan mümkün deyil.Hər bir dilin də öz spesfik xarakteri var və bu, spesfika siyasi əxlaqın
hansısa bir forması olaraq özünəməxsus siyasi mədəniyyət tipi yaradır.Həmin bu spesfika millik, dövlətin
siyasi sisteminə təsir edən dəyərlər məcmusu isə müstəqillik kimi səciyyələnir. Həmçinin, dövlət dili,
dövlətin atributlarından biri olmaqla millilik və müstəqqillik fenomenini şərtləndirir.Bu məqamda xüsusi
bir məsələni də vurğulamaq lazımdır. Nəzərə alsaq ki, siyasi sistemin ən ali nümayəndəsi siyasi lider hesab
edilir və siyasi liderin mühüm keyfiyyətlərindən biri də siyasi nitqdir, deməli, dil, təfəkkür və nitq
imkanlarını reallaşdıran ən vacib vasitədir. İmam Әli az sözlə böyük məna yaradaraq bu məsələni rasional
müstəvidə olduqca mükəmməl şəkildə qeyd edir. “İnsan öz dilinin altında gizlidir, danişanda
tanınır.”(3,839). Nəzəri biliklə paralel olaraq empirik yanaşmalar da göstərir ki, bəşəri yaddaşda iz qoyan
siyasi liderlər həm də xalq kütləsini səfərbər edən və vahidləşdirən nizamlı siyasi nitq mədəniyyəti ilə tarixdə
qalmışlar.
Azərbaycan xalqının təfəkkür tərzi, ifadə mədəniyyəti, ünsiyyət əxlaqı və ədəbi dil imkanları onun
siyasi mədəniyyətinin və siyasi millət olma potensialının nümunəsidir.Bu mətləb təsadüfən
vurğulanmır.Çünki siyasi millət anlayışı milli dilin tətbiqi mövcudluğu, bu dilin dövlət dili olaraq bütöv
siyasi sistemi əhatə etməsi ilə xeyli dərəcədə şərtlənir. “Dil siyasətinin ən humanist və ya mədəni forması dil
quruculuğudur ki, burada siyasi iradədən daha çox elmi-mədəni təşkilatçılığı öz rolunu oynayır” (4,98).
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dil siyasəti tamamilə humanist ideyalara əsaslanır. Çünki, xalqın milli
birliyinin, suverinliyinin və siyasi bütövlüyünün təminatçısı olan Azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib
hissəsidir.
Millətin min illərlə formalaşdırdığı dəyərlərin yaşadılması, bu dəyərlərin gənc nəsillərə ötürülməsi
üçün də dil mühüm hadisədir. Deməli, dil təkcə ünsiyyət vasitəsitəsi deyil, eyni zamanda, dəyərlər
sistemidir. Bu baxımdan S.Xəlilovun fikrilə “dilçilər çox vaxt sözlərin mənasından sərf-nəzər olunaraq
an¬caq formanı, strukturu öyrənməyə çalışırlar.Nəyin deyilməsi yox, necə deyilməsi, hansı qaydaya əməl
edilməsi önə çəkilir.Doğrudan da, onla¬rın əsas işi məhz formaların, qəliblərin öyrənilməsidir” (5).Lakin
filosoflar dilçilərdən əsaslı şəkildə fərqli olaraq dilin məna yükünü, ideya və məzmun zənginliyini
yaradır.Başqa sözlə dilçilər dilin tələffüzü ilə məşğul olursa, filosoflar dilin təfəkkürü ilə məşguldurlar.Dilin
təfəkkürü ilə məşğul olmaq isə millətin, xalqın təfəkkür mədəniyyətinin zənginliyi ilə yanaşı həm də onun
nitq mədəniyətinin yüksəlməsinə xidmətdir.Hegelin nəzərinə görə “öz dilində elmin bütün xəzinəsini ifadə
etməyi bacarmayan xalq savadlı hesab oluna bilməz. ... Başqa dildə çatdırılan biliklər öz dilimizdə nüfuz edə
biləcəyimiz incəliklərdən məhrumdur.Onlar bizdən arakəsmə ilə ayrılaraq bizim ruhumuzla qaynayıb-qarışa
bilmirlər!” (5). Təhlil əsasında aydın olur ki, Hegelin nəzərindəki əsas müddəa və məna RUH fenomenidir.
Xalqın, millətin ruhu... Deməli, dil elə bir hadisədir ki, onun forması savad, məzmunu birlik, ardıcıllıq və
bütövlüklə şərtlənir.Әlbəttə belə bir qənaət hasil olur ki, dil öz fəlsəfi mahiyyəti və əhəmiyyəti ilə millətin
varlığını əsaslandırır.Bu məqamda M.Haydeggeri xatırlamamaq mümkün deyil.“İnsan fəlsəfəsi” məktəbinin
davamçısı görkəmli alman filosofu M.Haydegger möhtəşəm fikirləri ilə “dil fəlsəfəsi” yaradan filosof kimi
XX əsr fəlsəfə tarixində xüsusi yer tutur. Onun dil barədə olan nəzəriyyəsini (əlbəttə ümumiləşdirmək
mümkün olsaydı) aşağıdakı iki istiqamətdə göstərmək olar.
I. Dil xüsusi varlıq və müqəddəs məna aləmi kimi.
II. Dil idrakın təzahürü və mövcudluğun meyarı kimi.
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M.Haydegger bir tərəfdən Aristotelin “insan natiq varlıqdır” ideyasının davamı kimi “dil insanı
heyvandan fərqləndirir...” (6,266) müddəası ilə insanın natiqliyini dinləmək və anlamaq imkanları ilə
əlaqələndirir, digər tərəfdən, bütövlükdə dili obyektiv mövcudluq prosesi hesab edirdi. Onun nəzərində,
“...bütün varlıq dilə sığnıb. Dil, varlığı düşünmək və aşkar etməyin yeganə yoludur” (6,321). Bu da xüsusi
vurğulanmalıdır ki, yuxarıda İmam Әlinin “insan öz dilinin altında gizlidir, danişanda tanınır” ideyası ilə,
Haydeggerin “dil bütün varlığın sığndığı aləmdir” ideyası olduqca yaxındır.
2. Dilin tarixi təşəkkülü: icmal baxış. Qədim türk mənşəli Azərbaycan dili zəngin türk dili ailəsinin
Oğuz qrupuna daxildir.IV-V əsrdən etibarən fəal ictimai ümumxalq canlı danışıq dili olan Azəri-türkcəsi
Azərbaycan torpaqlarında yaşayan qədim türk əsili soyların və boyların düşüncəsindən və təfəkkür
mədəniyyətindən qaynaqlanmışdır. -Ktabi Dədə Qorqud- dastanı buna əyani sübutdur. İctimai-siyasi
nöqteyi-nəzərlə bütün dünya dilləri kimi Azərbaycan dili də tarixi təkamül prosesi keçmişdir.Bu istiqamtdə
İzzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin və Seyyid Hüseyn İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığı mühüm rol
oynamışdır.Bu anadilli ədəbiyyat dünya poeziyasının tacı olan Məhəmməd Fizulinin yaradıcılığında daha
aydın və dolğun bir istiqamət almışdır.
XVI əsr Azərbaycan dilinin tarixində siyasi və ədəbi cəhətdən ən əlamətdar və yüksəliş dövrdür.
Beləki, 1501-ci ildən etibarən Şah İsmayıl Xətainin rəhbərliyi altında paytaxtı Təbriz olmaqla Səfəvi
dövlətinin yaranması ilə Türk dilinin dövlət dili elan edilməsi və dövlət hakimiyyətinin bütün rəsmi
qərarlarının, əmr və sərəncamlarının, xarici məktublarının hər birində öz əksini tapmışdır. Məhəmməd
Fizulinin dolğun dili elmi-fəlsəfi tutumu ilə Türk millətinin elmi-ədəbi intellektini təmsil və nümayiş etdirir,
dilin özünə yeni-yeni üfüqlər açırdı.Məhəmməd Әmin Rəsulzadə qeyd edir ki, “Füzuliyə böylə bir əzm
təqlin edən eyni zamanda, müasiri bulunan Şah İsmayıl Xətaini türkcə şerlər yazmağa sövq eyləmişdir.Bu
böyük şair və dahinin müvəffəqiyyəti ilə türkcə şer yazmaq “sühuləti” kəşf edildikdən sonra Füzulini tənzir
və təqlid edənlər çoxaldı. Azərbaycan türk ədəbiyyatı müstəqil bir cərəyan aldı” (7,15).
3. Dilin ədəbi mühiti və ictimai-siyasi şəraiti
Әdəbi dilinin normalarının müəyyənləşməsi və nəzəri dilçilik istiqamətində realist üslubla diqqətə
çarpan Mirzə Fətəli Axundov yaradılıcığı dilin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Bu istiqamətlə də
mətbuat dilinin formalaşması başlamış Həsən bəy Zərdabinin fəaliyyəti ilə milli mətbuatın, xüsusən, yazılı
ictimai rəyin bünövrəsi olan “ӘKİNÇİ” qəzeti ərsəyə gəlmişdir. Hazırda Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının 21-ci maddəsinə əsasən dövlət dilinin adı -Azərbaycan dili-dir. Bu məqamda, milli dilin
dövlət dili kimi Azərbaycan Cümhuriyyəti kontekstində təkamülündən və rəsmi qərarlaşmasından bəhs
etmək istərdim. XX əsr Azərbaycan dilinin ən yüksək səviyyəyədə inkişaf etdiyi dövrdür. Bu dövrdə dilimiz
sözün həqiqi mənasında çiçəklənmiş və tərəqqi etmişdir. Әdəbi dil məsələsi əsrin əvvəllərində çarizmə qarşı
aparılan milli ictimai-siyasi mübarizə prinsipinin önündə dururdu. Bu prosesdə 1905-ci ildən Әhməd bəy
Ağaoğlu və Әli bəy Hüseynzadə tərəfindən təsis edilən “HӘYAT”, “İRŞAD”, “AÇIQ SÖZ” qəzaetləri və
“FÜYUZAT” məcmuəsi milli dil və milli mətbuat uğrunda edilən əməli, davamlı mücadilə idi. Həmçinin
ictimai xalq dilinin qaynağı olan “MOLLA NӘSİRӘDDİN” -in meydana gəlməsi ilə səhnə mədəni nitqi və
milli mədəni özünü ifadə təfəkkür tərzi formalaşmışdır. Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, ədəbi dilin yüksək
səviyyədə inkişafı siyasi publisistikanı formalaşdırdı və axrıncı da öz növbəsində dilin elmi-siyasi
institutlaşmasına təkan verdi və Azərbaycan Cümhuriyyəti quruculuğunda özünü təstiq etdi.
4. Cümhuriyyət və “Dövlət Dili” siyasəti
1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması milli dilin siyasi nüfuzunu özünə qaytardı.
Qeyd edim ki, Məhəmməd Әmin Rəsulzadə başda olmaqla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi
hakimiyyəti tərəfindən 1918-ci il iyunun 27- də Dövlət Dili haqqınada qərar qəbul olunur və Türk dili dövlət
dili olaraq elan edilir. Milli dilin dövlət dili elan edilməsi Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəmzləri
sırasında milli istiqlala təminatçı kimi meydana gəlmişdi və şəxsiyyət-cəmiyyət-dövlət suverenliyinə
əsaslanan dövlət quruculuğuna zəmin yaratmışdır. Həmin vaxtdan təhsil sisteminin də milli dildə
formalaşması əsas vəzifə olmuşdur.Bununla bağlı 28 avqust 1918-ci ildə5 maddədən ibarət “Birinci və ikinci
dərəcə ibtidai məktəblərin, həmçinin orta təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında Azərbaycan
Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının Qərarı” (8, 225-226).qərar qəbul edilmişdir.Әlbəttə bu mövzu bir sıra
tədqiqatçılar və alimlər tərəfindən araşdırılmış, müəyyən qənaətlər əldə edilmişdir. “Cümhuriyyət öz dil
siyasətini həyata keçilmək üçün təhsilin çox mühüm sahə olduğunu ön plana çəkdi, belə ki, 28 avqust 1918ci ildə hökumət ibtidai və orta təhsil müəsisələrində təhsilin ana dilində aparılması haqqında qərar verdi.
Qərarda göstərilir ki, 1) bütün ibtidai təhsil müəsisələrində tədris ana dilində aparılmalıdır: 2) dövlət dili
icbari qaydada tədris olunur. 27 dekabr 1918-ci ildə isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi naziri
Səməd bəy Mehmandarov ordu dilinin Türk dili olduğu barədə əmr verdi. Nazir orduda xidmət edən, lakin
dövlət dilini bilməyən zabitlərə dili öyrənmək üçün bir ay vaxt müəyyənləşdirdi. Və qərara alındı ki, həmin
müddətdə heç olmasa komandaları milli dildə verə bilməyən zabitlər ordudan xaric ediləcəklər” (4,32-33).
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Bununla belə, Türk dilinin bütün dövlət strukturlarında öyrəniıməsinə tələb edilən vaxt daxilində yalnız
müvəqqəti olaraq rus dilindən istifadə edilməsi məsələsi də nəzərdən keçirilmişdir. Həmin hadisə aşağıdakı
kimi sənədləşdirilmişdir:“Dövləti lisan türkcə qəbul edilərək müvəqqətən hökuməti müəssisələrdə rus
lisanı istemalına müsaidə edilməsi haqqında Azərbaycan Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı (27
iyun 1918) Hökumət 27 iyun 1918-də qərar verdi: Dövləti lisan türk dili qəbul edilərək, içəridə bütün
məhkəmə, idareyi-daxiliyyə və sair dəvair vəzifələri başında duranlar bu lisanı bilənlər olana qədər
hökuməti müəssisələrdə rus dili istemalına da müsaidə edilsin. Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin
qanun və binagüzarlıqları məcmei, №1, 15 təşrini-sani, 1919, s. 18; Государственный АрхивАР, ф. 100,
оп. 2, д. 7, л. 9;” (7, 201).
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XIX ƏSRİN SONU – XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA DÜNYƏVİ
TƏHSİLİN BİLİNQVİZM PROBLEMİ
Paşayeva S.V.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
saida.74@list.ru
Açar sözlər: mədəniyyət, dil, məktəb, dünyəvi təhsil,interferensiy, bilinqvizm
İnsanın problemləri, xalqların mədəniyyəti, cəmiyyətin açıqlığı ilə bağlı proseslər həm dünyanı, həm
də pedaqoji və təhsil sistemlərini anlamaq yollarının çoxluğuna səbəb oldu. Müasir dövrdə bir insanın uğurlu
təlim-tərbiyəsi və inkişafında təcrübə yönümlü bilik və fəaliyyət metodlarının kəskin azlığı hiss olunan bir
vəziyyətdə, pedaqoji cəmiyyətin xalqların milli mədəniyyət və mentalitetin əsas mənbələrinə müraciət
etməsi çox vacib məsələlərin birinə çevrildi. Öz tarixi keçmişini bilmədən gələcəyə uğurlu addımlar atmaq
mümkün deyil.
Bu mənbələrə və onların dəyərlərinə müraciət təhsilin məzmunu ilə bağlı yeni prinsiplərin,
konsepsiyaların və modellərin, yeni hədəfləri olan təhsil müəssisələrinin növləri, insanların mədəniyyətinə
uyğun dünyagörüşlü təhsil proqramları, dünyanı tanımaq və dərk etmək yolları, spesifik sosial-mədəniyyət
təhsil sistemlərinin ortaya çıxmasına səbəb oldu.
Hər hansı bir xalqın mövcudluğu, qorunması və inkişafı üçün əsaslı rol oynayanmilli dil və
mədəniyyət xalqın milli ruhun mahiyyətini ifadə edən vasitədir. Gənclərin onlara məqsədyönlü və sistemli
şəkildə tanıdılması şəxsin müsbət etnik identifikasiyasına və onun dünya, digər mədəniyyət icmalarının
nümayəndələri ilə ahəngdar münasibətlərinin qurulmasına səbəb olmalıdır. Təbii ki, mənəvi mədəniyyətlə
sıx bağlı olan dil milli mədəniyyəti əks etdirməməyə bilməz və bununla da dilin daşıyıcı olan yerli insanların
dünyagörüşünə təsirsiz keçə bilməz.
L.Worf və E.Sepirin dil nisbi nisbətinin fərziyəsinə görə, milli dilin quruluşu düşüncə quruluşunu və
xarici dünyanı bilmə yolunu müəyyənləşdirir. Rus psixolinqvistikasında bir dilçi və mədəni birliyin milli
xüsusiyyətlərinin elementlərinin mövcudluğu şərtlərini izah edən boşluqlar nəzəriyyəsi mövcuddur.
Mədəniyyətlərarası təmaslarla insan bir sıra mərhələlərdən keçir (sıfır mərhələ, mədəniyyətə alışmaq,
uyğunlaşma, tarazlıq mərhələsi, qayıdışdan sonra uyğunlaşma). Bəzi hallarda insan ya iki dildə ünsiyyət
qurur, ya da öz milli dilini itirir, ya da önun üçün yad olan xarici dili qəbul etmir.
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İki dildə sərbəst danışmaq bilimqvizm adlanır. İkinci dilin mənimsənilməsinin yaşına görə, erkən və
gec bilinqvizm olmaqla fərqlənir. İki dilçilik də reseptiv (qavrayan), reproduktiv (çoxalma) və məhsuldar
(istehsal edən) arasında fərqlənir, sonuncusu xarici dil öyrənmək məqsədi daşıyır. Bir insan başqa bir dilə
keçərkən nitqdə etdiyi interferensiyadan azad deyildir.
Xüsusən bu problem Azərbaycanda XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində özünü daha gərgin
formada özünü göstərmişdir. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
süqutuna - 1920-ci ilin aprel işğalına qədər olan tarixi mühüm dövr kimi qeyd etmək olar. Bu böyük zaman
kəsiyində təhsilin keçdiyi yolun bütün mərhələləri - qədim məktəblərin, dini və dünyəvi təhsil ocaqlarının
yaranması, ilk dərslik nümunələrinin meydana gəlməsi, ümumilikdə Azərbaycan xalqının milli mədəniyyət
tarixində təhsilin yeri məhz bu dövrdə ardıcıllıqla, dolğun, əhatəli şəkildə göstərilmişdir.
Azərbaycan tarixi kitabında göstərilir ki, ölkənın sosial-iqtisadi və siyasi həyatındakı dəyişikliklər
Azərbaycan xalqının mədəniyyətində də öz əksini tapırdı. Bu dövrdə iri sənaye şəhəri olan Bakı, həm də
Azərbaycan mədəniyyətinin mərkəzinə çevrilmişdi. [1, 225]
Onu da qeyd etmək lazımdı ki, milli təhsil quruculuğunda tarixilik, varislik və müasirlik prinsipinə
əsaslanmaqla, yəni ötən əsrlərdə xalqımızın təhsil sahəsində malik olduğu zəngin irsi, maarifçi ziyalıların və
görkəmli şəxsiyyətlərin mütərəqqi ideya və fikirlərini öyrənməklə, onlardan müasir dövrün tələblərinə uyğun
bəhrələnməklə böyük nailiyyətlər əldə etmək mümkündür.
XX əsrin əvvələrində Azərbaycada gedən tam dəyişikliklər, o cümlədən də təhsildə gedən reformalar,
tanınmış alimlərin fikri - şərqdə təhsillə bağlı humanist, demokratik fikirlər Qərbdən xeyli əvvəl formalaşmış
və inkişaf etmiş –yenə də öz əsasını tapmışdır.
XIX əsrin əvvəllərindən Azərbaycanda xalq maarifi və məktəb işi sahəsində yeni mərhələnin başlanması
ölkə gənclərinin həyatında əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olmuş, çarizmin subyektiv məqsədlərindən asılı
olmayaraq, xalq maarifi və məktəb sahəsində bir sıra pozitiv nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Bu tarixi
mərhələdə Çar Rusiyasındakı maarifçilik hərəkatının Azərbaycana təsiri də qabarıq duyulmuş, yeni
məktəblərin, qəzaların, mədrəsələrin açılması istiqamətində ilk addımlar atılmışdır.
Ilk dəfə olaraq xalqın milli mədəniyyətə, milli ənənələrə, milli dilə müraciət məsələləri bu dövrü ilə
bağlıdır. Milli məktəb, milli dərslik, milli tərbiyə problemlərini həll etməyə qadir görkəmli ziyalıların adları
çəkmək mümkündür, bu sırada Abbasquluağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Kazımbəy, Mirzə
Şəfi Vazeh, Həsənbəy Zərdabi və digər şəxsiyyətlərin xidmətlərini ön plana çəkmək olar. Eləcə də həmin
dövrdə yetişən milli burjuaziya nümayəndələrinin, mesenatların, xüsusilə də Hacı Zeynalabdin Tağıyevin,
Şəmsi Әsədullayevin, Murtuza Muxtarovun, Musa Nağıyevin, İsmayılbəy Hacınskinin millətin
maariflənməsi, savadlanması, mədəni və intellektual səviyyəsinin yüksəlməsi yolunda atdıqları əzmkar
addımlardan, xeyriyyəçilik tədbirləri haqqında məlumdur.
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində ölkədə rus dilində orta və ali təhsil görmüş azərbaycanlı
gənclərdən ibarət ziyalı təbəqəsinin formalaşması faktını xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Azərbaycanın onlarla görkəmli ziyalısının Avropanın, Türkiyənin, Rusiyanın ali təhsil müəssisələrində
yüksək təhsil alması, yeni məktəblərin açılması, Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayının keçirilməsi,
qadınlar üçün dünyəvi məktəblərin açılması, ruhani mədrəsələri əleyhinə çağırışların güclənməsi və sair
məsələlər barədə maraqlı faktlar bu dövrü ilə bağlıdır.
H.Ә.Әliyev qeyd edirdi ki: "Azərbaycan təhsili, məktəbləri sona çatmış XX əsrdə çox böyük
nailiyyətlər əldə edib. Әsrin əvvəllərində Azərbaycanın mütəfəkkir şəxsləri, maarifçiləri, ziyalıları,
müəllimləri xalqımızı savadsızlıqdan, ətalətdən çıxarmaq, maarifləndirmək, təhsili inkişaf etdirmək üçün bir
çox işlər görmüşlər ".[3]
XIX əsrin I yarısında Azərbaycan məktəbinin inkişafında iki başlıca meyil özünü göstərdi: ənənəvi
müsəlman təhsil formalarının saxlanması və yeni ibtidai rus məktəblərinin yaranması. Azərbaycan dili tədris
proqramlarından çıxarıldı, təhsilin məzmunundakı ruslaşdırma siyasəti daha da sərtləşdirildi. XIX əsrin II
yarısında Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının bəhrələrindən biri yeni rus-tatar (rus-azərbaycan)
məktəblərinin yaranması oldu. Rus-azərbaycan məktəblərinin yaradılmasının həqiqi tarixi və gələcək inkişafı
Tiflis Müəllimlər İnstitutunun məzunları Həbib bəy Mahmudbəyov və Sultanməcid Qənizadənin adları ilə
bağlıdır. Onların 1887-ci ildə Bakıda təsis etdikləri "birsinifli üçüncü dərəcəli rus - tatar (azərbaycan)"
məktəbində rus məktəblərindən fərqli olaraq azərbaycan dilinin tədrisi məcburi fənlər sırasına daxil
edilmişdi. Rus - azərbaycan məktəbləri Azərbaycanın məktəb təhsili tarixində, maarifçiliyin inkişafında
müstəsna xidmət göstərmişdir.
Milli-müstəmləkə əsarəti şəraitində doğma ana dilinin inkişaf yolu üzərində müxtəlif maneələrin
yaradılmasına baxmayaraq, təşəkkül tapmaqda olan milli ədəbi dil xalqın qəlbinə geniş yol tapırdı. Bu
isitqamətdə S.Ә.Şirvaninin, H.B.Zərdabinin, S.M.Qənizadənin, C.Məmmədquluzadənin,M.F.Axundovun,
N.B.Vəzirovun, Ә.B.Haqverdiyevin, N.Nərimanovun rolu böyükdür. Xalqımızın görkəmli oğlu Firudin bəy
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Köçərli dilimiz barəsində yazırdı: "Millətini sevən, onun mənəvi dirçəlişinə çalışan, tərəqqisi yolunda əmək
sərf edən ədiblərimizdən və şairlərimizdən, çox-çox təvəqqe edirik ki, dillərini asanlaşdırsınlar, ana
dilimizdən uzaq düşməsinlər, başqalarını təqlid etməsinlər, fikirlərini açıq və sadə dildə yazsınlar təki,
onların yazdıqlarını oxuyan anlasın, düşünsün və ayılsın". [4, 375]
1918-ci ildə Azərbaycanda ilk demokratik respublika yaradlmışdır. Şərqdə ilk demokratik, hüquqi
dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti xalq maarifinin, elm və mədəniyyətin inkişafına
müstəsna əhəmiyyət verərək bu sahəni mədəni quruculuğun prioritet istiqaməti, milli dövlət siyasətinin təməl
prinsiplərindən biri elan etdi, təhsil sahəsində islahatlara və təhsil quruculuğuna başladı.
Hökumətin "İbtidai, ali ibtidai və ümumi orta təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında" 28
avqust 1918-ci il tarixli qərarı ilə təhsil müəssisələri milliləşdirildi. Hökumət 1918-ci il noyabrın 13-də təhsil
müəssisələrində tədrisin əsasən Azərbaycan dilində və həm də başqa dillərdə aparılması ilə bağlı xüsusi qərar
qəbul etdi. Həmin qərarla təlim rus dilində aparılan təhsil müəssisələrində dövlət dili - Azərbaycan dili
məcburi fənn kimi tədris olunmalı idi. Azərbaycan dili dövlət dili statusu qazandı, ölkənin təlim-tərbiyə,
təhsil dilinə çevrildi. [5]
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil sahəsindəki milli siyasətinin şərh edərək qeyd etmək
lazımdır ki, müsəlman Şərqinin ilk demokratik, dünyəvi dövləti xalq maarifinin, elm və mədəniyyətin
inkişafını milli dövlət siyasətinin təməl prinsiplərindən biri kimi ön plana çəkmiş, ilk aylardan təhsil
sahəsində köklü islahatlara başlamışdır. Həmin dövrdə maarif işinin yüksək səviyyədə təşkili, tədris
müəssisələrinin milliləşdirilməsi, yeni tədris müəssisələrinin açılması, orada dərs deyən müəllimlərin maddi
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məsələlərinə də diqqət çəkilir. Xalq Maarifi Nazirliyinin yaradılması və
fəaliyyəti, yeni məktəblərin, pedaqoji kursların açılması, müxtəlif dərsliklərin nəşri, azərbaycanlı gənclərin
xaricə ali təhsil almağa göndərilməsi, xüsusilə də Bakı Dövlət Universitetinin açılması haqlı olaraq
Cümhuriyyət hökumətinin bu sahədəki uğurlu fəaliyyəti kimi qəbul edilə bilər.
Lakin aprel işğalı (1920) nəticəsində süquta uğrayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli təhsil
quruculuğu sahəsində nəzərdə tutduğu əsaslı islahatları axıra çatdıra bilmədi.Buna baxmayaraq, apardığı
islahatlar bu dövrdə artıq dünyəvi təhsilin geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Artıq köhnə,zamanın
tələblərinə cavab verməyən təhsil geridə qaldı. Təhsilin inişafı milli mədəniyyəti ilə, o cümlədən milli dilin
tədrisi ilə sıx bağlılığı daha da güclənmişdir.
Apardığı araşdırmalar göstərir ki, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iki dildən istifadəsi geniş
yayılmışdır. Xüsusən, xaricdə təhsil alan gənclər bunun bir səbəbkarı olmuşlar.İllərcə rus imperiyasının təsiri
altında qalması gənclərin təhsilində və dünyagörüşündə öz əksini tapmışdır.
Bununla yanaşı, məhz XX əsrin əvvəllərində milli oyanış nəticəsində milli dilə olan münasibətin
dəyişməsi xalqın öz mədəniyyətini unutmamaq üçün şərait yaratmışıdır.XIX əsrin sonu-XX əsrin
əvvəlləriində Azərbaycan maarifçi-pedaqoji hərəkatın əsas məqsədi dövlətin gələcəyi olan gənc nəsildə öz
milli mədəniyyətə, doğma dilinə marağını gücləndirmək vasitəsilə milli-mənəvi şüurunun oyanmasına nail
olmaqdı.
Artıq dil daha vacib bir rol oynamağa başladı: o yalnız kommunikasiya vasitəsi deyil, o həm də
şəxsiyyətin milli-etnik kimliyinin göstəricisi oldu. Faktiki olaraq, bilinqvizm, yəni fərdin sərbəst şəkildə
dillərin arasında müəyyən seçim etməsi, şəxsiyyətin milli kimliyini təyin edən şüurlu mədəni seçimdir.
Təbii ki, ikinci bir dil öyrənmək şəxsiyyətin sərhədlərini, mədəni üfüqlərini genişləndirməyə imkan
verir, ünsiyyət bacarıqlarını, tolerantlığını və digər xalqlara qarşı hörmətini artırır.
Lakin unutmaq olmaz ki, dil hər bir xalqın tarixində vacib rol oynayır, məhz dil vasitəsilə mədəniyyət
reallaşır.Dilin qorunması ənənə və davamlılığı təmin edir. Yeni müxtəlif dillərin öyrənilməsinə baxmayaraq,
öz doğma dilinin unudulmasına şərait yaradılmamalıdır.Ancaq öz milli mədəniyyətinin ənənələri ilə möhkəm
bağlı olduğunda ikinci mədəniyyətə qoşulmaq və ya ikinci bir dili mənimsəmək mümkündür..
Bir sözlə, mədəni ənənə, mədəni mühit ikidilliyin, yəni bilinqvizmin, inkişafına təsir
göstərir.Bilinqvizm nəticəsində yaranançətinliklərinaradan qaldırmaq bacarığı şəxsin mədəni ənənəsinə nə
dərəcədə sahib olduğundan asılıdır.
Beləliklə, Azərbaycanda təhsilin inkişafı uzun keşməkeşli yollar keçib. Bir neçə mərhələdə tam
dəyişikliklər baş verib. Kəskin reformalar əsasən XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bu vaxt
ərzində təhsildə baş verən dəyişikliklər ölkədə gedən tarixi hadisələrlə üst-üstə düşür. Tarix göstədiyi kimi,
ölkədə baş verən islahatlar bütün sahələrdə baş verir, o cümlədən təhsildən də yan keçmir. Təhsilin
cəmiyyətin inkişafında nə dərəcədə rol oynadığını nəzərə alsaq, onun inkişafi cəmiyyətin inkişaf etməsi fikir
bir də təsdiqlənəcək.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ КРИМИНАЛЬНОГО СЛЕНГА В РУССКИЙ ЯЗЫК НА
СОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ
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Ключевые слова: криминализация, криминальный сленг, криминальная субкультура,
подростки и молодежь, сознание, девиантное поведение.
Последние десятилетия учеными-девиантологами, и не только, отмечается рост девиантного
поведения в молодежной среде. Среди причин наиболее часто выделяют интенсивную
трансформацию культуры последние два десятилетия. С одной стороны, это вполне закономерно,
культура не может быть константой, особенно с учетом глобальных изменений в мире, с другой
стороны, не может не вызывать тревогу ее криминализация – вхождение криминальной субкультуры
в культуры многих стран, в том числе России.
Одним из основных компонентов культуры любого народа является его язык. Поэтому не
случайно в центре изучения культуры любой страны находится вопрос о языке. Для психологов и
социологов в центре этого вопроса стоит вопрос о том, как связаны язык и сознание, как слово влияет
на наши мысли, чувства, и как следствие - поведение.
Язык является фундаментальной частью нашего опыта, глубинной составляющей
человеческого бытия, невозможно представить себе жизнь без языка. Язык существенно влияет
на картину мира человека. Он определяет такие фундаментальные основы человеческого знания,
как представления о пространстве, времени и причинно-следственных связях.
В статье профессора психологии Леры Бородитски приведены примеры того, как язык
формирует наши представления о пространстве, времени, цветах и предметах. Так же автор
ссылается на другие исследования, касающиеся того, как особенности языка влияют на истолкование
событий, восприятие причинно-следственных отношений, концентрацию внимания, осознание
физической реальности, ощущение и переживание эмоций, ожидания от окружающих людей,
рискованное поведение, и даже на выбор профессии или супруга. По результатам исследований автор
приходит к выводу, что языковые процессы вторгаются в фундаментальные области сознания,
бессознательно приводя нас от базовых концепций восприятия и познания к самым возвышенным
абстрактным построениям и жизненно важным решениям. Речь занимает центральное положение в
нашем опыте человеческого существования, и тот язык, на котором мы говорим, создает пути нашего
мышления, мировосприятия, бытия. [4]
Как отмечают мои коллеги – профессор А. Остапенко и профессор Т. Хагуров в своей статье:
«русский язык пережил в последние 20–25 лет как минимум пять (!) мощнейших и сокрушительных
интервенций. Первая из них – это интервенция криминального сленга (по-научному «арго», в
просторечии – «феня»), захлестнувшего страну в конце 1980-х – начале 1990-х. На «фене» заговорили
вдруг все – студенты и преподаватели, киногерои и ведущие телепрограмм, политики и философы.
Слова «кинуть», «замочить», «забить стрелку», «беспредел», «лох» и т.п. стали обыденной частью
нашего языка. Это очень небезобидная вещь, связанная с проникновением в массовое сознание
(вместе с языком) элементов криминальной психологии. Возникла мода на криминальную
романтику, в значительной мере спровоцированная кинематографом и другими масс-медиа.
Соответственно, не приходится удивляться кратному увеличению масштабов преступности в
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постсоветской России. Параллельно с распространением «фени» происходило интенсивное
растабуирование мата, вдруг ставшего языком не только алкоголиков и бомжей, но и вполне
приличных парней-студентов и миловидных девушек-школьниц. Вместе с языком криминальной
подворотни в нашу повседневность вошли несомые этим языком смыслы – «блатная» идеология –
«понятия»». [3]
Под сленгом понимается особый язык обособленной группы людей, созданный с целью
самосохранения и коммуникации только в пределах своей группы [2]. Постепенно сленг все более
проникает в разные сферы человеческой жизни и из особого языка превращается в слой
общепонятной и общераспространенной сниженной экспрессивной оценочной лексики с
подвижными семантическими границами. Наличие сленга — это нормальное состояние языка, он
развивается и пополняется запасами новых слов каждый день, и ничего плохого в этом нет. Проблема
заключается в том, что согласно гипотезе лингвистической относительности Сепира — Уорфа,
структура языка влияет на мировосприятие и воззрения его носителей, а также на их когнитивные
процессы.
Следует учитывать, что рядом с понятием значения в психологии применяется понятие смысла,
введеное несколькими десятилетиями раньше Л. С. Выготским в его классической книге «Мышление
и речь», которое играет решающую роль для анализа важнейших сторон проблемы языка и сознания.
Под значением мы понимаем объективно сложившуюся в процессе истории систему связей,
которые стоят за словом.
Современные психолингвисты с полным основанием считают, что если «референтное
значение» является основным элементом языка, то «социально-коммуникативное значение» или
«смысл» является основной единицей коммуникации (в основе которой лежит восприятие того, что
именно хочет сказать говорящий и какие мотивы побуждают его к высказыванию) и вместе с тем
основным элементом живого, связанного с конкретной аффективной ситуацией использования слова
субъектом.
В качестве иллюстрации приведу пример. В рамках исследования «Глубинные причины
подростковой (нео)криминализации в современной России» нами был проведен небольшой
эксперимент. Были отобраны две группы студентов колледжа однородные по возрастному и
половому составу, социальному статусу и интеллектуальному развитию. Обеим группам было
предложено обсудить по одному вопросу одинакового содержания, но в одном случае вопрос
формулировался обычным литературным языком, в другом на арго, криминальном сленге. Так для
первой группы вопрос звучал: «Обмануть наивного или недалекого человека, доверившегося вам, хороший поступок?». Для второй группы первая часть вопроса была сформулирована как «развести
лоха».
В первой группе все без исключения студенты выразили единое мнение – так поступать нельзя,
это очень плохо и непорядочно. Во второй же группе разгорелась дискуссия. Большинство студентов
ответили, что это нормально… «Лох, он на то и лох, чтобы его разводить». Только после
перефразирования высказывания на литературный русский язык, они пришли к выводу, что подобное
деяние не является социально одобряемым, а значит, допустимым.
Таким образом, слова «развести» и «кинуть» – перестают быть просто словами, а становятся
вполне реальными аспектами повседневных взаимоотношений соседей, коллег и однокурсников.
В заключении приведу цитату Б.Л. Уорфа «Язык образует среду мышления и формирует
представление о том, о чем мы думаем».
И если мы не хотим превратиться в криминальное общество, чтобы девиантное поведение
стало нормативным, нельзя игнорировать интервенцию криминального сленга в язык. Основа
профилактики асоциальных явлений в молодежной среде – язык и речь.
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OĞUZ QRUPU TÜRK DİLLƏRİNDƏ MƏRASİM LEKSİKASININ
SOSİOLİNQVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Musayeva İ.İ.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: dil, nitq, sosiolinqvistika, mərasim, leksika
Türk dillərində mərasim adlarının araşdırılması və bu leksemlərin struktur semantik və funksional
təkamülünün tədqiqi sosiolinqvistik, etnolinqvistik və etnik psixoloji amillərlə bilavasitə əlaqəlidir.
Sosial amillər hərbir xalqın məişətinə, cəmiyyətin inkişafına , din, mədəniyyət ilə yanaşı linqvistik
ünsürlərə də ciddi təsir edir. O.Kant sosiologiya haqda yazır : Sosiologiya insan zəkasını və psixiologiyasının
ictimai həyatın təsiri ilə necə təkmilləşdiyini öyrənən elmdir. Sosiologiya ictimai həyat faktlarını,
prosseslərini müşahidə etmək, təsvir etmək və sistemləşdirmək vəzifələrini yerinə yetirməlidir (5, 98).
XX əvvəllərində meydana çıxan sosiolinqvistikanın banisi F.de Sössür və A.Meye hesab olunur.Kean
Vandris, Şarl Balli, Albert Şeşe də sosioloji dilçiliyin nümayəndələridir.Sosioloji cərəyan dilin ünsiyyət
vasitəsi olma funksiyasını başlıca funksiya kimi önə çəkir, nitqin fərdi və ani olmasını, dilin isə nitq
təcrübəsi ilə ictimai kollektivə köçürüldüyünü vurğulayır. F.de.Sössürə görə dilçilik elmi iki istiqamətdə
öyənilir: sinxron və diaxron . Statik, daxili dilçilik sahəsi sinxron, nitqlə məşqul olan xarici dilçilik sahəsi
isədiaxronik dilçilikdir.F.de Sössür dil və nitq əlaqələrindən bəhs edərək bildirir ki: Dil danışanın fəaliyyəti
deyil. Dil danışanın passiv şəkildə əks etdirdiyi hazır məhsuldur. Әksinə , nitq iradənin və ağılın fərdi aktıdır
(4, 72).
Qədim insanların müxtəlif səbəblərdən birlikdə yaşamaq məcburiyyətində qalması qorunma,
sosiallaşma, qidalanma, zamanla mədəni keyfiyyətlərə yiyələnmək üçün şərait yaratmaqla yanaşı müxtəlif
sosial qrupların yaranmasına xidmət etmişdir. Bu cür sosiallaşmanın tərkib hissələrindən biri də iki qarşı
cinsin çeşidli mərasimlərlə müşayət olunan sosial-mədəni ittifaqı olan evlilikdir. Elə “evlənmək” sözünün
etimoloji təhlilinə nəzər salsaq, sözün ilk komponenti olan “ev” mərasimin əsas simvollarından hesab olunur
və hadisənin mahiyyətini açır. Məşhur türkolog Bahəddin Ögəl “evlenme”,”ocak kurma” etnoqrafik
terminləri haqda yazır: “Ocak” Türklerde ev ve yuvanın tek sembolüdür. Nitekim dış tesirlerden uzak kalmış
olan Yakut türklerinde evlilik “sönmez bir ateş yakmaktır”. Batı türklerinde aile daha sosyal ve daha geniş
bir anlayışa bürünmüştür. Evlenme : “koşulma”, “dirlik”, “derim”, ve ya “tiriglik”, yani birlikde yaşamadır
(1. 788).
Evliliklə bağlı etnoqrafik leksikanın aparıcı ünsürlərindən biri də əksər türk dillərində işlənən “toy”
sözüdür ki, evlilik mərasimini adlandırmağa xidmət edir.Qədim türk leksik vahidi olan “toy” sözü ümumtürk
yazılı abidələrində “ yığıncaq”, “bayram” ,“qonaqlıq” semantik tərkibində işlənmişdir. Bilgə xaqan
abidəsinin şimal tərəfindəki yazıda bu söz “törün ” formasında “toy”, “düyün”, “qonaqlıq” mənalarında
verilmişdir: “ Mən türgis kağanğa kızımın ertənü uluğ törün alı bitirdim”(3, 91). Mahmud Kaşğari isə
Divanında “törü” sözünün “nizam”, “adət-ənənə”, “törədilmək”, ”yaradılmaq” kimi semantik
ekvivalentlərini qeyd etmişdir . Türkmən dilinin sözlüyündə “toy” - “Birinin ya da bir zadın hatırasına
edilyan bayram, toy-tamaşa” kimi izah olunur. Burada toy lekseminin bir çox derivatları da qeyd
olunmuşdur. Belə ki, etnolinqvistik terminin sözlükdə yer alan “toy qurmaq”, “toyçı”, “toylamaq”, “toynak”
kimi derivatlarını incələyərkən sözün semantik strukturunun çoxkomponentli olduğunu aydın müşahidə
etmək olar. Məsələn, “toynak” lekseminin “heyvanın ayağının altında əmələ gələrkən yeriyəndə əks sədaya
səbəb olma semantikası “toy “sözünün ilkin semantik məna sferası ilə həmhüduddur. Qaqauz türkcəsində isə
qaqauz dilinin ədəbi dil normalarına uyğun olaraq “düün” formasında işlənir: “düün gejesi”, “düün rubası”,
“düünjü”, “düünjülük” və s. Nümunələrdən də aydın olur ki, sosial amillərdən asılı olaraq sözlərin
çoxvariantlı məna sferası yaranır. Oğuz qrupu türk dillərində toy mərasiminin müəyyən mərhələləri ilə bağlı
elçi, nişan, bəlgə, duvaq, gərdək, yengə, cehiz, qalın, başlıq, xına, görəlgə, sağdıc, dör və s. kimi terminlər ,
onların derivatları və sosial variantları türk dillərinin leksik qatını zənginləşdirir.Toy mərasimi leksikasının
hər bir leksemisosial xüsusiyyətlərdən irəli gələrək ayrı-ayrı türk dillərində fərqli fonetik qabığa və
semantikaya malik ola bilər.
Maddi mədəni leksikanın tərkib hissəsi olan mərasim leksikası adət, təfəkkür, mənəviyyat, etiqadla
bağlı etnik-mədəni-tarixi amilləri özündə ehtiva edir. Türk dilərinin söz varlığındauşağın doğulması, ad
qoyma, kiçik toy, təqvimin dəyişməsi, fəsil dəyişkənliyi, dini etiqad, inanclar, yas və s. çeşidli sosial
hadisələrlə bağlı mərasim terminləri vardır. Məsələn, uşağın doğulması ilə əlaqəli “uşaq”, “çağa”, “qundaq”,
“çocuq”, “yördək (yörgək, yüyürük, yürük, yügürək)”, “beşik”, “bələk”, “qundaq”, “ikicanlı
(yerikləmə,boylu, yüklü, hamilə)”, “adqoydu”, “adgötürmə” kimi etnoqrafik terminlər bu prosses zamanı
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yaranan terminlərdir. Müəyyən sosial hadisə ilə bağlı söz, bu hadisənin müəyyən mərhələlərini özündə əks
etdirən yeni sözün yaranmasına rəvac verir. Məsələn,” beşik” ümumtürkleksik vahidi qədim və müasir türk
dillərində eyni semantikada qeydə alınmışdır. Leksemin yaranma motivini incələyərkən “bələk” sözündən
törəməsini aydınlaşdırmış oluruq. “Bələk” sözü isə tarixən “sarımaq”, ”bükmək” mənalı “bələmək” feilindən
yaranmışdır. Sözün strukturu “bələ” feili və ad düzəldən “-ək” şəkilçisi şəklindədir. “Qundaq”terminoloji
vahidi də ”bələk” sözü ilə leksik paralellik təşkil edir.
Yas mərasimi də qədimdən bəri insanların sosial həyatının bir parçası olmuşdur. Bahəddin Ögel
türklərdə yas mərasimi haqda yazır:““Ölüm” Göktürlerde “ uça barmak” , yani “uçarak gitme” sözü ile
söylenir. Onlar “ ruhun uçup, Tanrı katına gittiğine” inanırlardı. Bir de , Tanrının takdiri vardı. Bu anlayış da,
“gerek boldu” yani “ gerekli oldu” sözü ile karşılanıyordu.(1, 758).Göründüyü kimi türk dillərində işlənən
sözlər genetik cəhətdən bağlı olsalar da, hər hansı sosial hadisə ilə bağlı söz spesifik fərdi inkişaf yolu
keçərək insanların inancı, etiqadlarından asılı olaraq fərqli sosial qruplarda fərqli fonetik qabığa və məna
sferasına malik olur.Beləliklə də hadisənin müxtəlif mərhələlərini və ya eyni mərhələnin adlandırıldığı sözün
leksik paralelləri yaranır.Bu qədim məişət adəti ilə bağlı türk dillərində “yas”, “ölü”, “yuğ”, “hüzr”, “məzar”,
“cənazə”, “mərsiyyə”, “məqbər”, “uyat”, “mafə”, “nəş”, “gömmek”, “eşük (kəfən)”, “göğe çıkarma”, “bark”,
“balbal” çoxsaylı söz və ifadələr yaranmışdır.“Yuğ” termini haqda C. Bəydili yazır: ”Yuğ əski çağ türk
xalqlarının mifik təfəkkürü və dünyagörüşləri ilə bağlı olub, yas mərasimini bildirən bir söz-termindir. İslam
dinin qəbulundan əvvəl qədim türklərdə ölən adlı-sanlı igidlərin dəfn olunması mərasiminə və həmin
mərasimdə nəğmə ilə oxunan sözlərə “yuğ” deyilirdi”(2, 404).Bu xüsusiyyətləri nəzərə alsaq, mərasim
leksikası dilin lüğət tərkibinin böyük bir hissəsini təşkil etmiş olur.
Etnoqrafik terminlərin sosiolinqvistik xüsusiyyətlərini incələyərkən aydın olur ki, zəngin leksik
materiallar əsasında qlobal araşdırmaya ehtiyacı olan mərasim leksikasının lüğət tərkibi sosial amillərin
təsirindən daima semantik differensiasiyaya uğrayır və zənginləşir.
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Cəmiyyətin formalaşmasında dilin inkişafı insanlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin yaranması
məsələsi, xüsusi ilə qeyd edilməlidir. Təsadüfü deyildir ki, dil tarixinin yaranmasının başlanğıcından
günümüzə qədər ictimai məhsuldur və cəmiyyətlər mövcud olduqca ictimai məhsul olaraq daim qalacaqdır.
Dil xüsusən cəmiyyətin mədəni həyatında əhəmiyyətli dərəcədə böyük rol oynayır. Bir mənalı olaraq xalqın
davranış tərzinə təsir edən əsas amillərdən biri də linqivistikanın qaydalarıdır. Tamamilə təbiidir ki, dil
xalqın sərvətidir və mənsub olduğu xalqın tarixi ilə sıx tellərlə bağlıdır. Bir məmləkətin tarixi, adət-ənənəsi
və bütövlükdə mədəniyyəti bu sərvətə bağlıdır. XIX-cu əsrin böyük alimlərindən B.Humboldt dili xalqın
ruhunun xarici təzahürü sayırdı. O yazırdı ki, “Xalqın dili onun ruhudur və xalqın ruhu onun dilidir-bundan
da güclü olan eynilik təsəvvür etmək çətindir”[1,s.5] İlk yaranışının təşəkkülünün və inkişafının bütün
dövrlərində dil ictimai-mədəni, sosial hadisə kimi çıxış etmişdir.
Cəmiyyətin danışıq mədəniyyəti özünün milli dilə münasibəti ilə müəyyən olunur. Bu cəmiyyətin
mədəni həyatının təşkili sahəsində də öz təsirini göstərir. İnsanların ictimai sferalarda dil proseslərinə təsiri
çox böyukdür. Onlar dili mənimsəyərək təsəvvürlərini daha da gücləndirirlər. Belə ki, siyasi-ictimai, elmimədəni, sahələrdə geniş işlənmə dairəsinə malik olan dil mədəniyyəti cəmiyyətin zənginləşməsinə xidmət
edir. Biz müasir çoxmillətli bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu cəmiyyətdə həm çətin həm də əhəmiyyətlidir.
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Cunki, ictimai həyatda insanlar doğma dil normalarına, dilin linqivistik qaydalarına rəayyət etmələri
vacibdir.
Cəmiyyət öz tarixi inkişafında zaman –zaman təfəkkür mədəniyyətinə, dilin formalaşmasına yüksək
qiymət vermişdir. Məsələn, antik dövrün mütəfəkkirlərindən olan Sokratın “ Ey insan, danış səni tanıyım”
fikri həmişə cəmiyyətdə insanların nitq davranışında özünü göstərməyə səsləmişdir. Dahi rus rejissoru, teatr
–pedaqoqu K.S.Stanislavski demişdir ki, “sadə və gözəl danışığı bacarmaq özü bir elmdir və onun xüsusi
qanunları var”. A.P.Çexov isə “Gözəl danışığa etinasız yanaşan adamlar özlərini insana layiq ola biləcək ən
ali, nəcib bir zövqdən məhrum edirlər”.[2.s.48.] Dil situasiyası cəmiyyətin əsas varlığının formasıdır. Sosial
münasibətlər və funkusional əlaqələr, siyasi-administrativ əlamətlər cəmiyyətdə dil situasiyasının aparıcı
əlamətlərindəndir. Sosialinqivistik baxımdan cəmiyyətdə meydana gələn bəzi təsəvvürlərin yaranması dil
situasiyasının dəyişməsindən irəli gəlir. Hazırki dönəmdə cəmiyyətin dil problemi onun varlığı və inkişafı,
həmçinin gələcəyi məsələsi kimi ortaya çıxır. Müəyyən mənada demək olar ki, dil cəmiyyətin siyasi-mədəni
durumunun mühüm amillərindən biridir. Beləliklə, cəmiyyətdə dil məsələsi o zaman müvəffəqiyyətli ola
bilir ki, o kütlənin bütün üzvlərini əhatə etsin və doğma dilə istinad etsin.
ƏDƏBİYYAT
1. A.Axundov. Dil və mədəniyyət. Bakı: 1992, Yazıçı nəşriyyat
2. N.Ә.Abdullayev. Nitq mədəniyyətinin əsasları,Bakı: 2013

DİL STRUKTURUNA CƏMİYYƏTİN ŞÜURLU TƏSİRİNİN HÜDUDLARI
Muradova K.V
Sumqayıt Dövlət Universiteti
sosiologiya@mail.ru
Açar sözlər: cəmiyyət,dil,süur, sosial, faktor
Sosial faktorların şüurlu təsiri dedikdə dilin fəaliyyət göstərilməsinə, inkişafına, dillərin qarşılıqlı
əlaqəsinə insanın, cəmiyyətin məqsədyönlü təsir göstərməsi başa düşülür. Yazının meydana gəlməsi ilə
cəmiyyətin dilin fəaliyyəti və inkişafına təsiri güclənir.
Cəmiyyətin dilə şüurlu təsiri müxtəlif səviyyələrdə və müxtəlif şəkillərdə təzahür edir:
- cəmiyyət dilin inkişaf etməsinə və ya tədricən işləkdən qalmasına imkan yarada bilər;
- cəmiyyət elə bir şərait yarada bilər ki, bu, dilin tədricən ölümünə gətirə bilər və ya dilin fəaliyyət
göstərməsi və inkişafını təmin edə bilər;
- cəmiyyət yazı yaratmaq yolu ilə, dilin orta və ali məktəblərdə tədrisi, müxtəlif cinsdən olan
ədəbiyyat nəşri, radio və televiziya verilişlərinin o dildə aparılması yolu ilə dilin sosial funksiyalarını
genişləndirmək imkanına malikdir;
- cəmiyyət dilin səs quruluşunu, morfoloji, sintaktik, leksik-semantik və üslubi sistemlərini
təkmilləşdirmək və normallaşdırmaq üçün istənilən məqsədyönlü hərəkətlər həyata keçirməyə qabildir;
- cəmiyyətin dillərin qarşılıqlı əlaqələri proseslərini tənzimləmək, xüsusən xarici dillərdən alınmaları
istiqamətləndirmək hüququ vardır;
- dildəki spontan dəyişikliklər də, məlum dərəcədə, cəmiyyətin şüurlu təsirinə yol verir.[1. s.351]
Gənc yazılı ədəbi dillərin böyük əksəriyyətinin sintaktik sistemi, əsasən, canlı xalq danışıq dilləri
bazasında yaradılmış, ədəbi dilin əsası kimi müəyyən bir dialekt götürülmüş və onun tərkibinə bu
komponentlər daxil edilmişdir:
1. Həmin dialektin əsas və ümumxalq dilində ən çox yayılmış ünsürləri.
2. Seçmə yolu ilə - digər dialekt və şivələrin ünsürləri.
3. Rus və digər dillərdən alınmış sintaktik ünsürlər.
4. Nəzərdən keçirilən dillərin sintaktik sistemlərinin inkişaflarının yuxarıda sadalanan bütün
mənbələrinin qarşılıqlı əlaqələri nəticəsində yaranmış yeni sintaktik hadisələr.
Dilin funksional, janr-üslub differensiallaşması:
- sistemli, surətdə, uzun zaman müddətində nəşr edilən ədəbiyyatın həcmi və janr
xüsusiyyətlərindən;
- uzun müddət ərzində ədəbiyyatın sistemli kütləvi işlənməsinin tezliyindən;
- dilin ictimai funksiyalarının inkişafının tempi və hüdudlarından;
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- lüğət tərkibinin leksik-semantik differensiallaşmasından asılıdır.
Dilin strukturdaxili inkişafına təsir göstərən digər faktları da göstərmək olar. Bütün bunlarda dillərin
sosial funksiyalarının genişləndirilməsi və onların inkişafının daxili proseslərinin tənzimlənməsi sahəsində
cəmiyyətin şüurlu tətbiq etdiyi tədbirlər mühüm rol oynayır. Xüsusilə dillərin qarşılıqlı əlaqələri
proseslərinin şüurlu tənzimlənməyə ehtiyacı vardır.
Lakin deyilənlərdən belə bir nəticə çıxarmaq olmaz ki, dildə hər şeyi istənilən vaxt, istənilən miqyasda
dəyişmək olar. müəyyən hüdudlar mövcuddur ki, onlardan kənara çıxmaq olmaz. Məsələn, birdəfəlik
tədbirlərdə dilin fonoloji və ya morfoloji sistemini başqa fonoloji və ya morfoloji sistemlə dəyişmək olmaz.
Hətta hansısa fonemi sistemdən sıxışdırıb çıxarmaq və ya sistemə daxil etmək birdəfəliyə mümkün deyildir,
bu uzun müddətə baş verir, fonemin işləkliyi, əsasən, sosial faktorlardan asılıdır. [2,s.36]
Beləliklə, cəmiyyət tərəfindən şüurlu tətbiq edilən tədbirlər dilin qrammatik sisteminin, lüğət
tərkibinin və səs quruluşunun köklü dağıdılmasına gətirə bilməz. Məsələn, birdəfəlik tədbirlə dildə təsrif və
ya hallanma sistemini aradan qaldırmaq və ya dəyişdirmək olmaz. Dilin fəaliyyəti sahəsində nəzərdə tutulan
tədbirlər hər bir dilin spesifikliyi və onun fəaliyyət göstərməsi və inkişafının qanunauyğunluqları nəzərə
alınmaqla həyata keçirilməlidir. Beləliklə, hər hansı bir dilin fəaliyyəti və inkişafında cəmiyyətin müdaxiləsi
hüdudsuz ola bilməz.
ƏDƏBİYYAT
1.Ә.Rəcəbli. Sosiolingvistika, Bakı: Nurlan 2004, səh. 520
2. Ә.Rəcəbov. Dil, Şüur, cəmiyyət, tarix. Bakı: 1993

ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Д. ЛЕССИНГ
Яхъяева К.Я.
Сумгайитский Государственный Университет
yahyayeva77@mail.ru
Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, общество, произведение, Дорис Лессинг,
гендерная проблематика, тема гендера
Гендер – культурное, социальное, поведенческое маркирование биологических различий
мужчин и женщин. Представление о «типично мужском» и «типично женском» не является
универсальным и постоянным, оно варьируется в разных обществах и меняется со временем. Гендер
создается в отношении к социокультурной ситуации в обществе, определяющей одни черты как
женственные, а другие как маскулинные: мы социализируемся в женщин и мужчин. Таким образом,
гендер является социокультурным феноменом.
В литературе сложилисьгендерные стереотипы – обобщенные представления о типично
мужских итипично женских качествах. Так, к гендерным стереотипам мужественноститрадиционно
относят логичность, сознательность, педантичность, властность,независимость, импульсивность,
активность и непостоянство. Женственностьжеассоциируется с интуитивностью, экспрессивностью,
бессознательностью,слабостью, пассивностью, статичностью и постоянством.Следовательно,
объектами гендерных исследований в литературоведенииявляются взаимоотношения мужчин и
женщин, а также гендерные стереотипы, проявляющиеся в литературных произведениях.
Дорис Лессинг, влиятельная писательница в литературных жанрах по всему миру, которая
умело,изображает фундаментальные проблемы женщин, а также социальную систему своего
времени. Тема гендера и гендерных стереотипов четко изображается во многих произведениях
писательницы.
В своих произведениях Лессинг с ее очень острым и тонким отношением хочет представить
женские психологические конфликты между браком и любовью; материнство и профессия,
несправедливость двойного стандарта; отчуждение одиночной карьеры женщины; пустота брака в
традиционном порядке и обществе. Лессинг изображает своих женщин в различных социальных
проблемах и с разных точек зрения мужчины против женщины. Она пытается пробудить женское
сообщество, чтобы протестовать против патриархата через ее феминистские письма. Она показывает
свое острое наблюдение за личными проблемами женщин, которые свидетельствуют о всеобщем
обращении и призывах. Лессинг позволила изобразить социальное положение женщин в буржуазной
семье. [4,23]
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Ее персонажи это разведенная, замужняя, одинокая или овдовевшая женщина, которая ищет
независимости от мужчин, хотя часто возвращается к своей роли жены, потому что в конечном итоге
она зависима физически, эмоционально и материально от мужчин.
В произведении «Трава поет» Лессинг использует проблему брака, чтобы прийти к мысли, что
брак является символом неспособности человека найти согласованное и сбалансированное место в
общество, и что оно знаменует собой разрушительную, но необходимую силу человеческой жизни.
Роман «Золотая тетрадь» (1962), признан лучшим феминистским романом 20 века,вкоторой основной
темойявляется взаимосуществования мира мужчин и женщин. Следует отметить, что в противовес
устоявшегося мнения о «Золотой тетради» как классике феминистской литературы, писательница
всегда утверждала, что восприятие романа только лишь сквозь призму роли женщины в обществе
обедняет замысел произведения: гендерная проблематика намного шире и поднимает сложные
вопросы прав личности (и мужской, и женской) в современном мире. Таким образом, уже с первого
феминистского романа Дорис Лессинг выделяется на фоне традиционной женской литературы,
отстаивающей, прежде всего, права угнетенных женщин. Эта проблема присутствует в
произведениях Лессинг, но не является доминирующей, а гармонично вписывается в комплекс
проблем современного человека.[1,3]
Анна Вулф, главная героиня «Золотой тетради» – одаренная творческая личность, получившая
признание английская писательница послевоенного времени, член коммунистической партии,
сторонница женского равноправия. Она же мать-одиночка, в отношениях с мужчинами ей
принадлежит лишь второстепенная роль любовницы. К тому же на протяжении романа Анна
переживает творческий кризис и доходит до грани сумасшествия.
Роман известен не только как тонкий психологический опыт, но и как отважный формальный
эксперимент: протагонистка ведёт сразу четыре дневника. Все они тематические: один посвящён
воспоминаниям о юности, проведённой в Африке («Чёрный дневник»), второй — её политическим
взглядам («Красный дневник»), в третьем она отстраняется от себя и пишет о прошлом как бы со
стороны, о своей писательской деятельности («Жёлтый дневник»), четвёртый — это её подлинный
дневник, личные записи («Синий дневник»). Опасаясь окончательно утратить собственное «я», Анна
пытается объединить все разрозненные записи в единый текст, и со временем появляется ещё и пятая,
«золотая», тетрадь, записи в которой становятся для героини настоящим откровением и помогают ей
найти выход из тупика.[4,26]
Вчитываясь в записи дневниках, мы видим как героиня рушит традиционные границы,
ограничивающие поведений женщин.
Для того, чтобы читатели воспринимали героевромана не только в соответствии с их половой
принадлежностью, но и сумели разглядеть в каждом изних уникальную личность, Лессинг
обращается к переосмыслению наложенных обществом стереотипов, которые и формируют у
читателей представления о героях в соответствии с их гендерной ролью.
В романе Дорис Лессинг заметно сниженуровень тех характеристик, которые получили в
гендерных психологии определение «маскулинные»и подчеркивали господствующее положение
мужчины во взаимоотношениях с женщиной. Мужчиныв романе «Золотаятетрадь» оказываются
слабыми, не способными справляться с трудностями жизни, и все свои проблемы незаметно
перекладывают на плечи женщин.[3]
Жесткость гендерных стереотипов предъявляет к мужчинам требование быть успешным, тогда
какдля женщины деловой успех вовсе не обязателен.Несмотря на стереотипные представления о том,
что мужчин принято считать «деятельными» (активными,производящими действия, решающими
проблемы), а женщин – «коммуникативными» (эмоциональными, пассивными), данные
стереотипные установки оказываются переосмысленными в «Золотойтетради», где героиниженщины гораздо более успешны и деятельны, чем мужчины.
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Главной задачей современного образования является особое акцентирование на подготовке
высоко- квалицированных кадров в сфере государственного управления, политики, экономики, а
также в сфере науки и информационных технологий.
Понятие квалифицированный кадр в эпоху глобализациивыходит за рамки чисто академических
знаний и убеждений, охватывая такие понятия как критическое мышление, умение разрешать
проблемы и работать в команде, коммуникативные способности и т. д. А. Кубышкин выделяет два
направления англоязычного высшего учебного заведения: первое основывается на подготовке
студента посредством фундаментальных академических знаний в сфере специализации данного
студента; второе – это компетентностное направление, которое фокусируется на умениях и навыках,
требуемых глобальным рынком занятости (трудоустройства) (7. с.110).
С социально-лингвистической точки исследования должны основываться на проведение
дискурсивного анализа документаций англоязычного образования с целью выявления слов и
метафорических терминов, связанных с глобальными компетенциями в образовании. Тщательный
анализ таких слов и выражений послужит следующим целям:
 семантика-прагматическому разбору метафор, связанных с глобализацией;
 составлению списка слов и выражений, связанных с глобализацией в контексте образования с
учетом содействия в корпусную лингвистику;
 синхронизации целей и задач образования касательно компетенций, требуемых для
глобальной интеграции.
Слова и Выражения Характерные для Концепции Глобально Образование.
Воспитание глобального гражданина основывается на трех областях образования –
когнитивного, социально-эмоционального, и поведенческого:
 когнитивное-это знания, которые дают возможность лучше воспринять мир и его сложности;
 социально-эмоциональное—это моральные ценности и социальные навыки, благодаря
которым учащийся развивается как гуманный гражданин способный мирно сосуществовать с
другими;
 поведенческая — это умение и желание принимать участие в акциях связанных cрешением
определенных глобальных проблем.
Глобальный гражданин
Основной концепцией, выявленной в процессе дискурсивного анализа англоязычного
образования, основанного на компетенциях, оказалось понятие глобальный гражданин.
Согласно С. Кан глобальное гражданство это вид гражданства, связанное с чувством
ответственности, испытываемой по отношению к своей стране и к миру в целом и привязанностью к
всеобщем ценностям (6).Р. Фолк выделяет пять основных категорий глобального гражданства или
глобального гражданина: глобальный реформатор, элита глобального бизнеса, глобальные менеджеры
окружающей среды, политически-сознательные регионалисты, транснациональные активисты (2). На
основе данного определения слова и выражения, найденные в процессе дискурса, классифицированы
нами по категориям глобального гражданина выдвинутым Фолком.
В сущности, понятие гражданское воспитание за последние несколько десятилетий вышло за
пределы национального и трансформировалась от «гражданина нации и народа» в «глобального
гражданина» что в свою очередь отразилось в программе обучения высших учебных заведений.
Следует отметить, что в системе образования развивающихся стран это понятие сравнительно новое
и вопросы, которые возникают на этом этапе это:
a) что конкретно подразумевается под понятием воспитания глобального гражданина?
b) какие идеологические ценности подпитывают эту концепцию и в какой степени эта концепция
влияет на национальные ценности?
По проведенным дискурсивным анализам мы убеждаемся что, выражение глобальный
гражданин не выявляет буквального применения в области образования, тем самым укрепляя за собой
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статус метафоры. Мы также утверждаем, что данное выражение относится к абстрактной метафоре;
анализируемые два концепта глобальный и гражданин хоть и выступают в одинаковой позиции они не
имеют между собой никакой связи, их связь является абстрактным. Кроме того, термин глобальный
гражданин как абстрактная метафора не отражает реальности так как гражданство определяется по
легальной, политической и социальной принадлежности индивидуума к определенному обществу.
Тот факт, что термин глобальный гражданин является метафорой в свою очередь может послужить
четким ответом на вопрос поставленной в начале этой статьи и на полученные результаты данного
дискурса об ограниченном фокусировании на понятие глобальный в образовательном контексте.
Что конкретно подразумевается под понятием воспитания глобального гражданина?
Основная концепция глобального гражданства, выявленная в образовательном дискурсе это
нормативы моралей и внушение того, как наши действия влияют на мир и как мировые силы
формируют наши действия.
Классификация Фолка о том, что наиболее распространённый концепт воспитания глобального
гражданина относится к категории 'политически-сознательные регионалисты'также нашло свое
четкое отражение в данной работе(2). Так, во многих из вышеприведенных примеров мы наблюдаем
что концепция глобальный хоть и используется как новая идея в сочетании с гражданством, он не
отображает глобальную значимость. Одна из причин, по которым глобальное гражданство не совсем
четко отражается в образовательном дискурсе это то, что термин в действительности является
метафорой.
Метафоризация образовательного дискурса через тематику глобальный позволило выявить
самые актуальные проблемы присущие современной системе образования и беспокоящие
руководителей высших учебных заведений.
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ SOSİOLİNQVİSTİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ
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Sosiolinqvistika mədəni normalar,gözləntilər və digər anlayışlar da daxil olmaqla cəmiyyətin bütün
aspektlərinə təsir edən elm sahəsidir.Sosiolinqvistikanın dilə təsiri cəmiyyətdə özünü
göstərir.Sosiolinqvistika
dilin
cəmiyyətə
təsirini
öyrənən
dilin
sosiologiyasından
fərqlənir.Sosiolinqvistika cəmiyyətin dilə təsirindən bəhs edir.Sosiolinqvistika praqmatika ilə əhəmiyyətli
dərəcədə uyğunluq təşkil edir.Onunla antropologiya arasında sıx bağlılıq vardır.Bu iki sahə arasındakı
fərqlər hazırda ən çox sual doğuran məsələdir. Sosiolinqvistika eyni zamanda müəyyən sosial
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fərqlərə(etnik,ərazi,cinsi,təhsil səviyyəsi və yaş) görə fərqlənən qruplar arasındakı dil fərqini və
sosial,sosialiqtisadi siniflərdə fərdlərin kateqoriyalara bölünməsində bu qaydalara nə dərəcədə əməl
olunmasını araşdırır.Dilin istifadəsi məkandan məkana ,sinif fərqlərinə görə fərqlənir. Dilin sosial
aspektləri müasir formada ilk dəfə 1930-cu illərdə Hind vəYapon linqvistləri tərəfindən araşdırılıb.
Sosiolinqvistika sosial münasibətləri araşdırmaqla müəyyənləşdirib ki,hər hansısa bir şivə biznes ,yaxud
digər profisional fəaliyyət üçün uyğun dil hesab olunmur.Sosiolinqvistika eyni zamanda
qrammatika.fonetika ,lüğət və digər aspektləri də araşdıra bilər.Dilin müxtəlifliyinin araşdırılması sosial
məcburiyyətlərlə bağlıdır.Sosiolinqvistika bəzi etnik ,mədəni və sosial qruplarda meydana çıxan hər bir
sözün fərdi mənasını da araşdırır. Әnənəvi sosiolinqvistik müsahibələr sosiolinqvistik araşdırma üçün
məlumatın toplanmasında əsas hissədir.Bu prosesdə müsahib, araşdırma aparan , mövzu və
müxbir,müsahibə götürən olur. Sosiolinqvistikanın araşdırılması çox geniş prosesdir və bunun üçün bir
çox əsas anlayışlar mövcuddur.Nitq cəmiyyəti sosiolinqvistikanın elə bir anlayışıdır ki,dildən hərtərəfli və
qarşılıqlı şəkildə istifadə edən insanları təsvir edir.Nitq cəmiyyətinin üzvləri dildə jarqonların istifadəsini
çoxaldır.
Azərbaycan dili qədim tarixi köklərə malikdir. Ümummilli lider Heydər Әliyevin 9 avqust 2001-ci
il tarixdə imzaladığı “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmanda deyilir:
“Azərbaycan dili bu gün dərin fikirləri ən incə çalarlarınadək olduqca aydın şəkildə ifadə etmək qüdrətinə
malik dillərdəndir. Düşüncələrdəki dərinliyi, hisslərdəki incəlikləri bütünlüklə ifadə etmək kamilliyinə
yetişə bilməsi üçün hər hansı xalqda bir neçə minillik tarixi yaşaması lazım gəlir. Azərbaycan dilinin
bugünkü inkişaf səviyyəsi göstərir ki, Azərbaycan xalqı dünyanın ən qədim xalqlarındandır”.[1.56]
Böyük uzaqgörənliklə imzalanan bu tarixi fərmana əsasən hər il avqust ayının 1-i Azərbaycan Әlifbası və
Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir. Sistemlərinin təsiri altında bir çox Azərbaycan sözləri kütləvi
informasiya vasitələrində, danışıq dilində, dövlət sənədlərində və s. xarici sözlərlə əvəz olunmuşdur.
YUNESKO-nun baş konfransının qəbul etdiyi “Çoxdilliliyin inkifafı, istifadə olunması və kiberfəzaya
ümumi çıxış haqqında tövsiyyə” adlı sənəddə deyilir: Təşkilatlara üzv ölkələr dilin, xüsusilə ana dilinin
kiberfəzada tədrisinə yardım etməklə, son dərəcə vacib bir məsələ olan dilin kiberfəzadan sıxışdırılıb
çıxarılmaması üçün fəal milli siyasət işləyib hazırlamalıdır.[2;56]
Müasir dünyada gedən qloballaşma prosesləri Azərbaycana da öz təsirini göstərməkdədir. Milli
varlığımız sayılan dilimizin təmizliyini, orijinallığını qoruyub saxlamaq, onun təbii inkişafına mane olan
mənfi amillərin təsirini minimuma endirmək, dünya dilləri sırasında onun nüfuzunu yüksəltmək
hamımızın müqəddəs vənəndaşlıq borcudur. Ölkəmizdə Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı, işlək dilə
çevrilməsi, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yol tapması Ana dilimizin gözəl bilicisi, mahir natiq ulu
öndər Heydər Әliyevin dilin qorunmasına yönələn düşünülmüş siyasətinin nəticəsidir.Yeni ictimai-siyasi
görüşlər, elm və mədəniyyətin sürətli inkişafı, orta və ali məktəblərin, elmi-tədqiqat müəssisələrinin
təşkili, mətbuatın sayının artması, dərsliklərin, elmi əsərlərin Azərbaycan dilində yazılması dilin ictimai
funksiyasının genişlənməsinə təkan vermişdir. 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilən
müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyası ilə dövlət dilinin adı bərpa edildi. Bu, ulu öndərin Ana dilimizə
dəyişməz mövqeyinin daha bir parlaq nümunəsi oldu. Azərbaycan əlifbası XX əsrdə üç dəfə
dəyişdirilmişdir. Azərbaycan dilində yazı 1929-cu ilə kimi ərəb qrafikası ilə aparılmışdır. 1922-1939-cu
illərdə latın qrafikalı əlifba üzrə (1929-cu ilə kimi ərəb əlifbası ilə paralel olaraq), 1939-1991-ci illərdə
kiril qrafikası üzrə, 1991-ci ildən başlayaraq yenidən latın qrafikası üzrə aparılmışdır. Təbii ki, bu ədəbi,
elmi dilimizin və onun terminoloji bazasının, ümumiyyətlə dilimizin inkişafına neqativ təsirlərini göstərir.
Qloballaşma şəraitində millətlərin milli varlığının aqibəti baxımından, dilin inkişaf
perspektivlərinin prinsipial aspektləri və bu inkişafa təsir edən amillər aşağıdakı kimi təyin olunur.
Qloballaşma prosesi cəmiyyətin və insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə nüfuz etməkdədir. Bu davamlı
proses həm müsbət, həm də mənfi təsir xüsusiyyətlərinə malik olmaqla müxtəlif inkişaf səviyyəli
ölkələrdə fərqlidir. Geniş miqyaslı, hərtərəfli və ziddiyyətli xarakterinə görə qloballaşma dünya
xalqlarında dil və mədəniyyət, adət və ənənələrin itirilməsi təhlükəsini yaradır. Qloballaşma
subyektlərinin qarşılıqlı münasibətlərinə müasir informasiya – kommunikasiya vasitələri, xüsusilə
İnternet geniş müdaxilə edir. Qloballaşma həm də millətlərin yaxınlaşması və birbirinin həyat tərzini
götürərək ona oxşamasıdır. Bu zaman milli mədəniyyətlərin inkişafı və onların spesifikliyinin qorunması
məsələləri xüsusi diqqət mərkəzində olmalıdır.
Qlobal kommunikasiya sistemləri dünyanın bir sıra ölkələrində özünü dil ekspansiyanın ötürücüsü
kimi də göstərir. Ona görə də qlobal tendensiyaların dilə neqativ təsirlərini minimuma endirmək
məqsədilə konseptual xarakterli kompleks tədbirlərə ehtiyac vardır. Alimlərin proqnozuna görə, qlobal
kommunikasiya sistemlərinin köməyilə milli dillərin “çirklənməsi” və bir-birinə nüfuz etməsi nəticəsində
mədəniyyətə kobud davranış, ünsiyyət formaları, cahillik, pis vərdiş və yad dəb elementləri aşılanır. Hər
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bir canlı dilin arxasında onun ifadə zənginliyinin əks etdirən mədəniyyət durur. Müasir dövrdə qarşımızda
həm ümumelmi, həm ümumsosial və həm də fəlsəfi əhəmiyyətə malik nəhəng bir problem durur.
Qloballaşma dövründə terminologiya elmi sürətli inkişaf dövrünü yaşayır.Bu hər şeydən əvvəl,
onunla bağlıdır ki, indi elmi-texniki tərəqqi müasir cəmiyyətin hərəkətverici qüvvələrindən biridir.Ona
görə də cəmiyyətdə, ictimai həyatda, elmi-texniki tərəqqidə baş verən hər bir hadisə və elmi yeniliklər
dildə öz əksini tapır.Beləliklə, cəmiyyətdə insanlar arasında ünsiyyətin əsas forması kimi çıxış edən dil,
bu cəmiyyətin müxtəlif sosial qruplarının təsirinə məruz qalaraq zənginləşir.Bununla da dilin lüğət
tərkibinin ən çevik hissəsi olan terminologiyada daim inkişaf prosesi gedir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər
bir elm sahəsi üç əsas anlayış sistemindən: - onun məzmununu təşkil edən, özündə əks etdirən bir çox
faktların toplusundan; - onun nəticəsində meydana çıxan təsəvvürlərdən; - bu təsəvvürlərin ifadə
olunduğu terminlərdən təşkil olunur . Elmi biliklərin, ayrı-ayrı elm sahələrinin inkişafında dil təsadüfi
funksiya daşımır, dil hər bir elmin struktur elementlərindən biri kimi meydana çıxır. Deməli, elmi dil
vahidləri məhz terminologiya vasitəsilə elmə daxil olur. Hazırkı informasiya mübadiləsi prosesinin ifrat
sürətliliyi dil vahidlərinin terminologiya vasitəsilə elmə daxil olmasına mane olur. Buna görə də,
terminologiyada baş verən proseslərdən ən əsası yeni terminlərin yaranması və onların dünya dillərində
yer almasıdır. Müasir dövr terminologiyasında termin yaradıcılığı daha çox beynəlxalq dil istiqamətində
inkişaf etməsi ilə səciyyələnir. Məsələn, yeni terminlərin yaradılmasında ingilis dilinin aparıcı mövqeyə
malik olması danılmazdır. Dilin dominantlığını şərtləndirən əsas cəhət elmi fikirlərin, məlumatların bu
dildə yazılması və yayılmasıdır. İnternet xidmətindən istifadə yeni anlayışlara uyğun terminlərin İnternet
vasitəsi ilə ingilis dilindən götürülməsinə şərait yaradır. Tədqiqatçılar yeni terminlərdən istifadəyə fərqli
şəkildə yanaşırlar. Belə ki, bəziləri terminlərin öz dillərində qarşılığını axtarıb tapmağa səy edir, dilin öz
vasitələrindən istifadə etməklə yeni termin yaratmağa çalışır, digər qismi alınma terminlərə, başqa qismi
isə kalka üsulu(kalkaetmə, qeyri dillərdən tərcümə prosesi) ilə termin yaradıcılığına üstünlük verir. Bu
problemlər ayrı-ayrı elm sahələri ilə bağlı terminoloji mərkəzlərin yaranmasını zəruri edir .
Hal-hazırda qloballaşan dünyanın yeni çağırışları şəraitində elmi-texniki tərəqqinin və termin
yaratmanın sürətli inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan da bu prosesin müəyyən neqativ
təsirlərinin qarşısını almaqla milli dilin təmizliyini qorumağa cəhd edir. Hazırda dünyada 20 mindən çox
terminoloji standart mövcuddur. Onların əsas hissəsi inkişaf etmiş sənaye ölkələrində yaradılmış milli
standartlardır. Azərbaycan dilinin funksional imkanlarının inkişafı istiqamətində məqsədyönlü dövlət
siyasəti həyata keçirilmiş, bu dil dövlət və cəmiyyət həyatının bütün sahələrində geniş istifadə edilir.
Azərbaycan dilinin leksik sistemində terminlər xüsusi əhəmiyyətə malik olmaqla bir çox hallarda onlara
ümumişlək sözlərdən daha çox ehtiyac duyulur. Elm və texnikanın bütün sahələrində terminlər
informasiya və bilik əldə etmək üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Terminologiyanı dərindən
mənimsəmədən hər hansı elm sahəsində uğur əldə etmək qeyri-mümkündür . Qeyd edək ki, qloballaşma
şəraitində terminologiya strateji resurs olmaqla ölkənin inkişafında vacib rol oynayır. Ölkə
vətəndaşlarının səmərəli iqtisadi, texniki və elmi ünsiyyət bacarıqları düzgün və standartlaşdırılmış
terminologiyadan istifadə ilə inkişaf etdirilir. İstənilən ölkənin terminologiya təcrübəsi müxtəlif sahələrdə
ünsiyyəti genişləndirir və rəsmi dilin funksional dil imkanlarını genişləndirir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 23 may 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə AR Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya
Komissiyasının yaradılması terminologiya fəaliyyətinə olan məsuliyyəti daha da artırdı.[3;93] Belə ki,
Terminologiya Komissiyası təkcə respublikada deyil, respublikadan kənarda da Azərbaycan dilinin
qorunması istiqamətində mühüm işlərin həyata keçirilməsinə təkan verdi . Azərbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Әliyevin 9 aprel 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət
Proqramı”nda müvafiq qurumlar qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. Azərbaycan dilinin
öyrənilməsi və təbliği sahəsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi ilə bağlı
müddəalarla əlaqədar olaraq qarşıya qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək məqsədilə, AMEA İnformasiya
Texnologiyaları İnstitutunda da məqsədyönlü işlər aparılmış, institutun alim və mütəxəssisləri tərəfindən
Milli Terminoloji İnformasiya Sisteminin (MTİS) konsepsiyası və veb-portalı hazırlanmışdır.
Qloballaşma prosesi dilin təhlükəsizliyinə və inkişafına müsbət təsir etməklə yanaşı mənfi təsir də göstərə
bilər. Prosesin müsbət təsiri dilin leksik vahidinin, onun yeni anlam tərzinin və mədəniyyətin
zənginləşməsində özünü biruzə verir. Hal-hazırda milli dilə münasibətdə onun mənfi təsirləri daha çox
narahatçılıq yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, dil təhlükəsizliyi anlayışı elmi ədəbiyyatda hələ sistemli
təsviri olmayan nisbətən yeni bir anlayışdır. Dilin təhlükəsizliyi milli təhlükəsizlik, informasiya
təhlükəsizliyi, linqvistik suverenlik və dil siyasəti problemləri kontekstində tez-tez müzakirə olunur.
Nəticədə dil təhlükəsizliyi anlayışı ilə tolerantlıq anlayışının sıx bağlı olduğu məlum olur. Dil
tolerantlığının səviyyəsi şəxsi və ya qrup tərəfindən müəyyən olunmuş qaydalar və üstünlükləri ilə təyin
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edilə bilər. Məsələn, şaxtaçılar və ya maşınqayırma sahəsinin mütəxəssisləri ilə müqayisədə kompüter
mütəxəssislərində və ya beynəlxalq audit firmalarının əməkdaşlarında peşəkar ünsiyyətdə ingilis dilindən
alınmalara görə (alınma sözlərə) tolerantlıq səviyyəsi ölçüyə gəlməz səviyyədə yüksəkdir . Akademik
cəmiyyətin müxtəlif sahə nümayəndələri ingilis dilinin elmi sahədə genişlənməsini (yayılmasını) fərqli
şəkildə qiymətləndirə bilərlər. Hər bir şəxs (qrup) ingilis dilinin elmi terminoloji sahəsinin
genişlənməsinə tolerant yanaşa bilər və rus mətbuatında amerikanizmlərin (amerikalılarda ingilis dilinin
xüsusiyyəti) hakimiyyətini qətiyyətlə pisləyə bilər və s. Beləliklə, dil təhlükəsizliyinin və dil
tolerantlığının bu və ya digər aspektlərinin aktuallaşdırılması həmişə sosiolingvistik kontekstdə müəyyən
edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, dilin təhlükəsizliyinin qorunması istiqamətində Prezident İlham Әliyevin
fərmanı ilə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzinin yaradılması bu sahədə meydana
çıxan bir sıra problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayacaq.[3;113] Azərbaycanın dünya
informasiya məkanına fəal inteqrasiya olunmasını, bu məkanda mədəniyyətimizin, elmimizin, dilimizin,
tariximizin və s. özünə layiqli yer tutmasını təmin etmək üçün aşağıdakı işlərin həyata keçirilməsi
məqsədəuyğun hesab edilitr: - Azərbaycan dilli İnternet resursların ildə bir dəfə monitorinqi aparılmalı,
dərin elmi təhlil aparıldıqdan sonra, çatışmamazlıqlar, problemlər müəyyənləşdirilməli, onların aradan
qaldırılması üçün tədbirlər planı işlənib hazırlanmalıdır; - milli İnternet resursları İKT-nin yeni
nailiyyətləri (xüsusilə İnternetlə bağlı) nəzərə alınmaqla yenidən qurulmalı, onların keyfiyyəti,
informasiya yükü, dizaynı, çevikliyi yüksəldilməlidir; - dilçilik elminin müasir inkişaf meyillərini nəzərə
almaqla, elmi tədqiqatların prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir; - dilçilik sahəsində dünyanın
aparıcı elmi mərkəzləri ilə əməkdaşlıq inkişaf etdirilməlidir; - dilin inkişafı və tədrisi məsələləri
uzlaşdırılmalı və təkmilləşdirilməlidir; - dilçi alimlərin müasir informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının istifadəsində iştirakı təmin edilsinməlidir; “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual
multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018-ci il 138 - qlobal
tendensiyaların dilə neqativ təsirlərini minimuma endirmək məqsədilə konseptual xarakterli kompleks
tədbirlərə ehtiyac vardır; - dilin kiberfəzadan sıxışdırılıb çıxarılmaması üçün fəal milli siyasət işləyib
hazırlanmalıdır; - kütləvi informasiya vasitələrində, tədrisdə, çap olunan kitablarda, Azərbaycan dili
İnternet saytlarında İKT üzrə terminlərin işlədilməsində hökm sürən özbaşınalığa son qoymaq məqsədilə
bu sahədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti yanında Terminologiya Komissiyası
tərəfindən təsdiq olunmuş vahid, böyük həcmli terminoloji lüğət hazırlanmalı, çap olunmalı və həm də
İnternetdə yerləşdirilməlidir. Elmi terminologiyanın yaradılması üçün Azərbaycan dili hər cür imkana
malikdir. Hal-hazırda AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda terminoloji lügətin hazırlanması
üzərində işlər aparılır.
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DİLLƏRIN İNKİŞAFINDA SOSİOLİNQVİSTİK VƏ ETNOLİNQVİSTİK
AMİLLƏRİN ROLU
Məmmədova A.S.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: dil, dəyişmə,sosiallinqvistik, etnolinqvistik, inkişaf və formalaşma.
Dil təbiət və cəmiyyət hadisələrindən ayrılıqda mövcud deyil. Dildə baş verən hadisələr təbiətə,
təbiətdə baş verən hadisələr dilə öz təsirini həmişə göstərir. Dilin dəyişməsi və inkişafı dilin təbii halıdır.
Burada bir dildə baş verən dəyişiklik kompakt, birgə, qonşu yaşayış zamanı, siyasi, iqtisadi, elmi əlaqələrin
təsiri ilə digər dillərin də dəyişməsinə səbəb olur. Onda sual çıxır ki, dildə baş verən dəyişmələr nə ilə
bağlıdır? Bu saulın cavabı həm sosiallinqvistik, həm də psixolinqvistik amillərlə bağlıdır.
Burada isə dialektlərin, dillərin inkişaf səviyyəsi də mühüm məsələdir. Məsələn, tarixə fikir versək
görərik ki, Azərbaycan Səfəvilər dövlətində türklərin hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar türk dilindən
istifadədə xüsusi canlanma olmuş, dil ədəbi dil kimi cilalanmağa başlamış digər dillərə də təsir göstərmişdir.
Bunu türk dilindən rus, iran, gürcü kimi onlarla dilə minlərlə sözün keçməsində də görə bilərik.
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Bu gün istənilən dildə dəyişmə prosesi gedir. Bəs bu dəyişmə nə ilə bağlıdır? Dilimizdə köhnəlmiş söz
adı altında minlərlə söz mövcuddur. Bu gün başqa mənada işlətdiyimiz söz (kəpənək, dəli, kişi, aş və s.) bir
əsr, iki əsr, on əsr əvvəl başqa mənada işlənmişdir. Dildəki səslər, sözlər arasında bu qədər sədd yaradan,
əlaqəni qıran nədir?
Düzdür, dilçi alimlərimiz izah edir ki, dildə sözlərin köhnəlməsi ya həmin əşyanı ifadə edən sözü
başqa bir söz əvəz edir(tanıq-şahid, əsrük-sərxoş, əsən-sağ-salamat, ün-səs, pitik-yazı, damu-cəhənnəm və s.)
, ya da həmin əşya özü sıradan çıxır(xış-kotan, çarıq-ayaqqabı və s.), yerini başqa bir əşyaya verir.
Bəs dildə bu dəyişməni təkcə onunla izah etmək nə qədər doğrudur? Başqa bir nümunəyə fikir verək:
Bu gün Azərbaycan dilinin M.Şirəliyev tərəfindən böldüyü 4 dialekti və bir neçə şivəsi var. Onların hər biri
zaman keçdikcə müəyyən dəyişikliyə uğrayır. Bu hadisə eynilə başqa dillərdə də mövcuddur. Məsələn, Rus
dilində Moskva və Leninqrad dialektləri bir-birindən fərqlənir.
İnsanlar bir-biri ilə danışıq zamanı xüsusi danışıq normalarını müəyyən etmişlər. Məsələn, Eyni
cümləni ataya bir cür, sevgilinə bir cür dostuna bir cür deməli olmamızı kim dedi ki, belə olmalıdır? Biz bu
etalonu nəyin sayəsində formalaşdırmışıq?
Hələ ibtidai insanın yarandığı dövrdən bəri insanlar arasında müəyyən ünsiyyət dilinin olması bəllidir.
Zaman keçdikcə bu ünsiyyət dili təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən dəyişmələr nəticəsində müəyyən formaya
düşmüş, şəxsin psixoloji və iradi keyfiyyətlərindən irəli gələrək formalaşmışdır. Bununla bərabər, burada
əsas rolu qorxu amili ilə izah etmək olar. Qədim dinlərə və dini innanclara fikir versək hər birində insanı
öyrəşdiyi meşə qanunlarında çəkindirmək, hiylədən uzaqlaşdırmaq haqqında onlarla fikirlə rastlaşa bilərik.
Düzdür, hər bir dialekt daşıyıcısının savadlanması, cilalanmış ədəbi dildə danışması nə qədər gözəl
olsa da, tarixi yaddaşı özündə daşıyan dialektlər və oradakı sözlər, dilin tarixi keçmişində mövcud olan tarixi
qatdan xəbər verməsinin qarşısı alınır. Bu proses təbii olaraq dəyişmələrlə bağlıdır. Bu dəyişmələr
A.Qurbanovun qeyd etdiyi kimi “Dilin daxili və xarici faktorları əsasında inkişafı nəticəsində formalaşır.”
[2.s.446]
İnsanlar arasında müxtəlif dillərin yaranma səbəbi? Düzdür, bu suala cavab olaraq dilçilikdə yüzlərlə
nəzəriyyələr mövcuddur. Müxtəlif dil daşıyıcılarının bir çox məlumatı dilsiz də ala bildiyi halda yeni dili
formalaşdırmağa cəhd etmək nə ilə izah oluna bilər?
Düzdür, dil uzaq məsafəylə əlaqədən asılı olaraq təbii tələbat kimi ortaya çıxmışdır. Ancaq digər
dillərin törəməsi amilində düşünürük ki, insanların fərqlənmək, seçilmək, mən- eqosu da xüsusi rol oynayıb.
İnsan cəmiyyəti yarandığı dövrdən fərqli olmaq, mənə mənsubdur yanaşmalarından irəli gəlir.
Şəxsiyyətin cəmiyyətdə mövcud olması onun dilindən, nitqindən çox asılıdır. Dialektdə qalıb həmrəy
olmaq yoxsa ədəbi dilə keçib hörmət sahibi olmaq? Bax bu yanaşmalar da dildəki dəyişmələrə səbəb olan
amildir. Burada xalqa yad və doğma insan anlayışı meydana gəlir. Həmin regionun nümayəndəsi əraziyə
qayıdanda həmin dialektdə danışmadıqda xalq qınağına tuş gəlir. Xalq onu özündən saymır. Çünki o başqa
cür səsləndirir. Onlar kimi deyil. Bu da dildə dəyişməyə səbəb olan amillərlə bağlıdır.
Dildəki dəyişmələri az vaxtda dəqiq görmək mümükün deyil. Burada dəyişməni tam görmək üçün
aylar, illər lazımdır ki, cəmiyyətdə baş verən bütün dəyişmələr nəzərə alınsın.
Nitqin pozulma amillərini təsvir edən A.Babayev yazır: “Semantik affaziya sözlərin düzgün seçilməsi
və onların mənaca yerli-yerində işlədilməməsi ilə əlaqədardır. Bu zaman söz mənaca düzgün işlədilmədiyi
kimi, söz və söz birləşmələri də mənaca düzgün qiymətləndirilmir.” [1.s.19].
Dilin müasir vəziyyətilə əski vəziyyətini müqayisə etmək üçün hökmən tarixi abidələrə müraciət
edilir. Elektron cihazların dövrünə qədər tarixi qaynaqlarımız yazılı mənbələr idi. Belə yazılı mənbələrdən də
birinə nümunə olaraq Orxan-Yenisey abidəsini göstərmək olar. Abidə haqqında Ә.Tanrıverdi yazır: “Türk
dillərinin tarixi-linqvistik müstəvidə tədqiqində ən sanballı istinad nöqtəsinə çevrilən Orxan-Yenisey
abidələri türk poetik təfəkküründən süzülüb, onun hər bir işarəsində türk ruhu yaşayır.” [4.s.18].
Dillər arasında, dialektlər arasında dəyişiklik bir səsdən, bir sözdən, bir cümlədən başlayaraq təqlid
yolu ilə yayılmışdır. Məsələn, bir region düşünək, orada yaşayan əhalidən nəsilin bir nümayəndəsi hər
hansısa sözü digərlərindən fərqli tələffüz etdikdə cəmiyyət onun özləri kimi olmadığını anlayır. O sözü təqlid
etsələr də, özlərinə aid olmayan söz kimi qəbul edər. Həmin nəslin nümayəndələri də o sözü çox eşidib, çox
istifadə etdikcə fərqli şivələr formalaşır. Nümunə olaraq Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində yaşayan
Kəngərli kəndinin əhalisi [mə:] deyir; İsmayılbəyli kəndinin əhalisi [ma:] deyir və s.
Dilin var olması odildə istifadə edənin mövcudluğundan asılıdır. Ancaq bu istifadə hansı
səviyyədədir? Dilin normaları qorunurmu, yaxud internet əsrinin tələbləri, bazar iqtisadiyyatı, klaviaturada
Azərbaycan dilinin hərflərinin çoxluğu və ya heç olmaması yersiz qısaltmalara və mənasız ifadələrin dilə
daxil olmasına şərait yaradır. Zaman keçdikcə isə həmin ifadələrin də dilə daxil olduğunun şahidi oluruq. Bu
da təbii bir hadisədir.
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Sözlərin fonetik tərkibində baş verən dəyişmələr daim sosiallinqvistiklərin diqqət mərkəzində
olmuşdur. Dilimizin qərb dialektlərində işlənən rayon, rəna, rəhim sözlərinin əvvəlinə i səsinin artırılması,
sinif+i, isim+in, cisim+ə və s. sözlərdə isə ikinci i səsinin düşməsinin cəmmiyyət və dilin qarşılıqlı əlaqəsi
ilə izah etmək olmazmı?
Burada etnik amillərin də rolu mövcuddur. Belə ki, bir dildə danışan insanların dildən istifadəsi ilə
bərabər həmin xalq sabit və sərhəd daxilində danışmağa meyillidirsə və yeniliyi qəbul etmək istəmirlərsə
həmin dildə sabitlik hökm sürəcək, burada inkişaf çox zəyif gedəcək. Әgər dil daşıyıcıları inteqrasiyaya
meyilli olub, yeni yanaşmanı qəbul edib ona öz reaksiyasını verirsə, yaxud onu özününküləşdirməyə
meyillidirsə bu dildə dəyişmələr daim olacaq.
Dildə baş verən dəyişikliklər təkcə xarici amillərlə deyil, eyni zamanda daxili amillərlə də bağlıdır.
Belə ki, dil daşıyıcısı eşitdiyi sözü öz beynində analiz edib təqlid yolu ilə özününküləşdirəcək, lakin zaman
keçdikcə bu özününküləşdirmə müəyyən qısaltma və artırmalarla özün göstərəcək. Bu da təbii haldır. Çünki
nə bir dilçi, nə də başqa peşə sahibi müdaxilə etməklə dildə hər hansısa qanunu yarada bilməz. Dilçinin
vəzifəsi mövcud vəziyyəti ya sinxronik, ya da diaxronik təsvir etməklə təhlil aparmaqdır.
Bu cür yanaşmalara bəzən ən tanınmış natiqlərin də nitqlərində müşahidə edə bilərik. Onlar sözləri
tələsik dediyi zaman bir çox sözləri ya bir-birinə bitişik, ya da sonuncu hissələrini tələffüz etmədən fikrini
ifadə edirlər və beləliklə də yeni söz forması dilə daxil olur. Bunun özü də dildə yeni bir dəyişməyə səbəb
olur.
Sərf edilən enerjidən asılı olaraq dillərin əksəriyyətində sait azaldılması halı daha çox özünü göstərir.
Samit azalması isə daha az özünü göstərir. Fonetik azalmanın bir səbəbi də insanların tənbəlliyə meyilliyi ilə
izah etmək olar.
Bu məsələdə xalqların təsərüfatı da xüsusi rol oynayır. Məlum olduğu kimi Azərbaycan ərazisində
türk tayfaları hələ eramızdan əvvəllərdə yaşamışdır. Qafqaz ərazisinə gələn türk tayfaları yerli Alban
tayfaları ilə əlaqəyə girərək kompakt yaşamışdır. Daha sonra digər türk tayfaları da eynilə. Beləliklə də,
Azərbaycanda onlar vahid bir mədəniyyət altında- Azərbaycan mədəniyyətində birləşdilər. Onda niyə
dilimizin dialekt və şivələri arasında bu qədər məna fərqi olan sözlər var?
Məsələnin həlli ondadır ki, bu əraziyə köç edən tayfaların əksəriyyətinin təsərrüfatı, əlaqədə olduğu
mədəniyyət, yaşayış tərzi, sevdiyi peşələr və s. asılı olaraq özününküləşdirilmiş sözlərlə adlar verilmiş və
beləliklə də təqlid olunub yeni söz formaları yaranır.
Bu dəyişmənin yaxşıya ya pisə getdiyini dəqiq söyləmək çətindir. Çünki cəmiyyət az enerji ilə çox
qazanc əldə etməyə çalışdığı bir zamanda bu yanaşma daha məqsədə uyğundur ki, cəmiyyətdə və təbiətdə
dəyişmələrin dildə öz təsiri daim olacaq, ancaq bunun təsiri necə olacaq, dildə hansı dəyişmələr baş verəcək
busualın cavabını bu gün üçün söyləmək mümkünsüzdür.
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SÜLEYMAN VƏLİYEVİN ƏSƏRLƏRİNDƏ XX ƏSRİN QLOBAL HƏQİQƏTLƏRİ
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Açar sözlər: Neft Bakısı, fəhlə mövzusu, sosializm realizmi,müqavimət hərəkatı, müharibə romanı,
cəsarətli yazıçı, repressiya həqiqəhləri
Süleyman Vəliyev (1916-1996) XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindəndir.
Romanlar, povestlər, hekayələr müəllifidir. Sovet dönəmində yaşamış, dövrün ağrı-acılarını da,
ziddiyyətlərini də görmüş, yaradıcılığında əks etdirmişdir.
Süleyman Vəliyevin yaradıcılığında XX əsrin əvvəllərində qlobal maraqları cəlb edən “Neft
Bakısı”nın obrazı yaradılmışdır. “Bığlı ağa” povestində (1937) beynəlxalq kapitalın istismara məruz
qoyduğu fəhlə sinfinin milli inqilabi hərəkatı əks olunmuş, “Şor cüllütü” (1939) povestində acınacaqlı uşaq
həyatı, yeniyetmə və gənc nəslin həyat uğrunda mübarizəsi və faciəli taleyi qələmə alınmışdır. Süleyman
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Vəliyev üçün fəhlə mövzusu kənardan gəlmə olmamış, hər iki povest prototipləri yazıçıya yaxşı tanış olan
canlı obrazlar, həyat hadisələri üzərində qurulmuşdur.
Süleyman Vəliyev II Dünya müharibəsindən sonra ədalətsiz olaraq repressiyaya məruz qalmış, Sibirə
sürgün olunmuş, mənəvi əzab və yaşantılarını hekayələrində, “Düyünlər” romanında (1966) qələmə almışdır.
Roman Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya olunmuşların taleyindən söz açan iri həcmli ilk əsərlərdən biri
olmuşdur. Repressiya faktoru ilə birgə, yazıçını da, onun baş qəhrəmanını da ilk növbədə cəmiyyətin,
insanların bu hadisəyə münasibəti, insanlar arasında yaşanan gərgin psixoloji münasibətlər düşündürür.
Әqidəli insan olan Vasif yalan və saxtakarlıq üzərində həyatını qurmuş nakəslərlə axıracan barışmır, həyatını
sıfırdan başlamaqla və yenidən ucalmaqla insanlıq şərəfinin hər şeydən üstün olmasını sübuta yetirir.
Süleyman Vəliyev Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya həqiqətlərindən söz açan ilk memuar əsərinin
də müəllifidir. 1988-ci ildə qələmə aldığı «Qanadı qırıq quş da uçarmış» roman-memuarında yazıçının Sibir
sürgünündə yaşadığı amansız gerçəklər, acı faciələr böyük ustalıqla, sənədli dəqiqliklə əksini tapmışdır. Bu
əsər həyat faktları və fakta yanaşma etibarilə ədəbiyyatımızda tamamən təzə olub, tarixi həqiqətlərin bədii
formada bərpasına xidmət etmişdir.
Süleyman Vəliyevin sovet dövründə böyük çətinliklər çəkmiş insanın acı taleyini, mübarizə və həyat
eşqi ilə dolu ömür yolunu işıqlandıran əsərlərindən biri də “Daşlı bulaq” romanıdır. Uzun müddətdə - 19501980-ci illərdə yazılmış romanda sovet həyat tərzinin çətinlikləri əksini tapmışdır. Yazıçı romanda 19481955-ci illərdə sürgündə olduğu uzaq Sibir həyatının təsvirini 1970-ci illərin aktual əmək mövzusu ilə
birləşdirmişdir. Həmçinin repressiya həqiqətləri dolayısı şəkildə əsərdə inikasını tapmışdır.
Ümumən yazıçının yaradıcılığı sovet dövründə Azərbaycan xalqının həyatının bütün mərhələlərini
ümumiləşmiş şəkildə əks etdirir. Ömrü uzunu dövrün, zamanın qarşısına çıxardığı çətinliklərlə üzləşən yazıçı
bu həqiqətləri zamanında qələmə almışdır. Süleyman Vəliyevin əsərləri hələ sağlığında geniş oxucu
marağına səbəb olmuşdur. Yazıçını oxucularına bu gün də sevdirən onun həqiqət dolu əsərləridir.
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SİMFONİK DİL ŞƏXSİYYƏTİ-XALQIN “DİL XARAKTERİ”NİN VERBALLAŞMASI
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Məlumdur ki, “dil şəxsiyyəti” anlyışının ilkin konturlarının cızılması və onun vahid terminoloji
nominasiya qazanması XX əsrin 30-cu illərinə təsadüf edir. Belə ki, məhz, həmin dövrdə neohumboldtçuluq
cərəyanının ən aparıcı simalarından sayılan Leo Vaysgerber ayrı-ayrı fərdlərinin nitqinin müxtəlifliyini
şərtləndirən səbəblərə diqqət yetirmiş və fərdi nitqlərin spefifikliyinin qaynağının individual şəxsiyyət
özəllikləri olduğunu önə sürmüşdür. Bu fərdiyyətçiliyin bir qaynağının da təkrarsız “dil ümumuliyi
(ortaqlığı)” olduğunu vurğulayan dilçi [1 ; 116,123] bu fikirləri ilə, əslində individual və xalq (toplum) dil
şəxsiyyətləri anlayışlarını fərqləndirmiş olmuşdur. Bu yanaşmanın N.S.Trubetskoyun individual və simfonik
şəxsiyyət fərqləndirməsilə səsləşdiyini diqqətdən qaçırmaq olmaz. “Şəxsiyyətin, əslində çoxluğun vəhdəti”
olduğunu önə sürən N.S.Trubetskoya görə, bu elə bir çoxluqların məcmusurdur ki, bu vəhdətdə təklik və
çoxluq bir-birindən kənarda və bir-birindən müstəqil şəkildə mövcud ola bilməz [2]. Terminoloji
determinasiyası V.V.Vinoqradova məxsus olan “dil şəxsiyyəti” nəzəriyyəsinin ideya-konseptual əsasları
yalnız XX əsərin 80-cı illərində G.İ.Bogin və Y.N.Karaulov sayəsində formalaşmışdır.
Dil şəxsiyyəti dedikdə, bir insana və ya topluma xas olan dünyanın dil mənzərəsinin təsiri altında
formalaşan idiolekt, idiostil və geniş anlamda dil kimliyi nəzərdə tutulur. Yəni, eyni bir toplumda eyni dil və
eyni menatllıq daşıyıcıları olan insanlar arasında dil şəxsiyyəti üst-üstə düşən iki insanı tapmaq mümkün
deyil. Eləcə də hətta qohum dillərin də dil şəxsiyyəti bir-birindən fərqli ola bilər. Məsələn, A.Vejbitskaya rus
dili və dil mənzərəsi üçün “rus ruhu”, “ruh” konseptlərinin aparıcı mövqe tutduğunu qeyd edir[ 3]. Lakin
ruslarla yaxın qohum olan, yəni eyni Hind-Avropa dil ailəsinin, eyni slavyan dil qrupuna və Şərqi slavyan
yarımqupuna daxil olan Ukrayna dili üçün bu konsept həlledici deyil. Analoji olaraq, Azərbaycan və Türkiyə
türkcələrinin “dil şəxsiyyəti”nin eyniyyət kəsb etmədiyini də görə bilərik.
Fərdin dil şəxsiyyətində (bu yanaşma əslində toplumun dil şəxsiyyəti üçün də keçərlidir) onun
patternləri, yaşam biçimi, vərdişləri, dəyərləri, dünyagörüşü, xasiyyət və temperamenti həlledici rol oynayır.
Bizim təkrar-təkrar istifadə etdiyimiz və fərdi “lüğətimizdə” daha tez-tez təsadüf olunan sözlə heç də
təsadüfi olmadan bizim nitqimizə daxil olurlar. Bu əsasda XX əsərdə linqvopersonologiya təlimi də
formalaşmışdır. Linqvopersonologiya dil şəxsiyyəti nəzəriyyəsi zəminində formalaşmış olan, lakin müasir
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dilçilikdə artıq bəzi aspektlərinə görə müstəqilləşən yeni elm istiqamətlərindəndir. Linqvopersonologiya
təliminin əsasını V.P.Neroznak qoymuşdur[4]. Dil şəxsiyyətinin öyrənilməsində mental-linqvistik kompleks
nəzəriyyəsindən də çıxış edirlər. Bu nəzəriyyə V.V.Morkovkina məxsusdur. Bu nəzəriyyəyəyə görə, bizim
mentallığımızda yer alan informemamlar (yəni, əslində, həmin insana və ya topluma xas olan anlayış
interpretasiyaları) həmin şəxsin təkrarsız dil şəxsiyyətini formalaşdırır. Yəni, real gerçəklikdə mövcud olan
anlayışların beynimizdəki inikasının necəliyi bizim özümüzün interpretasiyasından, təfsirindən, yozumundan
asılıdır. Bizim həmin obyektə necə “baxmağımızdan”, onu necə dərk etməyimizdən asılıdır. İnformema
fərdin ətraf aləmin informasiyasını öz “müəllif versiyasındakı” yozumudur. Yəni “xoşbəxtlik” sözü dil
materilıdır, lakin onun hər kəs tərəfindən verilmiş yozumu informemadır. Hər kəsə görə bu yozum, interperetasiya dəyişə bilər. Məhz ünsiyyət prosesini çətinləşdirən məqam həmin interpretasiya məqamlarının üstüstə düşüb-düşməməsi ilə bağldır.Onu da əlavə edək ki, dil şəxsiyyəti anlayışı çərçivəsində idiolekt, idiostil
anlayışları da fərqləndirilir. İdiostil idiolektə daxildir, o, da öz növbəsində dil şəxsiyyətinin mahiyyətini
təşkil edən anlayışlardandır. İdiostil hər bir yaradıcı fərdin (şairin, yazıçının və s.) təkrarsız danışıq, yazı
üslubudur. İdiolekt həmin üslubun istinad etdiyi materialdır. Yəni dilin həmin şəxsə məxsus olan variantıdır.
Dil və ünsiyyət problemi müstəvisində dil şəxsiyyəti anlayışını təhlil edərkən birada psixotiplərin danışıq
üslublarının fərqliliyini də qeyd etmək vacibdir.
“Dil şəxsiyyəti” müəyyən bir fərdə və ya fərdlər topluluğuna xas olan və ətraf aləmdən gələn
məlumatların məhz, həmin şəxsə (və ya topluluğa) xas olan informasiya metabolizmistandartlarına uyğun
“həzm edilib” (yəni, deşifrə olunaraq qəbul edilməsi), eləcə də, həmin informasiyanın yaratdığı refleksiyanın
formatını və verbal (və eləcə də qeyri-verbal) dil işarələrilə ifadəsini təcəssüm etdirir. Yəni, “dil
şəxsiyyətinin” spesifikliyi özlüyündə həm dünyanın dil mənzərəsi müxtəlifliyi, həm intellekstual səviyyə
fərqliliyi, həm də informasiya metabolizmi fərqliliyini ortaya qoyduğu psixoemossional təkrarsızılıqla
şərtlənir. Belə ki, burada həm kollektiv şüur faktoru və ondan doğan, müəyyən qrup (etnik, sosial qrup və s.)
üçün keçərli olan mental ortaqlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir; həm də fərdi psixoemossional, intellektual
özəlliklərlə şərtlənən məlumat “qəbuledicilik” resursları həlledici rol oynayır. Bu mənada biz də, individual
və simfonik dil şəxsiyyətlərinin əslində, fərqli anlayışlar olsalar da, onların bir-birini tamamladığı və biri
digəri olmadan formalaşa bilməyəcəyi yanaşması ilə həmfikirik.
Simfonik dil şəxsiyyəti, yəni topluma, xalqa xas olan “dil xarakteri”, “nitq vərdişləri” məcmusu
əslində, ayrı-ayrı fərdlərin dil şəxsiyyətlərin vahid bir məxrəcdəbirləşməsinə əsaslansa da, onlar arasında
bərabərlik işarəsi də qoymaq olmaz. Belə ki, fərd öz individual dil şəxsiyyəti inventarını simfonik dil
şəxsiyyətindən mənimsəmiş olsa da, öz fərdi özəlliklərinə görə, onu bir şəxsiyyət kimi formalaşdıran zaman
– məkan koordinatlarından, sosial-siyasi faktorlardan, ailə patternlərindən, psixoloji geştaltarından asılı
olaraq qəliblənir. Eyni bir simfonik dil şəxsiyyəti daşıyıcısı olan tolumda iki eyni individual dil şəxsiyyətinə
malik insan tapmaq qeyri-mümkündür. Əslində, bu fikir elə simfonik dil şəxsiyyəti üçün də keçərli sayıla
bilər. Məsələn, ortaq türk dil şəxsiyyəti anlayışından hipotetik olaraq bəhs edə biləsək də, biz, burada həmin
ehtimali simfonik dil şəxsiyyətinin ayrı-ayrı simfonik dil şəxsiyyətlərinə bölündüyü müəyyənləşdirmiş
olarıq. Belə ki, rus, moldav xalqları ilə yaxın coğrafi məkanda qərarlaşmış və digər türk topluluqlarına
nəzərən anklav vəziyyətdə yaşam sürdürən qaqauz türk xalqı bir çox cəhətlərinə görə ortaq türk simfonik dil
şəxsiyyətindən fərqli “dil xarakteri” ortaya qoya bilər. Belə ki, simfonik dil şəxsiyyəti özlüyündə həm
dünyanın mənzərəsi faktorunu, həm toplumun nitq vərdişlərini, nitq etketlərini əhatə edir Digər tərəfdən “dil
şəxsiyyəti” həmin daxili mahiyyətin, refleksiyanın verbal reallaşma formatındakı spesifikliyi də əks etdirir.
Bu mənada deyə bilərik ki, qaqauz dil şəxsiyyətində ekstrlinqvistik faktorlardan şərtlənən, yəni xalqın əksər
türk dili daşıyıcısı toplumlardan fərqli olaraq xristian dininə sitayış eləməsi, qeyri-türk xalqların əhatəsində
və ən əsası da sonuncuların dominantlığı şəraitində yaşaması ciddi şəkildə təsir etmişdir.V.Kopuşçu qaqauz
sintaksisində baş vermiş əsaslı struktur dəyişimlərini canlı orqanizmlərin gen modifikasiyası ilə müqayisə
etmişdir. Nümunəyə diqqət edək, qaqauz dilində:Bän isteerim sana bişey sölemää və müasir Türkiyə
türkcəsində: Ben sana bir şey söylemek istiyorum [5]. Burada biz, bilavasitə sintetik-flektiv quruluşlu rus
dilinin təsirilə qaqauz dilinin söz sırasında baş vermiş əsaslı dəyişikliyi müşahidə etmişoluruq. Müqayisə
edək: Я хочу тебе кое что сказать.
Göründüyü kimi, burada birbaşa şəkildə dilin kod dəyişməsi situasiyasını izləyirik: dil öz leksik və
morfoloji inventarı ilə təmsil olunsa da, struktur tərtibat tamamilə digər dilin söz sırasının təkrarıdır. Bu isə
öz növbəsində hibrid identikliik faktından danışmağa imkan verir. Hibrid identik mahiyyət kəsb etmiş
qaqauz “dil şəxsiyyəti” üçün paralel olaraq hər iki dildə refleksiya xarakterik olduğundan, sosial həyatda isə
rus dili dominant mövqeyə çıxdığından qaqauz söz sırası məhz, bu reallığa tabe olaraq “ruslaşmışdır”. Bu
sintaktik inteferensiya faktı U.Vaynrayxın məşhur “Birdillilik və çoxdillik” araşdırmasında yer alan analoji
söz sırası modifikasiyasına xatırlatmağa imkan verir. Belə ki, interferensiya nəzəriyyəsinn əsasını qoymuş
dilçi alman dilində zaman zərfinin mövqeyinin sərbəst olduğuna diqqət çəkərək bunun ABŞ-da

225

məskunlaşmış alman mühacirlərinin ingilis dilindəki danışığına sirayət etdiyini qeyd etmişdir. Belə ki, ingilis
dili sabit söz sırası tələb etdiyi halda, alman dil şəxsiyyəti daşıyıcısı olan alman mühacirlərinin ingilis
dilindəki danışıq nitqində ana dilinin (alman dilinin) söz sırası sərbəstliyi müşahidə olunurdu [6; 25-60].
Rusiya-Kazaxstan sərhədyanı
bölgələrindəki polietnik situasiyanın dil şəxsiyyətində yol açdığı
transformasiyaları araşdırmış K.K.Koyşe də bu bölgə üçün artıq qarışıq – Avroasiya dil şəxsiyyətinin
xarakterik olduğunu vurğulamışdır [7; 9-18].Qaqauz dilinə rus dilinin təsir və təyziqi məsələsinə qayıdaqraq
onu da əlavə edək ki, bu dilə təsir o səviyyədədir ki, qaqauz dili MDB məkanının “ölmək təhlükəsi olan” 5
dili sırasına daxil edilmişdir [8]. Başqa sözlə desək, qaqauz dili daşıyıcılarının böyük əksəriyyəti hibrid
identikliyik daşıyıcısı oolduğundan artıq burada təmiz, saf anlamında qaqauz “dil şəxsiyyətin”ndən danışmaq
çətindir. Bununla belə, onu qeyd edək ki, qaqauz dil şəxsiyyətini fərqləndirən ən önləmli cəhətlərdən biri bu
dildə və xüsusilə, qaqauz nitq etiketində bir çox türk topluluqlarına xas olan gender assimetriyası qabarıq
şəkildə özünü biruzə vermir.Xatırladaq ki, nitq etiketi dedikdə “insanların nitq davranışları qaydaları
toplusu” başa düşülür. Məhz bu qaydalar toplusu “ ünsiyyətdə olanların qarşılıqlı münasibətlərini və
nəzakətli davranışını özündə ehtiva edir” [9 ; 4].
Dil şəxsiyyətinin nitq etiketlərində təzahür tapan ifadə mexanizmlərində xalqın təkrarsızlığını təmin
edən qastronmik vərdişləri, etnoqrafik özəllikləri xüsusilə ön plana çıxır. Məsələn, tatar dil şəxsiyyəti üçün
чумергянен май булсын (Ancaq yağ içəsiniz!) alqışı xarakterikdir [ 10 ]. Lakin Azərbaycan dil
daşıyıcısının çayın mütləq şəkildə qaymaqla içilmə kimi qastronomik ritualı yoxdur. Ona görə də bu ifadə
Azərbaycan dil şəxsiyyəti daşıyıcısında alqış semantikalı frazeorefleks təssüratı yaratmaya bilər. Bu mənada
“yağ içmək” bolluq, ruzililik anlamında “deşifrə” edilməyə bilər və ümumiyyətlə meliorativ semantika tam
əks səciyyədə, yəni peyorativ kimi də dəyərləndirilə bilər.
Qeyd olunanlardan məlum olduğu kimi, dil şəxsiyyəti problemi türkologiya üçün tamamilə yeni
araşdırma istiqəmətini təşkil edir. O da aydın olur ki, türk dillərinin ortaq dil şəxsiyyəti aspektində, eləcə də
ayrı-ayrı milli dil variantları səviyyəsində müqayisəli təhli burada ümumtük dil şəxsiyyəti ilə “milli” türk dil
şəxsiyyətlərinin ortaq və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verə bilər. Bu mənda dil şəxsiyyəti
nəzəriyyəsinin türk dilləri materailları üzərində araşdırmaları istər bu dillərin refleksiya daşıyıcılığı və
ifadəliliyi haqqında maraqlı elmi nəticələrin əldə edilməsinə imkan verə bilər, həm də bütövlükdə dil
şəxsiyyəti nəzəriyyəsinin yeni keyfiyyət mərhələsinə qalxmasına şərait yarada bilər.
ƏDƏBİYYAT
1. Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа, М.: Едиториал УРСС, 2004.
2. Трубецкой Н. С. Евразийство. Общеевразийский национализм. Мы и другие, М.: ДиректМедиа, 2008, 198 с. http://www.nnre.ru/istorija/kontinent_evrazija/p3.php
3. Вежбицкая А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в
культуроспецифичных контекстах // Thesis. 1993. Вып. 3. С. 185-206.
4. Нерознак В.П. Лингвистическая персонология: к определению статуса дисциплины // Язык.
Поэтика. Перевод: Сборник научных трудов. М., 1996. С. 112– 116.
5. Kopuşçu V. Исчезнет ли гагаузский язык? https://kopuzsesi.wordpress.com/2016/10/27/
6. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. - Вып. 6. Языковые
контакты. - М., 1972. - C. 25-60) http://www.philology.ru/linguistics1/weinreich-72.htm
7. Койше К К Трансформация языковой личности в этнолингвистическом пространстве
российско-казахстанского приграничья, автореф…диссер.док.филол.наук., 9-18
8. Гагаузский язык находится в пятерке исчезающих в СНГ
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=15337
9. Стернин И. А. Русский речевой этикет. Воронеж, 1996, 73 c
10. Татарский речевой этикет // Ф.С. Сафиуллиной, К.С. Фатхулловой "Татарский язык"
https://nazaccent.ru/content/6769-tatarskij-rechevoj-etiket.html

226
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Psycholinguistics is the field of science that is formed by the combination of psychology and
linguistics. Linguistics learns the organization of speech according to the language laws. Psycholinguistics
studies the processes of speech formation, speech perception, and how to understand a foreign language in
the native language. Psycholinguistics speech is a field of linguistics that first learns as a psychological
phenomenon. The process of speech formation and assimilation is the most global issue that
psycholinguistics has attempted to address.
If one tries to learn more about the features of the mental functions of consciousness during the
process of speech formation, understanding and formation, psycholinguistics also seeks to explore the means
(verbal and non-verbal) of these functions in the speech activity and speech behavior of people. According to
psycholinguistics, language is a factor in the inner world of speaking and listening, writing and reading. This
area does not learn "dead" languages, because the psychoanalysis of the society that created those languages,
as well as ancient writings, has not yet arrived.
Psycholinguistics is a very young science. It was formed in the late 50's and early 60's. . A. Leontyev
was the "father" of the Soviet psycholinguistics school. The term psycholinguistics has been used to describe
the new direction that is already emerging in the US in the 1950s. The origin of this term is believed to be
1953, when an inter-university seminar was organized at Indiana University to discuss the results of research
in the social sciences. The creation of psycholinguistics as an independent field of science is connected with
the name of Ç. Osqud.
Different areas of psycholinguistics have arisen.
1) general psycholinguistics,
2) special psycholinguistics,
3) social psycholinguistics,
4) age psycholinguistics (ontolinguistics).
Areas where psycholinguistics has learned:
* Speech formation.
- Stage character of speech formation.
-Types of internal speech.
-Large and small programs of speech reasoning.
* Speech perception.
- Perception of the form of speech and the construction of meaning in the content.
- The phased nature of speech perception.
- Perception of the text as a means of reflecting realities.
* Ontogeny of the heart.
- Language / acquired language skills.
- Prerequisites for the formation of cognitive abilities.
- Differences in the study of native and foreign languages.
- Formation of generalization of ontogenesis knowledge.
* Speech Communication.
-The ratio of activities, communication, communication and language.
- Active communication scheme.
- Description of communication with the help of additional models.
- The communication process model.
The speech process is not only biological but also a psychological factor that characterizes a person. The
main function of speech is communication, and there are two main types of communication:
 Active
 Passive
Active communication is interpreted as an exchange of two or more individuals at the same time.
During this communication, the parties involved in the exchange of information have the opportunity to
provide information and receive information.
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 Conversation
 Discussion
 Debate
 Dispute
Passive communication is a form of communication between two or more individuals, when one of the
parties involved in the information exchange only has the opportunity to provide information to the other
party.
 television
 radio
 lecture and ect.
Linguistics:
 Theoretical linguistics
 Phonology
 Morphology
 Syntax
 Semantics (+ lexical)
 Pragmatics
 Cognitive Linguistics
 Generative Linguistics
 Descriptive linguistics
 Anthropological linguistics
 Evolutionary linguistics (comparative-historical, linguistic, etymological)
 Phonetics
 Sociolinguistics
 Applied Linguistics
 Psycholinguistics
 Neurolinguistics
 Mastering the language
 Language assessment
 Language development
 Prescriptivism
 Stylistics
H. Schettal underscored the importance of the three main factors that facilitate the speech process. He
believes that the purpose of the discourse is the expression of content with the help of psychological and
material forces. H. Scatter compares material power with a musical instrument, a psychological force as a
playback, and a content or meaning with the composer. According to L. Vigotsky, the turning point in the
study of thinking and speech is that it is necessary to study the whole, not in its constituent parts, but in the
units that reflect the characteristics of the whole. Vigotski believes that "The word is both a speech and a
thought at the same time as it is a unit of thought through speech." So, "Wigotski" refers to the unity of
speech and thought process, and the word "unit" in its entirety. According to Vigotsky: "the idea is not
expressed in words, it is completed in the word". According to Khomsky, everyone is born with the ability to
speak at birth. Man is programmed to speak before birth. The language is not formed by imitation .Every
person has the ability to speak all languages.
Generally speaking, I can say that language is a brain product and can perform its function only in
relation to self-awareness. There is no language outside of the brain, but only in the form of structural units,
whether written or oral. The speech has no meaning or meaning unless it re-connects with the brain. We find
this feature of speech many times in our daily lives. We do not understand the text in a language we do not
know. There are at least two reasons:
1). We have not mastered the structural units of speech that we see or hear in the writing as separate
elements of action.
2). We do not know what element of reality each language unit represents.
We do not understand what we heard for the first time. Even the new words in our native language are
not understood when we first hear them. Because we do not know what the element of reality is. We
understand these words only after we see the element of reality that they are connected to, feel it, or
understand the element of reality to which those words are related. Explaining the meaning of the word is, in
fact, creating an image and image of the element of reality that is related to it.
Such questions may arise:
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- How do deaf people learn their language perfectly?
+ In response, the mechanism is in birth.
-Why are there so many languages ?
+ In response, the mechanism is inborn. There is a language everywhere he sees people.
-How is there such a wealth of meaning?
+ In response, the words and sentences are moved. The key is to be pragmatic.
"Language Development Cycle according to psycholinguistics" :
1) AGULAMA (0 - 12 Months)
Crying (0 - 2 Months) A child learns to use the tongue, lips, tongue and tongue, by crying.
BABILDAMA (2 - 6 Months) During this period, the child sounds "aguuuu", "abbabba", "ecededee".
There is also deafness in this period.
Syllables (6 - 12 Months) Stop deafening. First it is the same and then it is pronounced by syllable
syllables. "Nana", "Nene".
2) SİNGLE Words (12 - 18 Months) is said.
Generally speaking, vocabulary development in speech development in children 1 year and older is as
follows:
1.5 years: 20 to 40 words
2 years: 50 to 200 words
3 years: 500 to 1000 words
3.5 years: 1100 words
4 years old: 1600- 1900 words
5 years old: 1900- 2200 words
The process of speech formation is the process of information exchange that has been going on for
many years. An actively evolving language system - the unity of language structures, speech and brain
activity. The communication process has already become a key indicator of being human. As a living being,
the human being is constantly evolving, creating language structures and speech expressions because of the
individuality of the present social society and constantly living in an active or passive communication
environment and interacting with other people. In psycholinguistics, speech formation, perception, and
perception are the only major forms of verbal communication.
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Psixologiya və linqvistikanın vəhdətindən yaranmış elm sahəsi psixolinqvistika adlanır. Psixologiya
fəaliyyət və ünsiyyətin psixoloji problemlərini, linqvistika nitqin təşkilini dil qanunlarına uyğun şəkildə
öyrəndiyi halda, psixolinqvistika isə nitqi ilkin olaraq psixoloji fenomen kimi öyrənən dilçilik sahəsidir.
Nitqin yaranması, qavranılması və formalaşmasını özündə cəmləşdirən psixolinqvistika elminə görə dil
danışan və dinləyənin, oxuyan və yazanın daxili dünyası qədər mövcud bir amildir. Nitq fəaliyyətini
öyrənən psixolinqvistika elmi N.Xomski, C.Osqud, A.A.Leontyev kimi alimlərin sayəsində inkişaf etdirilmiş
və bu elm sahəsi ilə bağlı müxtəlif tədqiqat əsərləri meydana gəlmişdir.
Dilçiliyin materialı bütün zamanlar üçün dilin ifadə formalarını ehtiva etməklə insanın nitq
fəaliyyətinin bütün faktlarından ibarətdir. Nitq fəaliyyətini müşahidə etmək çox vaxt qeyri-mümkün
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olduğundan mənbə kimi əsasən yazılı mətnlərə müraciət olunur. Nitq fəaliyyəti anlayışı ilə dil anlayışı üstüstə düşmür, belə ki, dil nitq fəaliyyətinin əsas hissəsidir.
Kollektiv tərəfindən qəbul edilmiş zəruri şərtiliklərin məcmusu olan dil elə bir sosial məhsuldur ki, hər
bir dil daşıyıcısında mövcud olmaqla, nitq fəaliyyətinin reallaşmasını, funksiyadaşıma qabiliyyətini təmin
edir. Bütövlükdə, nitq fəaliyyəti müxtəlif tərəfli və rəngarəngdir; ayrı-ayrı sahələrə yayılaraq eyni zamanda
fiziki, fizioloji və psixoloji olmaqla, həm fərdi, həm də sosial sferaya aiddir; onu insanın həyat hadisələrinin
heç bir müəyyən kateqoriyasına aid etmək olmaz, çünki burada bütövlük yaratmaq üsulu məlum deyil. [2;
65-66]
Ferdinad de Sössürün dil və nitq fəaliyyəti ilə bağlı fikirləri bu anlayışları tam olaraq xarakterizə
etmişdir. Deməli, dil danışanın fəaliyyəti deyil, danışanın passiv şəkildə əks etdirdiyi hazır məhsuludur.
Danışıq qabiliyyətini itirən insan da dilini mühafizə edə bilir, yəni onun eşitdiyi əslində dil işarələridir.
Mahiyyətinə görə psixi və konkret olan, işarələr sistemindən təşkil olunmuş dil məna və akustik obrazın
birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Dil işarələrini yazıda şərti işarələrlə göstərmək mümkündür. Nitq aktını isə
bu formada əks etdirmək qeyri-mümkündür. Dil ilə nitq bir-birilə bağlı olmaqla yanaşı, bir-birini şərtləndirir.
Belə ki, dil nitqin anlaşılan olması üçün lazımdırsa, nitq də dilin təşəkkül tapması, inkişafı üçün zəruridir.
Bağlılığın əsas nəticəsi olan, psixolinqvistik təbiətə malik bütövlük mətnin əsas səciyyəsi kimi onun
fikir bütövlüyünə aiddir. Vahidlik fenomeni nitq vahidlərinin əlaqəsidir, bu da mətnin qavranılmasında əsas
amildir. Mətnlər həcmcə müxtəlif olduğu üçün onların qavranılması da mərhələli olur. Mətn qurularkən
mərkəzi fikri komponent saxlanmaqla hər dəfə dinləyici ardıcıl olaraq dərininə doğru bir mərhələdən keçir.
Eyni zamanda dinləyici əsas fikirlə qeyri-əsas fikri bir-birindən fərqləndirə bilir. Danışan üçün mətn
subyektiv olaraq bütövdür, lakin dinləyicinin qavraması baxımından optimal şəkildə, yəni dinləyicinin
anlaya biləcəyi formada qurulur. İnsanlar bir çox cəhətlərinə görə bir-birindən fərqləndikləri kimi, anlama,
qavrama xüsusiyyətlərinə görə də fərqlənirlər. Mətni oxuyan hər kəs də onu eyni cür qavramır. Bu isə
insanların dünyanı, dünya reallıqlarını hansı səviyyədə qavraması ilə bağlıdır.
M.M.Baxtinə görə, mətn çoxfondludur, sərbəstliyə malikdir. Onun arxasında dayanan dünya
resipientin maraq və arzusundan çox aspektlidir. Bunu da unutmaq olmaz ki, biz təkcə mətni dərk etmirik,
qayda üzrə başqa növ fəaliyyət üçün ondan bir istiqamət kimi istifadə edirik. Bunlardan asılı olaraq həmin
fəaliyyətdə mətnin anlaşılması və tipi, vərdişlərin formalaşma dərəcəsi və s. faktorlar qavramanın müxtəlif
strategiyalarıdır. Ona görə mətnin qavranılması əksolunmanın əksidir, başqası tərəfindən əksidir. [5; 102]
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Dilçilikdə dil hadisələrini psixoloji cəhətdən şərh etmək XIX əsrin bir sıra görkəmli dilçilərinin
yaradıcılığında, xüsusilə də, H.Şteyntal və A.Potebnya, XX əsrin əvvəllərində alman filosofu V.Vundun
yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Azərbaycan dilçiliyində səslərin fizioloji mahiyyəti və xüsusiyyəti ilə bağlı
B.Çobanzadənin araşdırmaları məlumdur. Lakin düşünürük ki, bu sahədə bəzi suallar hələ də öz həllini
tapmayıb.
Bu yazıda danışıq səsləri və insan psixologiyası, səslərin təbiəti və insana təsiri, təbiət səsləri və insan
psixologiyası kimi məsələlərə aydınlıq gətirilir.
İnsan adları və onun səslənməsindən yaranan məna incəlikləri, insanlarla rəftarında səs tembri, qarşı
tərəflə qurduğu əlaqədə səs məsələsinə münasibət, iş mühitində səsin psixologiyasına bələd olmamağın
problemləri, xalq psixologiyasında səsə yanaşma və onun dildəki izləri kimi məqamlardakı vəziyyətin təsviri
aşağıdakılardır:
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1.Ad qoymada səslənmə və məna.İnsan xarakterindən asılı olaraq onun üçün öz adının səsləri daha
yaxın və gözəl səslənir. İnsanları adları ilə səsləyəndə o bütünlüklə ona aid olan bu səslərə xüsusi reaksiya
verir. Burada adlardakı səs birləşmələrinin ifadə etdiyi məna məsələsindən asılı olaraq müxtəlif reaksiyalar
olur. Bədəlov Tak-tak, Əliyev Dilqat, Məmmədov Mütü, Qarayev Momuş, Səfərova Patimat və s. kimi adlı
insanlar öz adlarına qarşı psixoloji sarsıntı keçirirlər.
Qadın və kişi adlarında işlənən səslərin fizioloji xüsusiyyətlərinin özündə fərqlər müşahidə olunur.
Belə ki, aşağıdakı cədvəllərdən də göründüyü kimi qadın adlarında incə saitlər çox olduğu halda, kişi
adlarında qalın saitlər üstünlük təşkil edir.
Cədvəl 1

Qalın və incə sait səslərin…
Qalın saitli kişi
adları

Cədvəl 2

Qalın və incə sait səslərin …
Qalın saitli qız adları
İncə saitli qız adları

Dərs prosesində də bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Ancaq bəzən adı ilə müraciət etmədə
istisnalar ortaya çıxır. Məsələn, yüksək rütbəli şəxslərin adlarını çəkmək etik cəhətdən düz sayılmaz və
hörmətsizlik hesab edilər. Bunun əvəzinə daha mədəni hesab edilən müraciət formasından- müəllim, yoldaş
(tarixən), cənab və s. istifadə olunur.
Təbii ki adlar insan təbiətində olacaq və olan bir çox hadisələrdən xəbər verdiyini söyləmək olar.
“Kitabi Dədə Qorqud” kitabından da bizə məlumdur ki, Dədə Qorqud igidlərə ad verərkən onların əməllərini
və xarakterini nəzərə alaraq qoymuşdur.
2. İş prosesində səs amili.İdarəetmə prosesində rəhbər işçilərə və işə götürülən şəxslərə qoyulan
tələblərdən biri də onun düzgün danışmaq qabiliyyətidir. Düzgün danışmaq isə insandan düzgün tələffüz
etməyi tələb edir. Ancaq bəzən insanlar dişlərini bir-birinə qıcadığı zaman, alt çənəni üst çənədən
ayırmadıqda, dili dişlərə toxunduraraq titrətmədikdə və digər hallarda düzgün tələffüzə nail olmurlar.
Sahibkarda insana aid bütün yaxşı xüsusiyyətlərlə yanaşı ünsiyyətçillik kimi qabiliyyətə xüsusi diqqət
yetirilir. Hətta bu bir tələb kimi qoyulur. Əks halda sahibkar iflasa uğraya bilər.
Bir çox insanlar danışmaq əvəzinə susmağı və ya heç danışmamağı üstün hesab edirlər. Səbəblərdən
ən geniş yayılmışı isə danışıq üzvlərində qüsur var, o da səslənmədə digər insanların səslərindən hiss
olunacaq qədər fərqlənir. Hədsiz fərqlənmədə yaranan bu qarşılaşma həmin insanları cəmiyyətdən təcrid
edir. Belə insanlara dəstək üçün maarifləndirici tədbirləri artırmaq daha məqsədə uyğundur.
Eşitmə əlilliyi olan insanlarınbeynindəki eşitmə aparatı funksiyasını düzgün icra etmədiyindən o
yalnız gördüyü hadisələrə reaksiya verir, digər insanların qorxu ilə cavab verdikləri səs dalğalarının onlarda
edigər sağlam insanlar kimi təsiri olmur. Bu da onların nitq əlilliyi olan insanlar kimi cəmiyyətdən təcrid
olunmasına gətirib çıxardır. Bunun üçün yaxşı olardı ki, həmin insanlara ən azı dodaqdan sözləri oxumaq və
s. kimi alternativ yollar öyrədilsin.
3. Təbiət səslərinə münasibət.Heyvanların səslərinə insanların reaksiyası fərqli olur. Məsələn, ilanın
çıxartdığı səs özündən çox böyük olan at, uzunqulaq, inək kimi heyvanların səsindən böyük səs tezliyinə
malik olmasa da, insanlarda onun səsi daha çox həyəcana səbəb olur. Çünki onun öldürücü gücü var. Deməli,
bəzən səsin gücü yox, onu kimin çıxartması önəmli olur. İnsan cəmiyyətində də buna sübut olaraq bir çox
nümunə çəkmək olar.
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Metronun səsi, avtobusun, avtomobilin- ictimai nəqliyyatdakı səslərə insanlar mənfi reaksiya
göstərdiyi halda heç bir səs olmadıqda daxili sarsıntı keçirmiş kimi öz səsinə qulaq asmağa başlayıb ruhi
pozuntu həddinə çatıra bilər.
İnsana deyilən sözün səs tempinin yüksəkliyi və alçaqlığından asılı olaraq insanın həmin fikrə
reaksiyası dəyişir.
4. Musiqidə səs.Tarix boyu insan səsində sehrli gücün olduğu söylənilib. Bunu xalq dilində də
müşahidə etmək olar. Məsələn, “Onun səsindən şəfa tapdım”, “Onun səsində bir məlahət var”, “Onun səsi
ana laylasıtək şirin idi” və s.
Başqa misala fikir verək insan bədəninin hər hansısa bir nahiyyəsi zədələnəndə bəzən ah, uf, oyy, aaa,
eee, ooo kimi səslər çıxarır, bəzən bədənə zədə vuran həmin varlığa qarşı qarğış edir, bəzən isə vulqar
sözlərdən istifadə edir. Bütün bunlar səsə olan inamla bağlı deyilmi?
Ətrafımızda gündə minlərlə insan danışır. Lakin onların hər birinin səsi bizim zövqümüzü oxşayırmı?
Təbii ki yox.
Burada səsin ahəngi, səsin tembri, səsin tonu kimi anlayışlara xüsusi fikir vermək lazımdır.
Ə.Dəmirçizadə səsin tonu haqqında yazır: “Ton, yaxud musiqi səsi (avaz) rəqslənmə ahəngdar (bərabər,
periodik) olanda, yəni rəqslənmənin zaman vahidi miqdarı sabit qaldıqda yaranan səsə deyilir. Məsələn,
musiqi alətlərinin, müğənnilərin səsi belə səslərdəndir.”[3.s.16] Eyni zamanda danışılan dilin daxili
qrammatik qaydalarını və məntiqi əlaqəni diqqətdə saxlamaqla qurulan mətnlərdə isə biz ahəngdarlığın
şahidi oluruq.
Musiqi insanda sevinc, kədər, qorxu, həsrət və nostalji hisləri xatırlada bildiyi kimi emosioanal
ovqatına da xüsusi təsir göstərə bilir. Bəzi insanların səsindəki ahəngdarlıq da səsdə olan melodikliklə
bağlıdır. Onu qeyd edək ki, musiqi “universal dil” kimi xalqı və millətindən asılı olmayaraq hər kəsdə
müəyyən əhval ruhiyyə formalaşdıra bilir.
Müğənni də insandır, əkinçi də, mühəndis də, həkim də. Hamısı insanda olan təfəkkür və danışıq
üzvlərinin fəaliyyəti nəticəsində danışır. Ancaq bir çox səs ustalarının səslər üzərində yaratdığı ahəngdarlıq,
uyuşma qarşı tərəfdə çox təəssürat yaratdığı halda digərlərində bu alınmır.
Həmin səsləri canlandıra bilənlərin sayəsində şərqdə bir çox islami təriqətlərdə, “Quran” qarelərinin
nitqində, türk şamanlarının danışığında görə bilirik. Burada isə səslərin tonuna diqqət olunmalıdır. Çünki
səsin tonu çox olduqca insanda adrenalinin miqdarı artır və insan dünyanı unutmaq halında olur.
5. Səslərin milli mahiyyəti qoruması. İnsanlarda səslərin təbiəti mənsub olduğu xalqın fonetik
sistemindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki dili irqi xüsusiyyətlərlə bağlı olmadığını iddia edənlər olsa da,
düşünürük ki, səslərdə bu yanaşma özün doğrultmur. Belə ki fransız, rus, ingilis, türk və digər xalqların
dillərində [a] səsi olsa da, onlar bir-birindən tamamilə fərqli [a] səsidir. Məsələn, bir azərbaycanlı
uşaqlıqdan Rusiyada böyüyüb rusca danışsa da, onun danışığından azərbaycanlı olduğu sezilir. Çünki insan
beynində səs yaddaşı deyilən orqanizm mövcuddur ki, o, irsi olaraq ata və ana xromosomlarından insana
ötürülür.
Dilin leksik bazasında gedən özəlləşmə meyilləri dilin fonetik sisteminə də aiddir. Xalq dilə söz daxil
olduqca onu öz fonetik sisteminə uyğunlaşdırır. Onu milli səslərin məxrəcinə yaxın vəziyyətdə tələffüz edir.
Azərbaycan dilinin fonetik sistemində də belə hallar mövcuddur. Məsələn, maşina-maşın, rezina-rezin,
qaidə-qayda və s.
ƏDƏBİYYAT
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nəşriyyatı, 310 səh.
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Öz forma və növlərinə görə ünsiyyət olduqca rəngarəngdir. Onun həyata keçirilmə üsulları, əhatə
sahələri və dinamikası ünsiyyətə daxil olan tərəflərin (konkret halda, prosesinin iştirakçısı olan insanların)
yerinə yetirdiyi ictimai funksiyalar, ictimai münasibətlər sistemində onların yeri, bu və ya digər icmaya
aidiyyəti ilə müəyyən edilir.Ünsiyyət həm də informasiya mübadilsidir.İnformasiya mübadiləsinin 40 faizi
nitqin köməyi ilə həyata keçirilir.Nitq insanlığın əldə edilməsi üçün ən böyük katalizatordur və dilin köməyi
ilə həyata keçirilir.Dilin psixoloji məzmunu kimi sosial şərtlənməsi də çox genişdir.Dilin sosial şərtlənməsini
E.D.Polivanov belə açmışdır:
1) dilin sosial-tarixi fakt olaraq müəyyənləşdirilməsi;
2) dil və dialektlərinsosiaoloji nöqteyi-nəzərdən, yəni anlayışların tətbiqi ilə (məsələn, sosial-qrup
dialektləri və s.) təsviri;
3) baxılan dilin ünsiyyət vasitəsi olaraq qiymətləndirmə xarakteri;
4) sosial-iqtisadi və dil hadisələri arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrinin öyrənilməsi;
5) dilin yaşamaq uğrunda mübarizə vasitəsi olaraq qiymətləndirilməsi;
6) mədəniyyət tarixi ilə əlaqəli olaraq təkamülün ümumi tipoloji sxemi;
7) psixolinqvistikanın tətbiqi məsələləri: dil siyasəti ( Поливанов 1968:186).
Dilin sosial şərtlənməsinin psixolinqivistik tətbiqi psixologiyanın tədqiq etdiyi yeni sahələrdən biridir.
Bunu nəzərə alan Amerika tədqiqatçısı Y.Labovpsixolinqivistikaüçün aşağıdakı tədqiqat sahələrini müəyyən
edir: 1) dilin standartlaşdırılması və dil planlaşdırılması; 2) ikidilli və çoxdilli davranış; 3) picinizasiya və
kreolizasiya; 4) ünsiyyətin etnoqrafiyası; 5) kinesika və proksemika; 6) nitqin analizi; 7) dilin sosial
təbələşməsi; 8) dilə münasibət; 9) stilistika; 10) dil variativliyi; 11) inkişafda olan dil dəyişiklikləri; 12)
kommunikativ sistemlər (Лaбoв, 19766).
Dilin sosial sifferensiasiyasının çoxölçülü olması səbəbindən ən müxtəlif sosiolinqvistik modellər
mövcuddur. A.D Şveytserin hesab etdiyi kimi, sosiolinqvistikada ən əhəmiyyətli qarşıqoyma dilin sosial
şərtlənmiş variativliyinin iki müstəvisinin qarşı qoyulmasıdır – stratifikasyon və situativ. Stratifikasyon
variativlik cəmiyyətin sosial-sinfi strukturunu əks etdirir. Lakin bu əks etdirmə düzxətli olmayıb, dil və
mədəniyyətin daxilindən keçir. Dilin stratifikasyon ölçüsünün vahidi müəyyən sosial-kommunikativ
resurslara malik dil kollektivləridir. Dilin situasyon ölçüsünün vahidi isə kommunikasiya aktında iştirak
edənlərin sosial şərtlənmiş münasibətlərini özündə birləşdirmiş rollardır. Rol münasibətlərinin ən vacib
determinantı da statusdur – “fərdi xarakterizə edən davamlı sosial və sosial demoqrafik əlamətlər”
(Швейцeр, 1983:15-20). İnsanın sosial statusu kateqorial sıraya aid olub dilin stratifkasyon variativliyi ilə
əlaqəlidir və eyni zamanda rol münasibətləri vasitəsi ilə dilin situativ ölçüsünü də müəyyən edir.
Situasiyanın geniş sxematik açımını P.Braun və K.Freyzer təklif etmişlər. Onlar ilk növbədə şəraitin
və iştirakçıların müəyyən edilməsinə üstünlük verirdilər. Şərait mühit və məqsədlə bölünür. Mühit fəzazaman xarakteristikasını və “bystander” termini ilə işarələnən ( müşəhidə edənlər ) komponenti ehtiva edir.
Məqsəd isə fəaliyyət tipi və mövzu kimi konkretləşdirir. Şərait formal və qeyri-formal olmaqla ünsiyyət
əlamətlərində ölçülə bilər: ictimai ünsiyyət/fərdi ünsiyyət, dini/dünyəvi, zarafatyana/ciddi, nəzakətli/kobud,
yüksək mədəni/aşağı səviyyəli və s. Baxılan modeldə iştirakçıların həm fərdi iştirakçıları kimi, həm də
iştirakçılar arası münasibət kimi nəzərdən keçırılə bilərlər. Öz növbəsində fərdi iştirakçılarn qismində həm
özünü daimi və dəyişkən xüsusiyyətlərinə malik fərdlər, həm də müəyyən sinfə, cinsə, etnosa aid insan
birlikləri nəzərdən keçirilə bilərlər. İştirakçılar arasında münasibətlər istər şəxslərarası (simpatiya, antipatiya
və bir-birini tanıma), istəsə də rol xarakterli (sosial status, hakimiyyət, qrupdaxili və qrupdan kənar mövqe )
ola bilər (Brown, Fraser, 197935). Müəlliflər qeyd edirlər ki, elmi ədəbiyyatda situasiyanın tam əhatəli
modelə hələ təklif olunmamışdır. Situasiyanın modelinin dixotomiya əsasında qurulması cəhdi qaçılmaz
olaraq süni olacaqdır: situasiyalar çox müxtəlifdir. Nəzərdən keçırılən model bizə ona görə yaxındır ki,
burada ön plana ünsiyyətin iştirakçıları çıxardılar. Bu iştirakçıların ən vacib xarakteristikalarından biri isə
onların sosial statusudur. Lakin bununla yanaşı bizim fikrimizcə, bu model ünsiyyət situasiyasının
kommunikativ təbiətini kifayət əks etdirmir. Ən başlıcası olaraq kommunikativ fəallığa görə (danıçan,
adresat, üçüncü şəxs) iştirakçılar arasında olan fərqləri. “Məqsəd” komponenti bir çox sxemlərdə olduğu
kimi qalıq xarakterlidir və ora ünsiyyətin xarici xarakteristikalarına və iştirakçılara aid edilməyən qalan hər
şey daxil edilir. P.Braunun və K.Freyzerin modelini azca dəyişdirərək biz situasiyanın aşağıdakı sxemini
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təklif edirik(sxem 1)Sxemin bütün terminal komponentləri sonradan situasiyanın öyrənilmə aspektindən
asılı olaraq differensiasiya oluna bilərlər.
Sosial status ilk növbədə ünsiyyət iştirakçılarının xarakteristikalarında özünü göstərir və bu və ya
digər dərəcədə kommunikativ situasiyanın bütün komponentlərində özünü göstərir.
Nİtq aktının hər bir komponentinin şəkildəyişməsi müəyyən qaydada digər komponentlərin
şəkildəyişmələri ilə bağlıdır: ünsiyyətin məqsədi ünsiyyətin strategiyasını diktə edir, bu öz növbəsində
danışığın manerasının seçilməsində özünü göstərir və s. Norma və gözləntilərin pozulması ünsiyyətdə
pozuntuya gətirib çıxarır.
Danışanın ən vacib xarakteristikalarına attitude (ycтанoвka) daxildir. Bu, sosial psixologiyanın
mərkəzi anlayışı olub, bu və ya digər fərdin davranışda dəyər oriyentasiyasını əks etdirir. Attitüdlər affektiv,
koqnitiv və davranış xarakterli ola bilirlər (Eiser, 1986:54). Attitüddə status hesabına misal olaraq polis
inspektorunun müxtəlif cinayətlərin qurbanlarına olan münasibətini göstərə bilərik. Hücuma məruz qalan
varlılar ən az şübhə doğururlar; soyğuna məruz qalmış varlılar müəyyən şübhə altına düşürlər, soyğuna
məruz qalmış kasıb adamlar özləri şübhə altına düşürlər, çünki polisin fikrincə onlar özləri də oğurluqla
məşşğuldurlar və s. (Goffman, 1974:306).
Kommunikasiya modeli bütövlükdə qurulursa, danışan və qulluq asanın xarakteristikaları tamamilə
başqa bir rakursdan görünür. Ünsiyyətin ən sadə modeli özündə informasiyanı ötürəni, qəbu edən, məlumatı
və rabitə kanalını ehtiva edir. D. Berlo kommunikasiya modelini konkretləşdirərkən nitqi ötürənin və qəbul
edəninin aşağıdakı xarakteristikalarını ayırır: kommunikativ bacarıqlar, attitüdlər, biliklər, sosial sistem,
mədədniyyət; məlumatda elementlər, struktur, kod, məzmun və məzmuna münasibət qabardılır; rabitə kanalı
dedikdə isə görmə, eşitmə, hissetmə, qoxubilmə və dadbilmə başa düşülür (Berlo, 1960).Bu sadəlik baxılan
kommunikativ modelin başlıca üstünlüyüdür. Lakin Baxtinin o fikri ilə də razılaşmamaq mümkün deyildir
ki, “dinləyəni” yaxud “məlumatı qəbul edəni” “danışanın” passiv tərəf müqabili kimi nəzərədən keçirilməsi
kökündən səhvdir, elmi planda bu anlama fiksiyadır (Баxтин, 1986:259).
Ünsiyyət sferasının xarakteristikaları
Ünsiyyət sferası
Ailə
Dostluq münasibətləri

Danışanın rolu
Valideyn
Dost

Məkan
Ev şəraiti
Çəmərlik

İstehsalat

Rəis

Iş yeri

Danışığın müvzusu
Yaxşı oğul özünü necə aparmalıdır
Müəyyən bir oyunu necə oynamalı
Tapşırığı daha effektli necə yerinə yetirməli

Yuxarıda adını çəkdiyimiz C. Fişmanın deskriptiv modeli həm nitq situasiyasının komponentlərini,
həm də daha mücərrəd konstruksiyaları ehtiva edir: 1) şəraitin, zamanın və məkanın konkret cəmiyyətdə
kəsişməsindən yaranan sosial situasiyanı, 2) ünsiyyət sferasını (domain), məsələn, ailədə, məktəbdə,
məsciddə və s. ünsiyyət, 3)ünsiyyətin davranış sferalarından çıxarılan dəyərlər kompleksi (value cluster), 4)
rol münasibətlərinin məcmununu təcəssüm etdirən kommunikativ şəbəkə (network type), 5) interaksiya:
kommunikantlar arası qarşılıqlı əlaqə (interaksiya istər fərdi, istərsə də formal xarakter daşıya bilər). Sosial
situasiya və interaksiya tipi nitqdə müşahidə olunur.Rol münasibətləri kommunikativ şəbəkəni, sosial
interaksiyanı və interaksiyanın tipini müəyyən edirlər ( Fishman, 1976:257). Bir qədər sadələşmiş halda
Fişmanın modeli sxem 2-də göstərilmişdir.
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NİTQ FƏALİYYƏTİNİN PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏRİ
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Açar sözlər: nitq fəaliyyəti, psixolinqvistik aspektlər,nitq mexanizmi, nitq amilləri, nitq davranışı,
nitq fəaliyyətinin mərhələləri
Dilin öyrənilməsi təfəkkürün formalaşması, yeni bir ictimai-siyasi aləmə səyahət, yeni bir
mədəniyyətə, dil və mental arasındakı prosesə, bu və ya digər məsələlərin dərk olunması, dillə bağlı
psixolinqvistik məsələlərin araşdırılmasına zəmin yaradır. Nitq prosesi psixoloji faktordur.
Nitqin yaranması prosesini tədqiqatçılar müxtəıif psixoloji və neyrofizioloji (L.S.Vıqotski, N.İ.Jinkin,
R.Kayns, B.A.Artyomov, K.A.Roqova), sırf linqvistik ( N.Xomski, V.F.Makey) və psixolinqvistik
(A.A.Leontyev, P.Y.Qalperin, Q.List, H.Hans) modellər əsasında izah etmişlər. Bu modellərin hər birinin
ayrı-ayrı təhlili göstərir ki, nitqin yaranma mərhələlərini müxtəlif alimlər həm kəmiyyət baxımından, həm də
elmi baxımdan müxtəıif cür izah edirlər.
Nitqin həm yaranması, həm də başa düşülməsi problemlərini tam elmi şəkildə şərh etməyə çalışan ilk
müstəqil elm sahəsi psixolinqvistika hesab olunur. Onun ilkin məqsədi nitqin yaranma və mənimsənilmə
mexanizmini öyrənmək olmuşdur.
Nitq ünsiyyət prosesi kimi insanların fikir və təcrübə mübadiləsinə imkan yaradır. Nitqin əhəmiyyəti
onun funksiyalarında özünü aydın şəkildə göstərir. Nitq proses, dil isə onun vasitəsidir.Cəmiyyətdə insanlar
öz fikir və arzularını dil vasitəsi ilə nitq prosesində ifadə edirlər. Bu baxımdan dilin üç funksiyasını
fərqləndirirlər:
1) dil ictimai-tarixi təcrübənin mövcud olması, saxlanması və verilməsi vasitəsidir;
2) dil kommunikasiya, o cümlədən insanın davranışını tənzim etmək vasitəsidir;
3) dil intellektual fəaliyyətin silahıdır.
Dilin funksiyaları nitqin də fəaliyyət istiqamətini təyin edir. Psixoloji ədəbiyyatda nitqin aşağıdakıları
aşağıdakı funksiyalarını fərqləndirirlər. Nitqin birinci funksiyası əşyaları, hərəkəti, vəziyyəti adlandırmaqdır.
Bu nitqin siqnifikativ və ya semantik funksiyası adlanır. Bu funksiya insan nitqini heyvanların ünsiyyətindən
fərqləndirir. Heyvanların çıxardığı səs əşyaları deyil, onların öz vəziyyətlərini bildirir. İnsanda müəyyən söz
deyilərkən həmin sözlə bağlı hər hansı cismin, hadisənin təsəvvürləri canlanır.
Nitqin sonrakı funksiyası onun ümumiləşdirmə funksiyasıdır. Nitq sözlərə əsaslandığına görə daima
ümumiləşdirməyə imkan yaradır. Nitqin mühüm funksiyalarından biri də kommuni- kativ funksiyadır. Bu
funksiya öz növbəsində məlumat vermə və fəaliyyətə təhrik etmə vəzifələrini yerinə yetirir.
Deməli, nitqin köməyi ilə insan başqaları ilə ünsiyyət saxlayır, fikir mübadiləsi edir, ictimai təcrübəni
mənimsəyir, zənginləşdirir, yeni nəslə veririk.
Verbal ünsiyyət prosesi olan nitq olduqca mürəkkəb bir prosesdir. Onun özünəməxsus, bir-birini
ardıcıl olaraq tamamlayan əməliyyatlardan ibarət mexanizmi vardır. Psixoloji və linqovistik ədəbiyyatlarda
nitqin həmin mexanizmlərinin aşağıdakı mərhələlərdən ibarət olduğu qeyd edilir.
Birinci mərhələ nitqin proqramlaşdırılması mərhələsidir. Bu mərhələdə insanın demək istədiyi nitq
ifadəsinin məna özəyinin qurulması (yaradılması) baş verir. Bunun üçün insan informasiyalar içərisindən ona
lazım olanını seçir, lazım olmayan ikinci dərəcəliləri kənar edir.
İkinci mərhələ cümlənin sintaktik quruluşunun yaradılması mərhələsidir. Bu mərhələdə ifadənin
(frazanın) ümumi layihəsi, onun qrammatik forması proqramlaşdırılır, lazımi sözləri axtarmağı, səsləri
seçməyi, onu daha dəqiq ifadə etməyi təmin edən mexanizmlər müəyyənləşdirilir.
Üçüncü mərhələdə nitqin real olaraq səslənməsi baş verir. Kommunikator çatdırmalı olduğu
məlumatı kodlaşdırma prosesini həyata keçirir.Dinləmə prosesində həmsöhbət (resipient) əldə etdiyi
məlumatı açır, anlayır. Bu da öz növbəsində müvafiq mərhələlər keçir. Dinləyici eşitdiyi səsləri mərhələlər
üzrə sözün mənası ilə əlaqələndirir ki, bu da kommunikatorun nə demək istədiyini anlamasını təmin edir.
Alimlərin fikrincə, nitq fəaliyyəti onda başlayır ki, düşüncə aktivləşir, danışmaq barədə qərar qəbul
edilir, nitqin formalaşması başlayır, nitq deyimi planlaşır. Nitq fəaliyyətinə, nitqin törənməsinə və dərkinə –
danışma, dinləmə və qavramaya bir dövriyyə kimi baxılır. Burada danışanın nitq qabiliyyəti, onun biliyi,
emosiyası, hissi də mühüm şərt kimi irəli sürülür. Onlar belə bir tezislə çıxış edirdilər ki, nitq fəaliyyətinin
strukturu bütün tamlığı ilə əks olunmalıdır və aşağıdakı konsepsiyanı irəli sürdülər: 1/ Nitq fəaliyyəti icradır.
2/ Nitq fəaliyyətinin müəyyən strukturu vardır. Məram – odur ki, insan nəyi danışacağını bilir. Fikir (fikrə
düşmək) psixi yaradıcılıqdır, o tədricən məramdan törəyir.
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Deməli, obyektiv aləm və onun gerçəklikləri insan şüurundan asılı olmadan mövcud olsa da, onun
nitqdəki ifadəsi insanın məqsədindən, konkret nitq şəraitindən və ehtiyaclarından, başqa sözlə desək,
konsituasiyadan asılıdır.
Hər cür fəaliyyətin əsasında ali psixoloji funksiyalar dayanan insanın istənilən dil-nitq fəaliyyəti
L.Vıqotskiyə görə, “daxili nitqin xarici nitqə kеçidi, nitqin yеni strukturda qurulması, daxili nitqə məxsus
tamamilə bəsit sintaksis, m əna və səs quruluşunun xarici nitqə məxsus digər struktur formalarına kеçməsi ilə
rеallaşır [4].
Nitq fəaliyyətinin növləri çox zaman danışanın nitq məqsədlərinə görə fərqlənir: informasiya, məlumat, inandırma, yönəltmə, qiymətləndirmə (tərif, yaxud danlama). Nitq fəaliyyəti –danı- şanın
müəyyən nəticə əldə etməkdən ötrü əsas nitq davranışı vahididir.
Nitq fəaliyyətinin I mərhələsi tələbatların, motivlərin və məqsədlərin mürəkkəb qarşılıqlı təsiri ilə
müşayiət olunur. Məzmun, mahiyyət etibarilə bu mərhələ zəruri, məqsədli və motivasiya edicidir. Funksiya
etibarilə isə nitqə sövqedici, təhrikedicidır. Nitq fəaliyyətinin II mərhələsi həm funksiya, həm də mexanizm
baxımından araşdırıcı, tədqiqedicidir və ya analitik-sintetikdir. Məzmun baxımından fəaliyyətin konkret
planlaşdırılması mərhələsidir. Bu mərhələdə fəaliyyətin şərtləri, hansı şəraitdə baş verdiyi araşdırılır,
predmet seçilir, fəaliyyət üsulları, vasitələri cəlb olunur. II mərhələ icra, reallaşma mərhələsidir. Bu mərhələ
zahirən həm ifadə oluna, həm də olunmaya bilər [2, s.11].
Nitqin yaranmasında olduğu kimi nitqin qavranması əsasən üç mərhələdən ibarətdir:
I mərhələdə artikulemlərin yaratdığı eşitmə-əzələ duyğuları sintezləşir.
II mərhələdə sözlər mənalarına görə anlayışlarla uyğunlaşır, yəni sözlər və onların əsasında duran
anlayışlar arasında əlaqələr yaranır, cümlənin daxilindəki ayrı-ayrı sözlər arasında əlaqələr yaranır və
sözlərin funksiyaları müəyyənləşir.
III mərhələdə nitqin məzmunu aydınlaşır və nitqi ötürən şəxsin məqsədi üzə çıxır [3].
Nitqin və ya onu əmələ gətirən formaların yaranmasında real gerçəkliyin başqa bir rolu da ondan
ibarətdir ki, obyektiv aləmin daimi inkişafı nəticəsində yaranan və dərk olunan yeni hadisə varlıq, əşya,
əlamət, xüsusiyyət kimi real gerçəklikləri əks etdirmək üçün onların hər birinə ekvivalent olaraq dildə, nitqdə
yeni leksik, yaxud leksik-qrammatik formalar yaranır.
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sistemi
Ünsiyyətin milli-mədəni xüsusiyyətləri ən azı iki cəhətdən özünü göstərir. O, dilin, təfəkkürün,
yaddaşın, ünsiyyətin və ümumiyyətlə, insan fəaliyyətinin müxtəlif növlərində dilin əlaqəsidir. İkincisi, bunlar
milli özəlliklə əlaqəli proseslər və vasitələrdir. Psixolinqvistikanın və etnopsixologiyanın kəsişməsində
müxtəlif xalqların nitq davranışlarının öyrənilməsi problemidir. Müşahidələr göstərir ki, şimal xalqları,
məsələn, norveçlilər, isveçlilər və finlər cənublulara nisbətən daha sakit və daha az emosional danışırlar.
Bir çox cənub xalqları: gürcülər, türklər, ərəblər, Negroid irqinin uzunboylu etnik qrupları: italyan və
ispanlardan daha yüksək səslə danışırlar. Bəzi şərq xalqları - yapon, vyetnam, birma və hindistanlılar isə
sakit ünsiyyət qurmağa üstünlük verirlər. Burada ehtimal ki, digər amillərlə yanaşı yaşayış yeri və əlaqəli
iqlim şəraiti də mühüm rol oynayır. Ancaq səs ucalığı baxımından eyni coğrafi şəraitdə yaşayan qonşu
xalqlar:almanlar, fransızlar və ingilislər fərqli tərzdə danışırlar. Psixolinqvistikada mədəni istiqamət
çərçivəsində mədəniyyətlərarası ünsiyyətə həsr olunmuş əsərlər mövcuddur.
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Mədəniyyətlərarası rabitə müxtəlif millətlərə mənsub nümayəndələrin öz aralarında olan ünsiyyətidir.
Belə bir tədqiqatın nümunəsi bir mədəniyyətin alıcılarının başqa mədəniyyət çərçivəsində yaradılan mətnləri
necə başa düşmələrinin araşdırılmasıdır. Belə mətnlərə qeyri-mədəni mətnlər deyilə bilər. Dəyər yönümlü
fəaliyyət xarici qiymətləndirmə, hazır dəyərlərin seçimi deyil, subyektin strukturunda onların formalaşması
prosesidir.
Xarici qiymətləndirmə fəaliyyəti dəyərlərin yaranmasında müstəqil yaradıcılıq prosesində köməkçi
rolunu oynayır. Habelə hər bir şəxs tərəfindən, ümumbəşəri və mənəvi dəyərlər iyerarxiyasının hər bir nəsli
üçün mədəniyyətin müvafiq səviyyələrində yenidən yaradılır. Bu kortəbii, lakin şüurlu dəyər prioritetlərinin
dəyişdirilməsi prosesi dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsinin daxili mexanizmidir.
Dəyərlər zorla və ya hazır formada təqdim edilə bilməz. Onlar müstəqil şəkildə yaradılmalı, xüsusən
də özünüzdə yaradılmalı və hər dəyər situasiyasında hər dəfə yenidən qurulmalı, zəiflik, qorxaqlıq və
etimadsız aradan qaldırılmalıdır. Sevgi, iman və cəsarət, xeyirxahlıq və ədalət dəyərləri yalnız insan və
cəmiyyət tərəfindən müstəqil və sərbəst şəkildə yaradılması prosesində fəaliyyət göstərir. Deməli, dəyər
yalnız "şüurlu" deyil, həm də həyati əhəmiyyətliliyi, mövcudluluğu ilə hiss olunur. O, şəxsiyyətin, onun
daxili aləmini, ictimai şüurunu səciyyələndirir. Dəyər təkcə bilik və məlumat əsasında deyil, həm də öz həyat
təcrübəsi əsasında yaranan dünyaya şəxsən rəngli münasibətdir”.
Dəyərlər hər bir cəmiyyətin və insanın sosial dünyagörüşünü və həyat məqsədlərini əvvəlcədən
müəyyənləşdirir vəformalaşdırır habelə mədəniyyətin əsas elementi olan sosial qarşılıqlı əlaqələri
tənzimləyir. Bu düşüncəni M.S.Kagan belətəsdiqləyir:“insanların davranışlarını təyin edən ən yüksək
göstərişlər - dəyərlər dünyanın linqvistik mənzərəsinin ən vacib hissəsini təşkil edir. Dəyərlər mədəniyyətdə
bir-birindən kənarda deyil, bir-biri ilə əlaqəlidir və dünyanın dəyər mənzərəsini təşkil edir. Dəyərlər kollektiv
şüurda mədəni cəhətdən əhəmiyyətli bir sosial-psixoloji formasiyadır, bir dil şəklində xaricə verilir. Dəyər
yanaşması affektiv tərəfin vacibliyini nəzərə alır”.
Beləliklə, şəxsiyyətin şüurunun mənalı tərəfini yaradan və formalaşdıran dəyər yönümləri subyektin
reallığa, mədəniyyət məhsullarına münasibətini ifadə edir. Dəyər yönümləri, cəmiyyətin və mədəniyyətin
tərkib hissələrini əhəmiyyəti ilə fərqləndirmək və sıralamaq üçün müəyyən bir yoldur. Reallıqın obyektləri
və hadisələri bir insan üçün subyektiv dəyərə sahib olduqları üçün onlara münasibət vasitəsilə, həmçinin
müxtəlif qarşılıqlı əlaqə və öz müqəddəratını təyinetmə sistemlərində özünəməxsus mövqeyini tapmağa
imkan verir. Bu baxımdan psixolinqvistlərin şüurun sabitlənməsinin müxtəlif səviyyələrini
fərqləndirdiklərini qeyd etmək vacibdir. Bu səviyyələrə aid edilir: elmi və ensiklopedik mənbələrdə əks
olunan ictimai şüurun rəsmi səviyyəsi, vahidlərin təsviri, izahlı lüğətlərdə yer alan ictimai şüurun ara
səviyyəsi, danışanların şüurları ilə təmsil olunan gündəlik sosial şüurun səviyyəsi.
Yuxarıda göstərilənlər baxımından dəyərin mədəniyyətin əsas prinsipi olduğunu vurğulayırıq. və onun
unikallığı müəyyən bir mədəniyyətin spesifikliyini əvvəlcədən müəyyənləşdirir. J.Habermasın fikrincə,
mədəni dəyərlər "aktyorların şəxsiyyətini" təmin edir, "qrup və fərdi şəxsiyyət müəyyən bir mədəniyyətin və
ya şəxsin ayrılmaz bir hissəsini təşkil etmələri üçün ifadə olunur".
Beləliklə, V.V.İlyinin fikrincə, mədəniyyətdə əsas müəyyənləşdirici rol mədəniyyətin bir növ
semantik anlayışları şəklində özünü göstərən dəyərlərə aiddir.Məsələ burasındadır ki, hər hansı bir
mədəniyyət, ilk növbədə, qeyri-dil və dil şüurunda əks olunan öz dəyər nöqtələri sistemini qurur. Məlumdur
ki, dəyərlər cəmiyyətin sosial-mədəni vəhdətini və bütövlüyünü təmin edir.Hər bir fərdə norma və qaydaları
rəhbər tutaraq dəyər seçimləri əsasında kömək edir.
Nəticə etibarı ilə inkişaf etmiş dəyərlər sistemi mədəniyyətin daxili nüvəsini, əsasını isə fərdlərin və
sosial icmaların mənəvi ehtiyacları və maraqları təşkil edir. Sadalananlar dəyər anlayışının
mahiyyətinəaiddir. Bu planda dəyər inancların, davranışların və adətlərin motivasiyasının əsası kimi təqdim
olunur.
Mədəniyyətə dəyər yanaşması belə xarakterizə olunur: mədəniyyətə maddi və mənəvi dəyərlərin
məcmusu kimi baxılır.Dəyərlər məzmunlu və ideal bir formada təqdim edilə bilər. V.A.Maslovaya görə,
obyekt və hadisələri dəyərlərinə görə təsnif etmə qabiliyyəti insan düşüncəsində və artıq mədəniyyət və
cəmiyyət çərçivəsində dəyər fikirlərinin formalaşması ilə əlaqələndirilir.
Dəyər özünü büruzə verən, müxtəlifliyi birləşdirən və istiqamətləndirən, o cümlədən insan varlığına
müsbət məna verən bir mədəniyyət prinsipi olaraq özünü büruzə verir. Mədəniyyətin ümumbəşəri bir prinsip
kimi dəyər konkret tarixi dövrlərdə cəmiyyətdə mövcud olan biliyin və mənəvi əsasların, norma və
münasibətlərin özünəməxsus tarazlığını ifadə edir. Deməli, mədəni dəyərlər bir insanın həyatında müxtəlif
funksiyaları: insanlarlacəmiyyət arasında əlaqələndirmə, stimullaşdırma və tənzimləməni həyata keçirir.
Dəyər yönümlülük,istiqamətləndirmə sistemidir.O, şəxsiyyətyönümünün məzmun tərəfini müəyyənləşdirir
və ətrafındakı insanlara, özünə bir dəyər münasibətini müəyyənləşdirir, bununla da həyat fəaliyyətinin
motivasiyasının əsasını qoymuş olur. Şəxsiyyətin istiqaməti etnosların sosial və qanuni dəyərlərini təyin edən
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əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən birini ifadə edir. Şəxsiyyətin dəyər yönümləri onun aktiv fəaliyyətlərində
ifadə olunur və şəxsi inanclara çevrilir.
Dəyərlərin istiqamətinin iki əsas funksiyası mövcuddur: tənzimləyici və proqnostik. Tənzimləmə
funksiyası müəyyən sosial şəraitdə dəyərlərin və münasibətlərin köməyi ilə fərdin davranışının
tənzimlənməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Hər bir insan özünü cəmiyyətintam və bərabərhüquqlu bir üzvi hiss
etməlidir və bununla əlaqədar bir insanın fəaliyyətini cəmiyyətin mədəni nümunələri ilə müqayisə etmə
prosesi daima baş verir.
Bu zaman insan ya özündən məmnunluq hiss edir, ya da psixoloji narahatlıqdan əziyyət çəkir. Deməli,
insanın sosial faydalılığının səviyyəsini daim izləmək lazımdır, onun müəyyən nümunələrin rolunu oynayan
dəyərlər sayəsində həyata keçirilməsi mümkündür. Dəyərlər sistemi ilə insanın qəbul etdiyi bütün
məlumatlar təhlil olunur ki, bu da ətrafdakı reallığı qiymətləndirməyə ona imkan verir. Dəyərlərin proqnostik
funksiyası onların əsasında bir insanın həyat mövqeyini müəyyən etməsi və həyat planını hazırlamasıdır.
Dəyərlər fərdin həm hazırkı, həm də gələcək vəziyyətini tənzimləyir, habelə onun həyat prinsiplərini,
məqsədlərini, vəzifələrini, ideallarını təşkil edir.
Q.Olport qeyd edirdi ki, hər hansı bir şəxsi mənadır. İnsan dəyəri o vaxt dərk edir ki, məna onun üçün
prinsipial əhəmiyyətə malik olur, başqa sözlə, dəyər "bilik" kateqoriyasında deyil, "əhəmiyyət"
kateqoriyasında çıxış edir. Deməli, məna həyatı təsdiq edən, emosional potensiala malik olan dəyərlər
əsasında yaranır [1,s.21].
Dəyər yönümləri - bir şəxsin fəaliyyətinin istiqamətini və məzmununu xarakterizə edən, insanın
dünyaya, özünə münasibətini, şəxsi mövqelərinə, davranışlarına, hərəkətlərinə məna və istiqamət verən
ümumi sosial-psixoloji fenomendir.Dəyərlər şəxsiyyətinin fəallığının məzmu- nunu ifadə edərək insanın
ətraf aləmə, özünə, öz mövqeyinə, davranış və hərəkətlərinin ümumi gedişinə yönəlmiş mürəkkəb sosialpsixoloji fenomendir. Dəyərlər sistemi çoxsəviyyəli struktura malikdir. Onun ən yüksək səviyyəsi
şəxsiyyətin həyati məqsədləri və idealları ilə bağlı olan dəyərlərdir"[2].
O.Q.Drobniskiy ətraf aləmə dəyər münasibətinin qütbünü ayırd etmişdir: 1/ Əşyavi dəyərlər onların
tələbatlarına yönəlmiş obyekt kimi çıxış edir; 2/ Dəyər təsəvvürləri.Birincilər bizim fikirlərimizin obyekti,
ikincilər isə belə fikirlərin ali meyarlarıdır.
Diyərlərin digər növü isə "subyektiv dəyərlərdir" ki, burada qiymət, yönəlişlik, tələblər, qadağalar
normalar formasında ifadə olunur. Onlar insanların fəaliyyətinin istiqaməti və meyarları kimi özünü göstərir.
Belə ki, dəyərlərin mərkəzində insanların əşyavi və subyektiv dəyər tərəflərini ifadə edən dəyər
münasibətləri dayanır. Dəyərlər bir çox hallarda insanın dünyagörüşüni müəyyən edir. K.Rodjers isə haqlı
olaraq qeyd edir ki, tələbatlar insanda yalnız o yollarla məmnunluq yarada bilər ki, şəxsiyyətin dəyərlər
sistemi "Mən" konsepsiyası ilə uyğun gəlsin [3,s.56].
Dəyər münasibətləri həqiqətdə çox mürəkkəb və çox səviyyətli münasibətlərdir. Sərvət dəyərləri
sistemi özünütənzimetmənin daha yüksək səviyyəsi kimi özünü göstərir. Sərvət dəyərləri davranışda reallaşa
da bilər və ya hər hansı bir şərait daxilində reallaşmaya da bilər.Cəmiyyətdə insanların davranış normaları ilə
razılaşmamaq baxımından dəyərlər sosial və qarşılıqlı fəaliyyətlə birləşdirilir. Bu baxımdan ictimai sistemdə
qəbul edilmiş dəyər və normaların fərqləndirilməsi onunla nəticələnir ki, norma ümumi qəbul edilmiş
davranış qaydalarıdır, dəyərlər isə fərdi qaydada vətəndaşların davranışını istiqamətləndirir.
Dilin kommunikativ cəhətindən danışarkən belə bir məsələyə də diqqət vermək lazımdır ki,
mədəniyyətin nəsildən-nəslə ötürülməsində kommunikativ imkanların rolu mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin bu tərəfini öyrənən tədqiqatçılar əsasən dil ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirirlər. Deməli, dil
sadəcə mədəniyyətin formalaşması və inkişafı deyil, həm də mədəni dəyərlərin mənimsənilməsində,
mədəniyyətin ötürülməsində və mədəni identikliyin formalaş- masında da vacib amillərdən hesab edilir.
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Müasir qloballaşma dövründə dünyada gedən proseslər bütün sahələrdə olduğu kimi dilçiliyin
problemlərinə, xüsusilə də dillərin tətbiqi ilə bağlı məsələlərə fərqli yanaşmanı tələb edir. Dildə gedən
proseslər onun təbiətini əks etdirdiyindən müxtəlif istiqamətli və mürəkkəb olması ilə diqqəti cəlb edir.
Qloballaşma dilə və dil siyasətinə təsir göstərən iki əks amili aktuallaşdırır: ünsiyyət ehtiyacı və dil
müstəqilliyi, milliliyi qorumaq meyli. Hər bir dilin kökündə xalqın böyük mədəniyyəti dayanır. Dillərin
qloballaşmanın mənfi təsirindən qorunması dünyada mədəni rəngarəngliyin təmin olunması deməkdir.
Dil ünsiyyət, kommunikasiya və təfəkkür vasitəsidir. Dil mədəniyyətin ötürülməsi vasitəsi olub onun
inkişafına mühüm təsir göstərir. Dilin mahiyyəti ilə bağlı müxtəlif konsepsiyalar və fəlsəfi cərəyanlar
mövcud olmuşdur.
Müasir dövrdə belə dilin qrammatik paradiqmalar sistemi ənənəvi olaraq “dil sistemi” adlandırılır.
M.B.Əsgərov bu “dil sistemi” anlayışını tənqidi şəkildə nəzərdən keçirir və bu haqda belə yazır: “Nəzərə
almaq lazımdır ki, istənilən forma və ya nitq beyin aktivliyi nəticəsində yaranır və əsl mahiyyətini beyin
fəaliyyətləri ilə yenidən birləşdikdə qazanır. Bu səbəbdən qətiyyətlə deyə bilərik ki, nitqyaratma prosesinin
nəticəsi olaraq meydana çıxan nitq, onun mənbəyi funksiyasını daşıyan dil struktur vahidləri, eləcə də
onların bir fərd tərəfindən yaradılıb digər fərd tərəfindən mənimsənilməsini təmin edən beyin fəaliyyəti, o
cümlədən təfəkkür prosesləri də ümumi və aktiv dil sisteminin ayrılmaz tərkib hissələridir. Qısaca şəkildə
belə deyə bilərik ki, dilin struktur vahidləri və beyin fəaliyyəti ümumi və aktiv dil sisteminin tərkib
hissələridir [2,s.164-165].
Dili ümumi sistem kimi qəbul etmək üçün ilk növbədə onun ilkin mənbə, qaynaq mahiyyəti daşıyan
bütün dil struktur vahidlərini, ikincisi, onları ətraf aləmə yönəldən nitqyaratma funksiyasını, üçüncüsü,
qrammatik formalardan ibarət paradiqmalar silsiləsini kompleks şəkildə nəzərə almaq lazımdır. Dili eyni
zamanda aktiv sistem olaraq qəbul edə bilmək üçün, dil baxımından hər cür mənbələri yaradıb yeniləmək
qabiliyyətinə malik olan beyin aktivliyini və təfəkkür proseslərini də buraya əlavə etmək olar. Dilin struktur
vahidləri dilin əsas funksiyası olan informasiya mübadiləsi ehtiyacını ödəmək və ya onu asanlaşdırmaq
məqsədi ilə yaranır.
Dil dedikdə onu bütün struktur vahidləri ilə birlikdə nəzərdə tuturuq. Dili nitqyaratma prosesi
daxilində və beyin aktivliyi nəticəsində informasiya mübadiləsi ehtiyacını ödəyən linqvo-psixoloji
kateqoriya kimi qəbul edirik. Ünsiyyət vasitəsi kimi dilin funksiyalarını nəzərdən keçirdikdə onun struktur
vahidlərini arxa plana keçiririk. Bu və ya digər funksiyanın icra mexanizmini dil struktur vahidləri əsasında
müəyyənləşdiririk. Dil struktur vahidlərinin yaranma mexanizmini onun funksiyaları əsasında izah etməyə
çalışırıq. Çünki dilin hər bir struktur vahidi məhz bu və ya digər funksiyanı icra etmək, o cümlədən
informasiya mübadiləsi ehtiyacını ödəmək, bu ehtiyacın ödənilməsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır.
Təqdim edilən linqvopsixoloji vəhdət (LPV) nəzəriyyəsinin psixoloji əsasını S+K+F=D (stimul + kod
+ fəaliyyət = dərketmə) sxemi təşkil edir. Nəzəriyyənin linqvistik əsası ondan ibarətdir ki, ünsiyyət
ehtiyacından yaranan dil struktur vahidləri və söyləmlər əks etdirdiyi gerçəklik elementinin yaddaşdakı
intellekt obrazları və ya kodları ilə birləşdikdə dilə çevrilir. Dil, bir tərəfdən öz struktur vahidləri olan forma
və nitq söyləmləri ilə birlikdə təfəkkür proseslərinin son məhsulu kimi meydana çıxır. İkinci bir tərəfdən isə
bir güzgü kimi dərk olunmuş gerçəklik elementlərini əks etdirir. Linqvopsixoloji vəhdət nəzəriyyəsi
linqvistik və psixoloji qayda və prinsiplərin üzvi şəkildə birləşməsindən yaranır və buradakı vəhdət sözünün
mənası da elə budur. Nəzəriyyənin psixoloji əsası S+K+F=D sxemidir, linqvistik əsasını isə eyni zamanda
həm əks etdirmək, həm də əks olunmaq qabiliyyətinə malik olan dil sistemi müəyyən edir.
Dil və dərketmə qarşı-qarşıya qoyulmuş güzgülərə bənzər iki eyni tipli sistemdir. Dərk olunan şeylər
dil və dərketmə sistemində öz əksini tapır. Dil dərketmə sistemində olan o hadisələr dil sistemində öz əksini
tapır ki, onlarla bağlı danışmaq, informasiya vermək və ya almaq ehtiyacı yaransın. Dərk edilən, amma
haqqında danışmaq ehtiyacı yaranmayan hadisələr də dil sistemində öz əksini tapmır.
Deməli dərketmə sistemi dil sistemindən daha zəngindir. Dərketmə sistemindən kənarda olan dil
ölüdür. Dil özünün aktiv sistem mahiyyətini məhz dərketmə sistemi və təfəkkür prosesləri ilə yenidən
birləşdikdə qazanır. Dilin struktur vahidləri və beyin fəaliyyəti ümumi və aktiv dil sisteminin tərkib
hissələridir.
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Dil sosial bir fenomen olaraq insanların birgə fəaliyyətinin və yaşayışının nəticəsidir. O həm
cəmiyyətin əsasını təşkil edən kommunikasiya vasitələrindən, həm də insanın düşüncə və təfəkkürünün
formalaşması və təqdim edilməsi vasitələrindən biridir. Dil təcrübələrin, düşüncə və təsəvvürlərin, o
cümlədən adət-ənənələrin, sosial dəyər və normaların cəmiyyət üzvləri arasında mübadiləsini həyata keçirir.
“Dil cəmiyyətin elmi və mədəni həyatının inkişafında başlıca vasitələrdən biri olmuş və indi də belə
bir mühüm vasitə olaraq qalır” [1,s.291].
Dilin kommunikasiya prosesində əhəmiyyətli rolu onun əlaqə və ünsiyyət vasitəsi olması ilə
əlaqədardır. Niklas Luman hesab edir ki, “canlı orqanizmlərin əsəb sistemləri dilsiz də biri-birinə qoşula
bilər. Ancaq dil şüurla kommunikasiya münasibətləri aspektində əsas mexanizm kimi nəzərdən keçirilir. Bu
məzmunda o, universal mexanizm olaraq cəmiyyətin müxtəlif aspektlərini vahid anlayış altına gətirməyə
imkan yaradır” [5,s.114].
Dil fikirləşmə, anlaşma vasitəsi olmaqla yanaşı, həm də fikri təcəssüm etdirmə alətidir. Dilin düşüncə
və təfəkkürlə münasibətini öyrənən alimlər məsələyə müxtəlif mövqelərdən yanaşdıqları üçün bir-biri ilə üstüstə düşməyən “mülahizələr” meydana gəlmişdir: 1. Dillə düşüncə eyniləşdirilmişdir. 2. Dil düşüncədən
fərqləndirilmişdir. 3. Dillə düşüncənin müəyyən münasibətdə ola bilmədiyi göstərilmişdir [7, s.42].
Humboldt hesab edir ki, dil mədəniyyəti tanıma vasitəsidir. Mədəniyyət dildə öz əksini tapır və
təkrarlanır. Dil və mədəniyyəti biri-birindənayrılmazdır. Dil və dil sistemini təşkil edən işarələrin köməyi
olmadan mədəniyyətin yaranması və onun inkişafı mümkün deyildir. Eyni zamanda mədəniyyətin dilə və
dilin inkişafına təsiri də danılmazdır.
Martin Haydeggerə görə, dil dünyanı tanıma vasitəsidir. Yəni dil insana dünyanı tanıtdırır. Onun
fikrincə, “biz dilə elə qulaq asmağı öyrənməliyik ki, o, bizimlə danışa bilsin. Dil nitqdir. Biz özümüzü nitqdə
ifadə edirik. Özümüzü ifadə edərkən kim olduğumuzu xəbər veririk. Elə buna görə də nitqdə biz yalnız
nəyinsə haqqında danışmırıq, həm də danışan insan olaraq özümüz barədə məlumat veririk” [6, s.710].
Dil kommunikasiya vasitəsi olmaqla yanaşı, həm də təfəkkür və düşüncə vasitəsidir. Bu o deməkdir
ki, dil insan şəxsiyyətinin formalaşmasında, onun düşüncə tərzinin və dünyagörüşünün inkişafına təsir edən
amillərdən biridir. Biz dilin vasitəsi ilə sadəcə ünsiyyət və əlaqə yaratmırıq, həm də dilin vasitəsi ilə
düşünürük. İnsan cəmiyyətinin ən böyük nailiyyəti olan mədəniyyətin inkişafı və ötürülməsində dilin
əhəmiyyətli rolu böyükdür.
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ ŞƏXSİYYƏTLƏRARASI ÜNSİYYƏTİN
PSİXOLİNQVİSTİK MƏSƏLƏLƏRİ
Məmmədova S.Ə.
Bakı Dövlət Universiteti
sariyya.mammadova@mail.ru
Açar sözlər: ünsiyyətin psixolinqvistik əsasları,ünsiyyətin xüsusiyyətləri, ünsiyyətin adek- vatlığı,
monososial ünsiyyət, monokultural ünsiyyət, kommunikativ akt
İnsanların birgə yaşayışı, birgə fəaliyyəti prossesi daima ünsiyyətlə müşayət olunur. Təcrübə göstərir
ki, şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin xüsusiyyətləri, onun strukturu və s. məsələlər bir sıra psixolinqvistik əsaslara
malikdir. Bir çox hallarda ünsiyyət prossesi psixolinqvistik konfliktlərlə müşayət olunur və qarşılıqlı
münasibətə neqativ təsir göstərir. Bu baxımdan psixolinqvistik konfliktlərin mahiyyəti və təzahür
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xüsusiyyətlərinin aşkara çıxarılması mühüm praktik əhəmiyyət kəsb edir.Şəxsiyyətlərarası ünsiyyət zamanı
nitq janrlarının yeri və təsiri də psixolinqvistik baxımdan diqqəti cəlb edir.Şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin
psixolinqvistik məsələlərini aşkara çıxarmaqonun təşkilini idarə etməyə, baş verə biləcək konfliktlərin,
uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasına köməklik göstərə bilər.
Ünsiyyət insanlar arasında mürəkkəb qarşılıqlı əlaqə prosesi olub özündə informasiya mübadiləsi,
həmçinin tərəf müqabillərinin bir-birini anlaması, qəbul etməsini birləşdirir. Ünsiyyətin subyektləri canlılar,
insanlardır. Ümumiyyətlə, ünsiyyət istənilən canlı varlıq üçün xarakterikdir, lakin yalnız insan səviyyəsində
ünsiyyət prosesi verbal və qeyri-verbal aktlarla əlaqəli, dərkedilən olur.İnformasiya verən insan
kommunikator, alan isə resipientdir.
Ünsiyyətdə məzmunu, məqsəd və üsulları züsusi qeyd edilməlidir.Ünsiyyət probleminə marağın
kökləri uzaq keçmişə gedir.Ünsiyyət zamanı insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma baş verir.O, bir insanın
digər insanlarla əlaqə və münasibəti zamanı qarşıya çıxan suallarla həmişə diqqəti özünə cəlb
etmişdir.Psixoloq və sosioloq M.M. Baxtin yazır ki, «insanlar həqiqi dostluğun varlığını nadir bir şey hesab
edirlər».[2,s.78]. Bunun əsasını keçmişlə bağlayırlar.Bu əslində əsl dostluq həsrətidir.
Aparılmış tədqiqatlar ünsiyyətdə əsas əhəmiyyət kəsb edən nitqin insanlar arasında dil vasitəsilə
ünsiyyət prosesi kimi qiymətləndirilməsinə imkan verir. Nitq-insanların ünsiyyət məqsədilə dildən istifadəsi
prosesidir.M.B.Əsgərov inandırıcı və məntiqi araşdırmalar nəticəsində belə bir qənaətə gəlir ki, ünsiyyətə
xidmət edən nitq, yəni: “kommunikativ nitq dərketmə prosesinin dördüncü fazasında baş verən total
modullaşma yolu ilə ... intellektual nitq isə ümumi dərketmə prosesinin ikinci aktında reallaşan sinktual
dərketmə yolu ilə ... yaranır” [2,s.174-175].
Hər iki nitq növünün yaranmasındakı ümumi cəhət ondan ibarətdir ki, hər iki halda birinci sıra
intellekt obrazları, ikinci sıra intellekt obrazları şəklində modullaşır.
Kommunikasiya latın dilində “communis” sözündən götürülüb bir araya gələnlərin ünsiyyət qurmaq
istəyini ifadə edir. Kommunikasiya dedikdə, iki və ya daha çox subyekt arasında informasiya mübadiləsi
prosesi başa düşülür. Kommunikasiyanın rolu ondan ibarətdir ki, o, daxili mühit sisteminin normal
fəaliyyətini təmin etməklə yanaşı, həm də xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqə yaradılmasını təmin edir.
Ünsiyyət prosesində nitq mühüm rol oynayır. İnsan istər onu əhatə edən mühit, istərsə də keçmiş və
gələcək barədə hər cür məlumatı əsasən yazılı və şifahi nitq vasitəsilə alır. Nitqin əsas struktur vahidi olmaq
etibarilə söz çox böyük qüvvəyə malikdir. İ.P.Pavlovun sözləri ilə desək, «Söz fırtına kimi insanın
orqanizminin ən etibarlı hesab edilən psixofizioloji prosesləri belə dağıda bilər, tərsinə çevirər, hətta yox
edər və ya dəyişə bilər».
Ünsiyyətin əsası problemli bir vəziyyətdir və bu (ünsiyyət) bir insanın ünsiyyətə ehtiyacı olması ilə
başlayır. Psixoloji mənada ünsiyyət həmişə kommunikativ bir problemin həlli prosesidir. Ancaq ünsiyyət
təbiətdə ikitərəfli olduğundan nitqin qavranılması prosesini təyin edən qavrayışın vəzifəsi də ünsiyyət
prosesində həll olunur. Ünsiyyətin adekvatlığını müəyyən edən ən vacib amillərdən biri ünsiyyət quranların
ümumi bilik fondunun, sosial təcrübə toplumunun olmasıdır.
Müəyyən bir milli dildən istifadə edərkən ünsiyyətin aşağıdakıxüsusiyyətlərinə diqqət yetirilməlidir:
1) müəyyən bir dilin qrammatik qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilən nitq zəncirinin qurulması
xüsusiyyətləri; 2) müəyyən bir milli mədəniyyətin obyektlərini əks etdirən şüur şəkillərinin xüsusiyyətləri.
Bunlarla yanaşı qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq üçün ünsiyyət quranların aşağıda sadalananlara sahib
olmaları zəruridir: cəmiyyətdə istifadə olunan dil haqqında informasiya, nitqli ünsiyyət bacarıqlarının
ortaqlığı, şüur görüntüləri şəklində dünya haqqında biliklər toplumu [7].
Ünsiyyət üçün zəruri şərt ünsiyyət quranlar arasında ortaq bir qəbuletmə bazasının olmasıdır.
Düşünmə ümumi bilik fondudur, ortaq bir təcrübə, ortaq tezaurus, rabitəçilərin sahib olduğu ümumi ilkin
məlumatlar. Əgər təhlil üçün ünsiyyətçilərin sosial və ya milli mənsubiyyəti uyğun deyilsə, yalnız ünsiyyətdə
olan ümumbəşəri ilə maraqlanırıqsa, əsas diqqəti şəxsiyyətlərarası ünsiyyətə yönəldilir.
Ünsiyyətin təhlili üçün ünsiyyət quranların sosial və ya milli mənsubiyyəti, ünsiyyətin xüsusiyyətləri
vacibdirsə, o zaman iki əsas ünsiyyət növü haqqında danışmalıyıq: 1) monososial və ya millətlərarası
ünsiyyət;2) monoetnik (monokultural) və millətlərarası (mədəniyyətlərarası) ünsiyyət. Rabitə fərqli
təbiətdəki "cəmiyyətlərin" - fərqli milli dil və mədəniyyət icmalarının ünsiyyəti kimi təqdim edilə bilər. Bu
səviyyədə monokultural və mədəniyyətlərarası ünsiyyət fərqlənir.
Monokultural ünsiyyət bir milli linqvistik-mədəni icma nümayəndələrinin ünsiyyətidir və
mədəniyyətlərarası rabitə fərqli milli-linqvistik-mədəni icmaların, fərqli milli kommunikativ bazaları olan
fərqli zehni-linqvistik komplekslərin daşıyıcısıdır. Bu baxımdan mədəniyyətlərarası ünsiyyəti
mədəniyyətlərin birbaşa qarşılıqlı fəaliyyət prosesi olaraq təyin etmək olar.Rabitə iştirakçılarının qarşılıqlı
anlaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən, tamamilə uyğun olmayan və ya qismən üst-üstə düşən milli
düşüncə və davranış çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət prosesi diqqəti cəlb edir. İcmalararası ünsiyyət və
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mədəniyyətlərarası rabitə arasında çox oxşarlıqlar var, lakin onlar arasında ciddi fərqlər də mövcuddur. Əsas
ünsiyyət növləri mədəniyyətlərarası və sosial varlıqlar arasındakı ünsiyyətdir. Hər bir şəxs müxtəlif
cəmiyyətlərə daxil olur, bu və ya digər milli-linqvistik-mədəni icma sahəsində fəaliyyət göstərir. Təbii ki, bu
ünsiyyət növləri "təmiz" formada təzahür etmir, onlar ünsiyyət növlərini təşkil edən bəzi kəsişmə və
qarşılıqlı əlaqənin nəticəsidir. Buraya aid edilir: 1) monososial monokultural rabitə; 2) sosial varlıqlar arası
monokultural ünsiyyət; 3) monososial mədəniyyətlərarası ünsiyyət; 4) sosiallararası mədəniyyətlərarası
ünsiyyət [7].
Söz müsbət təsirə malik ən qüvvətli qıcıqlandırıcıdır. Ən çətin şəraitdə deyilən bircə kəlmə söz belə
insanda ruh yüksəkliyi yaradır, onda müsbət emosiyaların baş qaldırmasına, müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin
yaranmasına, onun təzahürünə, habelə formalaşmasına istiqamət verə bilər. Burada əsas məsələ hər sözdən
yerində istifadə etmək, ona düzgün qiymət verməkdir.
Müxtəlif kommunikasiya modellərinin vahid sosial psixoloji modeldə ümumiləşdirilməsi bu sahədə
toplanmış biliklərin sistemləşdirilməsi məqsədini daşıyır. Amma hər bir sistemin ayrılıqda özəlliklərinin
nəzərə alınması əsas şərtdir. Birincisi, hər bir kütləvi kommunikasiya sisteminin əsasında bütün sistemlər
üçün ümumi olan vahid mexanizm durur. Bunu belə əsaslandırmaq olar ki, model kommunikativ
münasibətlərin subyekti üçün eyni dərəcədə vacib olan müxtəlif milli mənsubiyyətin, mədəniyyətin
daşıyıcısı olan insanlar üçün ümumi müəyyənləşdirilmiş psixoloji, psixolinqvistik qanun və
qanunauyğunluqlara əsaslanır.İkincisi, şəxsiyyətlərarası kommunika- siyanın öyrənilməsində üzə çıxan
faktların kütləvi kommunikasiya sferasına aid edilməsinin mümkünlüyü ilə bağlıdır. Kütləvi kommunikasiya
dedikdə, texniki vasitələrin köməyilə təşkilatlanmış xarakter daşıyan sosial qrupların ünsiyyəti nəzərdə
tutulur.
İnsanı digər canlılardan ayıran ağlı, düşünmə qabiliyyəti və düşündüklərini ətrafdakılara şifahi şəkildə
çatdıra bilməsi, yəni ünsiyyət qura bilməsidir. Ünsiyyət insanların yaşaya bilmələri üçün ən vacib
vasitələrdən başlıcasıdır. Ünsiyyətin əsas məqsədi insanlararası əlaqələrin yaranmasını və inkişafinı təmin
etməkdir. Ünsiyyətin məqsəd və vəzifəsi “insanlar arasında məlumat alış-verişini təmin edən ortaqlıq
yaratmaqdır”[2,s.22]. Başqa sözlə, ünsiyyət insanların məlumatları, düşüncələri özününküləşdirmələri üçün
xəbərlərin, məlumatın və ya daha geniş mənada mədəniyyətin insanlara çatdırılmasıdır.
Psixoloq E.Melibruda kommunikasiyanın effektivliyini və uğurunu şəxslərarası münasibət- lərin
xarakterinə təsir edən sistemin mühüm xüsusiyyətlərindən biri hesab edir və fərdlərarası kommunikasiyaya
dörd tələb qoyur: verilən informasiya imkan daxilində birmənalı olmalıdır; informasiyanı müvafiq adamlara
çatdırmaq vacibdir; son dərəcə vacib informasiyanı rahatlıq naminə, yaxud da sistem çərçivəsində
çətinlikdən uzaqlaşmaq üçün gizlətmək və ya hər hansı şəkildə ixtisar etmək lazım deyil; başqalarının bizim
hərəkətlərimizi necə başa düşdüyü, davranışımıza necə reaksiya verdiyi barədə mümkün qədər çox şey
öyrənmək lazımdır [4, s.31].
Müasir kommunikativ modellər (Y..M.Lotman, N.G Komlev və s.) natiqin şüuru ("girişdə") və
dinləyicinin şüuru ("çıxışda") ilə təmsil olunan dirəklərin ayrılması ilə xarakterizə olunur. Bu modellərdə
ünsiyyət üçlük kimi görülür: nəsil - nitq – qavrayış. Onların hər bir əlaqəsi eyni dərəcədə əhəmiyyətli və
vacibdir. Bu üçlüyün mərkəzində nitq bir təbiidir, çünki nitq bir fəaliyyətdir. (L.S.Vıgotskiy, A.N.Leontiev,
A.A.Leontiev və s.) O ünsiyyət vasitəsi ilə həyata keçirilir. Deməli, rabitə bir ünsiyyət aktıdır.
Bu baxımdan kommunikativ və nitq aktının nisbətini aydınlaşdırmaq lazımdır. Danışıq aktı
kommunikativ fəaliyyətin, dil isə ünsiyyətin struktur vahidi kimi qəbul edilir. Çıxış aktının əsas nüvəsi
monoloq, dialoq və ya təqdim edilə bilən bir mətndir. Hər bir kommunikativ aktın iki komponent hissəsi var:
eyni fenomenin iki tərəfi olan vəziyyət və diskurs. Vəziyyət şifahi aktda iştirak edə biləcəyi obyektiv
mövcud bir gerçəkliyin bir parçasıdır. Diskurs yalnız dil baxımından deyil, ekstralinquistik komponentləri də
əhatə edən şifahi nitq-idrak fəaliyyətidir.
Hər hansı bir kommunikativ aktın dörd komponenti və ya dörd tərəfi fərqləndirilir:
1) ekstralinqvistik aspekt, o cümlədən qorunma- ünsiyyətin obyektiv mövcud ekstralinqistik vəziyyəti:
geniş mənada ünsiyyət şərtləri və onun iştirakçıları (yəni kim, nə, harada, nə vaxt);
2) kommunikativ aspekt - situasiyanın bir hissəsi olan, diskussiyada deyilən, verilən kommunikativ
aktla əlaqəli olan açıq və ya açıq şəkildə ifadə olunan bir məzmun;
3) dərketmə aspekti - ünsiyyət quranların qoruma ilə bağlı fikirləri daxil olmaqla kommunikantların
fərdi idrak fəzalarının kəsişmə zonası olan prespozisiya;
4) dil aspektinin özü - birbaşa nitq istehsalının məhsulu olan, kommunikasiya edənlərin produse etdiyi
nitqdir [4].
Kommunikativ aktın struktur komponenti prosesin və nəticənin birləşməsindən ibarət olan şifahi nitqkoqnitiv fəaliyyət olan, həm linqvistik, həm də ekstralinquistik (linqvokoqnitiv) planlara malik olan
diskursdur. Birincisi planda o dil ilə əlaqələndirilir, istifadə olunan dil vasitələrində özünü dərk edir və
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yaradılan mətnlərdə özünü göstərir (nəticə olaraq diskussiya). İkinci planda o dil şüuru ilə əlaqələndirilir, dil
vasitələrinin seçimini müəyyən edir, mətnlərin yaranmasına və qavranılmasına təsir göstərir, özünü
kontekstdə və bir proses kimi diskursiyada göstərir. Deməli, mətnin yaranması və qavranılmasında digər
ünsiyyət vahidləri kimi dil ekstralinqvistik amillərin qarşı-qarşıya qaldığı psixolinqvistik bir hadisədir.
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PSİXOLİNQVİSTİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏR ASPEKTİNDƏ KOMMUNİKATİV
ÜNSİYYƏT PSİXOLOGİYASININ PROBLEMLƏRİ
Əfəndiyeva T.A.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı
Açar sözlər: ünsiyyət, psixolinqvistika, ünsiyyət, dil, nitq, şəkil, psixologiya, dünya, şəxsiyyət, aspekt,
sosiologiya, koqnitiv, dilçilik.
XXI əsrdə elmi düşüncələrin inkişafı insanın daxili dünyasına, şüuruna və şüuraltına xüsusi marağın
artması ilə xarakterizə olunur. Bu, müəyyən dərəcədə fənlərarası elmi tədqiqatların sayının artmasını, elmdə
psixolinqvistika, koqnitiv dilçilik və idrak psixologiyası, etnopsixolinqvistika, konsepsiya sahəsinin
öyrənilməsi, dünyanın dil mənzərəsi, dil şüuru kimi sahələrin inkişafını izah edir. Psixolinqvistika inteqrasiya xarakterli fənlərarası qovşağında yaranan elmdir. Lakin bununla yanaşı psixolinqvistika bir
sərbəst elm kimi fəaliyyət göstərir.
Psixolinqvistikanını təməli məşhur dilçilərin, fizioloqların, psixoloqların əsərlərində qoyulmuşdur:
Vilqelm Qumbold, V.Vundt, A.A.Potebni, İ.A.Boduena, A.A.Şaxmatova, L.S.Vıqotskoqo, İ.M.Secenova,
S.İ.Berışteyn, A.N.Leontyev, A.R.Luriy və s. Dildə psixoloji, dildə şüursuzluq, dil və danışma fəaliyyətinə
münasibətdə bilik və şüursuzluq nisbəti haqqında N.V.Kruşevski, F.F.Fortunatov, F. De Saussure yazdılar.
Elm adamları dil və psixologiya arasındakı əlaqəyə fərqli münasibət göstərsələr də, psixologiya ilə dilçilik
arasındakı fərqin hər iki fənn üçün yaxşı olmadığı barədə yekdildilər. Metodologiya baxımından belə bir
yanaşma dil psixologiyasını kasıblaşdırır və onun əsaslarını pozur, dilçiliyi isə humanitar baza və
perspektivdən məhrum edir. Psixolingvistika elminin meydana gəlməsi yeni elmi yanaşmanın inkişafı ilə
şərtləndirilmişdir [1;2;3;4].
Kommunikativ səriştəlik, isə insanın kommunikativ və ümumi mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Öz
növbəsində peşəkar ünsiyyət bacarığı mütəxəssisin peşəkar mədəniyyətinə daxil edilir. Ən əhəmiyyətli
peşəkar keyfiyyətlər arasında tədqiqatlar daha çox bu mövzulara həsr olunur:
- yüksək peşəkarlıq, geniş miqyaslı problemlərdə bacarıq, ümumi təhsil və mədəniyyətin yüksək
səviyyəsi;
- ünsiyyət, sosial cəsarət, insanları idarə etmək bacarığı, təşkilatçılıq qabiliyyəti;
- nöropsixoloji dözümlülük, yəni, iş görmə qabiliyyəti, psixoloji enerji, təşəbbüs, məqsədə çatmaqda
əzm;
- insanlara qarşı mehriban münasibət.
Kommunikativ ünsiyyətin vasitəsilə məlumatın həm nitq (verbal-şifahi), həm də müxtəlif jestlərlə
(qeyriverbal) həyata keçirilir. Verbal ünsiyyət vasitəsinə nitq - şifahi və semantik mənasında yazılı nitq
daxildir. Səs intonasiyası, nitqin tempi və digər əlaqəli təzahürlər də şifahi kateqoriyaya aid olduğuna
inanılır. Ancaq bu cür xüsusiyyətlərin nəinki əlavə edə biləcəyini, əksinə deyilənlərin birbaşa mənasını
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tamamilə ləğv edə biləcəyini nəzərə alsaq, əslində söz olmayan bütün şifahi olmayan vasitələr hesab
edirik[2;6].
Problem ondadır ki, ənənəli psixolingvistika və ən-ənəli psixologiya müxtəlif məsələrin cavabını ve
praktiki məsələlərin həlli yollarını tapa bilmədiyi üçün bu mövzular hər zaman aktualdı. Ən problemli
məsələlər dilin öyrənilməsi, xarici dilə uyğunlaşma, nitq tərbiyəsi, ünsiyyət vasitəsi ilə kollektivə təsir
göstərmə, nitqin bərpası və s. kimi məsələlər hər zaman aktual olaraq qalır.
Bundan savayı bu psixoloji fenomenlər hər zaman tədqiqatcıların işlərində öz əkslərini tapırlar.
Psixolinqvistika bu çətin problemlərin öhdəsindən gəlməyə çalışır. Tədqiqat mövzularının içərisində: anlama
mexanizmləri; nitqin yaddasaxlanması və ifadəsi; dilin funksionallığı; nitqin qavranılması və s. xüsusi qeyd
etmək olar.
Bizim fikrimizcə bu problemlər içərisində ən aktual olan mövzu kommunikasiya zamanı intelektual
proseslərlə bağlı olan mövzudur. Bu problemin müasir dövrdə inkişafı eyni zamanda kommunnuikasiyanın
verbal və qeyri verbal komponentləri, dil və cəmiyyət, şəxsiyyət və nitq kimi məsələləri əhatə edir. Burada
psixolinqvistika ilə yanaşı psoxoloji problemlər də öz əksini tapır. Müxtəlif psixoloji məktəblər arasında
koqnitiv psixologiya məktəbi başqalarından fərqli olaraq insanın nitqi fəaliyyətində perseptiv və koqnitiv
proseslərin inkişafı proseslərini daha geniş şəkildə öyrənir və öz tədqiqatlarında bu mövzulara üstünlük verir.
Burada koqnitiv linqvistika istiqamətinin inkişafı haqqında danışmaq olar.
İnsan sosial varlıqdır, onun təbiəti də sosialdır, insanda insanlığı - insanın yaratdığı mədəni şəraitə
uyğun cəmiyyətdəki həyat tərbiyə edir [5].
Nəticə etibarilə insan - ictimai inkişaf etmiş dil mənaları, anlayışlardan kecmiş, şüuru reallığın əksidir
və fərdi insan şüuru yalnız ictimai şüurun mövcud olduğu şəraitdə mümkündür.
Bir çox psixoloq və psixolinqvistlər eyni hadisəni, fenomeni - insanı təsvir etmək üçün şüur və dil
şüurundan istifadə edirlər: “Şüurun olması bir dilə sahib olmaqdır. Dil bilmək - mənalara sahib olmaq
deməkdir. Şüur vahid mənalıdır (linqvistik, şifahi məna deməkdir)”. Bu anlayışla şüur simvolikdir ”[5].
I.A.Zimneyin tərifinə görə, “dil şüur - fərdin varlığını göstərən, rasional insanın, danışan bir insanın,
ünsiyyət quran insanın, şəxsin sosial varlıq olmasını göstərən, insanın sosial şəxsiyyət olduğunu göstərən
varlıq formasıdır” [1]. Beləliklə, şüur dil xüsusiyyətinə malikdir, dildə özünü göstərir və dil insan
düşüncəsinin ən yaxşı əksidir. Deyilənlərdən görünür ki, dil şüuru insan şüurunun aspektlərindən biridir,
insanın nitq fəaliyyəti ilə əlaqəli olan şüur sahəsidir. Şüur və dil şüuru dünyanın mənzərəsi və dünyanın dil
mənzərəsi ilə sıx bağlıdır. Müasir psixolinqvistlər “şüur” və “dünyanın mənzərəsi” (dünyanın görüntüsü,
dünyanın bir modeli) anlayışlarını sinonim olduqda yaxın hesab edirlər. Dünyanın mənzərəsi bir insanın
başındakı dünyanın əks olunması kimi tanınır. Bunun altında dünya mənzərəsi “obyektiv dəyərlər və uyğun
idrak sxemləri ilə vasitəçilik edilən və şüurlu şəkildə əks oluna bilən insanın psixikasında, özümüz təsnif
etdiyimiz insanların keçmişi nəticəsi kimi başa düşülür”[7]. Dünyanın linqvistik mənzərəsi dilin aynasında
bir dünyadır; ikinci ideal dünya dil ifadəsindədir; lüğət, dünya haqqında biliklərin məcmusu frazeologiya,
qrammatikada əks olunur. Hər bir təbii dil dünyanı konseptuallaşdırması (qavramaq və təşkil etmək) üçün
müəyyən yollar göstərir. Üstəlik, dildə ifadə olunan dəyərlər vahid görüşlər sistemini meydana gətirir ki, bu
da bir növ “kollektiv fəlsəfəsi”-dir, bu dilin daşığıcıları hamısı məcburi bu qaydalara tabe olurlar. Dünyanın
linqvistik mənzərəsi dünyanın mənzərəsinin sabit olduğu və gerçəkləşdiyi bir növ maddi formadır.
Dil sosial yaddaşın bir hissəsidir, təkcə nitqin deyil, fəaliyyətin göstərici əsasını təşkil edən dəyərlər
toplusudur. Bu baxımdan fərdin müxtəlif səlahiyyətlərini formalaşdırmaq lazımdır, bunlar: linqvistik, şifahi,
kommunikativ ünsiyyət, eləcə də mədəni yetkinlikdir. Yuxarıdakı düşüncələrlə son zamanlarda tədqiqatçılar
arasında getdikcə populyarlaşan dilçi şəxsiyyətin fenomeni sıx bağlıdır. Ancaq bu günə qədər hamının qəbul
etdiyi və tanıdığı vahid bir şərh yoxdur. Bu anlayışın dağılması böyükdür – subyektdən, fərddən, mətn
müəllifindən, doğma natiqdən və ya hətta bir məlumatçıdan (passiv və ya aktiv) dünyanın dil mənzərəsinə və
dünya haqqında biliklərə, dil biliyi və dil bilikləri, dilçilik milli kimliyinə, xalqın mentalitetinə qədər. [4].
Y.N. Karaulov dil şəxsiyyətinin quruluşunu üç səviyyədən ibarət olan bir təklif irəli sürdü [3, səh.2123]: 1) Verbal (şifahi)-semantik, 2) koqnitiv (idraklı), 3) praqmatik.
1. Verbal (şifahi)-semantik səviyyə dilin daşıyıcısı üçün təbii dil biliklərini normal təklif edir,
tədqiqatçıya isə müəyyən mənaları ifadə edən rəsmi vasitələrin ənənəvi təsvirini təklif edir.
2. Koqnitiv səviyyə - hər bir dil fərdiliyində daha çox və ya daha az sifariş edilmiş, daha az və ya daha
çox sistemli “dünyanın şəkli” halına gələn anlayışlar, fikir, konsepsiya, dəyərlər iyerarxiyasını əks etdirir.
Dilçi şəxsiyyətin quruluşunun koqnitiv səviyyəsi və onun təhlili mənasının genişlənməsini və biliyə keçidi
əhatə edir, yəni şəxsiyyətin intellektual sferasını əhatə edir, tədqiqatçıya dil vasitəsilə, danışma və anlama
prosesləri - bilik, şüur, şəxsin idrak proseslərinə çıxış verir.
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3. Praqmatik səviyyəyə məqsəd, motiv, maraq, münasibət və niyyət daxildir. Bu səviyyə dilçi
şəxsiyyətin təhlilində onun nitq fəaliyyətinin qiymətləndirilməsindən dünyada real fəaliyyətlərin dərk
edilməsinə məntiqi və şərti keçit təmin edir [3].
Dilli şəxsiyyət və nitqi şəxsiyyət paradiqmatik (nümunə model, sistem) fenomendir və bu vəziyyətdə
dilli şəxsiyyət paradiqmanın özüdürsə, nitqi şəxsiyyəti bu paradiqmanın elementidir. Lakin bilindiyi kimi
sistem özünü funksionallığında göstərir. Sistemin funksionallığında (paradiqma) – “dil bir proses kimi”-dir.
Sonuncu komponent həmin anda kommunikativ ünsiyyətdə iştirak edən dil və nitqi şəxsiyyətə uyğundur,
yəni “kommunikativ şəxsiyyət”. Şəxsiyyət fenomenlərinin bu şəkilli bölgüsü şərtidir. Hər bir insan “danışan
insandır” və hər bir nitqi fəaliyyət zamanı dilli şəxsiyyət və kommunikativ şəxsiyyət kimi çıxış edir.
Şəxsiyyətin sosiallaşmasının, sosial vasitələrin qazanmasının, nailiyyətlər inkişafının, mədəni
informasinın əsas kanalı – insan uşaqlıqdan daxil olduğu ünsiyyətlərdi. Ünsiyyət və ya kommunikasiya –
fəaliyyət priosesində insanların qarşılıqlı münasibətlərin tərəfləridir. Ünsiyyət insan həyatının daha tələb
olunan və xüsusi olan şərtidir. Kommunikasiyanın əsas problemli şəraitdir və o (kommunikasiya) insanın
ünsiyyət tələbatından başlanır. Ünsiyyət psixoloji mənada - kommunikativ məsələlərin həlli prosesi
deməkdir. Lakin ünsiyyət iki cəhətli xarakterə malik olduğundan, perseptiv məsələlər nitqin duyma prosesini
müəyyən edirlər. Kommunikativliyin adekvatlığını şərtləndirən amillərdən biri də kommunikativ biliklərin
ümumi fondunun və sosial təcrübənin müəyyən vasitələrinin mövcudluğudur. Burada konkret milli dilin
tədbiqi zamanı ünsiyyətin xüsusiliyi aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Həmin dilin qrammatik qaydalara əsasən nitq zəncirinin qurulmasının xüsusiliyi;
2. Konkret milli mədəniyyət predmetini əks etdirən şüur şəkillərinin xüsusiliyi.
Qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq üçün ünsiyyət quranların aşağıda verilənlərə sahib olması lazımdır:
istifadə olunan dil haqqında bir biliklər; şifahi ünsiyyət bacarıqları vərdişləri; şüurun təsvirləri şəklində
dünya haqqında ümumi biliklər. Beləliklə, şəxsiyyətlərarası ünsiyyət - müəyyən cəmiyyət üzvlərinin
kommunikativ ünsiyyətidir, yəni milli səviyyədədir.
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ NİTQİN YARANMASININ VƏ MƏNİMSƏNİLMƏSİNİN
PSİXOLİNQVİSTİK ƏSASLARI
İsayeva Z.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
zabitə66@box.az
Açar sözlər:kommunikal nitq, nitqin mənimsənilməsi mexanizmi, nitq söyləmi,intellekt kodları,
söyləmlərin linqopsixoloji xüsusiyyətləri
Müasir dövrdə nitqin yaranması və mənimsənilməsi prosesinin psixolinqvistik əsaslarının öyrənilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, psixolinqvistikada söz, nitq və dilin dərketmə, o cümlədən təfəkkür və
nitqin formalaşması prosesinin rolu böyükdür. Nitq birbaşa dərketmənin son məhsuludur. Kommunikal
nitqin yaranması və mənimsənilməsi (istər yazılı, istərsə də şifahi) dərketmə və təfəkkür proseslərinin aralıq
mərhələlərində təzahür edən total modullaşmalardır.
Rus psixoloqu L.Vıqotski bu haqda belə yazırdı: ”Təfəkkür və nitq məsələsi elə psixoloji problemlər
qrupuna aiddir ki, orada şüurun müxtəlif fəaliyyət növləri ön plana çıxır. Bütün bu problemlərlə bağlı ən
başlıca məsələ fikrin sözə olan münasibətidir.Bu problemlə bağlı bütün məsələlər ikinci dərəcəli əhəmiyyət
daşımaqla mahiyyətcə bu əsas məsələnin həllinə söykənir və ondan birbaşa asılıdır. Bu əsas məsələni həll
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etmədən ikinci dərəcəli məsələlərin həllini nəzərdə tutan problemlərin düzgün qoyuluşu belə mümkün deyil”
[3, s.264].
Nitqin
yaranması və mənimsənilməsi mexanizmi kommunikantlar arasında nitqin ünsiyyət vasitəsi
kimi istifadə olunması prosesidir. Sözün, nitqin və dilin dərketmə, ocümlədən təfəkkür və fikrin
formalaşması proseslərində rolu mühümdür. Dərketmə və təfəkkür proseslərində nitqin rolu gerçəklik
elementi haqqında vasitəli yolla məlumat əldə etməyə zəmin yaradır.
Fikrin formalaşması prosesində dilin və ya nitqin heç bir rolunun olmadığını professor Kamal Abdulla
belə şərh etmişdir: “yer üzündəki bütün insanlar (millət və irqindən asılı olmayaraq) eyni məntiq dilində
düşünürlər. Hər hansı bir dildə-ingilis, rus, türk, Azərbaycan, eskimos, həbəş... dillərində düşünmək prinsip
etibari ilə mümkün düyil” [1,s.151].
Daha sonra prof.K.Abdulla fikrini davam etdirərək yazır: “ümumbəşər dilində düşünüb bu
düşündüklərini əvvəlcə daxili nitqə, sonra isə xarici nitqə, yəni ünsiyyətin özünə köçürürlər. Daxili və xarici
nitq kimi “ayırdığımız məqamlar isə əslində bir varlığın iki üzü kimidir... biz əslində ümuminsan dilində,
yəni məntiq dilində düşünüb Azərbaycan dilində danışırıq” [1].
L.Vıqotskinin daxili və xarici nitq termin və anlayışlarının, yəni “daxili nitq sözsüz nitqdir”, “daxili
nitqin xarici nitqə çevrilməsi ilə fikir sözdə tamamlanır”mükahizələri bu baxımdan mühüm rol oynayır[3].
Deməli,fikir birinci və ikinci intellekt obrazlarının qarışıq kombinasiyası şəklində formalaşır.Nitqin
yaranması ilə bağlı deyilənləri nümunələr əsasında şərh edək. Belə fərz edək ki, ali məktəbdə müəllim
tələbələrə dərs deyəcəyi fənnin mahiyyətini izah edir. Təbii ki, müəllim tələbələrə əvvəlcə nə deyəcəyini
fikrən yada salır, onu müəyyən məntiqi sıra ardıcıllığı ilə düzür və yalnız bundan sonra izahata başlayır. Öz
nitqinin və ya məruzəsinin ilk cümləsini deyənə qədər onun beynində təfəkkür prosesləri gedir.Belə ki,
müəllimin beynindəki milyonlarla intellekt kodları arasından dərs deyəcəyi fənnin məzmunu, funksiyaları,
onların öz arasında birləşdirilməsi qaydası ilə birbaşa bağlı olan bütün intellekt kodları və kod silsilələri
seçilərək aktiv yaddaşa gətirilir, yəni yada salınır və ya xatırlanır (dərketmə aktının üçüncü fazası).
Dördüncü fazada baş verən təfəkkür proseslərinin mürəkkəbliyini və nitqyaratmanın məhz bu fazada baş
verdiyini nəzərə alaraq, onları daha ardıcılı şəkildə izləmək mümkündür.
Nitqin mənimsənilməsi onun yaranma prosesinin məntiqi davamıdır. Aktiv kommunikant üçün nitq
söyləminin səsləndirildiyi faza dərketmə aktının 4-cü fazasıdır. Passiv kommunikant üçün həmin nitq
söyləminin səsləndiyi faza eyni dərketmə silsiləsinin növbəti aktının 1-ci fazasıdır. Çünki passiv
kommunikant mətn şəklində verilən məlumatı eşitmə orqanları vasitəsilə qəbul edir (eşidir), intellekt
obrazına çevirərək mənimsəyir (ikinci aktın 1-ci fazası). İntellekt obrazı şəklində qəbul olunan bu məlumat
müvafiq intellekt kodu şəklində baş beyində qeyd edilərək mühafizə olunur (ikinci aktın 2-ci fazası).
Aktiv kommunikant və ya müəllim tərəfindən yaradılan bu nitq söyləminin qəbul edilməsi ilə bağlı
passiv kommunikantın, yəni tələbənin beynində aşağıdakı təfəkkür prosesləri gedir: aktiv kommunikantın
səsləndirdiyi nitq söyləmi passiv kommunikantın eşitmə orqanları vasitəsilə qəbul edilir. Qəbul edilmiş nitq
söyləminin emosional və ekspressiv tonu müəyyən edilir. Nitqin qəbulu zamanı nitq söyləmini əmələ gətirən
bütün dil struktur vahidləri baş beyində mövcud olan ikinci intellekt obrazları ilə qarşılaşdırılır. Əgər nitqi
qəbul edən şəxsin beynində nitq söyləmini əmələ gətirən bu və ya digər dil struktur vahidinə ekvivalent olan
ikinci intellekt obrazı olmazsa, həmin dil struktur vahidi bu şəxs tərəfindən tanına bilmir və həmin nitq
söyləmi ara boşluqları ilə qəbul edilmiş olur.
Beyin aktiv fəaliyyəti nəticəsində nitq söyləmindəki dil struktur vahidləri nitq söyləmini qəbul edən
şəxsin əsas yaddaşında olan ikinci intellekt obrazlarından ibarət silsilə formasına transformasiya olunur.
Nəticədə hər bir dil struktur vahidinə ekvivalent olan ikinci intellekt obrazı eyni koddakı birinci intellekt
obrazı ilə qarşılaşdırılaraq onun da aktivləşməsini təmin edir. Aktivləşmiş birinci intellekt obrazları qəbul
edilmiş mətnin dil struktur vahidlərinə uyğun şəkildə sıralanır. Bundan sonra onların vasitəsilə gerçəklik
elementi haqqında verilən informasiyalar mənimsənilmiş olur.
Deməli, konkret nitq söyləmi vasıtəsilə haqqında məlumat verilən gerçəklik elementi həmin söyləmin
əsasıları, xüsusiyyətləri, habelə onun gerçəklik elementləri ilə əlaqə və münasibətlərini ifadə edir. Nitqin və
ya nitq söyləminin mənimsənilməsi həmin əsasın və onun ətrafındakı fonun kompleks şəkildə qəbulu yolu ilə
baş verir.
Nitq prosesinin davam etdiyi bütün müddət ərzində belə zəncirvarı silsilə aktları bir-birini əvəz edir.
Burada aktiv və passiv kommunikantın rolunun dəyişməsi, yəni tələbənindərsi danışması və müəllimin onu
dinləməsi və ya müəllimin sual verməsi, tələbənin ona cavab verməsi nitq və onun yaranma mexanizmində
mahiyyət etibarı ilə heç nəyi dəyişmir. Bu sadəcə olaraq zəncirin bir həlqəsind ən növbəti həlqəsinə keçidi
göstərir.
Psixolinqvistikada bütün təfəkkür prosesləri ən qısa və optimal yollarla icra olunur. Bu zaman belə bir
fikir yarana bilər ki, nitq prosesi ilə bağlı dərketmə və təfəkkür ikinci intellekt obrazları ilə əlaqəlidir.
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Deməli, intellekt obrazının nitq şəklində modullaşması (və ya əks şəkildə icra olunan prosesə) dərketmənitq, nitq-dərketmə keçidi ilə bağlı prosesləri daha da sürətləndirə bilər.
Nitqi əmələ gətirən söyləmlərin yaranmasına real gerçəklik və kommunikant amilləri əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu və ya digər dil struktur vahidi, yalnız dərk olunmuş
gerçəklik elementləri ilə bağlı yaranır. Dərk olunmuş gerçəklik elementləri də əksər halda insanın bütün
həyatı boyu təmasda olduğu gerçəklik amilləridir. İnsanın yaşadığı, şahidi olduğu bütün hadisələr obyektiv
aləmin real gerçəklikləridir ki, insan həmin gerçəklikləri öz nitqində əks etdirir.
Apardığımız müşahidələr göstərir ki, uzun müddət unudulmayan nitq - məhz yaşanmış və ya şəxsən
müşahidə olunmuş real gerçəklikləri əks etdirən nitqdir. Biz sevə-sevə oxuduğumuz ən maraqlı bədii əsərləri
belə zaman keçdikcə tədricən unuduruq. Əsərin əsas süjet xətti və personajları yadımızda qalsa da, bir neçə
ildən sonra bəzi təfərrüatlar, xırda detallar yaddaşdan silinir, onları bir başqasına danışmaqda çətinlik çəkirik.
Amma bunun əksinə olaraq ilkin uşaqlıq və ya gənclik dövründə şəxsən yaşadığımız və ya şahidi
olduğumuz hadisələr yetkin yaşda belə ən xırda detalları ilə yadımızda qalır. İstənilən vaxt onları yada
salmaqda və ya başqasına danışmaqda heç bir çətinlik çəkmirik.Dildən fərqli olaraq sırf fərdi mahiyyət
daşıyan nitqin yaranmasında kommunikantın rolu olduqca böyükdür. Nitqin yaranmasında kommunikant
amilinin rolu böyükdür. Odur ki, aktiv və ya passiv kommunikantın, eləcə də onların istəyinin,
münasibətinin nitqdə əks olunması əksər halda bir-birindən əsaslı şəkildə fərqlənən nitq variantlarının
yaranması ilə müşayiət olunur.
Nitqin psixolinqvistik cəhətdən yaranma modeli adı ilə bəzi tədqiqatçılar müəyyən sxemlər
tərtibetmişlər.Onlar klassik psixolinqvistikaya əsaslanmaqla sözü dərketməvə təfəkkürün vahidi kimi qəbul
etmiş və yaratdıqları sxemlərini nitq vasitəsi ilə düşünmə bazasında qurmuşlar. Klassik psixolinqvistika
tərəfdarları, o cümlədən nitq fəaliyyətinəzəriyyəsinin banisi A.Leontyev tərəfindən bəyənilən və ən
mükəmməl hesab edilən son sxemlərdən biri T.V.Ryabovaya məxsusdur və bu sxemə aiddir: a) söyləmin
qrammatik-sеmantik tərəfinin proqramlaşdırılması; b) söyləmin qram- matik rеallaşması və sözlərin
sеçilməsi; c) söyləmin komponеntlərinin motor proqramlaşdırılması; d) səslərin sеçilməsi; е)söyləmin çıxışı.
Nitqin yaranması və ötürülməsi daxildən xaricə yönələn proses idisə, nitqin qəbulu və mənimsənilməsi
xaricdən daxilə yönələn prosesdir. Əslində başqa şəxs tərəfindən yaradılmış nitqin mənimsənilməsi haqqında
danışılan gerçəklik elementi ilə bağlı sadəcə ümumi təəssürat və ya fon yaradır. Nitqin qəbulu və
mənimsənilməsi prosesi müəyyən fərqlərlə kommunikal nitqyaratma prosesinin əks ardıcıllığı ilə cərəyan
edir. Yaranma növündən və məqsədindən asılı olmayaraq qəbul edilən istənilən nitq kommunikal nitq
mahiyyəti daşıyır, yəni, bu və ya digər gerçəklik elementi haqqında məlumatın əldə olunmasına xidmət
edir.Onun qəbulu isə kommunikal nitqin yaranması prosesində olduğu kimi total modullaşma üsulu ilə baş
verir.Nitqin və ya nitq söyləminin linqvopsixoloji təhlili aşağıdakı nəticələrə gəlməyə bizə əsas verir:
I. Kommunikasiyaya xidmət edən nitqin yaranması dərketmə aktının dördüncü fazasında müşahidə
olunan total modullaşma yolu ilə baş verir.
II. Kommunikasiyaya xidmət edən nitqin yaranma mexanizmi belədir:
1) nitqyaratma prosesinə başlanğıc verən rezonansın qəbulu,
2) rezonansa uyğun birinci intellekt obrazlarının aktivləşməsi,
3) birinci intellekt obrazlarının məntiqi sıralanması,
4) ikinci intellekt obrazlarına transformasiya,
5) ikinci intellekt obrazlarının mətn formasında modullaşması,
6) emosional və ekspressiv tonun müəyyənləşdirilməsi,
7) söyləmin çıxışı.
III. Nitqin qəbulu dərketmə aktının birinci fazasında baş verir. Habelə o, total modullaşma yolu ilə
gerçəklik elementi haqqında məlumatın qəbulu şəklində cərəyan edir. Nitqin mənimsənilməsi isə dərketmə
aktının birinci fazasında gerçəklik elementi haqqında məlumatın gerçəklik elementinə ekvivalent olan birinci
intellekt obrazı ilə qarşılaşdırılması və qeydə alinması yolu ilə baş verir.
IV. Nitqin mənimsənilməsi mexanizminə aiddir:
1) nitq söyləminin hiss orqanları vasitəsilə qəbulu,
2) emosional və ekspressiv tonun müəyyənləşdirilməsi,
3) nitqi əmələ gətirən dil struktur vahidlərinin baş beyində mövcud olan ikinci intellekt obrazları ilə
qarşılaşdırılması,
4) nitqın ikinci intellekt obrazlarına transformasiyası,
5) ikinci və birinci intellekt obrazlarının qarşılaşdırılması,
6) birinci intellekt obrazlarının qəbul edilmiş mətnin məzmununa uyğun sıralanması,
7) gerçəklik elementi ilə bağlı informasiyanın mənimsənilməsi.
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V. Nitq söyləminin yaranması, evristik xüsusiyyətə malik olub gerçəklik elementindən və
kommunikant amillərindən birbaşa asılıdır, onun mənimsənilməsi isə əsasən dərketmənin nominal, yəni
dəyişməyən və ya dəyişməsi ehtimal belə olunmayan sabit qaydalar əsasında baş verir. Nitq söyləmlərinin
linqvopsixoloji təhlilinəəsaslanaraq belə nəticəyə gəlirik ki,sintaqmatik vahidlərin linqvistik təhlili və
funksional tədqiqi prosesində nitq söyləmlərinin psixolinqvistik mahiyyətinin nəzərə alınması zəruridir.
Dillərin rəqəmsal fondunun yaradılması, o cümlədən maşın tərcüməsi və model analizləri üzrə aparılan
araşdırmalarda sintaqmatik vahidlərin və nitq söyləmlərinin linqvopsixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə
alınması qurulan modellərin effektivliyinə və funksio- nallığına müsbət təsir göstərir.
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DİLÇİLİYİN BAŞQA ELMLƏRLƏ HƏMHÜDUD SAHƏSİ OLAN
NEYROLİNQVİSTİKADA NİTQ PROBLEMİ
Həmzəyeva L.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan
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Açar sözlər: neyrolinqvistika, afaziya, nitq prosesi, nitq pozuntusu, beyin zədələnməsi
Dilçiliyin neyrologiya və psixologiya ilə əlaqəsindən neyrolinqvistika adlanan yeni bir sahə
yaranmışdır. Psixologiyanın “psixika haqqında elm” olması məlumdur. Uzun tarixə malik bu elmin
anlayışları ilk dəfə sistemli şəkildə Aristotelin “Ruh haqqında” traktatında şərh olunmuşdur. Psixologiya
elminə bir qədər aydınlıq gətirmək üçün qeyd etmək lazımdır ki, o, insanların fərdi-psixoloji xüsusiyyət və
keyfiyyətlərinin formalaşması və dəyişməsini öyrənir. Nevrologiya isə sinir sisteminin quruluş və
funksiyasını həm normal, həm də patologiya vəziyyətində öyrənən tibbi-bioloji elm sahəsidir. Bu iki elmin
qovşağında yaranmış neyrolinqvistika dil sistemini dil davranışlarının beyin substratı ilə əlaqədə öyrənir.
Beyin zədələri zamanı dil davranışının pozulmasının müşahidəsi orta əsrlərdən məlumdur, ancaq onların
sistematik öyrənilməsinə XIX əsrin II yarısından başlanmışdır. Dil patalogiyası faktlarına diqqət A. Şleyxer,
İ.A.Boduen de Kurtene, V.A.Boqoroditski, L.V.Şerba, L.R.Zinder və başqaları tərəfindən yönəldilmişdir.
Tədqiqatlar ingilis, alman, fransız, rus, çex, son onillikdə isə yapon dili materialı əsasında həyata keçirilir ki,
bu da neyrolinqvistik problemlərin ümumiliyini sübut edir. Beyin zədələnməsindən əziyyət çəkən bilinqvlər
və poliqlotların dil davranışları üzərindəki müşahidələr neyrolinqvistika üçün vacib material verir.
Neyrolinqvistik tədqiqatların nəticələri dilin təbiətinin bioloji aspektlərinin daha adekvat dərkinə təsir edir.
Neyrolinqvistikada dilin gerçəklikdə inikasının psixofizioloji mexanizmi, beynin müxtəlif
analizatorlarından gələn işarə komplekslərinin inteqrasiyası mexanizmləri və dil ümumiləşdirilmələri
prosesləri öyrənilir. Başqa cür desək, neyrolinqvistika insanın beyninin nitq və ünsiyyəti necə yaradıb yerinə
yetirməsini anlamağa çalışır. Bunun üçün nevroloji və neyrofizioloji nəzəriyyə linqvistik nəzəriyyə ilə
birləşir. Beyin zədələnməsindən sonra nitq və ünsiyyətin öyrənilməsi neyrolinqvistikanın əsas predmeti
hesab olunur. Neyrolinqvistikaya kömək edən, yeni ideyalar verən bir neçə elm vardır. Bu da
neyrolinqvistikanın müasir dilçiliyin ən aktiv sahələrindən biri olmasını şərtləndirir. Bu elmlər sırasında,
birinci növbədə, psixologiya, sonra isə psixiatriya, loqopediya, antropologiya və s. vardır. Neyrolinqvistika
və psixolinqvistika bir-birinə bənzəsə də, fərqli elmlərdir. Hər biri dil və onun intellektlə əlaqəsini öyrənsə
də, neyrolinqvistlər daha çox beynin rolunu öyrənirlər.
Qeyd etdiyimiz kimi, beyin zədələnməsindən sonra nitqin öyrənilməsi neyrolinqvistikanın əsas
predmetidir. Nitq akustik siqnallar, yazı, jest və mimikalar vasitəsilə informasiya ötürülməsinin ən yüksək
formasıdır. Beynin zədələnməsindən sonra nitq qabiliyyətinin itirilməsi afaziya adlanır. Afaziya artıq
formalaşmış nitqin beyin zədələnməsi zamanı pozulmasıdır. Bu zaman insanın danışığı, digərlərinin nitqini
anlaması, yazısı da pozula bilir. Afaziyanın ən geniş yayılmış simptomlarından biri danışarkən hər hansı bir
sözü xatırlamamaqdır. Lakin növündən asılı olaraq çoxlu sayda digər simptomlar da müşahidə olunur.
Məsələn, bəzən afaziyası olan insanlar çox az danışırlar, ağır hallarda ya heç danışmır, ya da bir söz, yaxud
heca istifadə edirlər. Həmçinin sözləri öz yerində və lazımi qrammatik formalarda işlətmirlər. Bəzən isə
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insanlar uyğun gəlməyən və ya mövcud olmayan sözlərlə çox sürətlə danışırlar. Eləcə də, bu cür insanlara
digərinin nitqini başa düşmək çətindir. Eşitmə normal olsa da, doğma dil əcnəbi dil kimi eşidilir, məna
anlaşılmaz olur. Afaziyanın səbəbi müxtəlif ola bilər, məsələn: infarkt, kəllə-beyin travması və s. Bu zədələr
nitqin yaranması və anlaşılmasındakı dəyişikliklərin səbəbidir. Bu dəyişikliklər tədqiq edilərkən nitq prosesi
ilə əlaqəsi olan sistemlərin necə işlədiyini və bu prosesdə hansı beyin strukturlarının iştirak etdiyini başa
düşmək mümkündür. Lakin dilin bu şəkildə öyrənilməsi bir qədər problem yarada bilir, çünki nəticələr
müxtəlif və qeyri-müəyyən ola bilir.
Neyrolinqvistlər heç bir xüsusi zədəsi olmayan uşaqlarda rastımıza çıxan nitq pozuntularını, eləcə də
oxuma və yazmada mövcud olan problemləri da öyrənir. Bununla bərabər, neyrolinqvistika heç bir
pozuntusu olmayan uşaqların nitqinin inkişafını da tədqiq edir.
Neyrolinqvistik problemlərin öyrənilməsi ilə bir çox elmlərin nümayəndələri maraqlanmışlar. Bunun
da nəticəsində, yeni nəzəriyyələr, hipotezlər yaranmışdır. Hazırda neyrolinqvistikanın müxtəlif istiqamətləri
biz danışarkən, dinləyərkən, cümlə qurarkən, əcnəbi dil öyrənməyə başlarkən beynimizin necə fəaliyyət
göstərdiyini anlamağa çalışır. Bu tədqiqatlar zamanı mövcud olan nəzəriyyələr dilin insan beynində necə
yaranması, inkişafı, fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri həll etməyə çalışır.
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Широкое значение термина «логика» встречается в таких текстах, как «внутренняя логика
развития», «логика предмета, характера», «логика регулярности мышления в языке» и так далее.
«Логика» используется в более узком смысле для представления формальной логики.
Формальная логика - это наука о правильной форме и законах против логики диалектического
содержания. В этом случае термин логика не имеет того же значения. Формальная логика также
применима к традиционной аристотелевской логике и математической (символической) логике.
Известно, что между ними есть серьезные различия. Формальная логика не приравнивается к теории
сознания. Обычно утверждается, что он не полностью учить мышлению, но оно охватывает
некоторые его аспекты, и, в частности, оно должно служить орудием для контроля точных и
идентичных концепций в рамках теоретической системы.
Логика (греч. logos - мышление, речь, слово, сознание) - это наука о правильном мышлении в
языковой форме (психология предполагает мышление, ее правильность не является обязательным
условием). Существуют разные мнения о соотношении языковых (грамматических) и логических
категорий.
При продуктивном обсуждении связи между языком и логикой важно понимать, о какой логике
идет речь. Однако некоторые типы логики не ограничены во многих случаях, связанных с этой
проблемой и проблема логического анализа точно не указывается. Это доказывает изменение в
понимании проблем логического анализа.
Если язык связан с формальной логикой (т. е. логикой в узком смысле), вопрос о соотношении
логических и грамматических категорий должен быть ограничен категориями формальной логики.
Одним из наиболее обсуждаемых вопросов является проблема соотношения логики и языка,
которая выходит за рамки традиционной формальной логики. Помимо этих вопросов, это также
вопрос соотношения понятия и слова, суждения и предложения. Наименее подчеркнутой проблемой
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является проблема результата, где соотносятся логические формы мышления и языковые формы его
выражения. Стоит отметить, что среди всех этих ограниченных проблем следует отметить
чрезвычайное разнообразие концепций и взглядов.
Некоторые лингвисты отрицают понятие «слово». Независимо от различных определений,
слово является объективным понятием. Исследователи справедливо указывают, что «создание и
существование понятия слово основано на противопоставлении языка и мышления» (Мышление и
язык., 1957, 215). Взаимодействие слов и понятий формируется в сознании. Материалистическая
философия учит нас, что понятие отражает объекты и события объективного мира в человеческом
уме.
Согласно общему мнению, «мы видим образ реальной вещи в человеческом понимании, а не
образ абсолютной концепции, которая находится на определенной стадии развития. Прежде чем
люди могли прийти к пониманию фигуры и сравнить их формы должен был сформироваться в образ
из сознания» (Галкина-Федорчук,1956, 89).
Идентичны факты, когда событие и предметы объективного мира не отражаются в
человеческом сознании. Большая часть лингвистической литературы доказывает, что между словом и
понятием существует органическая связь и слово отражает характерные черты понятия. Эта идея
неточна, так как подавляющее большинство оригинальных слов были сформированы случайно,
добровольно, в истинном смысле этого слова и не отражают типичные признаки.
Например, «рот», «нос», «голова», «ноги», «чай», «луг» и тысячи таких слов, которые
сформированы случайно. Кто может утверждать, что эти слова отражают характерные черты того,
что они называют понятиями? Когда великие предки турок сформировали язык тюркских племен,
они могли называть названия предметов по другому. Теперь бы фраза «xörəyi buruna yemək» (кушать
носом) не показалась бы смешной. Однако с развитием языка имена и объекты событий, словесное
выражение понятий не являются случайными, произвольными, а наоборот целенаправленными.
Важно отметить, что мотивированные выражения слов не одинаковы во всех языках - каждый
язык рассматривает определенные особенности понятия, свойственного ему, называет понятие в
соответствии с этим признаком и выражает его в мотивированном слове. Мотивация может быть
индивидуальной или общественной. Личная мотивация случайна. Социальная мотивация часто
исходит из национального духа народа и языка. Например, та же понятие конкретных птиц
называется «göyərçin» на азербайджанском языке, «голубь» на русском, «kəbutər» в персидском и
хинди. Знакомство с лексическим составом этих языков указывает на то, что слова, выражающие
одно и то же понятие, указывающие на цвет «синий» во всех четырех языках связано с
прилагательным.
В английском языке принимается во внимание совершенно другой аспект одного и того же
выражения - еще особый признак птицы. На английском языке голубя называют «pigeon». Это слово
имеет
три
значения
в
английском
языке:
1.
Голубь.
2.
Наивный
(https://www.dictionary.com/browse/pigeon). Второе значение было, вероятно, основой для первого. Из
этого ясно, что цвет голубя в английском языке не был ключевым.
Хотя объект и восприятие объекта в объективной реальности остаются постоянными, слово,
выражающее его, может быть устаревшим (архаичным), и вместо него может быть создано новое
слово. Понятие «yazı», которое когда-то было написано на нашем языке, теперь выражается словом
«çöl». Слово может оставаться неизменным в фонетическом составе. Однако понятие может
измениться, например, слово «позор» в русском языке теперь обозначает понятие «seyretmə», но
теперь выражает бесчестие. Хотя понятие может использоваться не только в истинном, но также и
переностном смысле. В таких случаях семантическая система языка создает многозначность.
Например, «insanın başı», «malın başı», «bulağın başı». Рассмотрим понятие глаза. Глаза нужны нам
чтобы видеть, она выражает понятия «визуальности». Однако, когда мы говорим “bulağın gözü”,
“dizinin gözü” здесь оно выражает другой смысл. Такая полисемантичность слова создается на основе
переносных значений. «Слова могут, помимо выражения значения, также иметь возможность
произносить суждение в определенных случаях: например, в словах таких как «прошу, ладно» на
русском языке» (Мышление и язык. 1957, 274). Хотя понятия универсальны, слова являются
национальными. Например, хотя понятие цветка одинаково понимается во всех странах, одно и то же
значение выражается на разных языках по разному. Понятие цветка понимается во всех народах как
своего рода растение. Но оно выражается разными словами на разных языках (gül на
азербайджанском, цветок на русском, flower) на английском). Таким образом, значение содержания
регулируется в мозге, в уме и в речи, слова в процессе речи регулируются словообразованием,
формаобразованием и значением.
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Психологи рассматривают мышление как отражение социальной реальности. Они думают, что
новая форма жизни - некоторые из них - необходимы для развития их мышления. У животных этого
нет. Это продукт высокоразвитого человеческого мозга и связан с речевой функцией мозга.
Мышление - это отношение человека к реальности. Посредством осознанности люди обобщают свое
окружение и существование абстрактным образом, мысленно управляют движением и предвидят
последствия своей деятельности. Мышление является продуктом социальной работы. Мышление это новый качественный психологический процесс, возникающий в связи с социальной организацией
человеческой деятельности. Язык является социальной сутью, а мышление является продуктом
социальной среды, также имеет социальную природу. Каждый человек думает категориями, которые
его окружают, используя понятия и концепт, которые они используют. Поэтому язык становится
одной из предпосылок выживания общества.
Нет необходимости заключать, что и мышление, и сознание являются только социальными, что
индивидуальное сознание и индивидуальное мышление не существуют. Естественно, общественное
мышление создается, развивается и обогащается отдельными людьми. Все достижения человечества
в области культуры, искусства, науки и литературы, технологий были собраны только посредством
индивидуального мышления. Социальное мышление действует только через индивидуальную
благодарность людей и живых существ. Индивидуальное мышление — это высокое восприятие
реальности у людей. Общество воспринимает, понимает и изменяет окружающую среду только на
основе индивидуальности индивидуумов.
Однако нельзя предположить, что те, кто находится в общественном сознании, точно такие же,
как те, находящиеся в материальной системе языка. Как известно, диалектический материализм
принимает классификацию мышления. Мы встречаем идеи о классификации мышления в литературе
по психологии.
Одна из ошибок, допущенных в отношении языкового мышления, заключается в том, что они
нарушаются, и в этих отношениях преобладает язык. Сторонники этой идеи утверждают, что язык
является созданием реальности и что он формирует человеческое мышление. Язык, как говорится,
основан на внутренних и внешних образах человека и природы. Поскольку восприятие человеком
окружающей среды и ее функционирования зависит от человека или ее воображения, его отношение
к вещам определяется полностью.
Часто язык играет регулирующую роль в процессе мышления. Однако эта идея не приемлема.
Прежде всего, язык основан на восприятии окружающей среды в человеческом мозге и не является
самостоятельной силой, которая создает языковой мир. Кроме того, в настоящее время доказано, что
формы и категории мышления одинаковы во всех отношениях, что окружающая среда такая же, как в
умах разных национальностей, а языки народов разные.
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Müasir dövrdə elmlərarası inteqrasiyadan tez-tez danışılır.Psixologiya, fəlsəfə, mədəniyyətşünaslıq,
etnoqrafiya, estetika, ədəbiyyat, dilçilik və s. humanitar istiqamətlərin çox yaxın gələcəkdə öz sərhədlərini
aşacağı haqqında fikirlər də səslənir. Elm adamları tərəfindən "humanitar bilik və elmlərin bütün sahələrinin
ümumi nəzəriyyənin bir qovşağına və ya fəlsəfə, psixologiya və sosiologiyanın bir ərintisi olan məcmu
konsepsiya" ya birləşdirilməsi ilə bağlı daha konkret təkliflər də var.
Bədii ədəbiyyata istiqamətindən asılı olmayaraq bütün elm sahələrinin müraciət etdiyi məlumdur.
Şəxsiyyətin destruktiv keyfiyyətlərini düzəltmək, mənəvi tərəflərini inkişaf etdirmək üçün həkimlər,
psixoloqlar, müəllimlər ədəbiyyatdan faydalanır, ədəbi əsərləri müalicəvi, yaxud “kitab terapiya”sı da hesab
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edirlər.Öz süjetinə görə şəxsiyyətə mənəvi baxımdan yaxın olan kitab artıq ona müalicə təsiri göstərir, psixi
sağlamlığına öz töhfəsini verir.Eləcə də şəxsiyyətin tərbiyəsindəədəbi-bədiinümunələrdənmənəvi-əxlaqi
keyfiyyətlərin örnək olaraq götürülməsi sözün və ədəbiyyatın təsir gücünü göstərən cəhətlərdəndir.Yəni söz
sənətinin əsas qayəsi sözün oxucuya və ya dinləyiciyə emosional-estetik təsir göstərməsidir. “Emosionalestetik yanaşma dedikdə yaddaş və şüurda davamlı yer tutmaq, toplumda geniş rəğbət, dolğun təsəvvür və
təxəyyül, yüksək əxlaqi-mənəvi dəyərlər, milli-mənəvi özünüifadə və s.nəzərdə tutulur [6, 8]”.
Qeyd etməliyik ki, Şərq xalqları sözə böyük dəyər vermişlər. Hətta bir qədər də incəliyə gedərək
bəlağət və fəsahət anlayışını ortaya çıxarmışlar. Söz dahisi Füzuli sözün sehrini belə təsvir edirdi:
Xazini-gəncineyi-əsrardır, hərdəm çəkər
Rişteyi-izharə min-min gövhəri-əsrar söz [8,151].
Elm sahəsi kimi “bəlağət” nitqin gözəlliyini, məna dərinliyini nəzərdə tuturdusa, “fəsahət” deyəndə
sözün anlaşıqlı və aydın olması önə çəkilirdi. Sonralar ədəb elmi də (estetika) bəlağətin bir qolu kimi
yaranmışdır.
Deməli, bədii ədəbiyyat insan psixologiyasına, şəxsiyyət düşüncəsinə assosiativ təsir göstərir, bununla
da ədəbi mətn fərdin işarə və söz yaddaşına çevrilir.Filosoflara görə,sözlərin zahiri ilə məşğul olan elm bir
ömrü boş-boşuna keçirmək hesab olunardı. Burada mütəsəvvüf şair Yunus Əmrənin aşağıdakı deyimi yada
düşür:
Elm elm bilməkdir, elm özünü bilməkdir
Sən özünü bilməzsən, bu necə oxumaqdır [ 9,163].
Yunus Əmrəyə görə, elmin hədəfi insanın özünü kəşf etməsidir, tanımasıdır.Mütəfəkkirlər elm
dedikdə yüksək elm, fəlsəfə elmi, külli elm və metafizikanı nəzərdə tuturdular.Tarixən söz sənətkarları
fikirlərinə məntiqi dayaq vermək məqsədiləişarə və rəmzlərdən faydalanmışlar. İşarə az sözlə çox məna ifadə
etməkdir. S.Uludağa görə, bir işarət elmi olan təsəvvüfdə də sufilərin sözləri də işarət, rümuz şəklindədir [7,
282].Mütəsəvvüflərin sözlərini başa düşmək üçün onlara xas dilin incəliklərini və xüsusiyyətlərini bilmək
lazım idi. Hətta sufilər mənanı o qədər geniş və dərin, intəhsasız görərdilər ki, onun sözə sığmağını
mümkünsüz hesab edərdilər. Orta əsr filosofu Şeyx Mahmud Şəbüstəri özünün məşhur “Gülşəni-Raz”
əsərində sözə belə tərif verir:
صدف حرف و جواهر دانِش دل

 نطق ساحل،یکی دریاست هستی

Varlıq bir dənizdir, nitq isə sahil
Sədəf sözdür, cəvahir isə ürəyin bilgisidir.
Burada müəllif Quranın Loğman surəsinin 27-ci ayəsinə istinad etmişdir: “Əgər yerdəki bütün ağaclar
qələm, dərya isə mürəkkəb olsaydı və yeddi dərya belə ona qoşulmasaydı, yenə də Rəbbimizin sözləri
(yazılıb) tükənməzdi”. Varlıq dəryasının hər dalğası mənalı sözlərdən min gövhər çıxarır, ancaq bu dəryadan
bir damla da əksilməz. Tükənməz varlıq dəryasından qidalanan qəlbin örtüyü səs tərkibindən və sözdən
ibarətdir, yəni elm söz qəlibində ifadə edilir.Hələ orta əsrlərdə hürufilər belə hesab edirdilər ki, “müsəmma
ilə əsma” ayrılmazdır, bu o deməkdir ki, əşyanı bildirən söz ilə onun adı bir-birinə bağlıdır. Fəzlullah Nəimi
“Cavidannamə”sində qeyd edir ki, nəsnənin adı yox olsa, özü də yox kimi olur [10]. Yəni insanın şüurundan
kənarda bilik yoxdur və bu bilik yalnız sözlə ifadə edilir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, bütün elmlər sözlə
izhar olur. Hətta İslam dininə görə, ilk təcəlli də kəlam ilə olmuşdur (Ol deməklə ol!).
Müasir ədəbiyyatda işarə və mətnin əlaqəsi və onlarla qarşılıqlı hərəkətdə olan subyekti
psixololinqvistika öyrənir. Mətnin yaranması və dərki problemini nəzərdən keçirərkən psixolinqvistika
mətnvə subyekt arasında əlaqənin öyrənilməsi üçün bir çox fərqli yanaşmalar tətbiq etsə də, onlardan heç biri
aparıcı olmayıb.Psixolinqvistika bədii mətnə kifayət qədər diqqət yetirmir. Bununla yanaşı, özündə daşıdığı
ideya-məzmununa, hərtərəfli və fərqli ifadə formalarına, həmçinin kifayət qədər təsir dairəsinə görə bədii
mətn daha bitkindir.
Ədəbi mətnlərin qavranılması, dərk edilməsi və təsirlərini kompleks olaraq bir sıra alimlər təhlil
etmişlər. Məsələn, O.Nikiforovaya görə, əsərin qavranılması vəziyyəti mətnə “daxil olduqdan” və
“bitirdikdən sonra” dəyişir. "Girişdən" sonra qəhrəmanların taleyi və hadisələrlə bağlı emosional həyəcan
yaranır. Mətnə daxil olma əsərdə əhəmiyyət kəsb edən detallara diqqət verməkdən başlayır. Belə ki,
hadisələrin inkişafı ilə oxucunun gözləntiləri üst-üstə düşmür. “Mətnə daxil olma” və estetik həyəcan olmaya
da bilər. Emosional həyəcan mətni dərk etməyə mane də ola bilər. Bu o səbəbdən baş verər ki, qəhrəmanla
oxucu düşüncələri arasında sərhəd yaranır və oxucu öz şəxsi ideyalarına həddən artıq böyük əhəmiyyət verir.
Əsərin şəxsi məzmunu əsərlə oxucu şəxsiyyətinin qarşılıqlı əlaqəsinin nəticəsidir. [bax.4,64].
F.Sössür yazır: "Hər hansı bir söz həmişə yaddaşda bu və ya digər şəkildə onunla əlaqəli olan hər şeyi
xatırlada bilər[5,156]. Assosativlik psixologiyada linqvistik və ekstralinqvistik səbəblərə malikdir. Dilin
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köməyi ilə mətndə müəyyən obrazlar yaratmaq olar. Linqvistik tədqiqatlarda psixologiyanın əhəmiyyətini də
qeyd edirlər. Dilin komponentlərini öyrənərkən şəxsiyyətin psixologiyası vacib faktora çevrilir. Belə ki, dil
xalqın mental keyfiyyətlərinin daşıyıcısı kimi kollektiv psixologiyasını da əks etdirir.
Mədəniyyət və sivilizasiya qarşılıqlı əlaqə zəminində inkişaf emişdir. Psixolinqvistikada dili və sözü
xalqın etnik mədəniyyətinin başlanğıcı hesab edir. Və bu etnik başlanğıc haqqında təsəvvürlər də miflərdən
doğur.Buna görə də rəmz və işarələrin məzmun tutumu onların ilkin mifoloji qatlarında gizlənir. Mifin işarə
sistemi yeni dövrün şəxsiyyət konsepsiyasıyla, xalq, millət psixologiyasıyla, yeni əxlaqi dəyərlərlə
assosiasiya yaradır.
Təkcə klassik yox, müasir ədəbiyyat da miflərə hər zaman müraciət edir, onu qoruyur, bəzən də ona
yeni məzmun qataraq, tamamilə dəyişir, mifin yeni obrazını yaradır. Nəticədə mif yeni bir işarə sisteminə
çevrilir. Çağdaş roman ədəbiyyatında bu ənənə dahamodern şəkil alıb. Xüsusilə, K.Abdulla, İ.Fəhmi
yaradıcılığında mif mədəniyyəti yeni məna və işarə psixologizmi yaradır.
Belə ki, K.Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” əsəri özünməxsus linqvopsixoloji keyfiyyət daşıyır. Yəni
müəllifin mif üzərində qurulan bədii mətni konkret olaraq dil, mədəniyyət və psixologiya arasında əlaqədən
qaynaqlanır. Bu baxımdanədəbiyyatşünas alim Salidə Şərifova Kamal Abdullanın“Yarımçıq əlyazma”
əsərini novatorluq baxımından fərqləndirərək qeyd edir ki, “antimif əsərin yaranması zamanı müəllif
kulturologiya, mifologiya, tarix və psixologiya sahələrinə dərindən bələd olmalıdır ki, roman-antimif yarada
bilsin” [1,39].
Mifin şüuraltı ilə də müəyyən bağlılığı olduğundan buməhfum psixolinqvistik kontekstdə də təhlil
oluna bilər. Mətndə reallığın illüziyaya uğraması, mif obrazlarından yaranmış yeni mif arxetipləri müasir
nəsrdə yeni linqvomədəniyyəti ifadə edən amillərdir. Müəllif mif üstündə “ideya oyunu” qurur, bu zaman
yeni dil qanunları, psixolinqvistik təsir gücünə çevrilərək şəxsiyyətin şüuruna təsir etmək ənənəsindən
qidalanır.
Dövrün şəxsiyyətini formalaşdıran dil faktoru, həm də dövrün bədii əsərlərindən qaynaqlanır. Əsərin
dilini nəzərdən keçirəndə görürük ki, müəllif dastan dövrünün dil yaddaşına müraciət edir. Lakin bu zaman
bir sıra xarakterik əlamətləri önə çəkir. Bunlardan biri - dil faktoru ilə pərdələnmiş, əslində “ideya
oyunu”dur. İkincisi, subyektin, məişət və dilin sinkretizmidir, üçüncüsü isə kontekstuallıqdır.
Derrida fərdin şüurunu onun dövrünün dil stereotiplərindən asılı hesab edir.Yeni interpretasiya, dastan
dövrünün dil yaddaşına müraciət edən yazıçıya imkan verir ki, dastana yeni məzmun-ideya qatsın, yeni dil
stereotipləri yaratsın.
C.Kaputi yazır ki, “mif özündə dili təqdim edir, yəni elə bir substansiya yaradır ki, bütün ətraf reallığı
dəyişə bilsin”[3,562].
Əslində postmodernizmin tarixində çağdaş ədəbiyyatı əvvəlki ədəbiyyatdan onunla fərqləndirirlər ki,
yazıçılar köhnə mifləri dağıdaraq yeni, iyerarxik, oyun olan mifologiya yaradırlar, buradakı postmodernist
mif “mədəni şüurun dayanıqlı dili” statusu qazanır. Belə mifin desakrallaşması dilini K.Abdullanın
“Yarımçıq əlyazma” əsərində görürük. Kifayət qədər dastandan transformasiya olunmuş mif personajlarının
dilini ayrı-ayrılıqda təhlil edə bilməsək də, burada Dədə Qorqud, Beyrək, Bayandur xan obrazlarının
çoxplanlı xarakter daşıdığını, müxtəlif fərqli assosasiyalar yaratdığını, zamanın nəbzi olduqlarını söyləyə
bilərik. Onların hər biri yeni məzmunlu mifik dilə malikdirlər.
Romanın dil məsələsinə toxunan müəlliflər burada türkcənin fərqli qollarında işlənən sözlərdən
istifadə olunmasını mənfi hal kimi qiymətləndirirlər. Lakin unudulmuş sözlərin ortaya gətirilməsi, dilin
ironik formada olsa belə, yenidən canlandırılması əlbəttə ki, yazıçıya bəraət qazandırır. Eyvaz Taha yazır:
“Yarımçıq əlyazma” təkcə yazarın iç dünyasındakı gizlin bucaqların ifadəsi və ya onu istehsal edən
toplumun barəsində oturub yaxşıca düşünmək deyil. Demək, ədəbiyyat, hər şeydən öncə ədəbiyyatdan,
dildən oluşmuş mətndir” [2].
Müəllif dili romanın tarixi kontekstinə uyğun quraraq dioloqlardan istifadə edir ki, belə dioloqlar son
dövrün nəsrində az-az təsadüf edilir. Belə ki, canlı danışıq dili bütün personajların dilində hökm sürür ki,
burada da yazıçının məqsədi təkcə köhnə dastan dilini parodiya etmək yox, həm də əsl türk dilinə qayıtmağa
xidmət edir.
Nəticə olaraq, fikirlərimizi belə ümumiləşdirə bilərik ki, bədii əsərlər linqvopoetik təsir gücünə malik
olaraq yeni dil, söz stereotipləri yaradır və dil və söz işarələrində xalqın ətraf haqqında mifoloji təfəkkürləri
qorunur.
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN QAVRANILMASI ZAMANI KİÇİKYAŞLI MƏKTƏBLİLƏRİN
QARŞILAŞDIQLARI LİNQVİSTİK ÇƏTİNLİKLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Abdullayeva N.İ.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet
Açar sözlər: Kiçikyaşlı məktəbli, Azərbaycan dilinin qavranılması, linqvistik çətinlik, psixoloji
xüsusiyyətlər
Tədqiqat Azərbaycan dilinin kiçikyaşlı məktəblilər tərəfindən çətinliklə qavranılmasının
psixolinqvistik təhlilinə yönəlib. “Dilin struktur vahidi dedikdə, ayrı-ayrılıqda dili əmələ gətirən fonetik,
leksik, morfoloji, sintaktik vahidlər, norma, qayda və qanunlar, linqvistik və psixoloji proseslər və
fəaliyyətlər nəzərdə tutulur” [3, səh. 17]. Yazı və oxu texnikasının mənimsənilməsi səviyyəsi onların verbal,
vokal, vizual, vizual-verbal dərketməsinin inkişaf səviyyəsindən asılıdır.
İbtidai siniflər üçün hazırlanmış Azərbaycan dili dərsliklərində əks olunan materialların
mənimsənilməsində bir sıra çətinliklər müşahidə olunur. Bunun əsas səbəbi onların linqvistik və məntiqi
dərketməsinin aşağı səviyyədə olmasıdır. Onların linqvistik çətinliklərinə aiddir: hərfləri öyrənməkdə, sözləri
hecalamada, hərflərin çap və əl yazmasını oxumada çətinlik, oxşar səsləri, hərfləri, sözləri fərqləndirə
bilməmək, oxu zamanı sözləri, sətrləri buraxmaq, əl yazısı problemləri, məsafə, ölçü, formanın düzgün
müəyyənləşdirilməsi problemləri, sadə və mürəkkəb, çoxmənalı, eyniköklü sözləri fərqləndirməkdə çətinlik,
sözün tərkibinin müəyyənləşdirilməsində, sözdüzəldici (leksik) və sözdəyişdirici (qrammatik) şəkilçiləri
ayırd etməkdə çətinlik, sözlərin semantik mahiyyətinə lazımi qədər bələd olmamaq, sözlər arasındakı
məntiqi əlaqələri başa düşməmək, onları düzgün assioasiya, kordinasiya edə bilməmək, şifahi nitqdən yazıya
və əksinə keçərkən özünü göstərən çətinliklər, yazarkən və fikrini şifahi şəkildə ifadə edərkən söz tapmaq
çətinliyi, dilin fonetik, leksik, qrammatik normalarının pozulması, cümlədə uzlaşmanın pozulması, inversiya
hadisəsi, aktiv lüğət ehtiyyatının azlığı və s. tez-tez müşahidə olunan linqvistik çətinliklərdəndir. Onların
orfoqrafiya və orfoepiya qaydalarının mənimsənilməsi ilə bağlı çətinliklərini belə xarakterizə edə bilərik:
Əsasən tələffüz etdikləri kimi yazırlar, sözləri düzgün şəkildə tələffüz etmirlər, yazıldığı kimi tələffüz
edirlər. Səs və hərf tərkibi eyni, yaxud müxtəlif olan sözlərin fonetik təhlilində səhvə yol verirlər.
Kiçikyaşlı məktəblilərin dil bacarıqları (dinləyib-anlama danışma, yazı, oxu, dil qaydaları) üzrə
nəticələrinin təhlili göstərmişdir ki, onlar dil qaydalarını yaxşı bilsələr də (dil qaydalarının tətbiqi haqqında
bu fikri söyləmək mümkün deyil) digər məzmun xətləri üzrə çətinliklər çoxdur. Belə ki, dinləmə, dinlədiyini
anlama və öz sözləri ilə şərh etmə, şüurlu oxu, düzgün tələffüz və yazı qaydaları ilə bağlı çətinliklərlə
qarşılaşırlar. Xüsusilə eşitmək və dinləməyin fərqli proses olduğunu bilmirlər. Dinləmə məqsədyönlü proses
olduğundan səs informasiyasının dərkedilməsini mümkün edir.
Dilin inkişafı kiçikyaşlı məktəblilərin sosial-psixoloji inkişafı ilə əlaqədardır. Kiçikyaşlı məktəblilərin
təlim fəaliyyəti zamanı qarşılaşdıqları koqnitiv (idraki) çətinliklərindən ən mühümü və sıx müşahidə ediləni
təfəkkür və onun proseslərinin inkişaf səviyyəsindən irəli gələn çətinliklərdir. Koqnitiv sahədə olan
çətinliklər isə öz növbəsində ana dilinin mənimsənilməsi prosesinə əsaslı şəkildə təsir edir. Linqvistik
dərketməsi yüksək olan kiçikyaşlı məktəblilər üçün dilin qavranılması və digər fənlərdə uğur qazanması
nisbətən daha asan baş verir. Bəs linqvistik dərketmənin yüksək səviyyəsinə nail olmaq üçün nə etmək
lazımdır? Bəs məktəb təcrübəsində Azərbaycan dilinin mənimsədilməsi üzrə mövcud vəziyyət necədir?
Geniş istifadəçi kütləsi olan Facebook sosial şəbəkəsi üzərindən apardığımız sorğuda ibtidai sinif
müəllimlərinin Azərbaycan dili dərsliklərilə bağlı ən çox bildirdikləri iradlar dil qaydalarının azlığı ilə bağlı
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olmuşdur. Təkcə zəruri dil qaydalarını mənimsətməklə bu məqsədə çatmaq mümkün deyildir. Halbuki,
beynəlxalq qiymətləndirmə nəticələri də deməyə əsas verir ki, məktəblilərimizin digər məzmun xətləri üzrə
nəticələri, xüsusilə, dinləyib-anlama və danışma üzrə çox aşağıdır. Azərbaycan dilinin qavranılması məzmun
xətlərinin kompleks şəkildə reallaşdırılması ilə mümkündür. Nədənsə müəllimlər dil qaydalarının
mənimsədilməsinə daha çox diqqət yetirir və zəruri hesab edir. Bu zaman digər məzmun xətlərinin
reallaşdırılması ikinci plana düşür.
Azərbaycan dilinin qavranılmasında onların psixi proseslərinin inkişaf xüsusiyyətlərinin təsiri
böyükdür. Məktəb təcrübəsindən məlumdur ki, kiçikyaşlı məktəblilər sözləri, cümlələri kifayət qədər aydın
qavramırlar. Nəticədə dil vahidlərinin qavranılmasında çətinlik yaranır. Belə səthi qavramanını səbəbi nitqin
semantik cəhətdən dərk edilməsində olan çətinliklə əlaqədardır. Onların aydın, şüurlu qavraması ifadə
etdikləri hökmlərin əlaqəli, ardıcıl, əsaslı, düzgün, məntiqi məzmunlu olmasında ifadə olunur. Onlar,
xüsusilə, vasitəli anlama zamanı çətinlik çəkirlər və səhvlərə yol verirlər.
6 yaşlı uşaqda sözün mənasının formalaşması yüksək mərhələyə çatır. Əvvəlcə dioloji nitq, sonra
monoloji, daha sonra daxili nitq inkişaf etməyə başlayır. Ucadan oxu zamanı dərketmə asanlaşır, daxili
(səssiz) nitq zamanı dərketmə, anlama çətinləşir. Sözün birbaşa ifadə etdiyi məna onun leksik mənası adlanır.
Deməli, dilin qavranılması ancaq sözlərin ifadə etdiyi mahiyyəti başa düşməklə mümkündür. Sözlərin
qrammatik mənasına isə dil qaydalarını mənimsəməklə bələd olur.
Dilin semantik quruluşu onun psixoloji strukturu ilə birbaşa bağlıdır. “Sözlərin, mətnlərin, obyekt və
hadisələrin obrazlarının məzmunu psixologiyada mahiyyət anlayışı ilə ifadə olunur. Nitqin mahiyyətini dildə
kodlaşan işarələrin mənası müəyyən edir. Semantikanın öyrənilməsinə həsr edilmiş tədqiqatlarda əsas diqqət
insanda müxtəlif informasiyaları anlamaq bacarığının necə yaranmasını dəqiqləşdirməyə mərkəzləşir” [2,
səh. 136]. Kiçikyaşlı məktəblinin təlim fəaliyyətində qarşılaşdıqları idraki çətinliklər daha çox mücərrəd və
məntiqi təfəkkürlə bağlı təzahür edir. Onlar ilk vaxtlar sözlərin məcazi mənasını, metaforları anlamaqda
çətinlik çəkirlər. Onların nitqi fonematik eşitmə qabiliyyəti, söz ehtiyyatının artması və semantik olaraq dərk
edilməsi vasitəsilə inkişaf edir. Həm şifahi, həm də yazılı nitqin ifadə çətinliyi vardır. Xarici nitqin
interiorizasiyası (daxilə köçürülməsi) zamanı, xüsusilə, müəllimin şərhini dinləyib anlamaqla bağlı,
eksteriorizasiya (daxili nitqin xaricə köçürülməsi) zamanı danışmaqla bağlı çətinliklər yaşayırlar. Belə ki,
fikirlərini ifadə etmək, bu zaman lazımı ifadələr seçmək onlar üçün çətindir. Sözlərin ifadə etdikləri leksik
mənanı bilmədiklərindən, dilin leksik normalarına (sözlərin məna etibarilə yerli-yerində istifadəsi) kifayət
qədər bələd olmadıqlarından, çoxmənalılığı, işlənmə yerini başa düşmədiklərindən belə səhvlərə yol verirlər.
Onların materialları şüurlu şəkildə yiyələnib-yiyələnmədiklərini onlardan yazılı və şifahi nitqlərində hansı
səviyyədə istifadə etmələri əsasında müəyyənləşdirmək olur.
Dilin fonetik, leksik, morfoloji, sintaktik qaydalarının mənimsənilməsinin hər birinin öz çətinliyi
vardır. Konkret məfhumları başa düşsələr də mücərrəd məfhumları ifadə edən linqvistik vahidlərin
mənimsənilməsində çətinliklə üzləşirlər. Bu onların təfəkkürünün konkret təbiəti ilə əlaqədardır. Piaje 6-12
yaş dönəmini konkret əməliyyatlar, 12-18 yaş aralığını mücərrəd əməliyyatlar mərhələsi adlandırmışdır. Ona
görə də bu dövrdə mücərrəd məfhumların, məcazi mənanın dərki çətinləşir. Xüsusilə, frazeoloji birləşmələrin
dərki çətindir. Bildiyimiz kimi bu cür birləşmələr üçün məcazilik xasdır. Məsələn, ağzına su alıb oturmağı
onlar həqiqi mənada başa düşülər.
Xırda motorikanın zəif inkişafı qələmin düzgün və davamlı tutulmasını çətinləşdirir, yazarkən tez
yorulmalarına səbəb olur. Diqqəti cəmləşdirməklə bağlı problemlər üzə çıxır. Təfəkkür əməliyyatlarının
yetərincə inkişaf etməməsi nəticəsində linqvistik vahidlər arasındakı məntiqi əlaqələrin dərki çətinləşir.
Özünün aktiv hafizə və təfəkküründə yer tutan dil vahidlərini daha yaxşı mənimsəyib nitqlərində istifadə
etdikləri halda passiv hafizəsində və lüğət ehtiyyatında olan, mənasını bilmədikləri sözlərin istifadəsi
çətinləşir. Sözün ifadə etdiyi leksik və qrammatik mənasını anlamaq və ayırd etməkdə, ifadə etdiyi mənaları
xatırlamaqda çətinlik çəkirlər. Sözləri kordinasiya etmə qabiliyyətinin məhdudluğu, sözlərin semantikasına
bələd olmamaq onların rabitəli, aydın, anlaşıqlı danışmasına əngəl olur.
Kiçikyaşlı məktəblilərin oxu zamanı oxuduğunu qavraması onun daxili imkanlarının, daxili nitqinin
inkişaf səviyyəsindən asılıdır və bu proses ali psixi funksiyaların iştirakı ilə gerçəkləşir. Kiçikyaşlı
məktəblinin koqnitiv, emosional, sosial, motivasiya sahəsində mövcud olan problemlər dilin qavranılmasına
mənfi təsir edir. Xüsusilə, təfəkkürün inkişaf səviyyəsi yazılı və şifahi nitqin inkişafına birbaşa təsir edir.
Dilimizi qavratmaq məqsədilə kiçikyaşlı məktəblilərin yaş və bilik səviyyəsinə uyğun olmayan hər cür
didaktik vasitənin (Dil qaydaları toplusu) istifadəsi yol verilməzdir. Təhsil Nazirliyinin qrifti olmayan əlavə
dərs vəsaitlərinin istifadəsi vəziyyəti daha da çətinləşdirir və onların psixi cəhətdən yüklənməsinə səbəb olur.
Nitq sahəsi sağ yarımkürənin, məntiqi təfəkkür isə sol yarımkürənin inkişafı ilə əlaqədardır. Hər 2
yarımkürənin inkişaf etdirilməsinə imkan verən üsul və vasitələrdən istifadə edilməsini tövsiyə edirik.
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“Uşaqlar cümlədəki sözlər arasındakı qrammatik əlaqənin pozulması ilə qarşılaşdıqda onlarda
gerçəkliyin qavranılmasında çətinliklər meydana çıxır. Ətrafdakı insanlarla əlverişli nitq əlaqələri yaradarkən
oxşar səhvlərə yol verirlər. Ona görə də I sinifdə ana dili dərslərində müəllimin gözləməli olduğu birinci
tələb aydın, qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş, emosional nitqdir” [2, səh. 140]. Onlar öz aktiv lüğət
ehtiyyatındakı uyğun sözlərdən, söz birləşmələrindən istifadə etməklə öz fikirlərini ifadə edirlər, ancaq
cümlələrin qrammatik doğruluğu onların Azərbaycan dili dərslərində mənimsədikləri dil qaydaları ilə
mümkün olur. Onların qrammatik bilikləri əsaslı dil təliminə qədər çox bəsit olur və təlimlə birgə tədricən
təşəkkül tapmağa başlayır. Müəllimlər dilin tədrisi zamanı manipulyasiya çətinlikləri yaşayırlar, ehtiyac
yarandıqda sintaksis və qrammatikanın izahına əlavə vaxt ayırmalıdırlar, zəruri vizual və virtual vasitələrdən
istifadə etməlidirlər.
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Müasir dövrdə müstəqillik yoluna qədəm qoymuş respublikamızın sosial-psixoloji və sosial-pedaqoji
problemləri içərisində gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə milli adət-ənənələrimizin qorunması, millimənəvi dəyərlərimizin onlara aşılanması, milli şüur, mənlik şüuru, milli hisslər və milli xarakterin
formalaşması kimi məsələlərdə psixolinqivistikanın prinsip və qanunauygunluqlarına əməl olunması öz
aktuallığı ilə əsas yer tutur.
Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə, şüur və təfəkkürün düzgün formalaşmasında nitq prosesi əsas
rol oynayır. Hər bir yeni nəsil bu bilikləri lap uşaq yaşlarından nitq vasitəsilə mənimsəyir, bu biliklər
ruhunda böyüyür, tərbiyə alır və şəxsiyyət kimi formalaşır.Azərbaycan xalqına xas olan etnik xüsusiyyətlər
milli mənəviyyatın, milli əxlaqın əsasını təşkil edir. Bu nöqteyi-nəzərdən gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülü
müxtəlif iqtisadi quruluşlarda müxtəlif olmuş və onların mənəviyyatının, milli əxlaqının formalaşmasına
mövcud iqtisadi quruluş və dövrün ideologiyası öz təsirini fərqli şəkildə göstərmişdir.
Azərbaycanda gənclərin şəxsiyyyətinin təşəkkülünün etnopsixoloji duyumunun kökləri tariximizin
şah əsəri olan «Kitabi Dədə-Qorqud»la bağlıdır. Bu eposda professor Ə.S.Bayramov tərəfındən Azərbaycan
xalqının əcdadlarına məxsus ailə münasibətləri ilə bağlı etnik xarakter əlamətləri, stereotip və yönümlər,
hisslər, davranış tərzi və adət-ənənələrə xüsusi diqqət yetirilmiş və oğuz gənclərinin şəxsiyyətinin təşəkkülü
ilə bağlı etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin araşdırılması xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu gün hər bir
ailə üçün «Kitabi-Dədə Qorqud»un ən mühüm ibrət dərslərindən biri də ulu əcdadlarımızda ailənin
möhkəmliyi, ailə üzvləri arasında dərin qarşılıqlı hörmət və ehtiramın olmasıdır ki, bu da ailələrimizdə
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gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə aşılanan milli-mənəvi hisslərimizdəndir [1,103].Bu baxımdan müasir
dövrdə gənclərdə özünüdərkin düzgün formalaşmasında vəpsixoloji keçmişinə bələd olmasında həm şifahi,
həm də yazılı nitq nümunələri əsas rol oynayır.
Bu gün müstəqilliyə təzə qədəm qoyduğumuz bir zamanda cəmiyyətdə gedən proseslər, dəyişikliklər
sözsüz ki, yeniləşmə, onun pozitiv və ya neqativ olmasından asılı olmayaraq yaratdığı gərginlik gənclərin
psixikasına, şəxsiyyətinin təşəkkülünə, qarşılıqlı münasibətlərinə əsaslı təsir göstərir.Bu baxımdan gənclərin
şəxsiyyətinin təşəkkülündə nəsillərarası ötürülən etnopsixoloji xüsusiyyətlərin mənimsənilməsində kiçik
sosial qrup kimi ailə əsas rol oynayır və bu proses valideynlərdən xüsusi diqqət və məsuliyyət tələb edir.
Azərbaycan ailələrində gənclərin ailə həyatına hazırlığı ilə bağlı adət və ənənələr olmuş və bu adətənənələrin müəyyən qismi bu gün də gözlənilir. Hər bir valideyn cəmiyyətdə gənclərin mənəvi inkişafında
ailə həyatına hazırlığında zamanın sınağından, süzgəcindən keçmiş qadınlıq və kişilik etalonlarını və
sterepeotiplərini nəzərə alır və bu istiqamətdə nitq və əməlin vəhdəti altında tələbat, maraq, xarakter
əlamətləri, adət və vərdişləri, davranış və rəftar qaydalarını aşılayır.
Gənclərin inkişafının əsasını təşkil edən tələbatların məzmunu öz əksini onların maraqlarında tapır ki,
maraqlar da gənclərin emosional həyatı ilə bağlıdır [2,155]. Gənclər sosializasiya prosesində sosial
təcrübəni mənimsəyərkən istəsələr də,istəməsələr də aktiv və ya passiv ünsiyyətdə olurlar.Ailə üzvləri,
həmkarları, dostları televiziya komputer, internet, radio və s.gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə əsas rol
oynamaqla birbaşa və ya dolayı yolla onların həyatının əsas tərkib hissəsıni təşkil edirlər.Müasir dövrdə
gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə əsas psixoloji təsir gücünə malik olan maraq dairəsi xüsusilə
genişlənmişdir ki, ailədə də onların hərtərəfli inkişafi üçün sağlam mənəvi-psixoloji şərait yaradılmalı,
onlarla ünsiyyətdə yaşauyğun psixoloji xüsusiyyətlər ünsiyyət prosesində nəzərə alınmalıdır. Gənclər sosial
təcrübəni cəmiyyətdədə ünsiyyət şəraitində mənimsəməklə mənəvi-psixoloji baxımdan tərbiyə olunurlar.
Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə göründüyü kimi, tək valideynler deyil, eyni zamanda,
müəllimlər, bütövlükdə cəmiyyət əsas rol oynayır və məsuliyyət daşıyır [5,172]. Bu proses məqsədyönlü
prosesdir. Bu prosesdə gənclərə etnopsixoloji xüsusiyyətlər planlı və məqsədyönlü şəkildə
müvafıq
keyfiyyətlər kompleksi halında aşılanır.Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülü prosesində həyat idealının
yaranması və onun reallıqla uyğunluq təşkil etməsi ən mühüm psixoloji amillərdən biridir.Həyat idealının
formalaşmasında gənclərdə dərketmə və təfəkkür fəallığında söz, nitq və dildən istifadə olunaraq
mənimsənilən gerçəklik elementləri əsas rol oynayır.Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə hər bir gerçəklik
elementi real həyatın müstəqil bir vahididir.Müasir dövrdə cəmiyyətin bütün sahələrində baş verən
quruculuq işləri gənclərin həyat idealının formalaşmasında başlıca amil kimi onların mənəvı-psixoloji
inkişafında əsas rol oynayır.Gənclərin həyat idealları real həyat şəraitində qarşılıqlı təsir prosesində
formalaşır.Sosializasiya prosesində gənclərin həyat idealları ilə reallıq arasında uygunluq yaratmaga
çalışması onları yaşamağa və yaratmağa sövq etməsi mənəvi-psixloji imkanlarını səfərbər etməyə yönəldir
ki, bu prosesdə real gerçəkliyi əks etdirən nitq real fakt və ya hadisələrin mahiyyyətini qoruyub
saxlanmasında əsas rol oynayır.
Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülü müasir dövrdə müəyyən qanunauyğunluqlarla səciyyələnir və
müasir dövrdə gənclərin fəallığının artdığı bir zamanda fəaliyyət və ünsiyyət onların sosial həyatında xüsusi
rol oynayır. Psixoloqlar gənclik dövrün iki mərhələni keçdiyini: ilkin gənclik bu 15-17 yaş və yetkin gənclik
18-21 yaş mərhələsi kimi qeyd edirlər. Bu yaş mərhələləri də həm psixi, həm də fıziki inkişafına görə birbirindən fərqlənirlər (4,205).
İlk gənclik yaşında gənclərin şəxsiyyətinin inkişafi məktəb yaşı dövrü üçün ən yüksək səviyyəyə
qalxır.Bu dövrdə həqiqi yaşlılığa real keçid baş verir.Burada gənclərdə böyüklük hissinin formalaşması və
ünsiyyət fəaliyyətinin sürətli inkişafı mühüm rol oynayır [3.250]. Fəaliyyət prosesində gənclər ailə həyatına
hazırlıqla bağlı lazımi biliklərə, xalqımızın milli-mənəvi sərvətlərinə yiyələnirlər. Gənclərin qabiliyyəti,
onun yaradıcı qüvvələri, istedadı, şəxsiyyəti fəaliyyət prosesində inkişaf edir və onlar baba-nənələrimizin,
ata-analarımızın ailə münasibətləri sahəsindəki mənəvi sərvətlərinə, davranış və rəftarı ilə bağlı sosial
normalarına fəaliyyət və ünsiyyət prosesində şifahi və yazılı nitq vasitəsilə yiyələnirlər. Bu zaman gənclər
onun davranış və rəftarına verilən qiymətə, rəyə həssas yanaşır və öz fəaliyyətlərində onları nəzərə alırlar.
Gənclərin fəaliyyət prosesində başqa şəxslərlə ünsiyyəti onun sosial həyatının digər mühüm
formasıdır.Əgərfəaliyyət gənclərin mənəvi və fıziki qüvvəsini qüvvətləndirir vəhərtərəfli inkişaf etdirirsə,
ünsiyyət bu qüvvəni çoxaldır və həm dəfəaliyyətin istiqamətini müəyyənləşdirir. Ünsiyyət gənclərin mənəvi
inkişafında və ailə həyatına hazırlığında fəal həyat mövqeyi qazanmasınakömək edir və gənclərin
şəxsiyyətinininkişafında ünsiyyətdə olduğu insanlara münasibəti formalaşdırır[4,205].
Qeyd etməliyik ki, gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə valideynlerin öz övladları ilə qarşılıqlı
münasibəti və onlarla ünsiyyəti əsas rol oynayır. Valideynlər tərəfindən gənclərlə qurulan ünsiyyət, aparılan
fikir mübadiləsi və göstərilən münasibət düzgün qurularsa o zaman gənclərin münasibətdə olduğu
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adamlarla ünsiyyətinin nəticəsi müsbət olar və gənclərimizdə
milli-mənəvi dəyərlərimizə, adətənənələrimizə qarşı biganəlik də olmaz.
Azərbaycan gənclərinin şəxsiyyətinin təşəkkülü ilə bağlı psixoloji baxımından tədqiqatçılarımızdan
Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə, A.Abbasov, R.Əliyev və başqaları tərəfindən xüsusi diqqət yetirilmiş və bu
işdə gənclərin lap kiçik yaşlardan şəxsiyyyət kimi təşəkkkül prosesinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini
qeyd etmişlər. Gənclərin tərbiyəsində, ailə həyatına hazırlığında ata-ana qarşılıqlı münasibətləri əsas rol
oynayır ki, bu da gənclərin mənəvi inkişafında ailə həyatına hazırlığında, onların ailə mühitinə uyğun
davranış və rəftarının formalaşmasında əsas rol oynayır [6,115].
Qeyd etmək lazımdır ki, gənclərin hər tərəfli şəxsiyyət kimi təşəkkülü tədqiqatçıların həmişə diqqət
mərkəzində olmuş və bu prosesdə fəaliyyət və ünsiyyətin rolunu xüsusilə qeyd etmişlər. Bu problem fəlsəfi
pedaqoji və psixoloji istiqamətdə tədqiqatçılar tərəfindən tədqiq olunmuşdur.Psixoloqlar əsaslandırırdılar ki,
şəxsiyyyətin formalaşmasında onun yaşadığı cəmiyyətin, ünsiyyətdə olduğu sosial mühitin inkişafı xüsusi
rol oynayır və onların dəyişməsilə dəyişir və inlişaf edir. Buna əsasən qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan
ailələrindəgənclər doğulduqları gündən özünəməxsus sosial-psixoloji kontiniuma, yeni ailə mühitinə düşür
və Azərbaycan mədəniyyətinin ab-havasında böyüməyə başlayırlar[7,123]. Bu mədəniyyətin ab-havasında
gənclərin mənəvi inkişafına, xüsusi diqqət yetirilir..
Təbii ki, bu məqalədə biz gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə psixolinqivistikanın təsnifatına geniş
yer ayıra bilmədiyimizdən sonda bu prosesə təsir edən yol və vasitələrin rolunu xüsusilə qeyd etmək
istərdik:
-Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə etnik-milli xüsusiyyətlərin ünsiyyət prosesində valideynlər
vasitəsilə gənclərə aşılanması;
-Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə valideynlərlə yanaşı, onu əhatə edən yaşlıların ünsiyyətinin
önəmli rol oynaması;
-Gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə milli adət-ənənələrin onlara aşılanmasında xüsusi sosializasiya
institutlarının (uşaq bağçaları, orta məktəblər, ali məktəblər) rolunu son dərəcə önəmli olması.
Göründüyü kimi, başqa sahələrdə olduğu kimi, gənclərin şəxsiyyətinin təşəkkülündə də hər bir xalq,
etnik qrup öz mövcudluğunu qorumaq üçün öz mədəniyyətini, adət-ənənələrini məqsədli, planlı, mütəşəkkil
şəkildə müxtəlif yol və vasitələrlə,xüsusən ,şifahi və yazılı nitq nümunələri ilə gənclərə aşılamalı və
gənclərdə milli-mənlik şüurun formalaşmasında məsuliyyətli olmalıdırlar.
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Koqnitiv linqvistika müasir dilçiliyin antroposentrik (insan-mərkəzçilik) yönümünü müəyyənləşdirməklə, onun insanın psixofizioloji, psixoemossional ekzisteniyasının (mövcudiyyətinin) dilə təsirini
araşdıran, habelə insanın tələb və ehtiyaclarının verbal ifadəsinin tədqiqinə, habelə implisit və eksplisit ifadə
tapan intensiyalarının araşdırılmasına köklənmiş yeni tədqiqat istiqamətidir. Əslində koqnitiv dilçilik özündə
həm psixolinqvistik, həm sosiolinqvistik, habelə neyrolinqvistik, linqvokulturoloji və s. aktual linqvistik
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istiqamətlərin tədqiqat nəticələrini və eləcə ənənəvi dilçiliyin ortaya qoyduğu sistem araşdırmaların ümumiləşdirmələri sintez etməklə bir növ, müasir dilçiliyin yeniləşmiş simasını müəyyənləşdirir. Bu mənada
koqnitiv dilçiliyi “dil və təfəkkürün qəliz qarşılıqlı əlaqələrinin” öyrənilməsinin “yeni mərhələsi”
səciyyələndirən, onun “informasiyanın mənimsənilməsi və emalı” və həmin informasiyanın “dil vasitəşiliyi
ilə mental reprezentasiya” mexanizmlərini tədqiq etdiyini önə sürən Z.D.Popova, İ.A.Sterninin koqnitiv linqvistikanın “müasir Dünya dilçiliyin vəziyyətinin təyinləndirici, müəyyənləşdirici “üzü” olduğunu” fikirlərilə
razılaşmamaq mümkün deyil. Dilçilər ilk olarq, neyrofiziologiya müstəvisində araşdırılan (P.Broka,
K.Vernike, V.M.Bexterev, İ.P.Pavlov və b.) dil-təfəkkür əlaqələrinin daha sonra neyrolinqvistik məcraya
yönəldiyini (L.S.Vıqotski, A.P.Luriya) və nəhayət koqnitiv dilçiliyin çərçivəsində dolğun və hərtərəfli təhlil
mexanizmləri ədə etdiyini vurğulamışlaş. [1; 3,6].
Məlumdur ki, “koqnitiv dilçilik müasir elmin elə bir sahəsidir ki, o, dilin bioloji əsaslarını öyrənir,
onları genetik baxımdan müəyyən olunan və bütün təbii dillərdə özünü biruzə verən prinsiplərin köməyilə
təsvir edir” və koqnitiv dilçiliyin “mahiyyətini və hüdudlarını müəyyənləşdirən” dilçilər bu sıraya digər
istiqamətlərələ yanaşı, “dil fəaliyyətinin neyrobioloji baxımdan insan beyninin struktur və funksional
qanunauyğunluqlarının təsbiti” mexanizmini də aid edirlər, yəni “dil koqnitiv sistem olaraq mücərrəd,
beyində fizioloji bazisdən yuxarı səviyyədə mental fenomen kimi xüsusi qaydalar şəklində təsvir olunur” [2;
28-29]. Koqnitiv dilçiliyin bilavasitə neyrofizioloji proseslərlə şərtlənən təfəkkür mexanizmlərinin tədqiqini
hədəf alması heç şübhəsiz ki, koqnitiv dilçiliyin əsas baza anlayışlarından olan konseptsfera və konseptlərdə
də “neyrofizologiyanın” aşkar izini izləməyə imkan verir. Bu mənada təsadüfi deyil ki, məhz koqnitiv
dilçilik son iki onillikdə “silahlandığı” psixolinqvistik, neyrolinqvistik, neyrofizioloji təhlil mexanizmləri
simbiozunun köməyi ilə psixosomatik proseslərin dildə inikası məsələlərinə ciddi diqqət ayırmağa
başlamışdır. İlk olaraq neyrofizoloji araşdırmalarının təsirilə (daha ətraflı bax: [3] ) Qərb koqnitivistikasının
təcrübə və araşdırmalarının nəticəsi kimi orataya çıxan (daha ətraflı bax: [4]) koqnitiv psixosomatik
metaforalar anlayışları və əalqəli tədqiqat mexanizmləri zamanla ayrı-ayrı milli dilçilik sahələrinə də yol
tapmışdır. İlk olaraq, onu qeyd edək ki, psixosomatika (yunan dilində: psyche “ruh”, somo “bədən”)
psixologiya və tibb elmində müştərək şəkildə tədqiq edilən araşdırma istiqamətidir və o, psixoloji (əsas
etibarı ilə psixogen) faktorların təsiri ilə yaranan somatik xəstəliklərin etiologiyası və inkişafını fərqli
aspektlərini öyrənilməsini hədəf almaqdadır. Bu sahə ilə əlaqədar meydana gələn implikativ
əlaqələndirmələr isə bir çox tədqiqatçılar tərəfindən “sağlamlıq metaforaları” qismində dəyərləndirilir [5; 3,
377]. Bu məsələ ilə bağlı diqqəmizi yönəltmək istədidiyimiz ən maraqlı məqamlardan biri odur ki,
psixosomatik metaforaların linqvistika ilə psixologiyanın həmhüdud maraq zonasında qərar tutması məqamı
ilk olaraq dilçilər tərəfindən deyil, ilk növbədə məhz psixoloqlar tərəfindən etiraf edilən və müvafiq
istiqamətli araşdırmalara cəlb olunan krossdisiplinar problem olmuşdur. Müasir psixoloji, psixolinqvistik
araşdırmalarda psixosomatik metaforaların yeni tədqiqat obyektlərinə çevrilməkdə olması [6; 34] ; ( habelə
daha ətraflı bax: [ 7; 63-77] ), həmin elmi istiqamətlərin, ümumilikdə, öz araşdırma rakurslarını genişlənərək
daha yeni tədqiqat inventarları ilə təmin olunmasına yol açmışdır. Konkret olaraq, bu sırada Y.Q.Frolovanın
qeydlərinə nəzər salmaq kifayətdir ki, problemin krossdisiplinar (fərqli elm sahələrinin qarşılıqlı
zənginləşməsi şəraitindəki əməkdaşlığı) mahiyyətinin açıqlanması mümkün olsun. Belə ki, tədqiqatçı rus
dilində aqressiv və təhdidedici hərəkətlərin verballaşmasına xidmət edən ifadələr sırasında “dişləmək” və
“çeynəmək” somatik fəaliyyətlərlə əlaqəli metaforaların mövcudluğuna (məsələn, «вгрызаться»,
«вцепиться в хвост», «зубами вырвать», «отхватить кусок», «стиснуть зубы», «загрызть»,
«клацать зубами» və s. ) diqqət çəkir və onların bilvasitə psixosomatik əsaslı metaforaları təcəssüm
etdirdiyini xüsusilə vurğulayır. [8; 89-90].
Təqdim olunan məruzə çərçivəsində məhz psixosomatik əsasa malik olan və “Emosiya” konseptinə
daxil olan bir qrup ifadələrin neyrofizioloji və mental şərtləndirmə mexanizmlərini izləməyə çalışacağıq.
Daha dəqiq desək, “Emosiya” makrokonseptinin “Qorxu” mikrokonseptinə daxil olan “Qan” freymkonseptini təşkil edən ifadələrdən bir neçəsinə nəzər salacağıq. Söhbət Azərbaycan dilində: damarda qan(ı)
donmaq, qan donmaq, rus dilində: Кровь стынет в жилах, кровь застывает в жилах, кровь
застывает/стынет; ingilis dilində: (one's) blood runs cold, make one’s blood curdle, turn one’s blood
to ice variantlarında təzahür tapan frazeoloji vahidlərdən gedir. Həmin frazeoloji vahidlərin əks etdirdikləri
lüğəvi mənaya gəlincə, N.Vəliyevanın üçdilli frazeoloji lüğətində oxuyuruq: “qanı damarlarında donur –
one’s blood freezes (chills) / one’s blood turns to ice / one feels the blood freeze in his (her) veins / one is
terror-stricken (terror-struck) – кровь стынет (леденеет, холодеет) в жилах” [9; 528]; rus dilində bu
frazeologizm “həddən artlq güclü qorxu hissi keçirmək, dəhşət yaşamaq” ( Кровь стынет в жилах. “ктолибо испытывает чувство сильного страха, ужаса и т. П». Услышу — кровь у меня стынет в
жилах, сердце бьётся, я вся дрожу (А. Одоевский. Княжна Зизи). [10] anlamını ifadə edir. Frazeoloji
lüğətlərdə həmin frazemin ingilis dilindəki analoqunun “insanın dəhşətli, intensiv qorxu, panika, təlaş içinə
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düşməsi” ilə bağlı məna spektrini ifadə etdiyi bildirirlir (“One becomes seized by an acute and intense
sensation of fear, panic, horror, or dread” [11].
Nümunələrə diqqət edək: Tarix kitabını vərəqləyərkən, Damarımda qanım dondu dəhşətdən, O nə
boran, o nə duman, o nə çən? Danış, Sarıkamış. (Gülayə Rzayeva Şınıxlı); My blood runs cold, My memory
has just been sold, Angel is the centerfold (Seth Justman ); Я обмер… почувствовав, что кровь у меня в
жилах застывает: покойница открыла глаза (Гоголь. Вий). Göründüyü kimi, bu ifadələr dilindən asılı
olmayaraq, bilavasitə insan təbiətinə xas olan özəlliyi əks etdirdiyindən onu etnomental, lınqvokulturoloji
fakt kimi dəyərləndirmək mümkün deyil. Universal mahiyyət kəsb etdiyindən bu psixosomatik hadisənin
metaforiik səciyyələndirməni ifadə edən frazeoloji vahidlər ən müxtəlif sistemli dillərdə eyni işlənmə tezliyi
ilə təsadüf olunur. Bu əsasda demək olar ki, linqvokulturoloji şərtlənməli frazeoloji vahidlər semantik
unikaliləri təcəssüm etdikləri halda, psixosomatik şərtlənməli ifadələr semantik universalilər qrupuna daxil
olurlar.
Sözünü etdiyimiz qrup frazeologizmlərin formalaşmasını şərtləndirmiş psixosomatik faktorla bağlı
onu deyə bilərik ki, “Oxford Dictionary of English Idioms” mənbəyində qeyd edildiyinə görə, ingilis dilində
XIX əsrin əvvəllərindən işləklik qazanmağa başlamış bu frazeoloji vahid antik dövrlərdən bəri məlum olan
Humoral Patologiya Nəzəriyyəsinə istinad edir. Belə ki, həmin nəzəriyyəyə əsasən, insan bədəni: sarı öd,
qara öd, qan və selikli qişa kimi komponentlərinin nisbətilə xasiyyət və davranışını müəyyənləşdirir. Antiik
filosof və fizoloqlara görə, yüksək stress, əsəb məqamında qan qatılaşaraq dona bilir, əksinə hərəkətli
məqamda isə ifrat sürətlə damarlarda cərəyan edə bilir [12]. Maraqlıdır ki, müasir neyrofizoloji araşdırmalar
bu əlaqələndirmə ehtimalının heç də həqiqətdən uzaq olmadığını və dəqiq fizioloji-laborator təhqiqat
inventarının olmamasına rəğmən, yunanların ehtimallarının və bu əsasda meydana gələn frazeologizmlərin
real fizioloji prosesləri əks etdirdiyini ortaya qoymuşdur. Belə ki, Holland alimlərinin Leyden Universitetində 24 gənc könüllü üzərində apardıqları neyrofizoloji təcrübi tədqiqatlar insanların qanının dəhşətli
səhnələri müçahidə edərkən daha sürətlə laxtalanarq “dona bildiyini”, yəni onların antigemofil qlobulin
səviyyələrinin (57% göstərici ilə) qalxdığını sübuta yetirmişlər. Bundan çıxış edən təcrübə müəlliflərinin
özələri də belə bir haqlı qənaətə gəlmişlər ki, bir çox dünya dillərində (məsələn: alman dilində: “das blut in
den Adern erstarrt” ; fransız dilində: “à vous glacer le sang”; holland dilində:, and “bloedstollend” ) yer
alan “qanı donmaq”, “qanı buza dönmək” anlamlı ifadələr tam fizoloji və neyrofizoloji əsaslandırmaya
malikdir [13]. Göründüyü kimi, biz, bu qrup ifadələrin timsalında somatik proseslərin psixoloji təəssürata
çekid sayəsində psixosomatik faktor rolunda çıxış etdiyini, sonuncunun isə müvafiq anlamlı
metaforikləşmənin meydana gəlməsini mümkün etdiyini təsbit etmiş oluruq.
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Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза является примером междисциплинарных
гуманитарных исследований в судебно-экспертной практике.
Судебные экспертизы с привлечением психологических знаний проводятся около 50 лет. В
основе системы судебной психологической экспертизы лежат труды М.М. Коченова по
использованию данного вида экспертизы в уголовном процессе, созданные им во Всесоюзном
институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности [3, 4], и другие его
исследования, «предопределившие развитие судебных экспертиз с участием психолога на много
десятилетий вперед» [4]. По образному выражению Ф.С. Сафуанова, все последующие работы в
области судебно-психологической экспертизы генетически связаны с идеями М.М. Коченова и так
или иначе опираются на его основополагающие теоретические и методологические разработки [10].
Специфика психолингвистической судебной экспертизы заключается в ее комплексности, в
направленности ее лингвистических и психологических результатов на повышение объективности и
всесторонности решения юридически значимой проблемы, следовательно, и в большей
доказательности.
Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза назначается для исследования устной и
письменной речи, помогает установить личностные качества, психические состояния и процессы,
проявившиеся в речи, а также авторство письменного / устного текста.
Психолингвистическая экспертиза назначается для исследования устной и письменной речи
(мимических, пантомимических, вокалографических, графических и других признаков), помогает
установить личностные качества, психические состояния и процессы, проявившиеся в речи, а также
авторство письменного документа[13].
Судебная лингвистическая экспертиза – это процессуально регламентированное исследование
устного высказывания, речевого оборота, письменного текста, завершающееся дачей письменного
заключения по вопросам, разрешение которых требует применения специальных экспертнолингвистических знаний [1].
Судебная лингвистическая экспертиза востребована по широкому спектру дел в уголовном
судопроизводстве,
гражданском
судопроизводстве,
по
делам
об
административных
правонарушениях. Перечень исследований весьма обширен, это – диффамация, оскорбление, клевета,
заведомо ложные сообщения о террористических актах, вымогательство, шантаж, мошенничество,
разглашение охраняемой законом тайны, возбуждение национальной ненависти, или вражды,
незаконная реклама. Произведения письменной и устной речи вовлекаются в документационные и
информационные споры, социальные, корпоративные, групповые и межличностные конфликты,
используются для совершения правонарушения или сами становятся предметами преступного
посягательства.
Лингвистический анализ содержательно-смысловой и формальной стороны речевого
произведения является основным способом установления словесных конструкций и языковых
единиц, подпадающих под признаки конкретного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена российским законодательством. Необходимость в проведение судебной
лингвистической экспертизы возникает всякий раз, когда появляется правовая неопределенность в
вопросе о нарушении норм законодательства речевыми действиями.В таком случае выявление
языковых показателей речевых правонарушений выступает в качестве основной экспертной
задачи[9].
В психолингвистической экспертизе выявляются следующие характеристики устной и
письменной речи, значимые для следственно-судебной практики:
1) звуковые (для устной речи);
2) семантико-грамматические (характер фраз, выбор слов и конструкций, мера
выразительности, правильности, организованности текста и др.);
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3) категориальные (пол, возраст, социальный статус, профессия, территориальность,
национальность и др.);
4) прагматические (цель, интенция, реакция и др.)
5) патологические (признаки психических заболеваний и болезненных состояний психики):
а) непрерывная речь, т.е. невозможность остановить говорящего;
б) персеверация, т.е. невозможность отойти от рассказываемого, повторение одного и того же
(расстройство ассоциативного процесса);
в) разорванность, бессвязность речи, т.е. ее нарушение, отсутствие смысла, грамматических
связей, наличие неологизмов, деформированных слов, обстоятельность, вязкость, резонерство,
мудрствование (расстройство мышления);
г) употребление одних терминов вместо других (Корсаковский психоз);
д) замедленность, неясность, вязкость, витиеватость, уменьшительные формы (эпилепсия);
е) резонерство и обстоятельность, замена конкретных понятий абстрактными и наоборот
(шизофрения);
ж) скачки идей, отвлекаемость, «телеграфный» стиль (маниакально-депрессивный психоз).
Указанные особенности речи свидетельствуют не только о расстройстве определенной сферы
психической деятельности обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, но могут указывать на недуг,
которым страдает человек [11].
Таким образом, в настоящее время психолингвистическая экспертиза – активно
разрабатываемое направление в юридической психологии и юридической лингвистике. Поручать ее
производство можно лингвистам и психологам, психолингвистам.
Человекв языке проявляется через свое коммуникативное поведение, через специфическое
индивидуальное преломление произносительных норм, выбор определенной лексики и сознательный
отказ от определенных слов и выражений, употребление определенных синтаксических оборотов,
владение разными жанрами речи, индивидуальное паравербальное поведение (жесты, мимика,
избираемые дистанции в общении и др.). Систематическое описание этих особенностей
коммуникативного поведения есть речевой портрет человека [2]. Такой портрет может быть
индивидуальным и коллективным. Чаще всего речь идет о социально-речевом портрете, так как
«каждый из портретов отражает особенности речи определенной общественной среды» [2]. Для
такого описания можно характеризовать не все уровни языка, а только особенности в наборе
языковых единиц и в речевом поведении представителей определенной группы [2].
В комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизе выявляются следующие
характеристики устной и письменной речи, значимые для следственно-судебной практики:
- невербальные (для устной речи);
- семантико-грамматические (характер фраз, выбор слов и конструкций, мера выразительности,
правильности, организованности текста);
- категориальные (пол, возраст, социальный профессия, территориальность, национальность и
др.);
- прагматические (цель, интенция, реакция и др.);
- патологические (признаки психических заболеваний болезненных состояний психики) [6].
В психолингвистической судебно-экспертной практике основным предметом анализа
становятся лингвистические и паралингвистические параметры продуктов устной или письменной
речи, которые позволяют ответить на ряд вопросов следствия и суда [15].
Проблема анализа лингвистического, психологического исследования текста установлена
давно. Донедавнего времени не было установлено, какой именно анализ текста может проводить
психолог, что общего между изучением составляющих психики человека и изучением текста, какие
проявления психического можно выявить в тексте. Для ответов на эти вопросы, есть необходимость
определить, прежде всего, понятие «текст». С точки зрения И.Р. Гальперина, текст – это письменное
сообщение в виде письменного документа, которое состоит из цепи высказываний, которые
объеденымногообразными типами лексической, грамматической и логической связи и имеют
определенный моральный характер, прагматическую установку и литературно переработанное. То
есть можно сказать, что текст –есть продукт речетворческого процесса, который словесно
показанный результат мыслительной деятельности человека. Чем же именно он (текст) интересен для
психологического исследования? Проведя анализ, можно отметить, что именно текстдает
максимальнооткрытые и не ограниченные возможности разворачивания сложно структурируемого
замысла автора семантики.
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Насовременном этапе развития психологии нарастает тенденция комплексных, системных
исследований, где речь, речевые функции разбираются в реальных условиях жизни, в структуре
общения и взаимодействия людей. Основную роль в этой структуре играют целостные
коммуникативные ситуации и целые речевые массивы. На основе вербальных или невербальных
текстов для установления многообразных фактов, имеющих значение доказательств в процессе
следствия, дознания или суда, используются специальные познания в области лингвистики и
психологии. Основной процессуальной формой применения такого рода специальных познаний все
чаще становится назначение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, для
производства которой привлекаются психологи и лингвисты [11].
Параметры, относящиеся к содержанию текста документов, как письменных, так и устных
(логика, характер, содержание, предмет, цель, тема и идея изложения, коммуникативные интенции и
реакции, степень участия), анализирует психолингвистическая экспертиза. Экспертыпсихолингвисты могут установить истинного автора письменного (рукописного, печатного), а также
устного документа (видео-, аудиозаписи), эмоциональное состояние автора, его личностные и другие
особенности.
Таким образом, специфика судебной экспертизы, как судебная психологолингвистическая
экспертиза, заключается в ее комплексности, в направленности ее лингвистических и
психологических результатов на повышение объективности и всесторонности решения юридически
значимой проблемы, следовательно, и в большей доказательности.
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Açar sözlər: frazeoloji birləşmələr, idiom, koqnitiv, məna, kontekst
Frazeoloji birləşmələr arasında idiomlar özlərinin möhkəm semantik bağlılığı, mütləq bölünməzliyi
ilə seçilir. Belə birləşmələrdə koqnitiv məna tərkib birləşmələrinin mənasından asılı olaraq müəyyən olunur
[7, 92].
R. Gibs bununla bağlı olaraq yazır ki, idiomlarda həqiqi və məcazi mənalar arasında əlaqə çox halda
itmiş görünür və məcazi məna onlar üçün əsas anlam daşıyır [5, 78]. İdiomatik ifadədə leksik mənasını itirən
söz “... koqnitiv baxımdan mənaca ayrıca bir sözə çevrilən mürəkkəb leksik vahidin komponentinə çevrilə
bilir” [5, 48].
İdiomların frazeoloji konsetualizasiyası bədii əsərlərdə impilisit fikirləri, həmçinin freymlənmiş
fikirləri açmağa yardımçı ola bilir.
R. Gibs bununla bağlı olaraq yazır ki, frazeoloji birləşmələrin elmi cəhətdən araşdırılması onların
konsituasiyanın bir hissəsi olmasını dəqiqləşdirir. Dildə idiomların koqnitiv uyğunluğu ilk əvvəl sözlərin
mənası ilə bağlıdır [5, 172]. Məsələn: the kiss of death “bir şeyin uğursuz olmasına, yaxud məhv olmasına
şübhənin olmaması”, go wild “dəli olmaq; çox hirslənmək”, to be a bookworm “kitab həvəskarı, çox kitab
oxuyan adam və s.
Bununla bağlı olaraq S.Gluksberq yazır: “İdiomları işlətməklə onların koqnitiv baxımdan aydın
mənalarının olmasına nail olmaq olur. Bu zaman koqnitiv mənanın saxlanılmasına diqqət vermək gərəklidir.
Hətta iki və daha çox sözdən ibarət olan idiom belə bir neçə sözün birləşməsindən yaranan cümlədən daha
ifadəli, məzmunlu və sadə səslənir” [6, 46].
Bədii mətndə işlədilən idiomlar ifadə etdikləri koqnitiv məna baxımından fərqlilik nümayiş etdirir.
Onlarda nümayiş olunan söz zənginliyi xüsusi bir fikrin, yaxud situasiyanın daha yaxşı başa düşülməsi üçün
yaxşı mənbə hesab edilir.
İngilis dilində təqdim edilən bədii mətn parçasında işlədilən eat a horse birləşməsində horse “at”
ismini başqa isimlə, məsələn, dog “it” ismi ilə əvəz edə bilmərik. Müqayisə üçün qeyd edə bilərik ki,
Azərbaycan dilində it kimi ac olmaq və canavar kimi ac olmaq ifadəsi olduğundan biz Azərbaycan dilində
olan nümunədə it ismini canavar ismi ilə əvəz edə bilərik.
İdiomlarda ayrı-ayrı komponentlərin semantikasının saxlandığı müşahidə edilir. Məsələn, go to the
dogs (go to hell in a handbasket) “sökülmək; dağılmaq; sınıq-sökük; it kökünə düşmək” idiomatik
birləşməsini cümlədə işlədək.
Our house went to the dogs after the earthquake. “Bizim evimiz zəlzələdən sonra it kökünə düşdü
(xaraba günə qaldı).
Göründüyü kimi, bu nümunədə əsas söz olan dog “it” öz semantik mənasını saxlamışdır.
Bədii mətndə idiomların emosional-ekspressiv çalarlılıq əks etdiyi müşahidə edilir. Məsələn, to
throw dust into smb.’s eyes “bir kəsin gözünə kül üfürmək”, to paint the devil blacker than it is “məsələni
böyütmək, şişirtmək; pis bir işi daha da böyütmək, məc. dəvədən fil düzəltmək”.
Göründüyü kimi, cümlələrin emosional-ekspressiv çalarlığı idiomların işlədilməsilə artır və məcaz
mənası daha da qabardılır.
İdiomlar semantik cəhətdən tək söz hesab olunsalar da, onlar adətən cümlədə tək söz funksiyasını
yerinə yetirmirlər. Məsələn, kick the bucket “ölmək” idiomunu götürüək. Bu idiomda aparıcı söz kick “təpik
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vurmaq” sözü hesab edilir. Bu sözü keçmiş qeyri-müəyyən zaman formasında işlətdikdə, keçmiş zaman
şəkilçisi olan –ed şəkilçisi sonuncu sözə deyil, əsas sözə artırılacaqdır.
İdiomatik ifadələr bədii mətnlərdəki məcaz dilinin açarı hesab edilir. S. Fiedler [4, 63] yazır:
“İdiomların əsas xüsusiyyəti bədii mətnə zənginlik gətirmək, onun ekspressivliyini artırmaq və oxucunu
darıxmağa qoymamaq”. S. Fiedlerin yazdığına əsasən idiomatik ifadədəki tək-tək sözlərin mənası ifadənin
mənasını anlamaq üçün kifayət edə bilməz. İdiomatik ifadə kontekst daxilində öyrənməli və mənası da
kontekstə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir. D. Çamizonun yazdığına əsasən idiomatik ifadə qrammatik və
leksik cəhətdən bir-birilə əlaqəli olan sözlərdən təşkil edilir və bunun üçün də həmin ifadələr olduğu kimi
işlədilməlidir [3, 30]. Onların daxilində heç bir dəyişiklik etmək olmaz. Məsələn, yağışın güclü yağmasını
göstərən idiomatik birləşməni nəzərdən keçirdək It is raining cats and dogs. Azərbaycan dilində bu
birləşmənin qarşılığını belə verə bilərik: Elə yağış yağır ucundan tut göyə çıx. “Güclü yağış yağır”
mənasında işlədilir. Bu birləşmənin tərkibində təqdim olunan söz sırasından kənara çıxa bilmərik, yaxud söz
sırası dəyişdirilə bilməz, çünki bu idiomatik birləşmə ingilis dilinin lüğət tərkibnə bu cür daxil olub. Maraqlı
bir məsələni də qeyd etmək istərdik. İdiomatik ifadə olan Beat it! (Go away!; Leave me alone!) “Çıx get!;
“Məni tək burax!”, “Əl çək!” və s. əsasən əmr cümləsində işlədilir. Biz bu ifadəni də dəyişdirə bilmərik.
Çünki o, ingilis dilinin lüğət tərkibində bu cür qəbul edilib. Bədii mətndə idiomların emosional-ekspressiv
çalarlılıq əks etdiyi müşahidə edilir. Məsələn, to throw dust into smb.’s eyes “bir kəsin gözünə kül üfürmək”,
to paint the devil blacker than it is “məsələni böyütmək, şişirtmək; pis bir işi daha da böyütmək, məc.
dəvədən fil düzəltmək”.
Do not throw dust into your parents’ eyes. You do not study hard, and you will not pass the exam.
“Valideynlərinin gözünə kül üfürmə. Sən çox çalışmırsan və imtahanı verə bilməyəcəksən”.
My sister always paints the devil blacker than it is. “Mənim bacım həmişə hər şeyi böyüdür”.
Göründüyü kimi, cümlələrin emosional-ekspressiv çalarlığı idiomların işlədilməsilə artır və məcaz
mənası daha da qabardılır.
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Emosiyalar sayəsində insan psixikasında ayrıca bir sahə - emosional sahə mövcuddur. Emosional sahə
mürəkkəb psixi hadisələrin təsiri ilə dəyişə bilir. O, bir tərəfdən insan fəallığına, digər tərəfdən davranışın
formalarına, mürəkkəb və sadə uyğunlaşma proseslərinə təsir edir. Belə ki,cəmiyyətdə baş verən siyasi, iqtisadi
dəyişikliklərin insan şəxsiyyətinə təsirinin müsbət tərəfi olduğu kimi, bu proses fərdlərdə psixoemosional
gərginliyin səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olur.
İnsanın emosional sahəsi psixologiya tarixində ən çox maraq göstərilən, diqqət yetirilən, lakin
davranış, ünsiyyət, intellekt kimi problemlərlə müqayisədə daha az faktlar əldə edilmiş problemlərdən
biridir. Bu, emosiyaların mürəkkəb təbiətə malik olması, eksperimental tədqiqatlar zamanı ölçülməsindəki
çətinliklər və digər xarakterik amillərlə bağlıdır. Bununla belə, müəyyən edilmişdir ki, emosiyaların başlıca
funksiyası insanların qarşılıqlı anlaması, bir-birini başa düşməsi, yalnız nitqin deyil, bədən dili ilə öz
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düşüncələrini ötürməsi, mühakimə yürütməsi, birgə fəaliyyətdə, ünsiyyətdə əlverişli əlaqələr qura bilməsi
üçün vacibdir. Bu baxımdan emosiyalar insanı sosial-psixoloji cəhətdən xarakterizə edir.
İnsan öz emosiyalarını ifadə etmək üçün müxtəlif ekspressiyalardanistifadə edir. Mədəni, intellektual,
yaş, cins, peşə xüsusiyyətləri həm emosiyaların modallığının tanınmasının dəqiqliyinə, həm də onların
təzahürünün intensivliyinin qiymətləndirilməsinə təsir göstərir.Nəzərə almaq lazımdır ki, emosiyaların zahiri
təzahürü özündə ixtiyari və qeyri-ixtiyari reaksiya üsullarını əks etdirir və insanın mənsub olduğu xalqın
mədəni xüsusiyyətlərindən daha çox asılıdır.Müхtəlif mədəniyyətlərdə nifrət, qоrхu, hörmət, ehtiram hissini
müхtəlif hərəkətlərlə ifadə edirlər. Hər bir xalqın milli rəqslərini müşahidə edərək onlarda bədən hərəkətlərinin stereotipliyini aydın şəkildə görə bilərik.
Еmоsiyаlаrа аid tədqiqаtlаrdа еksprеssiv kоmpоnеntin öyrənilməsinə хüsusi əhəmiyyət vеrilir.
İnsanlar özlərinin emosional vəziyyətini iki yolla təzahür etdirirlər: verbal və qeyri-verbal. Еmоsiyаlаrın
bаşlıcа ifаdə vаsitələri nitq, mimikа, pаntоmimikа, jеstikulyаsiyаdır. Bu mənada “Еmоsiyа nədir” suаlı
еlmdə müхtəlif şəkildə cаvаblаndırılmışdır. Biz isə burada onu təzahür xüsisyyətləri baxımından nəzərdən
keçirəcəyik.[6,224]
İnsanın emosional vəziyyətini başa düşməyin vacib vasitəsi onun nitqidir, lakin, insanın ontogenetik
inkişafında hələ danışmağı bacarmadığı, yalnız səslər çıxardığı körpəlik dövrü də var. Bioloji baxımdan
əhəmiyyətli olan siqnallar dəqiq qiymətləndirilir. Eyni zamanda bəzi siqnallar aid edildikləri vəziyyətə əks
olan siqnallar kimi qiymətləndirilir. Mimika bu halda vəziyyətin indikatoru kimi əsas yükü yerinə yetirir.
İnsanın emosiya və hisslərinin fəaliyyətinə ikinci siqnal sistemi təsir göstərir.İnsan nəinki əşya və fiziki
təsirdən,o cümlədən sözdən də təsirlənə bilər.İkinci siqnal sisteminin fəaliyyətinə rəqmən hiss və emosiyalar
dərk edilir və ictimai xarakter halını alır. İkinci siqnal sisteminin fəaliyyəti nəticəsində insanda
əxlaqi,intelektual və estetik kimi mürəkkəb hisslər formalaşır.
Bu mənada psixologiyada iki uyğun anlayış formalaşmışdır – bədənin mimika və jestlərini ifadə edən
“bədən dili” və nitqdə emosional halın məzmununu ifadə edən “emosional ton”, yaxud “nitqin
emosionallığı.[7,89]
İnsanın öz hisslərini bu və ya digər formada nümayiş etdirməsinə hisslərin ekspressiyası deyilir.
Ekspressiyanın özünü göstərmə formaları müxtəlifdir. İlk növbədə bu, sözlə bağlıdır. Burada təkcə sözün
məna çalarları deyil,həm də onun ifadə forması mühüm rol oynayır(intonasiya,səsin ahəngi və s.). Bu və ya
digər emosional vəziyyət keçirən insanın (sevinc,kədər,aqressiya) nəinki daxili orqanlarında,həmdə zahiri
görünüşündədə müəyyən dəyişikliklər baş verir: üz cizgiləri dəyişir, jestlər (pontamimika) yaranır.
Bu sahədəki tədqiqatlardan aydın olur ki, bədən hərəkətləri, ümumiyyətlə, bədən quruluşu bir çox
hallarda şüurun vəziyyətindən, fəaliyyət məqsədindən asılı olaraq dəyişir. “Psixologiyada bədənin məkanda
hərəkətinin təhlili da buna əsaslanır. Ancaq bunun üçün bədənin psixololoji göstəricilərini öyrənmək lazım gəlir.
Bu göstəricilər ayrılıqda yalnız bədənin ümumi görünüşünə deyil, onun ayrı-ayrı sahələrinə aid edilir, sonda isə
nəticələrin korrelyasiyası aparılır.
Şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq jestləri də fərqli olur. Məzh bədən hərəkətlərinə görə
onların emosional vəziyyətini təyin etmək asanlaşır. Bu mənada hər bir insan hansısa situasiyada özünə xas
olan maneralar, hərəkətlər edərək sanki öz “Mən”-ini nümayiş etdirir. Bütün bu emosional siqnallar fərdlərin
şəxsiyyətlərarası ümansibətlərində təzahür edir.
“Bədən dili”nin mimikada və jestlərdə ifadəliliyini nəzərdən keçirək.İnsanın qaməti və yerişi
jestikulyasiyaya daxildir. “Görünüş” adlandırdığımız bu obraz öz sahibi haqqında bizə onun emosional
xüsusiyyətləri barədə informasiya ötürür. Diqqətli müşahidəçi bunlara baxaraq nəticə çıxara bilər. Bir sözlə,
münasibətlərin, eləcə də bir sıra şəxsi keyfiyyətlərin xarakteri insanın qamətində, yerişində, davranışında
təzahür edir. [5,144]
Sifətin diaqnostikası zamanı insanın emosional vəziyyətini, sağlamlığını, psixoloji durumunu müəyyən etmək mümkün olur. Qaşlar, gözlər, burun, çənə və qulaqlara görə insanın xarakteri müəyyənləş
dirilir.
Uzun sifət - həssaslığı, tarazlılığı, səliqəliliyi, nizam-intizamı bildirir. Bu insanlar yaxşı təşkilatçılıq
qabiliyyətlərinə və məqsədəyönəlişliyə malikdirlər. Trapesiya formalı sifəti olan insanlar adətən həssas
olub aristokrat xarakterə malikdirlər. Bununla belə, onlarda mübarizlik ruhu yoxdur. Belə sifətli qadınlar əsasən yüksək optimizmə malik olmaqla həmişə xoş atmosferli mühitlə əhatə olunurlar. Üçbucaqlı sifət yüksək
həssaslığa malikdirlər. Eləcə də, onlarda yüksək istedadlılıq ola bilər. Eyni zamanda, belələrində
hiyləgərliyin, qılıqsızlığın və bədrəftarın da olması mümkündür. Kvadrat formalı sifət qəddar (kəskin), dözümlü, amansız, kobud, münasibətlərində qeyri-sabitdirlər. Uğurlara, liderliyə hərisliklə can atır, öz fəaliyyətini
daim ona doğru yönəldirlər. Qadınlarda bu, özünü dominantlıq kimi göstərir. Dəyirmi sifət xeyirxah qəlbdən,
xoş, yumşaq xasiyyətdən xəbər verir. Bu insanlar başqaları tərəfindən sevilmələrinə baxmayaraq şöhrətə can
atmırlar.
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N.Proxorov “baxışların dili”nə xüsusi önəm verir. Belə ki, tam açılmış yüksək həssaslıq və
mühakiməlilik, ümumi həyatsevərlik əlamətidir. Həddən artıq geniş açılmış gözlər ətraf mühitə optik bağlılıq
hissi yaradır. Qapalı (yarımqapalı) gözlər qapalılıq, ətraf aləmə laqeydliyi, biganə münasibəti, yüksək
özünüqiymətləndirməni, darıxdırıcılıq və yorğunluğu simvollaşdırır.
Dar və qıyılmış baxışlar, ya mərkəzləşmiş diqqət, ya da yanaşı baxmaqla nizamlanırsa, mənfi
mnasibəti, düşmənçiliyi, hiyləgərliyi, somvolizə edir. Düz və aydın baxış partnyora birbaşa, açıq münasibəti,
maraqlılığı, inamı, birbaşa qarşılıqlı münasibətlərə hazirlığı bildirir. Yanakı, gözünün ucu ilə baxmaq tam
cavab verməyə hazır olmamaq, etibarsızlıq bildirir. Baş aşağı əyilərək, aşağıdan baxmaq, ya aqressiv
münasibətə hazırlığı, ya da baş çiyinə sıxılmış vəziyyətdə baxmaq tabe olmağı, sakitliyi ifadə edir.
Aşağıdan yuxarıya, geriyə əyilmiş baş və bu vəziyyətdə baxmaq - özünüöymə, eqoizm, nifrət,
hakimiyət axtarışı ifadə edir. Baxışlarda qaşlar, onun təbii quruluşu, ünsiyyət zamanı vəziyyəti, gözlərlə
mimik koordinasiyası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qaşlar ümumilikdə əsəb sisteminin funksiyasını ifadə
edir.
Bir çох digər dillər kimi bədənin dili də “sözlərdən”, “frаzаlаrdаn”, “ifаdə və işаrələrdən” ibаrətdir. Müsаhibin hаnsı hisslər kеçirdiyini, hаzırkı ünsiyyətdə nə hiss еtdiyini оnun bədən hərəkətləri ilə аnlаmаq
mümkündür. Оnun kеçirdiyi bu hisslərlə sözlərini, fikrini qаrşı-qаrşıyа qоymaq, söhbətin аpаrıldığı kоntеkst
və şərаitə diqqət yеtirmək, аpаrılmış təhlil nəticəsində müsаhibin məhz nə düşündüyünü böyük dəqiqliklə
aydınlaşdırmaq mümkündür. İnsanın səsi və bəzi xarakterik xüsusiyyətləri arasında əlaqə belə izah edilir.
Nitqin sürəti, canlılığı, inamlılığı, tempi, impulsivlik və özünəinam ifadəsidir. Sakit, ləng nitq düşüncəlilik,
ağıl, özünəəminlik bildirir. Nitqin sürətindəki nəzərə çarpan yayınmalar tarazlıq, əminliyin olmaması, asanlıqla
həyacanlanma, həssaslıq, ehtiyatlılığı siqnallaşdırır. Nitqin axıcılığı ritmik, axıcı danışıq dilinə xas olan, yüngül, növbəli intonasiyalı səs hisslərin zənginliyini, tarazlılığı, daha çox yaxşı əhval-ruhiyyəni, ciddi
dövrləşməni bildirir. Səsin axıcı manerası dərin, emosional əlaqələri olan insanlar arasında, süfrə arxasında,
gəzintilərdə olur. Səsin yüksəkliyi və gücü həyat gücünün çox olması, təbii imkanların genişliyi, təkəbbürdür. Sinədən gələn səs bu səs daha çox təbii amillərlə köklənir. Onun sahibi emosional, zərif, həssas, təbii
və səmimidir. Yüksək qulaqdeşən səs qorxu və həyacanı ifadə edir. Aşağı səs tonu sakitliyə, dalğınlığa, ləyaqətliliyə, kövrəkliyə, bəzən də hiyləgərliyə və ehtiyatlılığa işarədir.Sakit, zəif səs sözünü tutmamaq, ciddilik,
həyat gücünün çatışmazlığı, xarakter zəifliyidir. Səsin yüksəkliyinin kəskin dəyişməsi emosionallıq və həyacanı
bildirir. Artikulyasiya səsləri və sözləri, nəhayət fikri aydın, dəqiq ifadə etmək daxili nizam-intizama
işarədir. Aydınlaşdırılması tələb olunan, canlılığı olmayan dağınıq tələffüz güzəştə getmək, inamsızlıq,
yumşaqlıq, iradə zəifliyinin əlamətidir.
Jеst və siqnаllаrı digərlərindən izоlə еtdikdə düzgün “oxumaq” çətinləşir. Ona görə də bədənin dilinin siqnаllаrını düzgün bаşа düşmək üçün оnlаrа blоk, yахud qrup hаlındа bахmаq lаzım gəlir. Bu baxımdan bədən dilini
bаşа düşmək mürəkkəb mоzаikаnın yığılmаsınа bənzəyir. Bu zaman аyrı-аyrı çохlu hissəciklər bir yеrə
yığılır. Bu halda fikirlərin bütöv mənzərəni görmək olur.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЮРКОЛОГИИ
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письменности, духовно-культурная интеграция тюркского мира
Расширение сотрудничества и взаимовлияния тюркских народо тесно связано с проблемами
централизации гуманитарного научно-образовательного пространства и укреплением
обющетюркской идеи. Длительное время тюркские языки изучались в отрыве от истории и от
культуры тюрков. В настоящее время изучение тюркских языков рассматривается с точки зрения
главной духовной ценности тюркского мира, как
важнейший механизм повышения
сотрудничества тюркских народов. Язык-отражение духовной культуры народа. Первый
Президент Республики Казахстан, Елбасы Н.А.Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее:
рухани жаңғыру» отметил: «Общество имеет духовный код, который берет начало с глубины
истории своих корней. Главное условие модернизации нового типа – сохранение этого
национального кода» [1]. Это говорит о важности привития духовно-культурных начал в сознании
подрастающего поколения. Язык нации - основа сохранения национального кода. Это
характеризует актуальность всестороннего исследования тюркских языков с диахронической и
синхронической точки зрения.
Выявление наиболее важных проблем лингвистической тюркологии связано, прежде всего, с
полнотой накопления лексического фонда современных тюркских языков. Поэтому необходимо
проанализировать синхронное состояние лексики тюркских языков на компаративной основе и
выделить сравнительно-синхронный лексический корпус тюркских языков. Дальнейшее успешное
исследование научная интерпретация тюркского языка прежде всего зависят от накопления
языковых фактов и глубокого их анализа. Максимально полная репрезентация интеграционных и
дифференциальных лингвоиндикаторов является одной из основных задач лингвистической
тюркологии. Перед тюркологией XXI века стоят проблемы, которые еще не нашли своего
решения, они связаны с изучением языка тюркских народов, которые на протяжении многих лет
находились под влиянием другой культуры и их суперэтностная целостность была подвержена
разрушению. Современная лингвистическая тюркология в Казахстане охватывает как
диахронические, синхронные исследования, так и проблемы научно-теоретической и прикладнопрактической направленности, составляющие современную проблематику тюркского
языкознания.
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Проблемы изучения языка тюркских письменных памятников. Тюркское письменное
наследие является показателем тюркской культуры, источниковедческая ценность которой, еще
больше возрастает с течением времени. Переосмысление прошлого, анализ сегодняшней жизни и
прогноз на будущее – естественные явления. Для оценки любого исторического явления
необходимо перенестись в соответствующую эпоху, осознать дух времени. Изучение
древнетюркского письменного наследия, относящегося к эпохе раннего средневековья, в
историко-культурном хронологическом отношении, позволяет понять сущность этнокультурного
бытия и духовных ценностей тюрков VI-IX века. Также Орхонские, Енисейские, Таласские
памятники служат Золотым мостом между нераскрытыми еще «культурно-лингвистическими
субстратами» досакского, сакского периодов и современной тюркской культурой [2,7-15]. Одним
из выдающихся достижений рунологии Казахстана является выход в свет полного атласа
Орхонских памятников (М. Жолдасбеков, г. Сарткожа) [3].
Крупнейшее наследие тюркской цивилизации-письменные памятники Орхона, Енисея,
Талас-Шу и др., написанные на общем литературном языке тюрков в VI-IX веках, тюркское
наследие средневековья, написанное различными алфавитными системами в XI-ХҮІ веках, в
соответствии с распадом языков современных тюркских народов в ХҮІІ-ХҮІІІ вв., отражающих
ход формирования индивидуальных языковых особенностей, совершенствование парадигм
исследования языка тюркских письменностей и расширение возможностей научных технологий
требуют повторного исследования. Поэтому продолжаются научные изыскания крупнейших
представителей тюркологии Казахстана: Г. Айдарова, А. Аманжолова, А. Есенкулова, А.
Курышжанова, А. Ибатова, К. Омралиева, А. Керимова и др.. В настоящее время плодотворно
трудятся
представители старшего поколения по языку памятников - Р. Сыздыкова, Б.
Абылкасымов, Б. Сагындыков, А. Гаркавец, К. Сарткожаулы; представители среднего звена - Р.
Туймебаев, С. Кудасов, В. Жалмаханов, М. Сабыр, М. Ескеева, Р. Досжанова, У. Малгаждарулы,
Р. Саурыков, О. Сапашев, Н.Шаймердинова, Р. Тектигул, Е. Есбосынов, Б. Суйеркул;
представители молодого поколения - исследователи: Т. Молдабай, М. Косыбаев, С. Торебекова, А.
Купаева, Л. Нахан, Ж. Алашбаева, Б. Жиенбай, А. Толстой и др.
Концепция туранского языкового союза. Одним из приоритетных направлений в изучении
тюркских языков в лингвоконтактологическом направлении является комплексно-компаративные
исследования аналогичных признаков в структуре иранских, сино-тибетских, уральских и др.
языков, которые тесно взаимодействуют с тюркскими языками. Это свидетельствует об
актуальности развития концепции туранского языкового союза в Центральной Азии, которая
включает в себя не только языки в рамках традиционного алтайского языкового объединения
(тюрко-монгольский, тунгусо-маньчжурский, корейско-японский), но и языки хамито-семитского,
сино-тибетского и др. Важную роль в формировании туранского языкового союза играет сложный
комплекс внутренних, внешних факторов в процессе развития тюркского, монгольского,
иранского, сино-тибетского, уральского языков: исходные генетические признаки и исходные
типологические сходства; этно-культурная, хозяйственно-экономическая, социально-политическая
ситуация в их развитии; субстратные и адстратные катализаторы в глубинных слоях развития
[4,13-14].
Компаративно-контрастивные исследования тюркских языков наряду с системными
закономерностями,
позволяющими
предполагать эволюционное развитие тюркского
происхождения, процесс распада на макротопы и микротопы, путь становления отдельных языков,
выявляют и некоторые редкие явления, противоречащие основным закономерностям. Существует
несколько факторов возникновения таких явлений: реликтовые признаки, сохраненные за период
становления человеческого языка (звукового языка); обратные процессы в развитии архиформ и
архисем; субстраты; результат конвергенционного развития; адаптация и усвоение входящих
элементов к природе родного языка и др. Научно-методологические принципы теории «Туранский
языковой союз» дают новые возможности лингвистической тюркологии в ХХІ веке, способствуют
углублению теоретико-методических основ создания реальных глоттогенеалогических и
глоттохронологических характеристик тюркских языков, которые еще не находят полноценного
решения. Представители тюркологической школы Казахстана уделяют особое внимание изучению
концепции «Туранский языковой союз». Особо следует отметить исследования Ж. Туймебаева в
этом направлении.
Проблемы сравнительно-диахронного, сравнительно-синхронного изучения тюркских
языков. Основными задачами лингвистической тюркологии является анализ синхронного
состояния современных тюркских языков по уровневой системе на компаративной основе,
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создание системного сравнительно-синхронного корпуса тюркских языков, формирование
целостной модели грамматической структуры тюркских языков, которая полностью охватывает
интеграционные и дифференцированные лингвоиндикаторы. Выполнение этой задачи
основывается на диахронических исследованиях. Путь, построенный крупными представителями
лингвистической тюркологии Казахстана - А. Кайдаровым, М. Томановым, Ш. Сарыбаевым, А.
Нурмахановой, С. Омарбековым, Г. Калиевым, К. Хусаином и другими учеными, находит свое
продолжение в работах современных исследователей. Т. Жанузаков, Б. Калиев, Ж. Туймебаев, Е.
Кажыбеков, Ж. Манкеева, Г. Косымова, М. Ескеева, Г. Тектигул, В. Жалмаханов, Г. Сагидолда, Б.
Абдуалиулы, А. Жылкыбаева, Ш. Сеитова, Ш. Рысбергенова, А. Салкынбай, Р. Абакова, Г.
Мадиева и др. тюркологы-лингвисты плодотворно работают по фонетико-фонологическому,
грамматическому, лексическому уровням тюркских языков.
Проблемы документирования языка и диалектов малочисленных тюркских этносов и
развития полевой лингвистики в тюркском языкознании. Каждый тюркский язык, каждый
тюркский диалект – общетюркская ценность. Сужение или полное упразднение сферы
применения языка в связи с различными внешними факторами, историко-общественной
ситуацией, является естественной закономерностью. К числу тюрских языков малых этносов,
стоящих перед исчезновением, можно отнести языки желтых уйгуров, салар, карайым, кумык,
ногай, шор, халадж и другие. Поэтому изучение языков с наиболее малой областью применения,
анализ статического состояния исчезающих языков, языков ассимилировавшихся этносов,
проведение лингвоэкологических анализов, документирование эмпирических материалов по этим
языкам, по возможности, с полным набором, относятся к главным задачам лингвистической
тюркологии. Это связано с развитием полевой лингвистики в тюркском языкознании, так как эти
задачи осуществляются непосредственно в связи с организацией подобных экспедиции. В
Казахстане по данному направлению проводят исследования М. Ескеева, Г. Сагидолда, С.
Тажибаева, Г. Сайын и др.
Тюркская лексикография. Для повышения функционального потенциала тюркских языков,
накопления лексического фонда тюркских языков, улучшения экологической обстановки языков
тюркских народов, сохранения материалов исчезающих языков малых этносов, для унификации
восприятия заимствованных элементов, для формирования общей терминологической системы на
тюркских языках, как материальная база, препятствующая росту расхождения между тюркскими
языками необходимо всесторонне развивать тюркскую лексикографию как в теоритическом, так и
в практическом аспекте. Используя новейшие достижения мировой лексикографии, создать
двуязычные, полиязычные словари тюркских языков, исторические, этимологические,
фразеологические, паремиологические словари – веление времени.
В зависимости от исторической ситуации у тюркских народов, сложились различные
социально-экономические, демографические и языковые обстоятельства. Отдельные тюркские
языки в процессе развития интегрированы с другими языками, обновляют и обогащают
лексический фонд через заимствованные слова. Это привело к увеличению разрыва на всех
уровнях тюркских языков. В целом о большой сложности в сборе словарного запаса на языке,
академик А. Кайдара пишет: «В полной мере показать весь словарный запас любого языка, его
богатсво - весьма сложная, практически не осуществимая задача. Ведь богатство языка подобно
бескрайнему морю. Это организм, который обновляется, пополняется и обогащается с каждым
днем. Во-вторых, универсальный лексикографический словарь, позволяющий охватить всю
сокровищницу языка, еще не родился в тюркологии" [5,119]. Наиболее актуальной проблемой в
области лексикографии тюркского языкознания является полное комплектование лексического
фонда тюркских языков, определение особенностей восприятия заимствованных слов.
Тюркологическая школа Казахстана уделяет особое внимание вопросам подготовки тюркских
словарей.
Проблема терминологии. Большую часть общего лексического богатства составляют
научно-технические термины. Нет ни одного языка без переходов, но перемещения должны иметь
определенный предел. Если слова, вступившие в другой язык, начинают увеличиваться чрезмерно,
то они наносят ущерб природе языка, его естественному развитию. Невозможно остановить поток
терминов, появляющихся в нашем языке в связи с развитием науки и техники, общественносоциальными, экономическими изменениями. Но для сохранения языковой природы необходима
адаптация их к внутреннему закону тюркских языков. «Дать полную свободу терминологической
лексике – равнозначно лишения языка его национальных качеств» [5,120]. Поэтому унификация
терминологической системы в тюркских языках, во-первых, гарантирует соблюдение основных
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закономерностей тюркских языков, не нарушая тюркскую природу, во-вторых, способствует
дальнейшему развитию разрыва между языками тюркских народов. В Казахстане проблемой
терминологии тюркских языков занимаются исследователи О. Айтбаев, Ш. Курманбай,
С.Алисжанов, Е.Абдирасилов и др.
Тюркская лингофольклористика. Летопись тюркских народов, многократно прерывавшаяся
в связи с различными историческими событиями и полукочевым образом жизни, начинается с VI
века. Древнетюркская культура осталась в тени крупных миграционных процессов в Евразийском
регионе. Существуют археологические данные, свидетельствующие о начале появления
тюркской письменности в сакскую эру. К сожалению, недостаточно больших письменных
памятников древнего периода. Поэтому уникальность источников, характеризующих культурнодуховное развитие тюркской культуры, начиная с древних времен, – это образцы устной
литературы. «Устная литература-это самое масштабное и информативное богатство в мире языка»
[5,26]. «Казахский фольклор очень богат по своему жанровому составу и достиг высокого
художественного совершентва. Этому в большей степени способствовал кочевой образ жизни
казахов в прошлом. Очень многие общественные отношения, даже споры между племенами
разрешались в словесной форме» [6,12]. Это определяет значение лингвистического всестороннего
исследования легенд и сказок тюркских народов, быта и обрядов, героических эпосов и
лирических дастанов, загадок и скороговорок, пословиц и поговорок, текстов народных песен и т.
д., подчеркивает актуальность активизации тюркской лингвофольклористики. В этом направлении
трудятся исследователи Ж. Манкеева, Г. Смагулова, С. Сатенова, Ж. Жакыпов и др.
Актуальные проблемы тюркского языкознания, вызванные современным требованием,
служат отражению места тюркской цивилизации в общечеловеческой цивилизации; повышению
взаимного сотрудничества и взаимовлияния между тюркоязычными странами, формированию
поколений, ценящих общечеловеческие духовные и исторические ценности. Успешное
проведение исследований в данном направлении составляет основной приоритет современной
тюркологической лингвистики Казахстана.
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QARIŞIQ TİPLI MÜRƏKKƏB CÜMLƏ KOMPONENTLƏRİNİN ƏLAQƏLƏNMƏ ÜSULLARI
İsmayılova A.V.
Azərbycan Dövlət Aqrar Universiteti
aida-profit@yandex.ru
Açar sözlər: çoxkomponentli, struktur-semantik, qarışıq tipli, tabesiz mürəkkəb cümlə,
paralel əlaqəli, ardıcıl əlaqəli
Dillər tiplolji cəhətdən fərqli olsalar da, mənşə ümumiliyindən irəli gəlməyən qrammatik quruluş
oxşarlıqları ilə səciyyələnirlər. Bəzən aqlütinativ dillərin qrammatik quruluşunda flektiv (yaxud amorf)
dillərə aid xüsusiyyətlər (yaxud əksinə) müşahidə edilir. Müxtəlif sistemli dillərdə eyni tipli vahidlərdən
istifadə edilməsinə baxmayaraq, onların qarşılıqlı əlaqə və münasibətləri, qrammatik formalar, söz
yaradıcılığı vasitələri, sintaktik konstruksiyalar, vurğu, intonasiya fərqli olur. Belə fərqlənmələr
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kontekstində dillərin ümumi əlamətlərinin tipoloji cəhətdən öyrənilməsi qrammatik quruluşun tədqiqi
baxımından az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu cəhətdən Azərbaycan və rus dillərinə aid sadə, mürəkkəb və
daha böyük cümlə konstruksiyalarında bəzi struktur-qrammatik əlamətlərin ümumiliyi özünü göstərir.
Məlumdur ki, cümlə quruluşu aid olduğu dilin vacib funksional-sintaktik əlamətlərini əks etdirir.
Y.V.Lyadova yazır ki, cümlə və onunla bağlı qrammatik kateqoriyalarda bu və ya digər dilin daxili
inkişaf qanunları öz əksini tapır. Bu baxımdan cümlənin təşkil olunma üsulları və çox işlənən formaları
dil strukturunun sabit, dəyişilməz elementlərindən hesab edilir [1, 39-50].
Rus dilçiliyində çoxüzvlü, mürəkkəbləşmiş tipli cümlə, mürəkkəb sintaktik konstruksiya, qarışıq
konstruksiyalı mürəkkəb cümlə, tabesizlik və tabelilik əlaqəli mürəkkəb cümlə, müxtəlif əlaqə üsullarına
malik mürəkkəb cümlə terminləri ilə ifadə olunan belə cümlə konstruksiyaları Azərbaycan dilçiliyində
çoxkomponentli mürəkkəb cümlə və qarışıq tipli mürəkkəb cümlə adları ilə tanınır.
Azərbaycan və rus dillərində çoxkomponentli mürəkkəb cümlələrin struktur-semantik
modelləri. Rus dilçiliyində bu cür konstruksiyalara verilən izahlarda predikativ mərkəzlərin sayca
çoxluğu, Azərbaycan dilçiliyində isə cümlə quruluşunun dəyişməsi, struktur cəhətdən genişlənmə diqqət
mərkəzində dayanır. Rus dili sintaksisinin tədqiqatçılarına görə, çoxkomponentli mürəkkəb cümlələr hər
üç əlaqə tipi – bağlayıcısız, tabesizlik və tabelilik əlaqələri əsasında üç və daha artıq predikativ
hissələrdən təşkil olunan mürəkkəb cümlələrdir. Məsələn, Q.P.Uxanov qeyd edir ki, çoxpredikativlik
şəraitində bütün cümlənin mənası predikativ vahidlər blokunun qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşır və
bu cür qarşılıqlı təsir linqvistik quruluş üsullarından biri kimi özünü göstərir [2, s. 92].
Professor Ə.Abdullayev isə yazır ki, çoxkomponentli mürəkkəb cümlələrdə ifadə olunan fikir
qarşı-qarşıya duran iki tərəfdən – iki qütbdən ibarətdir... Bunun nəticəsində də bir vahidin – mürəkkəb
cümlənin qarşı-qarşıya duran iki qütbü meydana çıxır. Bu qütblər sadə olduğu kimi, mürəkkəb şəkildə də
təşkil oluna bilir. Bu o deməkdir ki, qütblər öz aralarında müəyyən məna əlaqəsi saxladığı halda,
mürəkkəb quruluşlu qütb özü də əlavə məna münasibəti yarada bilər, yəni qütbün öz daxilində də
qütblənmə hadisəsi baş verə bilər [3, s. 411-412].
Hər iki dildə çoxkomponentli mürəkkəb cümlələrin iki ümumiləşmiş struktur-semantik
modelindən bəhs etmək mümkündür. Birinci halda struktur genişlənmə predikativ mərkəzlərin sayca
artması heabına yaranır. Belə genişlənmə ilk iki mürəkkəb cümlə komponentinin (onlardan birinin, yaxud
hər ikisinin) quruluş-məzmun bazasında baş verdiyindən yeni formalaşan komponentlər həmin cümlələrin
(tərkib hissələrin) quruluş (və digər) parametrlərini təkrarlayır və tamamlayır. Nəticədə mürəkkəb cümlə
komponentlərinin sayı sadəcə bir-iki (və daha çox) vahid artır. Belə mürəkkəb cümlə modelini
informasiyanın həcmliliyi doğurur.
Azərbaycan dilində: Saatın çıq-çıqı da eşidilirdi və hətta zəngi də çaldı – ahəngdar sədalar on iki
dəfə səsləndi – deməli, günorta vaxtı idi (Anar. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II c., Bakı: Azərnəşr, 1988, s.
131).
Rus dilində: Один стебель был сломан и половина его с грязным цветком на конце, висела
снизу; другой, хотя и вымазанный черноземный грязью, все еще торчал кверху (Толстой Л.Н.
Повести. Рассказы. Москва: Советская Россия, 1985, с. 386).
Bu cür quruluşlu cümlələrdə komponentlərin sayı üçdən artıq ola bilir. Adətən, quruluşda
komponentlərin say artımı ilə əlaqədar mürəkkəbləşmə məzmun xüsusiyyətləri ilə bağlı olur. Yəni
mürəkkəb cümlə komponentləri hadisələrin baş vermə ardıcıllığına müvafiq şəkildə sıralandığından
cümlənin informasiya tutumunun genişlənməsi ilə tərkib hissələrin sayı arta bilir (dörd, beş və s. olur).
Lift bərk silkələnərək dayandı, qapı açıldı və onlar çıxdılar (Anar. Seçilmiş əsərləri, II c., s. 134). Maşın
yanmış xarabanın solundan buruldu, onlar dəniz qırağına çıxdılar və tələbə dərhal iyirmimərtəbəni gördü
(Anar. Seçilmiş əsərləri, II c., s. 141). Bəzən də cümlə quruluşunun formalaşmasında quruluşun özü
həlledici rol oynayır. Mürəkkəbləşmə komponentlərdən birinin (birincisinin) forma xüsusiyyətlərinin
sonrakı tərkib hissələrə ötürülməsi hesabına baş verir. Bu halda birinci tərkib hissəyə aid quruluş sonrakı
tərkib hissələrdə təkrarlanır. Mübtədanın təkrarı komponentlərin paralel tərtibinə səbəb olur. Bəziləri diridiri mənzillərdə yanmış, bəziləri tüstüdən boğulmuş, bəziləri uçub dağılan divarların arasına pərçim olub
qalmışdı (Anar. Seçilmiş əsərləri, II c., s. 147).
Rus dilində də müvafiq çoxkomponentli mürəkkəb cümlələrdə tərkib hissələrin sıralanması
hadisələrin baş vermə (və təşkil olunma) ardıcıllığı ilə üst-üstə düşür. В доме мало-помалу нарушалась
тишина: в одном углу где-то скрипнула дверь; слышались по двору чьи-то шаги; на сеновале ктото чихнул (И.Гончаров). Mübtədanın təkrarı paralel konstruksiyalı qarışıq tipli mürəkkəb cümlələr
əmələ gətirir. Я упрекала себя, я раскаивалась, я боялась (Толстой Л.Н. Повести. Рассказы., с. 87).
Bununla belə, sintaktik quruluşun təkrarına əsaslanan qarışıq tipli mürəkkəb cümlə modellərinə tez-tez
təsadüf olunmur.
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Azərbaycan və rus dillərində qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlə komponentlərinin əlaqələnmə
üsullarından bəhs edək. Hər iki dildə qarışıq tipli mürəkkəb cümlələr komponentlər arasındakı əlaqənin
növünə görə sinifləşdirilir. Buna müvafiq olaraq, rus dilində çoxkomponentli mürəkkəb cümlələrin dörd
tipi, həm də dörd əlaqə növü müəyyən edilir: çoxkomponentli tabesiz mürəkkəb cümlələr,
çoxkomponentli tabeli mürəkkəb cümlələr, müxtəlif əlaqə növlərinə malik çoxkomponentli mürəkkəb
cümlələr, bağlayıcısız çoxkomponentli mürəkkəb cümlələr. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, tərkib
hissələri bağlayıcıların iştirakı olmadan əlaqələnən qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlələr rus dilində
xüsusi mürəkkəb cümlə növü kimi fərqləndirilir.
Azərbaycan dilində çoxkomponentli mürəkkəb cümlələr ya tabesiz, ya da tabeli mürəkkəb cümlə
hüdudlarında yerləşdiyindən iki növə bölünür: qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlələr və qarışıq tipli
tabeli mürəkkəb cümlələr.
Azərbaycan dilində qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentləri tabesizlik əlaqəsi
(əsasən sadalama, bəzən bölüşdürmə, qarşılaşdırma məna əlaqələri) ilə birləşir. Belə mürəkkəb cümlə
vahidləri struktur-semantik baxımdan üzvlənməyən və üzvlənən formalarda olurlar. Üzvlənməyən cümlə
formalarında komponentlərin bir tipli əlaqə xətti özünü göstərir. Valideynləri böyük cah-cəlallı məclislər
düzəldərdilər, bu məclislərdə uzun-uzadı adamın ürəyini çəkən duzsuz sağlıqlar deyilərdi və valideynləri
elə bil iynə üstündə oturardılar (Anar. Seçilmiş əsərləri, II c., 191).
Rus dilçiliyində bu cür qarışıq tipli mürəkkəb cümlələrə çoxkomponentli bağlayıcısız mürəkkəb
cümlələr aid edilsə də, bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlələri də eyni kateqoriyadan hesab etmək olur.
Hər iki qrupdan olan qarışıq tipli mürəkkəb cümlələrin müqayisəsi bunu daha aydın göstərir:
bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlə - Двери были закрыты, ставешки были в окнах, какаянибудь муха или комар колеблясь, жужжали на одном месте (Толстой Л.Н. Повести. Рассказы., с.
83). Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот
слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься на ура
(Толстой Л.Н. Повести. Рассказы., с. 43);
bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlə - Но его не было; стул давно не сдвинутый, стоял в своем
углу; а в окно виднелся куст сирени на светлом закате, и свежесть вечера вливалась в открытые
окна (Толстой Л.Н. Повести. Рассказы., с. 137).
Müqayisələr göstərir ki, hər iki qrupa aid nümunələr tabesizlik əlaqəsi ilə birləşmiş sadə
cümlələrdən ibarət eyni quruluş tipini əmələ gətirir:
Üzvlənən tabesiz mürəkkəb cümlə modelləri tərkib hissələrindən birinin, yaxud hər ikisinin
quruluşca mürəkkəbləşməsi yolu ilə yaranır. Bu zaman tərkib hissələr tabesiz, yaxud tabeli mürəkkəb
cümlə vahidinə üzvlənir. Birinci halda cümlə vahidinin komponentləri tabesizlik əlaqəsi, sadalama və
digər (qasrşılaşdırma, aydınlaşdırma və s.) məna əlaqələri ilə birləşir. Ətrafında bir neçə təpəcik vardı və
bu təpəciklərin üstündə üçmərtəbəli evlər tikilmişdi, amma ikimərtəbəli göydələnlə müqayisədə onlar
balaca daxmalara bənzəyirdi (Anar. Seçilmiş əsərləri, II c., s. 133).
Eyni zamanlı sadalama əlaqəsi ilə birləşmiş ilk iki tərkib hissə ilə sonrakı komponent arasında
qarşılaşdırma məna əlaqəsi (və qarşılaşdırma intonasiyası) özünü göstərir.
Otağın içində neçə vaxtdan bəri insan yaşamayan mənzilin səliqəsizliyi vardı – küncdə sement
qutuları qoyulmuşdu, bir qırağa mismarlar, çəkiclər, mişar və rəndə atılmışdı, qab-qacaq pəncərə ağzına
yığılmışdı, qarğıdan hörülmüş həsir səbətlər üst-üstə qalanmışdı, sınıq-salxaq şkafın rəflərində sirkə,
abqora şüşələri düzülmüşdü, zivənin dalına döşəklər, üzsüz balışlar və yorğanlar yığılmışdı (Anar.
Seçilmiş əsərləri, II c., s. 189).
Qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlənin eyni zamanlı sadalama əlaqəsi ilə birləşmiş altı tərkib
hissəsi ilə əvvəl gələn komponent arasında aydınlaşdırma məna əlaqəsi özünü göstərir.
Rus dilində də çoxkomponentli tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşuna daxil olan tərkib hissələrdən
biri mürəkkəbləşir və əksər halda həmin komponent digərlərindən tabesizlik bağlayıcısının iştirakına görə
seçilir. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в
каймак; девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам (Толстой Л.Н. Повести. Рассказы., с.
162).
Professor Ə.Abdullayev üzvlənməyən quruluş haqqında yazır: “Bunlar tabesiz mürəkkəb cümlənin
nisbətən sadə və qütblənməyən quruluşlarıdır. Tabesiz mürəkkəb cümlələr daha mürəkkəb quruluşlarda
da işlənə bilir. Belələrinin tərkibinə tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələr daxil ola bilir. Komponentlərin
ümumi sayından asılı olmayaraq, onlar iki qütbdə mərkəzləşib, bir-biri ilə vəhdət təşkil edirlər, həmin
qütblərin quruluşu ya sadə, ya da mürəkkəb şəkildə ola bilər” [4, s. 413].
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Belə qütblərdən (tərkib hissələrdən) biri, yaxud hər ikisi tabeli mürəkkəb cümlə vahidindən ibarət
olduqda əlaqələnmə üsulları dəyişir və kəmiyyətcə artır. Çoxkomponentli cümlə quruluşuna məxsus
tərkib hissələri tabesizlik və tabelilik əlaqələri bağlayır.
Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlanan tərəflərdən ikincisində tabeli mürəkkəb cümlənin tabelilik əlaqəsi
ilə birləşən baş və tərzi-hərəkət budaq cümlə komponentləri yerləşir.
Tərkibində tabeli mürəkkəb cümlənin yerləşdiyi tabesiz mürəkkəb cümlə quruluşu rus dilçiliyində
qarışıq əlaqəli mürəkkəbləşmiş cümlələr, yaxud müxtəlif əlaqə növlərinin işləndiyi mürəkkəb çoxüzvlü
cümlələr kateqoriyasına daxil edilir. Azərbaycan dilində olduğu kimi, rus dilində də belə cümlə
vahidlərinin komponentləri tabesizlik və tabelilik əlaqələri, eləcə də rus dilçiliyində adlandırıldığı kimi,
tabesizlik və bağlayıcısız, tabelilik və bağlayıcısız əlaqələnmə üsulları, həmçinin tabesizlik, tabelilik və
bağlayıcısız əlaqə növləri ilə bağlana bilir. İki (yaxud çox) əlaqəlilik şəraitində tabesizlik əlaqəsi aparıcı
olur.
Adətən, belə cümlələrdə iki üzvlənmə səviyyəsi fərqləndirilir: məntiqi-sintaktik və struktursintaktik. Birinci üzvlənmədə tabesizlik (yaxud bağlayıcısız) əlaqə forması özünü göstərirsə, ikinci
üzvlənmədə komponentlərarası daxili əlaqələnmə üsulu tabelilik əlaqəsi olur [5, s. 38-39]. Голоса были
знакомые: это был маркиз Д. и француз, его приятель, которого я тоже знала (Толстой Л.Н.
Повести. Рассказы., с. 131).
Paralel əlaqəli qarışıq tipli mürəkkəb cümlələr: Hər iki dildə qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlə
komponentləri əsasən iki cür – paralel və ardıcıl şəkildə əlaqələnir. Əlaqə vasitələri, əlaqələnmə
mexanizmi və onun komponentlərin sıralanmasına təsiri, struktur-semantik cümlə tipləri və
çoxkomponentli tabeli mürəkkəb cümləyə aid bu kimi bəzi xüsusiyyətlərə görə də Azərbaycan və rus
dilləri bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənmir.
Komponentlərin əlaqələnmə üsuluna görə Azərbaycan dilində qarışıq tipli tabeli mürəkkəb
cümlələrin üç növü fərqləndirilir: komponentləri paralel birləşənlər, komponentləri ardıcıl birləşənlər,
komponentləri paralel-ardıcıl birləşənlər [6, s. 423]. Rus dilində isə tabelilik əlaqəli çoxkomponentli
mürəkkəb cümlələrin iki tipindən – budaq cümlələrin paralel əlaqələndiyi və ardıcıl əlaqələndiyi
konstruksiyalardan bəhs olunur [7, s. 268].
Tərkib hissələrin paralel əlaqələnməsində eyni struktur-semantik tipə aid mürəkkəb cümlənin
budaq (yaxud baş) cümlələri paralel şəkildə eyni bir baş (yaxud budaq) cümlə ilə əlaqələnir. Bu tip
mürəkkəb cümlələrdə formal-semantik qütblənmə tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin komponentlərinə
məxsus qütblənmədən – mürəkkəbləşmədən mahiyyətcə fərqlənir. Əgər birinci halda tabesiz, yaxud tabeli
mürəkkəb cümlələrin komponentlərində daha bir tabesiz, yaxud tabeli mürəkkəb cümlə vahidi yerləşirsə,
paralel əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlələrdə struktur genişlənməni adətən, tərkib hissələrdən birinə məxsus
cümlə quruluşunun təkrarı doğurur. Sintaktik təkrar ya baş, ya da budaq cümlə tərəfdə olur.
Sintaktik təkrar budaq cümlə quruluşuna aid olduqda iki və daha artıq budaq cümlə paralel şəkildə
bir baş cümlə ilə əlaqələnir. Yolları nə qədər uzaq düşsə də, nə qədər dolama-dolama eniş-yoxuş olsa da,
axır gəlib mənzilə çatırlar (Anar. Seçilmiş əsərləri, II c., s.81). Cümlə konstruksiyasının əvvəlində gələn
qarşılaşdırma budaq cümlələri baş cümlə ilə paralel əlaqələnir:
Л.М. …представилась мне теперь хорошею, умною женщиною, с которою можно говорить
все и с которою приятно быть другом (Толстой Л.Н. Повести. Рассказы., с. 131). Baş cümlə ilə sonra
gələn təyin budaq cümlələri arasında paralel əlaqələnmə gedir.
Sintaktik təkrar baş cümlə quruluşuna aid olduqda baş cümlələr paralel şəkildə bir budaq cümlə ilə
əlaqələnir. Manaf teleqram vuranda ki, bəli, gəlirəm, otaqlara xüsusi xəli döşənir, döşəkçələr, mütəkkələr
düzülür, kişinin oğlu keçmiş xansayağı kef eləyir (Anar. Seçilmiş əsərləri, II c., s. 58). Zaman budaq
cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin budaq cümlə komponenti hər üç baş cümlə ilə paralel əlaqələnir.
И такая радость была во мне, и так дурны казались все и я сама, и так кротко я смотрела на
себя и на всех, что мысль о смерти, как мечта о счастье приходила мне (Толстой Л.Н. Повести.
Рассказы., с. 95). Tərzi-hərəkət budaq cümləsi baş cümlə komponentlərinə paralel əlaqə ilə bağlanır.
Ardıcıl əlaqəli qarışıq tipli mürəkkəb cümlələr.Tərkib hissələrinin ardıcıl əlaqələndiyi qarışıq
tipli tabeli mürəkkəb cümlələrdə komponentlər birincidən sonuncuya qədər bir-biri ilə zəncirvari şəkildə
bağlandığı kimi, əvvəl (yaxud sonra) gələn baş cümlə də sonrakı (yaxud əvvəlki) tərkib hissələrin
hamısını özündən asılı edir. Professor Ə.Abdullayev yazır ki, rus dilçiliyində ardıcıl bağlanan tabeli
mürəkkəb cümlələrdə birinci budaq cümləni baş cümlədən, ikinci budaq cümləni isə birinci budaq
cümlədən asılı hesab edirlər. Bizim tətbiq etdiyimiz metoda görə isə üç komponent iki qütbdə
birləşməlidir [8, s. 424]. Deməli, belə çıxır ki, adam əcəlin qurduğu tələblərdən bir-bir qaçıb qurtarır ki,
bura, bu son mənzilə sağ-sağlam gəlib çıxsın (Anar. Seçilmiş əsərləri, II c., s. 82). Mübtəda budaq cümləli
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qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlənin budaq cümlə hissəsində məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb
cümlə yerləşir.
Rus dilçiliyində bu tipli cümlələrdə iki cür budaq cümlə komponenti fərqləndirilir. Onlardan yalnız
biri (birinci dərəcəli budaq cümlə) baş cümlədən asılı olur və növbəti (yaxud ikinci dərəcəli) budaq cümlə
üçün baş cümlə vəzifəsini yerinə yetirir [Синтаксис современного русского языка: учебник. Москва:
АСАДЕМА, 2009, с. 269].[9] Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем
месте (Толстой Л.Н. Повести. Рассказы., с. 386). Tamamlıq budaq cümləli qarışıq tipli tabeli mürəkkəb
cümlənin budaq cümlə hissəsi öz növbəsində təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləyə üzvlənir.
Qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlə komponentlərinin paralel-ardıcıl əlaqələnməsi hər iki dilə aid
mürəkkəb cümlə nümunələrində müşahidə olunur. Belə sintaktik vahidlərdə paralel əlaqəli komponentlər
ardıcıllıq əlaqəli komponentlərdən birinin - əksər halda budaq cümlənin içərisində yerləşir. Əgər görsəydi
ki, fotoşəkillər bir-biriylə söhbət edir, yaxud güzgü televiziya ekranı kimi film göstərir, yaxud duş telefon
dəstəyi kimi danışır – tələbə mat qalmazdı (Anar. Seçilmiş əsərləri, II c., s. 162).
ƏDƏBİYYAT
1.Лядова Ю.В. "Учение о сложном предложении в современном русском языке"
Филологические науки в МГИМО МИД России. Москва: МГИМО – Университет, 2006, с. 39 (3950).
2.Уханов Г.П. "Сложное предложение в конструктивно-семантическом аспекте" Сборник
научных трудов. Калининский государственный университет. Калинин: КГУ, 1984, с. 92].
3.Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. "Müasir Azərbaycan dili". Sintaksis: dərslik. Bakı:
“Maarif”, 1985, s. 411-412].
4.Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. "Müasir Azərbaycan dili". Sintaksis: dərslik. Bakı:
“Maarif”, 1985, s. 413.[5]
5."Сложное предложение". Методические рекомендации. Витебск: ВГУ, 2013, с. (38-39)].
6.Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. "Müasir Azərbaycan dili". Sintaksis: dərslik, s. 423.
7.Синтаксис современного русского языка: учебник. Москва: АСАДЕМА, 2009, с. 268.
8.Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis: dərslik, s. 424.
9.Синтаксис современного русского языка: учебник. Москва: АСАДЕМА, 2009, с. 269.
10.Anar. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II c., Bakı: Azərnəşr, 1988.
11.Толстой Л.Н. Повести. Рассказы. Москва: Советская Россия, 1985.
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Mətn dilçiliyi məfhumunu ümumi anlayış kimi irəli sürsək, mətn təkcə dilçiliyin deyil, həmçinin
ədəbiyyatşünaslıq, psixologiya, teologiya və tarixşünaslığın tədqiqat obyektinə çevrilir. Mətn dilçiliyi
mətni quruluş (mətn sintaksisi), semantik (mətn semantikası) və pragmatik aspektlərdən (mətn
praqmatikası) araşdırır. [11, səh.106]
Dilçiliyin müxtəlif sahələri arasında müqayisə etsək ən gənc sahə mətn dilçiliyidir. 1955-ci ildə
Karl Boost artıq “Cümlə birliyi” terminini işlətmişdir. German dilçiliyində mətn nəzəriyyəsi ilə bağlı
məsələlər 60-cı illərin ortalarından etibarən ön plana keçdi. 1968-ci ildə Harweg və Hartmann tərəfindən
mətn dilçiliyinə təkan verəcək tədqiqatlar ərsəyə gəldi. Dilçiliyin səs, söz və cümlə kimi linqvistik
vahidlərlə məhdudlaşdırılması artıq dilçilər tərəfindən qəbul olunmurdu. Bu vahidlər mürəkkəb sintaktik
bütövlüyü izah etməyə və araşdırmağa artıq kifayət etmirdi. Mətn dilçiliyinin ilk istiqaməti “Dilin
sistemliliyinə əsaslanan mətn dilçiliyi” ənənəvi struktur dilçiliyin qoyduğu məhdudiyyətlərə bir etiraz
kimi irəli sürülmüşdür. Mətn cümlə qrammatikasının izah edə bilmədiyi qrammatik qaydalarla ərsəyə
gələn ali dil vahididir. Mətn daxilində cümlələr bir – biri ilə əlaqəli ardıcıl şəkildə düzülür. Əsas tədqiqat
obyekti isə “Pronominalisierung” və “Rekurrenz” adlandırılan, əvəzlik və təkrarlar vasitəsilə formal mətn
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yaradan vasitələrdir. Formalaşdırılmış mətn bütövlüyündə əvəzliklər və hər hansı bir mətn elementinin
yenidən işlənməsi, yəni təkrarı, cümlələrin bir-birlərinə bağlılığını təmin edir.
Mətn dilçiliyinin ikinci istiqaməti isə kommunikativ mətn dilçiliyidir ki, daha gənc bir qol olan
linqvistik praqmatikaya əsaslanır. Əlbəttə ki, mətn dilçiliyində yeni olan bu istiqamətin yaranmasında
sosial dilçilik və psixolinqvistikanın da rolu böyükdür. Yaranmış bu ikinci istiqamət özündən əvvəlki
istiqamətdə bir çox çatışmazlıqların olduğunu irəli sürürdü. Kommunikativ mətn dilçiliyinə görə dilin
sistemlilik prinsipinə əsaslanan mətn dilçiliyi mətnin hissələrini daha çox bir-birindən ayrı şəkildə,
qramatikaya, qaydalara əsaslanaraq mətn konstruksiyasını tədqiq edir, kontekstə isə nəzər yetirilmir.
Burada isə mətn funksiyasına, məqsədinə görə araşdırılır. Mətnin ərsəyə gəlməsində istifadə olunan dil
vasitələrinin seçimi dilçiliyin bu istiqamətinə görə kommunikativ idarəetmədən aslıdır ki, bu qramatik
mətn yaratma qaydalarından daha çox nəzərdə tutulmalı və daha çox tədqiq olunmalıdır. Produsentin
məqsədi, produsent və resipient arasındakı münasibətlərin növü, dəyişməz olan çərçivə konstruksiyası,
resipientin produsent tərəfindən necə qəbul olunması və.s. bu kimi təsir vasitələri mətnin kommunikativ
təsirini dəyişə bilər. Bu istiqamətdə irəlilədikcə dilçilər mətn yaradıcılığında və resipient tərəfindən qəbul
olunmasında qramatik bilik, ensiklopedik bilik kimi müxtəlif bilik sahələrinin də təsirinin böyük
olduğunu irəli sürmüşlər. Zamanla isə mətn dilçiliyindən yeni bir qol “Ünsiyyət elmi” nin törədiyi zənn
olunur.
Kallmeyer və başqaları öz tədqiqatlarında bir sıra mətn məfhumlarını “interaktiv kommunikasiyada
rast gəlinən siqnallar toplusu” adlandırmışlar. Bəzilərinə görə qeyri dil siqnalları da əsasdır (məs. fit səsi,
jestlər və mimika kimi), amma bir çox dilçilər bu fikirdən yan keçir, yalnız kommunikativ dil siqnalları,
mətn quruluşu və mətn üzvlənməsi problematikası ilə məhdudlaşırdılar.
Dilçilikdə yaranan yeni baxışlara görə cümlə və mətn linqvistikası bir-birilə tamamlayıcı
münasibətdədir. Fonem, morfem, leksem, söz qrupu və cümlələr mətnin olduğu kimi linqvistikanın da
tədqiqat oblektləridir. Mətn dilçiliyinin əsas tədqiqat obyektləri
- Mətn əlamətləri: mətni təyin edən kriteriyalar
- Mətn tipologiyası: mətn növlərinin ayrılması kriteriyaları və onların ierarxiyası
- Mətnin funksiyaları (informativlik, appelativ, deklarativlik və.s.)
- Mətn quruluşu: mikro-, medio- (sual cavab ardıcıllığı, abzas yaranması) və makrostruktur (başlıq,
əsas hissə və yekun kimi ümumi üzvlənmə)
- Mətn bütövlüyünün vasitələri: koheziya (dil materialına bağlı mətn bütövlüyü) və koherensiya
(konseptual mətn quruluşu; semantik mətn xüsusiyyətləri)
Mətn ifadə olunan fikirlərdən ibarət bir bütövlükdür. Fikirlər fonem və ya qrafem ardıcıllığının,
tələffüz və ya yazı işarələrinin, məna, məqsəd və kontekslərin inteqrasiyasıdır. Mətn dilçiliyi üçün daha
dəqiqləşdirsək, ifadə olunmuş bir fikirdə forma və məqsəd əlaqəli olmalıdır. Bura tez-tez hər hansı bir
məzmunu təsvir edən propozisiya da əlavə olunur.
Fikir =
Məqsəd +

Forma +
Propozisiya
Təşəkkür edirəm,
təşəkkür etmək (mən, sənə, nə üçünsə)
Təşəkkür
Təşəkkürlər,
Çox təşəkkür,
Kontextin isə mətnin düzgün qavranılmasında bilavasitə rolu vardır. Misal olaraq “Qapı oradadır”
cümləsi kontekstən asılı olaraq deyilən haqda, 1- əgər məkanla tanış olmayan bir insana deyilirsə,
məkandan çıxışın yerini göstərmək, 2- qapının harada olduğunu yaxşı bilən, otağı tərk etməli olan birinə
deyilərsə, əmr kimi bir neçə təsəvvür yarada bilər.
“Textualität” eləcə də textuality termini, bu sahədə ən uğurlu termin hesab olunmalıdır. Bəs hansı
əlamətlər bu terminin ifadə etdiyi məfhumu müəyyən edir?
Fikir ardıcıllığının xüsusiyyətlərinin toplusu mətndir. Mətn və yaxud qeyri-mətn, bu müqayisənin
tədqiqi çox önəm daşımamalıdır, çünki mətn xüsusiyyətləri dəqiq olmayan, birmənalı sərhəddi olmayan
fenomendir. [12, səh.170] Bir mətndə əsas rolu qramatik biliklər oynamır. Onun bir mətn olub olmaması
resipient (qəbul edən) tərəfindən qəbul olunur. Harweg mətnə bir-birilə əlaqəli qurulmuş dil vahidlərinin
ardıcıllığı kimi yanaşırdı [8, səh.148]
Mətnin bu müqayisəsini aparmaq daha məqsədəuyğun olardı: [9, səh. 52] 1- Mətn, qeyd kimi (məs:
hər hansı bir əsərin adı. Əsərin adını oxuduqda və ya eşitdikdə onunla tanış insanın artıq beynində hansısa
təsəvvürlər canlanır); 2- mətn, mental informasiya daşıyıcısı kimi, respientin beynində qurulmuş fikir
kimi.
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Birinci tip mətnlərdə heç bir koherensiya əlaqəsi olmur. Əgər bir mətn üzərində tədqiqat apara
biliriksə onun koherensiyasından danışmaq olar. Mətn dilçiliyi analizlərini ikinci tip mətnlərlə aparmaq
mümkündür. Koheziya (məs: Pronominalisierung) isə koherensiya əlaqələri üzərində yarandığı üçün
avtomatik olaraq 2-ci tip mətnə aid bir xüsusiyyətdir.
Mətni formalaşdıran kriteriyalar, mətn əlamətləri dilçilikdə bir çox müzakirələrə və mətn
analizlərinə yol açdı. 1981-ci ildə Robert-Alain de Beaugrande və Wolfgang U. Dressler tərəfindən
mətnin yeddi kriteriyası fikri irəli sürüldü. Onların fikrincə, mətn bu kriteriyaların birinə cavab vermirsə,
o zaman o kommunikativ bir mətn deyil. Kommunikativ olmayan mətn isə bu dilçilərə görə mətn olaraq
hesab olunmur. [10, səh. 3] De Beaugrande və Dresslerin mətnin hər bir əlamətinin qeyri-mətnlə mətn
arasında qəti şəkildə ayırması fikrinə Heinz Vater kritik yanaşırdı. Belə ki, koherensiyadan başqa, yəni
mətnin məzmunundan başqa hər hansı bir mətn kriteriyasının çatışmaması elə də böyük problem
yaratmır. [11, səh.120] Irəli sürülən yeddi mətn standartının dilçilikdə, mətn yaratmada önəmi fərqli
xarakter daşıyır:
Intensionallıq – ilk növbədə mətn yaratmaya xas olan bir xüsusiyyətdir ki, produsent öz məqsədini
həyata keçirməkdən ötrü müəyyən qaydaya uyaraq öz fikrini kommunikativ funksiyalı, koherent və
koheziv əlaqəli bir mətn şəklində ifadə etmək niyyətidir.
Mətn yaradarkən produsent əsas kriteriyalar olan koheziya və koherensiyaya diqqət etməsə,
kommunikasiya aydın şəkildə pozulacaq. Misal olaraq mətni yazarkən yazar kriteriyaları gözləməzsə,
oxuyucu heç bir anlam görmədiyindən oxuduğu mətni, kitabı bir kənara atacaqdır.
Akseptivlik (qəbul edilmə - accept). Ifadə olunan fikir ardıcıllığı resipient tərəfindən mətn kimi
qəbul olunmalıdır.
Lakin bu kriteriyanın da sual doğuran tərəfləri var: ünsiyyət üçün bu kriteriya da intensionallıq
kimi çox ümumi anlayışdır, bütün mətn tiplərində özünü doğrultmur, məs: yemək tərifləri, məhkəmə
qərarları və yaxud hansısa qurumdan verilən əmrləri hamı tərəfindən bir mənalı şəkildə qəbul edilməlidir,
burada resipientin şəxsi qavrama tərzi keçərli olmur. Dilçilkdə bu kriteriya fikrin nə dərəcədə anlaşıqlı
olmasını təcəssüm edir və vahid bir dəyəri yoxdur, resipientə görə fərqli miqyasda qiymətləndirilə bilər.
Informativlik. Bir fikir ardıcıllığı o zaman yaxşı mətn sayılar ki, resipientə bilinən və ya gözlənilən
məlumatla bərabər nə isə yeni bir məlumat da təqdim olunsun (kiminsə birinə eyni hadisəni dəfələrlə nəql
etməsi faktını göz önünə gətirsək, daha aydın olar). Gözlənilməzlik və məlumatsızlıq mətni dinləyənin
(oxuyanın) diqqətini və biliyinin həcmini artırır. Lakin bu zaman da informativliyi nə ilə ölçmək,
informativliyin resipientə görə dəyişməsi, bildiyimiz məlumat təqdim etdikdə o mətn olmurmu, ancaq
yeni məlumatmı informativdir, kimi suallar cavabsız qalır.
Situasiyalılıq. Ifadə olunan fikir ardıcıllığı o zaman mətn kriteriyası sayılar ki, o müəyyən
kommunikativ situasiyaya uyğun gəlsin. Buna misal olaraq yollarda yaşayış yerlərinə yaxın, məktəb və
bağçalara yaxın ərazilərdə aşağı sürət tələb edən yol nişanlarını göstərmək olar. Burada artıq aşağı sürətin
nə üçün tələb olunduğu resipient tərəfindən aydın olur. Situasiyalılıq mətni aktual və kommunikasiyaya
yararlı xarakter verir.
Intertekstuallıq. Bu kriteriya müxtəlif səviyyədən olan mətnlər arasındakı əlaqəni təcəssüm etdirir.
İntertekstuallıq nəzəri mətn məfhumu olub mətnlər arasındakı sadədən mürəkkəbə doğru olan əlaqələr
deməkdir ki, “mədəniyyətlə dialoq” kimi də adlandırılır. Hər bir mətn mədəni-sosioloji, ədəbi-tarixi bir
vahiddir.
Koherensiya və koheziya. Mətn kriteriyalarının müxtəlif klassifikasiyasını və onlar üzərində
aparılmış analizləri nəzərdən keçirdikdə belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, [9, səh. 91; 11, səh.124],
koherensiya mətni mətn edən əsas əlamətdir. Digər bir əlamət olan koheziya da eyni zamanda önəm
daşıyır, lakin mətn üçün ilk olaraq koherent əlaqələr əsasdır, çünki bir mətndə zəif və yaxud,
ümumiyyətlə, sıfır koheziv əlaqə ola bildiyi halda, hər zaman koherent əlaqələr hiss olunur. Koherensiya
anlayışı ilə dilçilikdə cümlələr və danışıq aktları arasında bağlılıq təsvir olunur ki, onun sayəsində
cümlələr müəyyən kommunikativ funksiya daşıyaraq mətn yarada bilir. Koherensiya və koheziya mətn
dilçiliyi sahəsində heç də bütün tədqiqatlarda ayrı-ayrılıqda araşdırılmır. Brinker bu iki terminin
fərqləndirilməsini rədd edir və mətn koherensiyasının qramatik və tematik şərtləri məfhumlarından
danışır.
Koherensiya terminini mətn yaradan məna əlaqəsi, mətnin semantik quruluşu kimi də başa düşmək
olar. Koherensiya əlaqəsini resipient çox vaxt mətndə olan koheziyanın ifadə vasitələrilə görür. Misal
olaraq məqsəd əlaqəsi, zaman əlaqəsi mətndə bağlayıcılar vasitəsilə öz əksini tapır. Lakin xüsusi ifadə
vasitələri olmayan əlaqələr də vardır ki, bu zaman koherensiya əlaqəsinin araşdırılması nisbətən çətinlik
törədir.
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Koheziya – mətn yaratmada məzmun deyil, forma vasitələridir. Mətn koheziyası mətn dilçiliyinin
əsasında duran mühüm bir məfhumdur və yazılı və ya şıfahi mətnin forma baxımdan bağlılığıdır. Bu
bağlılıq müxtəlif ifadə vasitələrilə, işarələrlə öz əksini tapır, məs., zaman formalarının, əvəzliklərin və ya
deyksisin işlənməsi ilə. Məhz buna görə koheziya mətnin daxili bağlılığını təmin edən koherensiyadan
fərqlənir. Dilçilikdə çox vaxt mətn koherensiyasını həm koherensiya, həm koheziya üçün ümumi anlayış
kimi qəbul edirlər. Hər iki vasitə mətndə cümlələr arasında semantik bağlılıq yaradır. Mətn dilçiliyinin bu
sahəsində ən dəyərli araşdırmalar tanınmış dilçi Wolfram Bublitzə məxsusdur. Halliday/Hasan dilçilərinə
görə isə koheziya mətn yaradan semantik əlaqələrdir ki, o mətndə cümlələrin bir-birilə sintaktik
bağlılığını təmin edir. Sırf bu əlaqə mətni söz və cümlə yığınından ayırmağa kömək edir.
Mətn bütövlüyündə haqqında danışılan hər hansı bir məlumata mətn daxilində yenidən müraciət
olunur. Mətn müstəvisində bu məlumatlar bir-biri ilə sintaksis vasitəsilə bağlılıq qurur. Latın dilindən
cohaerere – biri-birinə bağlamaq, bərkitmək və yaxud yapışdırmaq deməkdir. Koheziyanın ifadə vasitələri
çox vaxt məlumatın yenidən olduğu kimi, və yaxud nisbətən dəyişdirilərək istifadə olunmasına zəmin
yaradan sintaktik vasitələrdir. Koheziya yaradan vasitələr mətn dilçiliyi üçün yalnız ən azı ikidən çox
müstəqil cümləni bir-birinə bağladığı hallarda maraqlıdır.
Mürəkkəb sintaktik bütövlər, yəni bir sözlə ifadə etsək mətn, formal və semantik əlaqələrin
məzmundan ibarət möhkəm sistemə malikdir. Komponentlər arasındakı semantik məna əlaqəsini təmin
edən faktorla, komponentlər arasında struktur əlaqəni təmin edən tekstyaradıcı faktorlar bir-birilə sıx
əlaqədədirlər. Struktur planda tekstyaradıcı faktorlar mətndə cümlələr, komponentlər arasında koheziya
əlaqəsinin ifadə vasitələridir. Beləliklə, mürəkkəb sintaktik bütövlərin təşkilində, qurulmasında təkrarlar
(bura fonetik, morfoloji, leksik, əvəzlikli leksik, sıfır-elliptik, sintaktik təkrarlar), bağlayıcılar, zərflər,
determinatlar, xiazm, inversiya, deyktik elementlər, ellipsis kimi vasitələr önəm daşıyır. Məhz, bu
vasitələrin köməkliyi ilə ifadə olunmuş fikirlər kommunikativ funksiya daşıyır, resipient tərəfindən
qavranılır. [2, səh.97]
Nəticə etibarilə desək, mətnin formaca, strukturca qurulmasına koheziya, mənaca qurulmasına isə
koherensiya deyilir. Əslində bu terminlər ənənəvi qrammatikada forma və məzmun sözlərilə verilirdi. [3,
səh. 234]
Mətn bütövlüyündə koherenziyasız koheziya belə demək olarsa mümkünsüzdür. Koheziya
koherensiyaya məntiqi cəhətdən tabedir. Digər kateqoriyalar isə belə demək olarsa, ikinci dərəcəli
əlamətlərdir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Son dövrlər konseptual proseslər və mənaya verilən əhəmiyyətlə əlaqədar olaraq aparılan
tədqiqatlar nəticəsində, dil strukturlarının müstəqilliyi haqqında düşüncələrə əsaslanan yeni bir istiqamət
formalaşdı. Geniş koqnitiv potensialın təcrid olunmuş forması olan dil, istifadə ilə sıx əlaqəlidir.
Semantik, sintaktik, morfoloji və fonoloji strukturlar və kateqoriyalar konkret situasiyalar və hadisələrlə
bağlı biliklərimizdən yaranır. 70-ci illərdən başlayaraq semiotika, mətn dilçiliyi, praqmatika,
sosiolinqvistika və neo-ritorika generativ qrammatikanın bir-sıra fundamental müddəalarını təkzib edərək,
ilk növbədə semantik və praqmatik baxımdan generativistlər tərəfindən arxa plana qoyulan cəhətləri önə
çıxardı [2, s.11]. Koqnitiv dilçilik tərəfdarları dili ilk növbədə informasiyanı qurmaq, hazırlamaq və
ötürmək vasitəsi kimi görürdülər.
Hələ XVIII əsrdə italyan mütəfəkkiri C. Viko metonimiyanı ritorik fiqurlar sırasında, daha dəqiq
desək troplar sırasında dəyərləndirərək onu mühüm konseptualizasiya vasitəsi hesab etmişdir. Vikonun
fikrincə tropların uşaq dilində istifadə ardıcıllığı onların bəşər tarixində yaranma ardıcıllığını əks etdirir.
Uşaqlar şeylərin adlarını bilmədikdə onları həmin şeylərin ən yaxın səbəb və nəticəsi ilə adlandırırlar [3,
s.99]. Məs: maşın əvəzinə “bi-bib” (maşın əvəzinə onun siqnal səsi) səsini çıxarmaqla yaranan metonimik
əvəzləmə kimi. Bu baxımdan konseptual metonimiyalar dilin mənimsənilməsi və onun inkişaf
mərhələlərinin müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Metonimiyaya yanaşma iki mövqedən – linqvistik və koqnitiv – olmuşdur. Koqnitiv yanaşma daha
çox metonimiyanın konseptual xüsusiyyətləri üzərində dayanmış, linqvistik yanaşma isə onun dildə
fəaliyyəti ilə maraqlanmışdır. Hazırda metonimiya üzərində tədqiqatlar onun dil və təfəkkür arasında
əlaqəsinə yönəlmişdir. C.Lakof və M.Consonun fikrincə metonimiya ilə bir-birinə bağlı olan vahidlər
eyni bir konseptual sahəyə aid olur. Klassik nəzəriyyədən fərli olaraq Lakof və Conson metonimiyaya
referensial funksiya şamil edirlər. Koqnitiv görüşlərdə metonimiya sadə dil ornamenti və ya ritorik fiqur
olmaqdan daha üstün keyfiyyət qazanır. Metonimik konseptlər gündəlik düşünmə, nitq və davranışın bir
hissəsini əks etdirir. Bu baxımdan onların dildə mövcudluğu təsadüfilik deyil, məhz sistemlilik nümayiş
etdirir [5, s. 37]. Metonimiya bir mənaya digər məna vasitəsilə istinad edir. Metonimiya hər yerdədir, o
bizim düşüncə tərzimizi və başqalarının düşüncəsinə təsirimizi formalaşdırır. Məna kommunikasiyanın
bütün formalarında tam olaraq müəyyən olunmamışdır. Metonimik təfəkkür daim bizə dil və digər
ünsiyyət formalarından məna çıxarmağa komək edir [6, s.197]. Məs: italyan dilində “İl Quirinale ha dato
il suo assenso al progetto di riforma delle istituzioni” dedikdə, burada “il quirinale” (hökümət evi) ifadəsi
ilə “İl Presidente della republica” (Respublikanın Prezidenti) nəzərdə tutulur. Lakin bu, nəzərdə tutulan
yeganə anlam deyildir. Göstərilən nümunədəki “il quirinale” anlayışı, həm də həmin məkanla bağlı digər
assosiasiyaları, bu məkanda olanların fəaliyyəti, oradakı şəxslər, onların cəmiyyətdəki rolu və ya
funksiyaları və s. haqda fikirləri əhatə edir. Məhz buna görə, koqnitiv dilçilik metonimiyaya hər şeydən
əvvəl konseptual funksiya və qavrama forması kimi baxır.
Digər tərəfdən klassik ritorikada sinekdoxa kimi nəzərdən keçirilən “bütövün hissəni” və ya
“hissənin bütövü” əvəzləməsi də koqnitiv dilçilər tərəfindən bir çox hallarda metonimiya kimi
qiymətləndirilir. Bu baxımdan M.Damiani konseptual metonimiyalara misal olaraq “fuga dei cervelli”
(beyin axını) nümunəsini gətirir. İş tapmaq və ya güzaranını yaxşılaşdırmaq üçün ölkəni tərk etməyə
məcbur olan “savadlı”, “hazırlıqlı” adamları göstərmək üçün işlədilən “cervello” (beyin) sözü təsadüfi
deyildir. Belə ki, “göz”, “qulaq”, “burun” və s. bədən hissələrindən fərqli olaraq məhz “beyin”in
metonimikləşməsinin səbəbi ölkədən getməyə məcbur olan insanların xarakterik xüsusiyyətini, onların
ağıllı, savadlı olmasını vurğulamaq üçün konseptuallaşmışdır [2, s.86]. Bu tip metonimik kateqoriyaların
əsasında biz düşünür və fəaliyyət göstəririk. Metonimik konseptlər bir şeyi başqa şeylə əlaqəyə görə
konseptualizasiya etməyə imkan verir. G.Radden özünün “The ubiquity of metonymy” məqaləsində
göstərir ki, metonimiya koqnisiya və dilə xas proses olub metaforadan daha geniş yayılmışdır. O bütün dil
səviyyələrində fəaliyyət göstərməklə ümumi konseptual fenomen kimi xarakterizə olunur. Bununla bağlı
metonimiya, insan təcrübəsi, perseptual və kultural seçimlərlə əlaqəli olub ümumi koqnitiv prinsiplərlə
tənzimlənir. Mertonimiyanın mahiyyətini göstərmək üçün Radden “idealized cognitive model”
(idealizasiya olunmuş koqnitiv model) anlayışında istifadə edir. Məs: “Let’s go to bed now” ifadəsi
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“yerinə getmək” “yatmağa getmək” mənasında başa düşülən sadə metonimik ifadədir. Buradakı
metonimik hədəf (target) bizim mədəniyyətimizə xas idealizasiya olunan ssenarini əks etdirir: insan
yatmaq istəyəndə ilk olaraq yerinə (yatağına) gedir, uzanır və yuxuya gedir. Bu ardıcıllıq haqqında
bildiklərimizi biz metonimiyada istifadə edirik, yəni ilkin hərəkətə istinad edərək digərlərini və xüsusilə
də əsas hədəf olan “yatmaq” aktını ifadə etmiş oluruq. Lakin Raddenin fikrincə metonimik interpretasiya
qeyri-səciyyəvi aktlara şamil oluna bilmir. Məs: çimərlikdə yatmaq mənasında “Let’s go to the beach”
ifadəsini işlətsək çox adam bunun “yatmaq” aktı ilə əlaqəsini başa düşməyəcək [ 1, s. 9-12]. Qeyd
olunanlar metonimiyanın təbiətini tam açmaq üçün kifayət deyil. Bir çox qeyri-linqvistik metonimiyaların
mövcud olduğun simvolizm, jestlər, ikoniklik sahələrini də bu baxımdan mühüm hesab etmək olar. Bizim
iybilmə və dadbilmə hisslərimizdə də metonimik assosiasiyalar mühüm rol oynayır. Məsələn: Britaniya
İşarə dilində “maşın” anlayışının işarəsini göstərən jest - sükanı döndərmək işarəsi - də metonimik
təfəkkürə aiddir.
Koqnitiv dilçilik görüşlərinə nəzərən metonimik təfəkkür hədsiz dərəcədə geniş yayılmışdır. Biz
daim metonimik düşünərək ətraf aləmdə olan sonsuz sayda informasiyaları sistemə sala bilirik. Gündəlik
təfəkkürümüzdə metonimiyanın olması dilimizdə və ifadə tərzimizdə də onun izlərini buraxır.
J.Littlemore qeyd edir ki, 1990-cı illərdən metonimiyaya diqqət artsa da kommunikasiya forması kimi və
ya diskursda ona həsr olunan kitablar elə də çox deyil. Metonimiyanın gündəlik nitqdəki rolu və
funksiyalarını nəzərə alsaq bu hal təəccüb doğurur. Metonimik ifadələrin referensial funksiyası diskursda
identifikasiyaya, sürətli kommunikasiya və ümumi biliklər əldə etməyə kömək edir. Metonimiyada
dolayılıq olduğundan o özündə evfemizm, hedcinq (yayınma) və qeyri-müəyyənlik əks etdirir. Onun dil
üçün təqdim etdiyi potensialın daxilində yumor, ironiya və digər dil oyunlarının izləri görünür.
Metonimiyanın incə strukturu digər tərəfdən onun interpretasiyasını çətinləşdirmiş, bəzən hərfi məna
metonimik, bəzənsə əksinə şərh olunmuşdur [6, s.1].
Son zamanlar dilçilikdə metonimiyanın müxtəlif növləri, funksiyası, kommunikasiyada,
mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə əhəmiyyəti və bu zaman yarana biləcək çətinliklərin növləri araşdırılmış,
onun müxtəlif ifadə vasitəsi kimi rolu (incəsənət, musiqi, film, reklam) təhlil edilmişdir [bax: 6; 7; 1].
Praqmatikada metonimiyanın rolunu K.Panther və L. Thounburg, Gibbs və Ruiz de Mendoza və s.lər
araşdırmışlar. Bu araşdırmalara görə metonimiya praqmatikada nəticə çıxarma prosesini sadələşdirməyə
xidmət edir [7, s. 22]. Metonimiyanın şifahi və yazılı dildə, o cümlədən işarə dili və digər ifadə
formalarında necə fəaliyyət göstərdiyini göstərmək üçün konseptual metonimiya nümunələri
araşdırılmalı, koqnitiv dilçilik perspektivindən paradiqmatik müstəvidə təhlilə cəlb edilməlidir.
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BƏDİİ ZAMAN VƏ MƏTN ZAMANI
Quliyeva G.M.
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Açar sözlər: bədii zaman, mətn zamanı, sonsuzluq, temporallıq, kontekstual zaman
Zaman sonsuzluqdan gəlib və sonzuzluğa gedir. Bu, zamanın bitmə nöqtəsinin yoxluğunu
göstərdiyi kimi, onun başlanma nöqtəsini də müəyyənləşdirməyin qeyri-mümkünlüyünü təsdiq edir.
Daim gələcəyə doğru hərəkətdə olan elə bir nöqtə vardır ki, insan onu əbədi olaraq irəli - gələcəyə
doğru hərəkət edən zamanın neytral nöqtəsi kimi qəbul edir və bu nöqtə də zamanı iki əsas hissəyə
bölür: keçmiş zaman və gələcək zaman. Məhz keçmişi gələcəkdən ayırmaq zəruriliyi şərti olaraq indiki
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zamanı qəbul etməyə zəmin yaratmışdır. Zaman daim irəli gedir və bu irəliləmə indiki zamanı göstərən
nöqtənin hərəkəti şəklində təzahür edir. «Axan eyni suya iki dəfə girmək olmaz» müddəası, axan
zamanın indisində iki dəfə yaşamağın mümkünsüzlüyünə də şamil oluna bilir. Real gerçəklikdə
müxtəlif hadisələr eyni zamanda baş verir. Yağış yağır, külək əsir, səki islanır, səkidə kimsə yeriyir,
kimsə yemək yeyir, kimsə oxuyur və s. və i.a. Sonsuz sayda bu cür hadisələr baş verir. Məkanın
hüdudları nəhayətsizdir, məkan daxilində olan canlı və cansız əşyalar sonsuzdur. Onlar müəyyən
məkan və zaman daxilində mövcuddur. Eyni zamanda baş verən hadisələrə həm bir-birindən təcrid
olunmuş, həm də onların hansısa toplusunun vəhdətdə, qarşılıqlı əlaqədə baxmaq olar. Hadisələrə
qarşılıqlı əlaqədə baxmaq, eyni zaman fasiləsində baş vermiş müxtəlif hadisələri canlandırmaq nitq
üçün səciyyəvidir. Bədii ədəbiyyatda eyni zamana qayıdış, eyni zamanda başlanmış hadisələrin təsviri,
onlar barədə məlumatın ötürülməsi özünü daha çox göstərir. Bu və bir sıra digər cəhətlər bədii zaman
anlayışını reallaşdırır.
Filoloji, o cümlədən də linqvistik tədqiqatlarda bədii mətnin temporal məsələlərinə, bədii zamana
həsr olunmuş tədqiqat işləri ötən əsrin ikinci onilliyində yer almağa başlamışdır. Əvvəlcə
M.L.Petrovski, V.V.Vinoqradov, A.Q.Seytlin, sonralar M.M.Baxtin, Q.Müller, V.Mats və başqaları bu
problemə müraciət etmişlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, V.Vinoqradov, M.Petrovski, A.Seytlin və bir çox başqaları bilavasitə
bədii zamandan deyil, mətn zamanından danışmış, problemə konkret mətn daxilində baxmışlar. Təhlilə
cəlb edilmiş mətnlər bir qayda olaraq, bədii əsərləri əhatə etmişdir.
Mətn dilçiliyinin sürətli inkişaf keçdiyi dövrdə, daha doğrusu, XX əsrin 70-80-ci illərində mətn
zamanı daha çox diqqət mərkəzinə çəkilmiş, zamana mətnyaratma vasitəsi kimi baxılmış, nəhayət, bəzi
tədqiqatçılar zamanı mətn kateqoriyası olaraq ayırmışlar. Onu da qeyd edək ki, mətn dilçiliyi bu günə
qədər mətn kateqoriyaları məsələsini həll edə bilməmiş, istər mətn kateqoriyasının izahlarında, istər
sayında, istərsə də təsnifində konkret nəticə əldə edilməmişdir. Mətn kateqoriyaları, ayrı-ayrı
tədqiqatçıların fikirləri nəzərə alınarsa, artmaqda davam edir və bu kateqoriyalar sırasında zaman da
qeyd olunur. İ.Qalperinə görə, mətnin zaman kateqoriyası kontinuum, retrospeksiya və prospeksiyanın
vəhdətidir [2, s. 84].
Zamanın mətn kateqoriyası kimi fərqli təqdimatları, eyni zamanda, mətnin hissələrinə, onun
yazılmasına, oxunmasına aid edilən zaman, həmçinin linqvistik zaman məsələləri elmi dövriyyəyə
“mətn zamanı”, “kontekstual zaman”, “obrazın zamanı”, “müəllif zamanı”, “oxucu zamanı”, “süjet
zamanı”, “hadisə və hadisələr zamanı” kimi anlayışların daxil olmasına səbəb olmuşdur.
Z.Y.Turayeva temporallığı mətn kateqoriyası hesab edir və onu zaman münasibətlərinin
ötürülməsinə xidmət edən, dil elementlərini əlaqələndirən, onları funksional və semantik cəhətdən
birləşdirən münasibətlər şəbəkəsi kimi təyin edir [12,s.86]. A.V.Bondarko isə mətn zamanından bəhs
edərkən semantik kateqoriyalar kompleksini ortaya qoyur. Bura temporallıq, aspektuallıq, taksis,
zaman lokallaşması və zaman ardıcıllığı (временной порядок) kimi kateqoriyaları daxil edir [4, s. 2425].
Ümumiyyətlə, temporallıq həm daha yüksək tərtibli, həm də mətnin müstəqil kateqoriyası kimi
təqdim olunur. Temporallıq zamanın dil vasitələri ilə əks etdirmək üçün təbii dildə istifadə olunan
qrammatik zamanı özünə tabe edən daha yüksək ranqlı kateqoriyadır [7, s. 36].
M.N.Levçenkoya görə, temporallıq mətnin müstəqil kateqoriyası olub öyrənilən mətnin bütün
eksplisit və implisit zaman göstəricilərini onların funksional və semantik ümumiliyinə əsasən əhatə edir
[6, s. 21].
Müxtəlifsistemli dillərin materialları əsasında temporallığı tədqiq etmiş İ.Tahirov onunla bağlı
elmi-nəzəri fikirləri özünün münasibət prizmasından keçirərək göstərir ki, “temporallıq zaman anlayışı
ilə əlaqədar olan hər bir şeyin müəyyən vasitə və üsullarla dildə ifadə edilməsidir. Həmin vasitə və
üsullar isə çox çeşidlidir. Belə ki, zaman anlayışı dildə şəkilçilər, sözlər, söz birləşmələri və cümlələrlə
ifadə oluna bilər” [7, s. 36].
Tədqiqatçılar obyektiv, qrammatik və bədii zaman arasında əlaqəni aydınlaşdırmağa çalışırlar.
Obyektiv və qrammatik zamanın təyin olunmasında fikir birliyi müşahidə edilsə də, bədii zaman və
mətn zamanına münasibətdə bunu söyləmək çətindir. T.İ.Deşerieva bədii zamanı “kontekstual zaman”
adlandırır [16, s. 112]. Kontekst mətnin götürülmüş, ayrılmış və ya oxunan, canlandırılan hissəsidir.
Yuxarıdakı nümunələrdə, qeyd olunduğu kimi, mətnin müxtəlif hissələrində və deməli, kontekstlərində
fərqli zamanlar hərəkətdədir.
Bəzi hallarda mətnin müxtəlif yerlərində eyni bir zaman, eyni bir məkan təsvir olunur. Məsələn,
Qan Turalının hekayəsində Gülgünün nəql etdiyi parçadakı “anam mənimlə Gülnürəni Şaxta Babanın
yanına apardı”, Şaxta Babanın hekayətindəki “Bir gün iki qızla anası gəldi: qızın biri balaca idi, o
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birisi böyük”, Nailənin danışığındakı “Qızlarımı götürüb apardım parka. Şaxta babaya şeir dedilər”
kontekstlərində zaman və məkan eynidir. Lakin bu kontekstlər hekayənin müxtəlif yerlərindədir.
V.V.Sıçkovun fikrinə görə, bədii zaman linqvistik (qrammatik və leksik) zamanı, mətn zamanını
(bədii aləmin daxili zamanı, obrazın zamanı) və ekstralinqvistik amilləri (müəllif zamanı və oxucu
zamanı) özündə birləşdirir [8].
Q.A.Zolotova, P.K.Onipenko, M.Y.Sidirova bədii zamanı mətn zamanı ilə eyniləşdirir. Onlar
belə hesab edirlər ki, mətn zamanı orada təsvir olunan hadisələrin zamanıdır [9, s. 23]. Təbii ki, bu
halda mətn zamanı həmin mətndə təsvir olunan müxtəlif hadisələrin zamanları toplusu olur. Əslində,
«bədii zaman» dedikdə zamanın müəyyən anı, məqamı nəzərdə tutulmamalıdır. Burada fərqli zamanlar
mövcuddur. Bədii mətn «dəyişkən və axıcı» olub «hərəkət əlaməti»nə malikdir.
“Mətn zamanı” və “bədii zaman” anlayışlarını bir-biri ilə müqayisə etdikdə həm “mətn” sözünün,
həm də “bədii” sözünün daşıdığı terminoloji mənanı nəzərdən keçirmək lazım gəlir. Mətn mürəkkəb bir
tamdır. Janr və funksional üsluba aidlik baxımından müxtəlif mətnlərdən danışmaq olar. Elmi məqalə,
texnikanın müəyyən sahəsinə aid təlimat da mətn kimi qəbul oluna bilər. Lakin bu cür mətnlərdə
zaman, əksər hallarda fakültətivdir. Lakin bədii yaradıcılıq nümunələrində zaman və məkan aparıcıdır.
Çünki bədii əsərlərdə müxtəlif hadisələr təsvir olunur. Hekayə, novella, povest, roman janrlarında
müəllifin nəql etdiyi hadisələr zaman və məkan çərçivəsində baş verir. Bu hadisələrin əksəri bir-biri ilə
bağlanır. Lakin mətn daxilində elə hadisələr də olur ki, onlar mətnin bir yerində açılıb qapanır və orada
da qalır. Müəllifin və ya onun yaratdığı personajın bu hadisəni nə üçün nəql etməsini istənilən halda
izah etmək mümkün olsa da, ümumi mətndə bu hadisənin rolu vacib əhəmiyyət daşımır.
Bədii mətn zaman münasibətlərini ifadə edən nitq kateqoriyaları ilə reallaşır.
“Bədii zaman” terminini ilk dəfə D.S.Lixaçev istifadə etmişdir. N.F.Rjevskaya, Z.Y.Turayeva,
T.A.Andreyeva, Y.A.Stetsenko, E.F.Volodin, V.L.Spivak, N.V.Bruskova, Y.M.Mixaylova,
Y.V.Rjevski, Y.P.Tırnovetskaya, N.S.Kuznetsova, O.V.Davıdova, N.Q.Bulayeva və başqaları bədii
zamanla bağlı araşdırmalar aparmışlar.
Bu tədqiqatçılar bədii zamanın şərtiliyinə, onun real zamana uyğun gəlmədiyinə diqqəti cəlb
etmişlər. “Hansı dərəcədə realistcəsinə və gerçək təsvir edilməsindən asılı olmayaraq bədii əsərdəki
aləm onu yaradanın, müəllifin yaşadığı real gerçəkliklə eyniyyət təşkil edə bilməz” [10, s. 403].
Deməli, bədii zaman real zamandan fərqlidir.
Z.Y.Turayeva bədii zamanı müəllifin, oxucunun və personajların qəbul etdikləri “süjet zamanı”
adlandırır [3,s.14]. Müəllifin fikrinə görə, bədii zaman temporallıq funksional-semantik sahəsi ilə üstüstə düşmür. Funksional-semantik kateqoriyadan fərqli olaraq, bədii mətnin kateqoriyaları öz
strukturunun nüvəsində qrammatik kateqoriyalardan istifadə etmir.
Temporallıq kateqoriyasının nüvəsi feillərin növ və zaman formaları sistemidir. Bədii zamanın
formalaşmasında isə dominant leksik sistem, üslubi vasitələr və kompozisiyadır.
Bir sıra tədqiqatçılar bədii zamanla süjet zamanını ayırırlar, süjet zamanını bədii zamanın bir
komponenti hesab edirlər. Süjet zamanı verilmiş süjetdə zaman ardıcıllığı ilə baş verən hadisələr
çoxluğudur. Buna müvafiq olaraq bədii zamanın ikinci struktur komponenti fabula zamanıdır. Bu,
fabulaya daxil olan hadisənin zamanıdır. Fabula zamanı real zaman kimi axır, lakin onun surəti olmur.
Nəticədə hadisələrin baş verməsinin real ardıcıllığı ilə onların təsvirinin davamiyyəti üst-üstə düşmür.
Mətnə retrospektiv və prospektiv fraqmentlərin daxil edilməsi, zaman sıçrayışları fabula zamanını süjet
zamanına çevirmək üsuludur.
Bəzi tədqiqatçılar bədii zamanı süjet və süjetəqədərki zamana bölürlər. Süjet zamanı əsərin süjet
xəttinin reallaşdığı zamandır. Onun başlıca xüsusiyyəti əsərin müəllifinin əsas ideyasını
reallaşdırmaqdır. Süjetəqədərki hadisələrinin baş verdiyi zamandır. Bu zamanda əsərin süjet xəttində
inkişaf edən hadisə və münasibətlər nisbi tamamlanmış olur [10, s. 11].
Yuxarıda nümunələr verdiyimiz hekayədə süjetəqədərki zaman Nailənin, Elmanın, Şaxta babanın
doğulması, Nailənin və Elmanın eyni kənddən və qohum olması, Şaxta Babanın məktəbi bitirib
İncəsənət Universitetinə daxil olması kimi hadisələrin zamanıdır. Süjet zamanı isə Nailənin, Elmanın
boya-başa çatması, evlənməsi, Şaxta Babanın universiteti bitirib Nailənin yaşadığı əyalətə təyinat
alması, orada işləməsi, Yeni il ərəfəsində parkda Şaxta Baba qismində çıxış etməsi, nəhayət, şəklin
çəkilməsi, Elmanın yoldan çıxarılması, Elmanın Şaxta Babanı və Nailəni öldürüb həbs edilməsi,
uşaqların böyüməsi zamanlarıdır.
Bədii zaman real zamanın müxtəlif həcmdə, miqyasda, fərqli nöqteyi-nəzərdən təqdimatı
olmaqla yanaşı, gerçəkliyin bədii təsvirinin özünəməxsus cəhəti, həmçinin mətnin qurucu elementidir
[14, s. 195].
N.A.Nikolina isə belə hesab edir ki, bədii zamanı əsərin estetik gerçəkliyinin, daxili aləminin
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təşkili üsulu, müəllifin dünya mənzərəsinin inikası ilə onun müəllif konsepsiyasını həyata keçirməklə
əlaqədar obrazdır [15, s. 122].
M.N.Levçenko bütün zaman növlərinin münasibətləri iyerarxiyasında bədii zamanın yerini
müəyyənləşdirərək yazmışdır: “Bədii zaman (müəllif zamanı və personajların zamanı) ideal aləmə aid
olub yazıçının dil zamanının (qrammatik, leksik və mətnin digər zaman xarakteristikaları) köməyi ilə
yaratdığı, insanın emosiyaları (perseptual zaman), cəmiyyətdəki sosial mövqeyi (sosial zaman)
qavradığı zamandır. Bədii zaman obyektiv aləmin real zamanını obrazlı əks etdirir, fərdi zamanlar
çoxluğunun cəmlənməsindən törəyir” [6, s. 32].
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Нет единого мнения по поводу определения суждений и его членов. Есть два соображения
при определении логического суждения. Первое мнение состоит в том, что суждение
воспринимается как акт восприятия, и вещь имеет определенные общие черты. Предмет несет
смысл логического субъекта, а особенность несет смысл логического предиката. Суждение
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показывает есть ли определенный признак, качество, характер и т. д. в предмете и событии или
нет. Суждение находится в подтверждении и в отрицании. Предмет и предикат выражены в
грамматическом субъекте и предикате.
Согласно второму мнению, суждение рассматривается относительно того, кто что говорит;
логический субъект и предикат выражаются любым членом предложения. Само суждение
содержит определенную информацию. Имеются три типа суждения: суждение-информация,
суждение-вопрос, суждение-восклицание. Два типа суждения, суждение-восклицание и суждениевопрос едва ли приняты большинством исследователей. Они могут действовать как суждение,
только выражены риторической формой. Подобно тому, как мысль развивается и выражается
понятным языком, суждение как форма мышления зависит только от развития языковой формы.
Есть две точки в отношении между суждением и предложением. Некоторые исследователи
считают, что суждение в любом предложении не обязательно. Они делят предложения на две
группы: те, в которых суждение, и те, в который их нет. В азербайджанском языке декларативное
предложения выражает суждение по смыслу. Нет суждений в восклицательном, вопросительном и
императивном предложениях. Задача вопросительного предложения не информировать, а
ответить. Такие предложения не подтверждены и не опровергнуты.
На уровне современного развития лингвистики и логики трудно утвердить о связи между
суждением и предложением. Эксперты по логике обвиняют лингвистов в решении проблемы
предложения и суждения (Кабалоева, 2012, 238). По мнению их, вопрос об отношении суждения и
предложения давно привлекает внимание как логиков, так и лингвистов. Логическая наука в этом
вопросе осложняется тем, что среди лингвистов нет единого мнения относительно определения
ряда вопросов, касающихся изучения предложений, в том числе их типов» (Мышление и язык.,
1957, 277).
Поскольку предложение основано на суждении, каждое суждения определенно находится
внутри предложения. Вне предложение нет суждения.«Суждение в предложении приобретает
богатство и жизненную силу. В то же время эти эмоциональные и непримиримые различия в
семантике предложения не относятся к общему контексту высказываемого предложения. Они
воспринимаются и действуют как чувство суждения, как личная окраска» (Axundov, 1979, 87). Это
также показывает близкую связь между суждением, которое является категорией мышления, и
предложением, являющий языковой категорией. Предложение и суждение не идентичны. Как и в
отношении понятия и слова, между ними есть несколько отличий: 1. Так же, как суждение не
может существовать без предложения, существуют предложения, которые не выражают суждения.
В.В. Виноградов показывает, что предложение не может существовать вне суждения.
Предложение является формой суждения и его выражения. Если суждение выражено в
предложении, это не означает, что каждое предложение выражает суждение. Граница
предложения шире, чем суждения. Есть предложения, которые не выражают суждение.
Вопросительные и восклицательные предложения, повелительные предложения, одночленные
предложения не выражают никакого суждения сами по себе. 2. «Как и во все категории
мышления, суждение универсально, хотя его выражение является национальным, и каждый народ
выражает один и тот же суждение на своем языке» (Rəcəbov, 1993, 95). Например: на
азербайджанском: «O gözəl qızdır», на русском: «Она красивая девушка», на английском: «She is a
nice girl», как мы видим у них разное созвучие и выражения. Но хотя эти предложения звучат поразному, они утверждают одно суждение - красоту девушки. 3. Определенное суждение, даже
отдельно взятое суждение может быть выражено в определенном языке разными предложениями:
во всех языках в синтаксической структуре есть синтаксическая синонимия. Например, суждение
– «Это хорошая девочка» можно выразить предложениями: «Личность этой девушки хорошая»,
«Эта девушка добрая» и так далее. 4. «Существуют серьезные различия в структуре предложения
и суждения, а также в количестве членов предложения и суждения. Есть три элемента суждения;
субъект, предикат, связующий. Субъект является предметом суждения, а предикат показывает
подтверждения или опровержения чего-либо; связующие определяет, принадлежит ли суждение в
предикате субъекту суждения или нет» (Мышление и язык. 1957, 71). В предложении основные
члены предложения – это субъект, предикат (основные члены предложения), определение,
дополнение, обстоятельство (второстепенные члены предложения). В суждении нет членов,
соответствующих определению, дополнению, обстоятельству (Бенвенист, 2002). Хотя субъектные
и предикатные элементы суждения соответствующим образом сопоставлены с членами
предложения, между ними есть существенные различия. 5. Предложение может варьироваться в
зависимости от формы, даже если предложение соответствует суждению. Например, «Ковер
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соткан» - слово «ковер» в предложении это субъект, слово «ковер» не может быть предметом в
этом предложении, потому что ковер не работает, над ним работают. 6. Даже простое
предложение может иметь несколько суждений. Например, «Все дети, кроме Салима, пришли на
урок» - в предложении есть два суждения: во-первых, «все дети пришли на урок», а во-вторых,
«Салим не посетил урок».
Таким образом, эти признаки не исключают взаимосвязи между суждением и
предложением, даже если они отличаются. Эта связь также основана на единстве языка и
мышления.
Есть два момента в вопросе соотношений о суждении и предложении. Некоторые
исследователи считают, что любое предложение может быть выражено через суждение, а
предложение может не выражать суждения. Некоторые авторы (Акимова, 2012), которые
принимают этот постулат, стремятся устранить сомнения относительно вопроса и императива, а
также одночленных предложений.
Некоторые считают, что суждение не может быть в любом предложении. Те, кто принимает
суждение как отдельное и универсальное, проводят различие между предложениями,
выражающими суждение, и предложениями без суждения. Так, Гегель пишет: «Суждение
отличается от предложения, в последнем есть определение субъектов, нет общности в ситуации,
другого движения в отношении друг друга, и так далее (Гегель. 1929). Гегель утверждает, что в
предложениях, таких как «Я хорошо спал» и «Цезарь родился в Риме», нет суждения.
Если мы сравним их взгляды на отношение между суждением и предложением, мы увидим,
что односторонний подход к суждению и предложению показывает себя. В первом случае
предложение рассматривается как познавательный акт, но одним из его аспектов является
формирование мнения. Из этого можно сделать вывод, что если есть суждения, оно должно быть в
предложении или наоборот. В последнем случае психическое и коммуникативное содержание
предложения категорически соблюдается. Если это отношение находится на переднем плане,
можно определить только общие и индивидуальные отношения как акт мысли. Если предложение
имеет прямую коммуникативную цель, считается, что оно не выражает суждения. Например, «Я
хорошо спал» или «Вчера пришла моя сестра».
Конечно, важно признать, что оба аспекта не соответствуют требованиям языка и логики.
Многие ищут способы доказать логические и языковые категории, особенно связь между
суждением и предложением. Прилагаются усилия, чтобы найти тенденцию, которая устранит
прямую связь между ними. Однако эта проблема ограничена путем решения конкретных
вопросов, связанных с определенными типами суждений и предложений.
Одним из наиболее интересных вопросов, касающихся языка и логического мышления,
является соотношение логического и грамматического субъекта и предиката. Сложность состоит в
том, что суждение и их члены не имеют общего определения. Основными точками являются: два
основных определения логического суждения. Во-первых, суждение рассматривается как
познавательный акт, в котором у субъекта есть что-то общее. Если предмет является содержанием
логического субъекта, а признак может быть правильным или неправильным содержанием
субъекта и предиката. Считается, что субъект и предикат выражены в виде грамматического
субъекта и предиката. Во-вторых, суждение определяет, что субъект выражает соответствующие
отношение по какому-либо поводу, а предикат суждения рассматривается как «активная»
категория, означающая, что субъект и предикат могут выражаться любым членом предложения.
Вторая концепция логически интерпретируется как психологическое суждение, как это было
в прошлом веке, потому что сейчас оно рассматривается под этим именем в зарубежной
лингвистике. Признаки, соответствующие в взаимосвязи языка с логическим мышлением, словом
и выражением, предложением и суждением, логическими и грамматическими категориями
изучают тенденцию логической металингвистики, а различие между соответствующими
категориями языка - психологическая металингвистика.
Если мы заменяем слова знаками, у нас будет краткий перевод, охватывающий лишь
небольшое количество идей. Эдвард Сепир отметил, что миры, в которых живут разные общества,
являются отдельными мирами, использующими разные ярлыки. Сам язык делит реальность на
членов и человек контролируется определенным языком. Реальный язык построен на языковых
нормах данного общества.
В своих экспедициях по изучению индуистских языков он смотрел на язык индейцев хопи.
Если европейские языки различаются по форме и составу, в хопи нет никаких разниц. Чтобы
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использовать ведро воды и кусочек мяса, они используют слово, которое воплощает эти понятия.
Точно так же они не абстрагируют количество из фактов и предметов.
На самом деле грамматика и логика не отражают материальную реальность. Они
характеризуются по-разному в зависимости от структур языков разных народов мира. Иными
словами, логика и грамматика для каждого языка напрямую зависимо от ментального мышления и
культурного мировоззрения народов.
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BAŞLIQ VƏ BAŞLIQALTILAR MƏTN VAHİDİ KİMİ
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Açar sözlər: başlıq, başlıqaltı, mətn, polifunksionallıq, ambiavalent, mikrokontekst, metamətnlik
Mətn kimi, başlığın da məna, informasiya və semiotik əlamətləri vardır və bu əlamətlər mətni qavrama
prosesinin başlanğıcında, prosesin özündə və bu prosesin sonunda üzə çıxır. Başlığın mətnlə, onun
kateqoriyaları ilə bağlılığı, məna sərhədinin hərəkətliliyi, çoxformalılığı və çoxtipliyi onun təyin olunması ilə
əlaqədar müxtəlif mübahisəli məqamlar doğurur. Qeyd edilən cəhət başlığa fərqli aspektlərdən yanaşma
tələbini ortaya atır.
Bir tam daxilində elementlər arasındakı qarşılıqlı təsirin xüsusiyyətlərini göstərən struktur model
sinxroniyaya xas olan statikliyi aradan qaldırmağa əsas verir [2, s.58]
Başlıq termininin tərifinin qrafo-semantik modelləşdirilməsi alqoritmi beş addımdan ibarətdir: 1)
təriflərin komponent təhlili; 2) komponentlər üzrə təhlil; 3) bütün seçmə üzrə sahələr üzrə əsas əlaqələrin
tapılması; 4)təhlil nəticələrinin qrafik şərhi; 5) alınmış modelin şərhi [2, s.63].
Z.Y.Turayevaya görə “başlıq linqvistik planda mətnin adı, semiotik planda mətnin birinci işarəsidir [6,
s.53]. Burada linqvistik plan, semiotik plan, mətnin adı, mətnin birinci işarəsi anlayış vahidləri vardır.
Başlıq bütün əsərin və onun oxunma üsulunun miniatür təsviri, bəzən isə oxucunun mənəvi mövcudluq
üsuludur. Əsərin miniatür təsviri, oxunma üsulunun təsviri, oxucunun mənəvi mövcudluq üsulu tərifin struktur
komponentləridir [1,s.19]. Qeyd edilən üsulla başqa təriflərdən də müvafiq anlayış vahidləri seçilir.
Komponent təhlilinin sonrakı prosesində təyin edilmiş vahidlərin əhəmiyyətli iyerarxik ardıcıllığı qurulur.
Qrafosemantik metodla modelləşdirmənin komponent təhlilinin spesifik xüsusiyyətləri vardır.
Filologiyada sahə haqqındakı təsəvvürlərdən fərqli olaraq, yaradılan sahənin məna blokları daxili homogendir.
Sahənin məzmun təsvirində makrosahə, mikrosahə, nüvə uzaq/yaxın periferiya kimi anlayışlar istifadə
olunmur. Formalaşdırılmış sahənin tərkibinə təhlil prosesində ayrılmış və mənə ümumiliyi olan komponentlər
daxildir. Bu komponentlər əhəmiyyətinə görə deyil, daha kiçik əsaslara görə diferensasiya olunur. Müstəqil
sahələri ayırmaq üçün statistik göstəricilər əsas götürülür. “Başlıq” termininin potensial anlayış sahəsində mətn
konseptinin müəllif şərhi, müəllif məqsədi, müəllif niyyəti, müəllif münasibəti, müəllif intensiyası, müəllifin
dünyagörüşü, müəllif üçün əsas olan, müəllif baxımından mətn üçün əsas olan kimi komponentlər və bunlar
“müəllif”lə bağlı ümumi anlayış təbiətinə malikdir. Nəticədə “müəllif və müəllif proyeksiyası bloku” alınır.
Başlıq anlayışının təyini prosesində “mətnlə əlaqə” ifadə yüksək tezliklə istifadə olunur. Başlıqla mətnin
bir-birinə qarşılıqlı aidliyi çox zaman qeyd edilir. Məsələn, başlıq əsərdən ayrılmazdır, başlıq mətnin ilk
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işarəsidir, başlıq mətnin bir hissəsidir, başlıq mətnin komponentidir, başlıq mətnin digər hissələri ilə bağlıdır,
başlıq mətnin final-sonluq kompleksinin tərkib hissəsidir və s. Deməli, başlığın tərifində onun mətnlə əlaqəsi
mühüm anlayış sahəsini təşkil edir.
Başlıq mətnin ilk tərkib elementi, ilk işarəsi, ilk informasiyasıdır. Hər bir mətn oxucu və ya adresat
üçün nəzərdə tutulduğundan adresata ilkin təsir ilkin informasiya ilə verilir. İlkin informasiya əsərin ilk
işarəsindən yaranır. Birinci işarə deyəndə təcrid olunmuş bir qrafem və ya bir rəqəm nəzərdə tutulmur. Mətnin
müxtəlif növləri və tipləri vardır. Bu cəhətdən fərqli mətnlərdə ilkin və ya birinci işarə daha tutumlu
informasiya, məzmun daşıyan işarədir. İlkin işarə adresatın birinci qəbul etdiyi işarədir. Qəzet məqaləsində çox
zaman bu işarə məqalənin adıdır. Məqalənin ənənəvi strukturu “başlıq+mətnin əsas korpusu+müəllif (və ya
müəllifin adı; adı və soyadı; ləqəbi və s.)”. Adresat vizual olaraq bu üç komponenti görür. Nəşr və çap
imkanları bu üç əsas komponenti ayırmağa zəmin yaradır. Bunun üçün şriftin ölçüsü, rəngi və digər kursiv
(ayırma) formalarından istifadə olunur. Ənənəvi strukturu əsas götürsək, adresat ilk olaraq başlığı oxuyur.
Mətnin əsas korpusu həcmcə böyük olduğundan əvvəl oxunmur və ya göz bu hissədəki informativ vahidləri,
demək olar ki, tutmur, ayırmır. Nəticədə vizual görmə prosesində mətn korpusundan beyinə dərktemə
məqsədli məlumat ötürülmür. Strukturu qapayan üçüncü element müəllifdir (adresant).
Başlıq həm mətndaxili vahiddir, həm də mətndən ayrılandır. Başlıq ambivalent səciyyə daşıyır. O, həm
mətndir, həm də mətnin hissəsidir. Başlıq semiotik təşkil olunur. Bu vahid tam əsərin mətni barədə
düşünməyə, onu şərh etməyə əsas verir. Başlığın ilkin məzmununu dərk etmiş oxucu bu məzmun əsasında
əsərin tam məzmununa nüfuz etmək istəyir. Başlıq oxucuda müəyyən ideya oyadır. Həmin ideya yaradıcıdır.
Oxucunun fərziyyə və proqnozlarını özündə birləşdirən ilkin yaradıcı ideya, ilkin yaradıcı təkan əsər
oxunduqca budaqlanır, dəyişir, genişlənir, bəzi istiqamətlərdə sıxılır. Oxucunun yaddaşı və emosional
təəssüratı əsər oxunduqca fəallaşır. Deməli, başlıq əvvəlcə oxucunun təəssüratını oyadır, sonra onu hərəkət
etdirir. Yaradıcı tənqidi reproduktiv təfəkkür əsəri obrazlar, başqa mənbələrdən gələn təsəvvürlər, həmçinin
şəxsi təcrübə və şəxsi ideyalarla qavramağa zəmin yaradır. Bu halda bədii əsərin başlığı əsəri mətn-primitivdən
başlayaraq fərdi açmaq üçün katalizator və ya fəallaşdırıcı rolunu oynayır. “Mətn başa düşmə, anlama
prosesini idarə edir. İdarəetmə mətnin ilk dərk olunan vahidlərindən başlanır. Adresatda sonrakı məzmunu
proqnozlaşdırma təyinatı yaranır” [6, s.99].
Başlığın mətnin semantikasını təqdimetməsi təriflərdə başlığın müxtəlif informasiyaları ötürməsi ilə
bağlı aşkarlanır. Semantik dominant, əsas fikir, əsas ideya, mətnin mövzusu, mətnin informasiyası və mətnin
məzmunu barədə informasiya, eləcə də yekunlaşdırma, əsas mövzunu açma, mövzu və problemi təqdimetmə
kimi ifadələr başlıca şamil edilir. Başlıq oxucuya təsir vasitəsidir. Başlığın şərhində oxucu seçimi, oxucu ilə
əlaqə, oxucu ilə əlaqə yaratmaq, potensial adresata yönəlmə, diqqəti cəlbetmə kimi ifadələr geniş istifadə
olunur.
Maddi-qrafik tərtibat da başlıq üçün vacib əlamətlərdən sayılır. Başlıq mətndən seçilir, tam mətndən
ayrı yazılır, başlıq kursivlə verilir, başlıq mündəricata daxil olunur və s.
Başlığın kompozisiya funksiyaları müəyyən anlayış sahəsini yaradır. Başlıqda kompozisiya fəallığı
vardır, başlıq mətnin qurulmasına, onun süjet təşkilinə təsir göstərir. Başlıq semantikasının prosesuallığı
mənanın, məzmunun tədricən açılması, başlıq mənasının mətnin oxunması ilə bağlılığında aşkara çıxır.
Başlıq polifunksional elementdir. Bu funksiyalar başlığın və onun adlandırdığı mətnin məzmun planı ilə
sıx bağlıdır. Başlığın informativlik, giriş, attraktiv funksiyaları məzmun planına aiddir. Reklam-ekspressivlik
funksiyası, əlaqəyaratma funksiyası, təhrik funksiyası adresatla bağlıdır. Başqa mətnlərlə əlaqə metamətn
funksiyaları və emosional-ekspressiv təbiəti vardır. Başlıqda məzmun sıxılır, onda intertekstuallaqı və
metatekstuallıq vardır. Başlıq bir mətnin başqa mətnlərlə əlaqəsini ifadə edə bildiyi kimi, mətnin daxili
hissələri arasında əlaqəni də göstərir. Metamətnlik çox zaman bir mətn çərçivəsindən kənara çıxma ilə
mümkünləşir. Məsələn, Füzulinin “Leyli və Məcnun” başlığı eyni adlı bütün əsərlərlə bağlılığı aşkarlayaraq
başlığın metamətn cəhətini açır. Eyni zamanda, bu ad iki aşiq arasında bir eşq hekayəsi kimi, “Tristian və
İzolda”, “Romeo və Cülyetta”, “Əsli və Kərəm”, “Xosrov və Şirin” mətnləri ilə metatekst bağlılığı yaradır.
İntertekstuallıq və metatekstuallıq adlandırılan və başqa əsərlərə aidlik prizmasından öyrənilir. Bu xüsusiyyət
başlığa xasdır. Bəzən eyni bir mətn metamətn kimi təqdim olunur. K.Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” əsərində
üç fərqli mətn vardır. Bunlardan biri müəllifin yaşadığı zaman, məkan və buradakı hadisələrlə bağlıdır, ikincisi
Dədə Qorqud, üçüncüsü Xətai dövrüdür. Bu üç mətn bir-biri ilə birləşərək bir mətn yaratmışdır. Nəticədə
intertekstuallıq və metatekstuallıq vəhdət yaratmışdır. Əsərin başlığı “Yarımçıq əlyazma” hər üç mətn və
onların tamından formalaşan mətnlə əlaqəlidir.
Bədii əsərin başlığı və başlıqlar kompleksi nisbi avtonom struktur, funksional və semantik vahidlərdir.
Başlıqlar mətnin əsas hissəsindən ayrılmaqla, eyni zamanda, əsərin məzmununun adekvat başa düşülməsi və
parçalanması (seqmentasiyası) üçün əhəmiyyətli mətn hissəsidir. Başlıqları həm mətndən ayrılıqda, həm də
mətnin tərkib hissəsi kimi tədqiq etmək lazım gəlir.
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Başlığın az işlək olan anlayış sahələrinə “müəllif və müəllif proyeksiyası”, “başlıq güclü mövqe kimi”,
“dil sistemi ilə əlaqə”, “çoxmənalılıq” aiddir. Yuxarıda qeyd olunan bütün anlayış sahələri “başlıq” termininin
anlayış sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsində iştirak edir. Beləliklə, “başlıq” termininin əsas anlayış sahələri
aşağıdakıları əhatə edir: 1)mətnlə əlaqə; 2)mətnin semantikasının təqdimatı; 3)oxucuya təsir; 4)maddi-qrafik
tərtibatı; 5)başlığın kompozisiya funksiyaları; 6)başlıq semantikasının prosessuallığı; 7)başlığın funksiyaları;
8)başlığın emosional-ekspressiv təbiəti; 9)məzmunun sıxılması; 10)intertekstuallıq və metatekstuallıq;
11)başlığın mətndən avtonomluğu; 12)axıma prosesini idarəetmə; 13)başlığın fərdi-yaradıcı təbiəti;
14)başlığın mətnlə deyktik əlaqəsi; 15)mətnin kateqoriyaları ilə əlaqə; 16)başlıq kompozisiya elementi kimi;
17) müəllif və müəllif proyeksiyası; 18) başlıq gücü mövqe kimi; 19) dil sistemi ilə əlaqə; 20) çoxmənalılıq.
L.S.Vıqotskinin verdiyi tərifdə “mətnin semantikasının təqdimatı ilə “başlığın kompozisiya funksiyası”
sahələri əlaqələndirilmişdir. Mövcud təriflərlə bu cür yanaşma sahələrarası əlaqələrin müxtəlif mümkün
variantlarını aşkara çıxarmağa əsas verir. Hər bir tərifdə belə əlaqələr vardır. Başını anlayışlar sahəsi sistem
təşkil edir. Bu sistemin mərkəzi elementləri “başlığın mətndən avtonomluğu”, “başlığın kompozisiya
funksiyaları” və “mətnlə əlaqə” komponentləridir. Qeyd olunan komponentlər daha çox əlaqəyə malikdir.
Başlığın avtonomluğu, yəni mətndən ayrı olması onun əsas göstəricilərindən biridir. Komponent “maddiqrafik tərtibat” bloku ilə güclü əlaqəyə malikdir. Başlığın kompozisiya müstəqilliyi vardır. “Başlıq mətndən
yuxarıda durur, ondan yəni mətndən müəyyən məsafə ilə ayrılır. Bu, başlığa müstəqil nitq vahidi kimi mövcud
olmağa imkan yaradır” [4, s.34]. Başlığın mətndən ayrı, avtonom olması, mətndən yuxarıda, üstdə yerləşməsi
onu diqqət mərkəzinə çəkir. “başlıq, eləcə də epiqraf güclü mövqe tutur. Mətnin korpusu ilə müqayisədə onlar
oxucunun diqqətini cəlb edən mövqedə olurlar [5, s.52]. Oxucunun diqqətini cəlb etmək oxucuya təsir
komponenti və ya anlayış sahəsinə daxildir. “Başlıq mətnlə müqayisədəki güclü mövqeyi oxucunun diqqətini
mənaca güclü məqamlara cəlb etməyin effektiv vasitəsidir” [6, s.13].
Başlığın avtonomluğu “mətnlə əlaqə” komponenti ilə rabitə yaradır. Bir tərəfdən, avtonomluq,
əlahiddəlik qeyd olunursa, digər tərəfdən, mətnlə rabitədən söhbət açılır. Bu, ilk baxışdan, ziddiyyət kimi
özünü göstərir. Lakin başlığın mətndən ayrı durması onun mətnlə əlaqəsini istisna etmir. Başlıq mətnin adıdır.
Nominasiya prosesinin özü mahiyyətə, məzmuna, vacib əlamətlərə əsaslanır. “Başlıq üzərində düşünün.
Adətən, o, şeirin özü ilə sıx bağlıdır [7, s.36]. Başlığı mətnsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Mətn
yoxdursa, başlıq ola bilməz. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, başlıq ikili xüsusiyyətə malikdir. Başlıq həm
müstəqildir, həm də mətndən asılıdır. Lakin onun vacib xüsusiyyətlərindən biri mətndən ayrı durmaqdır.
Başlıq oxucunu əsərdəki aləmə daxil edir, mətnin əsas mövzusunu, süjet xəttini, başlıca münaqişəsini,
qəhrəmanını, dərində gizlənmiş obrazını, hadisələrin yerini və s. bildirmək imkanına malik ola bilər. Təbii ki, başlıq üçün
bütün bu sadalanların bir başlıq vasitəsilə reallaşdırılması mümkün deyildir. Deməli, hər bir başlığa fərdi şəkildə
yanaşmaq lazımdır. Başlıq formaları müxtəlif və rəngarəngdir. Məsələn, ingilis dilində: "After the Storm",
"Afterbirth", "Aftermath", "Andromeda", "The Anglo-Saxon", "The Apostate", "The Apple Tree", "The
Apprentice", "Ashes", "Ashes to Ashes", "The Awakening", "Bad Company", "The Beach Party", "Lost

and Found", "The Lottery", "Love", "Luck", "Mcintosh's Chute", "Medicine Man", "Memphis",
"Milk", "The Miracle", "Missing", "Moon", "The Mother", "The Mother Stone", "The Mouse",
"Muse", "Neighbors" və s.; Azərbaycan dilində: “Şeyx Sənan”, “Peyğəmbər”, “Qətl günü”, “Bir gəncin manifesti”,
“Uzaq sahillərdə”. “Yarımçıq əlyazma”, “Unutmağa kimsə yox”, “Dodaqdan qəlbə”, “Qılınc və qələm”, “Ölülər”,
“Poçt qutusu”, “Danabaş kəndinin əhvalatları”, “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”, “Baladadaşın ilk məhəbbəti”,
“Dağlar oğlu”, “Komsomol”, “Marallarım”, “Qara volqa”, “Dolça”, “Yanğın”, “Yeraltı çaylar dənizə axır”, “On
ildən sonra”, “Baladadaşın ilk məhəbbəti”, “Qatar. Pikasso, Latur. 1968”, “Qırmızı ayı Balası”, “Zireh”, “Gümüşü,
narıncı, məxməri…”, “Be qəpiklik motosikl”, “Ağ liman”, “Macal” və s.

Başlıq əsərin janrına aid informasiya daşıya bilər. Məsələn, “Kəmalüdövlə məktubları”, “26-lar
poeması” və s.
Başlığın mətnin sıxılmış ekvivalenti kimi qəbul olunması da diqqət mərkəzinə çəkilir. “Mətnin adı onun
açılmamış sıxılmış məzmunudur” [7, s.133]. İ.Qalperinin bu müddəası başqa tədqiqat işlərində də nəzərə
çarpır. “Əsərin adı kimi mətnin başlığı əsərin mahiyyətinin enerjisidir. Başlıq belə enerji keyfiyyətində əsərin
mahiyyətindən ayrılmazdır. Daha doğrusu, başlıq əsərin özü, başqa sözlə desək, onun ekvivalentidir” [8,
s.115]. Başlığın bu cəhətinin etiraf olunması onun mətnlə bağlılığının güclülüyünü bir daha təsdiq edir. Lakin
bu cəhət, bir qayda olaraq, qabardılmır.
Başlığın mikrokontekst, mətn və mətn vahidi adlandırılır. Lakin strukturuna görə “Unutmağa kimsə
yox…” başlığı mətn, yaxud mətn vahidi deyildir. Konstruksiya cümlədən böyük vahid olmadığından mətn
vahidi tələbini ödəmir. Mətn başlığı funksiyasını yerinə yetirərkən semantik və məzmun şərhi ilə vahid sanki
genişlənir və ətrafına başqa konstruksiyaları cəmləyir. Assosiativ, xəyali konstruksiyalar mikrokentekstlə
birləşərək mətn vahidi yaradır.
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MƏTNDƏ CÜMLƏFÖVQÜ VAHİDLƏRİN SƏRHƏDLƏRİ BARƏDƏ
Qurbanova L.Q.
AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu,
lala.qedirova@mail.ru
Açar sözlər: cümləfövqü vahid; mürəkkəb sintaktik bütöv; sinsemantik; avtosemantik; diskret
vahidlər.
Azərbaycan dili 23 türksoylu dillərdən biridir və onun tarixi inkişafı və formalaşması siyasi,
iqtisadi, ictimai, etnolinqvistik amillərdən, tarixi və coğrafi şəraitlə bağlıdır. Azərbaycan dilinin tarixi
inkişafı XIII əsrdən başlayaraq bu günə qədər müxtəlif mərhələlərlə inkişaf etmişdir(3, s.4). Bu mərhələli
inkişaf dilin həm yazılı, həm də şifahi dilin inkişafında özünü göstərir. Hər bir dilin inkişafı həmən dilin
dilçilik sahəsini də inkişafına səbəb olmuşdur. Uzun illərdi Azərbaycanda dilçilik sahəsində aparılan
hərtərəfli araşdırmalar dilimizin nə qədər dərin zəngin tərkibli və uzun bir tarixə malik olduğunun
göstərir.
Demək olar ki, Azərbaycan dilçiliyi dilin fonem sistemindən tutmuş az bir zamanda geniş və hər
tərəfli inkişafına start vermiş mətn dilçiliyinə, sosio-psixoloji və kompüter dilçiliyinə və s. qədər inkişaf
etmişdir. Mətn dilçiliyi son 50 ildə daha da çox araşdırılan bir dilçilik sahəsidir. Mətnin hər tərəfli
sintaktik-semantik, fonetik, sosio-psixoloji araşdırılması dilçilər qarşısında duran əsas məsələlərdən
biridir və mübahisəli olduğu üçün hələ də aktuallığını saxlayır. Mətnin araşdırılmasında cümlədən böyük
vahidlərin yəni, cümləfövqü vahidlər əsas məsələlərdən biridir. Cümləfövqü vahidlər bu günə qədər hələ
də mətnin digər vahidləri sayılan mikro-mətn, period, mürəkkəb sintaktik bütövlərlə və s. müqayisə
edilərək və ayrıca araşdırılmamışdır. Biz bu məsələyə aşağıda aydınlıq gətirmək istəyirik.
Сümləfövqü vahidlərin araşdırılması ilə məşğul olan tədqiqatçılar müxtəlif dillərin materialları
əsasında həmin törəmələr üçün xeyli xarakterik xüsusiyyətləri aşkar etməyə nail olmuşlar. Cümləfövqü
vahidin strukturu məsələsi ilə onun sərhədləri məsələsi də sıx bağlıdır. Burada həm də məsələyə
münasibətdə dilçilərin baxışları arasında fərqlərin də olduğunu qeyd etmək lazım gəlir. Lakin,
L.Q.Fridmanın da qeyd etdiyi kimi, “cümləfövqü törəmələrin xarakteri və xüsusiyyətləri ilə bağlı vahid
baxışı hələ də mövcud deyildir. Məsələn, bəzi müəlliflər cümlədən böyük vahid məsələsinin qoyuluşunu
şübhə altına alaraq onların mövcudluğunu inkar edir” (5, s.4).
Sovet dilçiliyində mürəkkəb sintaktik bütöv anlayışını ilk dəfə əsaslı şəkildə öyrənməyə cəhd edən
N.S.Pospelov həm də onun əlamətlərini müəyyənləşdirməsi istiqamətində araşdırmalar aparmışdır.
Müəllif mürəkkəb sintaktik bütövün əlamətləri arasında aşağıdakıları qeyd etmişdir: qapalı sintaktik
struktur, kontekstdə sintaktik cəhətdən müstəqillik, mürəkkəb sintaktik bütövün tərkibində cümlələr
arasında fasiləli xarakteri, mürəkkəb sintaktik bütövün tərkibinin müxtəlifcinsliyi və s. (6, s. 61-63).
Digər dilçilər cümlədən böyük vahidlərin varlığını dil haqqında elmdə onların struktur əlamətlərinin
müəyyən edilməməsi və işlənib hazırlanmaması əsasında inkar edirlər. Bu baxımdan T.V.Bulıginanın
mövqeyi təqdirə layiqdir: “Ola bilsin ki, daha müfəssəl arqumentləşdirmə cümləni daha yuxarı səviyyənin
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vahidinin inteqrantı hesab etməyə imkan versin. Belə olan halda mən bü cür vahidin fərqləndirilməsinə
dair öz etirazlarımı geri götürməyə hazıram” (4, s.229).
Bütövlükdə cümləfövqü vahidi bütöv mətnin struktur-məna və sintaktik-tematik baxımdan nisbətən
müstəqil vahidi kimi müəyyənləşdirmək olar. Cümləfövqü vahidi müstəqil vahid kimi
müəyyənləşdirilməsi məsələsi prinsipiallığı ilə diqqəti cəlb edir, çünki bu məsələnin həllindən nəinki
cümləfövqü vahidin öz statusunun, həm də bütövlükdə mətnin və onun tədqiqat metodlarının işlənib
hazırlanması kimi vacib məsələlər asılıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, bu məsələ mətnin struktur vahidlərinin
təyin edilməsindən birbaşa asılıdır. Adətən belə vahid keyfiyyətində cümləfövqü vahid və mürəkkəb
sintaktik vahid fərqləndirilir. Cümləfövqü vahidin xarakterik keyfiyyətləri arasında onun struktur
bütövlüyü, müstəqilliyi, tərkib komponentlərinin semantik və sintaktik baxımdan sıx birliyi və s.
göstərilir. Başqa sözlə desək, cümləfövqü vahidi spesifik delimitasiya - struktur və məna əlamətlərinə
malik keyfiyyətcə xüsusi bütöv vahid kimi səciyyələndirə bilərik.
Məsələn,Var!..Cəbraˈyılqətiyyˈətləcavˈab v̖ erdi// Onunç̗un ki,/ əvv̗ələn, / ̍suyu içˈəndədaxilˈ
dəkibütˈ ünhirˈsinsıxılˈıbqalxˈırkəllə̖nə|| Çıxardığ̖ın ̍tükün yerˈində balaca bir ̍deşik ̖ açıl̖ ır// E
̗ ləki/
ovurdunu ̍şişirib ̗guppuldadırsan yüksək ̍ təzyiq nəticəsində hirsin o ̍xırdaca ̍ deşikdən yol t̍ apıb fısqırır ̖
bayıra// ̍ Olursan ̖rahat// (S.Qədirzadə: Ər-arvad təhlükəsizliyi ongünlüyü)
Verilən bu misalda, cümləfövqü vahid tərkibində müxtəlif fasilələrlə verilmış cümlələr mənanın
açılması üçün bir-birini izləyir, amma mətnin teması tam açılmır, geniş fasilədən sonra yeni bir vahidin
yaranmasına zəmin yaranır. Davam etdikdə söhbətin nədən getdiyi ortaya çıxır:
Bəlkə, saçımı dartanda tükün ikisi-üçü birdən qopdu? O daha yaxşı! Deşiklərin sayı nə qədər çox
olsa ̸, hirsin də o qədər tez çıxar bayıra ̸.
Cümləfövqü vahidlərin ayırd edilməsinin əsasında mətnin müxtəlif üsullarla ifadə olunan,
əlaqəlilik keyfiyyətində çıxış edən əlaqəliliyi dayanır. Bu əlamətlər qrammatik, leksik və intonasiya ola
bilər. Mətn daxilində cümlələr sadəcə məkan baxımından yanaşı gəlmirlər, onlar həm də öz aralarında
məna baxımından sıx birləşərək bütöv yaradırlar. Beləliklə, mətnin əsas struktur vahidi kimi öz aralarında
bu və ya digər əlaqələr əsasında birləşmiş, qrammatik, leksik və s. kateqoriyalar əsasında formal ifadəyə
malik olan cümləfövqü vahid hesab edilir. Bu cür bütövlər arasında sərhəd kimi bəzi cümlələr arasında
qırılma və ya zəifləmə amilini göstərmək olar.
Mətnin tərkib komponenti kimi qəbul edilən mürəkkəb sintaktik bütövü araşdıran A.Y.Məmmədov
“frazafövqü vahidlər probleminin kifayət dərəcədə geniş işlədilməsinə baxmayaraq, hələ də
aydınlaşmamış məsələlər qalır” (2, s.51) mövqeyindən çıxış edir. Onun fikrincə, “mürəkkəb sintaktik
bütövün frazafövqü vahidlər kimi öyrənilməsi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərə münasibətdə fikir ayrılıqları
özünü göstərir” (2, s.52).
Cümləfövqü vahidin konstitutiv əlamətlərə malik olması ideyası mətnşünaslıqda daima diqqət
mərkəzində olmuşdur. Məsələn, L.Q.Fridmanın fikrincə, “bütöv mətnin strukturu haqqında yox, onun
kəsiklərinin strukturu haqqında bəhs edə bilərik. Bütöv mətn özünün strukturlaşmış kəsiklərinin
məcmusundan başqa bir şey deyildir” (5, s.20). Buna görə də mətn dilçiliyində mətnin tədqiqi əksər
hallarda onun hissələrinin, cümləfövqü vahidlərin quruluş qanunauyğunluqları və işlənmə
xüsusiyyətlərinin bütöv mətn üçün də münasibdir ideyasından çıxış edərək aparılır. Bu cür bütövlərin
konkret əlamətlər məcmusuna malik olması ilə səciyyələnməsinə baxmayaraq, onların sərhədlərinin
müəyyən edilməsi müəyyən çətinliklərlə müşayiət edilir. Bu məsələyə münasibətdə cümləfövqü vahidin
sərhədini təyin edən iki əsas əlaməti fərqləndirmək olar: 1)sintaktik müstəqillik və bitkinlik (cümləfövqü
vahid kontekstdən çıxarılarkən qoruyub saxladığı əlamət; 2) sintaktik bütövün tərkibinə daxil olan
cümlələr arasında əlaqənin birləşdirici xarakteri (4, s.21).
Müxtəlif dillərdə cümləfövqü vahidlərin sərhədlərinin müəyyən edilməsinə sonrakı cəhdlər bu iki
əlamətin dəqiqləşdirilməsi və qrupalaşdırlıması istiqamətində aparılmışdır. Bunlardan birincisini adətən
cümlələrin asılı (sinsemantik) və müstəqil (avtosemantik) əlamətlərə bölməklə dəqiqləşdiriməyə cəhdlər
edilmişdir.
Hesab edilir ki, cümləfövqü vahidlər avtosemantik cümlələrdən (hətta onlarla başlamalıdır) ibarət
olmalıdır və ondan asılı olan bütün cümlələr sinsemantik kimi dəyərləndirilməlidir. Lakin sinsemantiya
göstəriciləri (bağlayıcılar, əvəzləyicilər) olduqca çoxsaylı olduğundan, onların hər birini öz işlənmə
tezliyinə görə ayrılıqda cümləfövqü vahidin sərhədlərini müntəzəm ayırd etmək üçün yetərli deyil və
mətndə bir neçə göstərici sahəsi olduğu halda isə onların hərəkəti üst-üstə düşməyə bilər ki, bu da
cümləfövqü vahiddə cümlələrin birləşmə ardıcıllığı qeyri-müəyyənə çevrilir. İkinci əlamətə gəldikdə isə,
o da cümləfövqü vahidlərin müntəzəm formalaşması və aşkar edilməsini təmin etmir.
Dilçilikdə həllini gözləyən məsələlər sırasına cümləfövqü vahidin həcmi, onun tərkibinə daxil olan
komponentlərin sayı məsələləri də daxildir. Cümləfövqü vahidin xarakterizə edilməsində əsas
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məsələlərdən biri onun həcm göstəricisi ilə bağlıdır. O, öz təbiətinə görə insan tərəfindən vizual şəkildə
nəzərdən keçirilə bilən obyektdir, çünki nəhayətsiz deyil, başlanğıcı və sonu vardır. Məsələn,
Əksər dilçilər cümləfövqü vahidin cümlədən böyük və iki və daha artıq cümlədən təşkil olunması
fikirdən çıxış edirlər. Onların fikrincə, cümləfövqü vahidin tərkibinin aşağı həddi minimum iki
komponent, iki cümlədən ibarət ola bilər. K.M.Abdullayevin fikrincə, “komponentlərin kəmiyyəti
baxımından mətnin sərhədləri prinsip etibarı ilə sonlu deyil. ...mətn öz tərkibinə müxtəlif quruluşlu
cümlələri qəbul edir və bu müxtəlif quruluşlu sintaktik vahidlər mətnin tərkibinə daxil olarkən özlərinə
məxsus struktur-semantik sərhədlərini itirir və bütöv mətnin kompozision-semantik və struktur
sərhədlərində əriyir (1, s.101).
Cümləfövqü vahidin həcmi, digər kommunikativ vahidlər kimi, onların ifadə
olunduqlarısöyləmlərin xarakteri və onun həcmi və mürəkkəbliyi ilə müəyyən edilir. Məsələn,
cümləfövqü vahidin həcmi onu sintaktik vahid kimi nəzərdən keçirərkən relevant əlamət deyildir, halbuki
cümləfövqü vahidin uzunluğundan asılı olmayaraq, onun sərhədlərini nişanlayan formal göstəricilər
dilçilikdə həlledici amillərdən hesab edilir.
Nəzəri mənbələrin təhlilindən məlum olur ki, rabitəli mətnin üzvlənmə vahidlərinin ayırd edilməsi
müasir dilçiliyin ən çox diskussiya doğuran məsələlərindən biridir. Mətnin diskret vahidlərlə üzvlənməsi
onun immanent(daima) xüsusiyyətidir. Buna görə də şifahi danışıqda mətnin minimal konstitutiv(əsas)
vahidlərinin mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsində dilçilər arasında hələ də ortaq fikir yoxdur. Dilçilər
üzvlənmənin mümkün vahidi keyfiyyətində ritmik qrupu, intonasiya qrupunu, sintaqmı, ayrıca söyləmi,
cümləfövqü vahid, mürəkkəb sintaktik bütöv, abzas, predikativ-relyativ komplekslər təklif edirlər.
Qeyd edək ki, sintaqmatik üzvlənmə nəticəsində yaranan vahidin seçimi əsasən tədqiqatın xarakteri
və mətnin tipindən asılıdır. Tədqiqatçılar arasında mətni fraqmentasiya probleminə olan yanaşmalar fərqli
olsa da, mətnin konstituenti keyfiyyətində hansı vahidlər göstərilsə də, onlar arasında ortaq məqam
üzvlənmənin kommunikativ istiqamətliliyindən ibarətdir.
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Məlum olduğu kimi, müasir Azərbaycan dili sahəsi xüsusən 1950-1960-cı illərdə çox sürətlə
inkişaf etmişdir.1951,1959,1960-cı illərdə EA-nın Nizami institutu “Azərbaycan dilinin qrammatikası”
kitablarını nəşr etmişdir.Bu illər ərzində dilimizin fonetik, leksik və qrammatik quruluşuna onlarla
qiymətli monoqrafiya, dərslik və iri həcmli məqalələr həsr edilmişdir. Zaman keçdikcə dilçiliyin şöbələri
genişlənmiş, bu sahədə tədqiqat işləri yazılmışdır. Dilimizin inkişaf tarixində müasir dövrdə dilçiliyin
istər nəzəri, istərsə də tətbiqi sahəsində müəyyən problemlər qarşıya çıxır. Bu problemlərin həlli üçün
tövsiyə olunan müəyyən ədəbiyyatlarda da bəzən fikir müxtəlifliyi ilə qarşılaşırıq. Dilçilik tariximizə
nəzər salsaq görərik ki, hələ 50-60-cı illərdə M.Şirəliyevin, Ə.Dəmirçizadənin, A.Qurbanovun,
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Ə.Mahmudovun, Ə.Abdullayevin və başqa dilçi alimlərin monoqrafiya və dərslikləri nəşr olunmuşdur.
Bu əsərlər hər bir dilçi üçün stolüstü kitablar hesab olunur.
Azərbaycanda daha böyük tarixə, ənənəyə malik olan dilçilik sahəsi dilimizin fonetik-leksik və
qrammatik quruluşunu tədqiq edən müasir dil sahəsi, daha doğrusu, Azərbaycan dilinin fonetikası,
leksikologiyası, morfologiyası və sintaksisidir [1. s.64].
Hal-hazırda da dilimizin fonetik, leksik, qrammatik quruluşuna aid kitablar yazılır. Bu gün
Q.Kazımov, B.Xəlilov, İ.Məmmədov, C.Cəfərov, N.Məmmədov, N.Cəfərov və digər dilçi-alimlər
dilimizin qrammatikası haqqında müxtəlif əsərlər ərsəyə gətirir. Bu dərsliklər ali məktəblərdə təhsil alan
tələbələrin stolüstü kitabına çevrilib. Dərsliklərlə tanişlıq tələbələri müqayisəli şəkildə öyrənməyə sövq
edir.Bu, sevindirici haldır. Lakin bir məsələni qeyd etməmək mümkün deyil.Əslində Azərbaycan dilinin
hər bir şöbəsinə aid bir çox dilçinin kitabı var. Məsələn, sintaksis bölməsinə aid Q.Kazımov, B.Xəlilov,
Ə.Abdullayev və digər dilçilərin kitabları nəşr olunub. Və yaxud morfologiyaya aid Q.Kazımov,
B.Xəlilov, M.Hüseynzadə, N.Abdullayev və C.Cəfərovun və başqa dilçilərin dərslikləri var. Dərsliklərin
say etibarilə çox olması müsbət haldır. Bu həm müqayisəli şəkildə öyrənmək imkanı yaradır, həm də
oxucunu birmənalı qarşılanmayan dil faktlarını aydınlaşdırmağa sövq edir.
Bu gün ali məktəblərdə, demək olar ki, əksər fakültələrdə Azərbaycan dili fənni, eləcə də, nitq
mədəniyyəti dərsi tədris olunur. 19 aprel 2013-cü ildə Respublikanın Prezidenti İ.Ə.Əliyev “Azərbaycan
dilinin qloballaşması şəraitində zamanın tələbinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair”
Dövlət Proqramı adlı sərəncam imzalamışdır. Bu sərəncamın yerinə yetirilməsi üçün Təhsil Nazirliyi
fəaliyyət planını təsdiqləmiş və ali məktəblərdə “Nitq mədəniyyəti” fənninin tədris olunmasını tövsiyə
etmişdir. Bu fənnin mövzusu şifahi və yazılı dilə məxsus normalar sistemini öyrənmək, şifahi və yazılı
nitq vasitələrindən məqsədəuyğun, səmərəli istifadə etməkdir. Nitq mədəniyyəti fənni nitqin ədəbi dil
normalarına uyğunluğunu, dilin ifadə vasitə və imkanlarından nitqin məqsəd və məzmununa müvafiq
şəkildə istifadə etmək bacarığını, dilə daxil olan vahidlər sisteminin normallaşdırılmasını,
təkmilləşdirilməsini, nitqin düzgünlüyü meyarlarının müəyyənləşməsi problemlərini, dil, hadisə və
proseslərin inkişaf xəttini, üslubiyyat məsələlərini araşdırır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün hər iki fənnin tədrisində müəyyən çətinliklər qarşıya çıxır.
Xüsusən də, ali məktəblərdə müasir Azərbaycan dilinin tədrisi zamanı bu çətinliklər daha qabarıq olaraq
özünü göstərir. İstər nəzəri, istərsə də tətbiqi dilçilik sahəsində bu çətinlikləri görürük. Dilçiliyin elə
sahələri var ki, onlar daha çox mütəxəssislərin marağına daxildir, onların araşdırmalarının obyekt və
predmeti kimi götürülür. Bunlar sırf elmi-nəzəri problemlərdir: morfologiya, sintaksis, leksikologiya,
etimologiya, semantika, habelə qrammatikanın bir sıra başqa məsələləri və s. Nəzəri dilçilik məsələləri
sırasına ,əsasən, onomologiya, morfologiya və sintaksislə bağlı qarşıya çıxan bəzi çətinliklərdən danışaq.
Morfologiya bölməsində bəzi sözlərin sifət ya zərf olması, mürəkkəb feillərin bölgüsü, feillərdə tərz
kateqoriyasının olub-olmaması və s. məsələlər, sintaksisdə ikinci növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri
arasında tabelilik əlaqələri, feili xəbərlərin ifadə vasitələri, bəzi tamamlıqlarla zərfliklərin ortaqlığı və s.
kimi məsələlər, onomastik vahidlərin yazılışı və adlandırılmasında qarşıya çıxan bəzi mənfi hallar diqqət
çəkir.
Morfologiyada feillərdə tərz kateqoriyasının olub-olmaması məsələsi də mübahisəlidir. Feilin tərz
kateqoriyası qrammatik quruluşun ən zəif işlənmiş sahəsidir desək, yanılmarıq. İndi də mübahisələrə
səbəb olan problemli bir sahədir. Azərbaycan dilində feilin tərz kateqoriyasına münasibət birmənalı deyil.
Morfologiyaya aid kitabların əksəriyyətində bu kateqoriyanın adı çəkilmir. Q. Kazımov və B. Xəlilov
kimi dilçilər isə feilin tərzini kateqoriya kimi qəbul edirlər. Prof. M.Hüseynzadə 1954 və 1973-cü illərdə
nəşr olunuş “Müasir Azərbaycan dili“(morfologiya) kitabında feillərin əlamət və xüsusiyyətləri sırasında
tərz kateqoriyasını da qeyd edir [2,s.106; 3,s.148]. Alimin 2007-ci ildə nəşr olunmuş kitabında isə feil
haqqında ümumi məlumat verilərkən bu xüsusiyyətlər içərisində tərz kateqoriyası verilmir [4,s.118].
1951-ci ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan dilinin qrammatikası” kitabında feilin tərz kateqoriyasının adı
çəkilmir [5]. 1960-cı ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan dilinin qrammatikası” kitabında isə “feilin tərzləri”
adlı başlıqla verilir [6,s.156]. 2004-cü ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan dilinin morfologiyası” kitabında
tərz feilin qrammatik kateqoriyaları sırasında verilir. Kitabda tərz haqqında qeyd olunur: “Azərbaycan
dilində tərz anlayışını sistemli şəkildə ifadə edən vahid, yekcins qrammatik əlamət, yəni xüsusi şəkilçi
olmasa da, ancaq müxtəlif vasitə və üsulların köməyi ilə bunu ifadə etmək mümkündür” [7,s.85-86].
Amma yekun olaraq qeyq olunur ki, feillərdə tərz hələ tam təşəkkül tapmamışdır.
Prof. Y.Seyidov feillərin qrammatik kateqoriyaları sırasında tərz kateqoriyasını da qeyd edir. Alim
yazır: “Azərbaycan dilində tərz kateqoriyası varmı? Suala birbaşa cavab vermək olur: Azərbaycan dilində
tərz kateqoriyası var. Lakin bu dildə həmin kateqoriya o qədər məhdud, o qədər zəifdir ki, çox vaxt
diqqəti cəlb etmir” [8,s.340-341].
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Qeyd etmək lazımdır ki, feilin tərz kateqoriyası türkologiyada mübahisəli olaraq qalmaqdadır.
Yəni feilin tərzləri istər dil faktı, istərsə də qrammatik kateqoriya kimi birmənalı qarşılanmır və bu sahədə
vahid bir terminologiya yaradılmamışdır. Z.Budaqova 65 il bundan əvvəl dilçilik elminin XX əsrin 50-ci
illərindəki nailiyyətləri əsasında tərz kateqoriyası haqqında namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Alimin dissertasiyası,əsasən,tərzin feili bağlama və funksional-köməkçi feildən ibarət analitik
formalarının araşdırılmasına həsr edilmişdir. Professordan sonra yenidən feil tərzləri haqqında Ramizə
Rəcəbova “Azərbaycan dilində feil tərzlərinin ifadə üsulları” [9] mövzusunda namizədlik dissertasiyası
müdafiə etmişdir.
Bir məqamı diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, cümlə üzvləri və sintaktik təhlil , dəyişkən bir
haldır.Elmilik baxımından bir qədər dayanıqlı əsaslar azdır.Bu baxımdan da bəzi məsələlər birmənalı
qəbul olunmur.Məsələn, cümlə üzvlərinə görə təhlil apararkən bəzən üzvün tamamlıq ya zərflik olması
mübahisə dogurur. Q.Kazımov qeyd edir ki, heç bir ədəbiyyatda yaxın sualları olan sözləri fərqləndirmək
üçün meyar yoxdur.Bu sözləri tamamlıq məzmunlu zərflik, zərflik mənalı tamamlıq adlandırmaq olar.
Onlar arasında Çin səddi çəkməyin mənası yoxdur.Elmi gücü şagird üzərində sınamaq olmaz [10,s.132].
Bu cür məsələlər nəzəri dilçiliyin qarşısında duran problemlər kimi düşünülməlidir.Fikrimizcə, belə
mübahisə doğuran məsələlərə dərsliklərdə geniş izah verilməlidir.Q.Kazımov, B.Xəlilov dərsliklərində bu
məsələlərə bir qədər aydınlıq gətirsələr də,onların da fikirləri tam mənada,bir dayanıqlı əsasa
söykənməyib. Bu gün nəzəriyyəni praktikaya tətbiq etmək üçün zəngin praktikum kitablarına da böyük
ehtiyac var.
Dilçiliyin tətbiqi sahəsində də birmənalı qəbul olunmayan hallara rast gəlinir. Dilçiliyin tətbiqi
sahələri, bölmələri var ki, yalnız dilçi alimlərə deyil, mütəxəssislərə deyil, bütövlükdə tədris işi ilə məşğul
olan, ondan həmişə istifadə edən bütün insanlara: hüquq, təhsil, mətbuat, mədəniyyət, siyasət, iqtisadiyyat
və digər sahələri təmsil edən şəxslərə də lazımdır. Bunların sırasına nitq mədəniyyəti, dilin orfoqrafiya
(imla) qaydaları, orfoepiya (ədəbi tələffüz) məsələləri, dildə işlənən durğu işarələri (geniş mənada bu
işarələrdən istifadə qaydaları və ya bu qaydaların məcmuyu – başqa cür desək, punktuasiya) daxildir.
Durğu işarələri ilə punktuasiyanı eyniləşdirənlər də var. Prof. Z.Budaqova isə punktuasiya ilə durğu
işarələrini fərqləndirir: “Durğu işarələrinin qoyulması haqqında qaydalar punktuasiya adlanır” [11,s.3].
Onu da əlavə edək ki, qaydalar ayrı-ayrılıqda punktuasiya deyil, onlar sistem təşkil etdikdə elm sahəsi ola
bilir. Punktuasiya durğu işarələri ilə müqayisədə ümumi anlayışdır. Durğu işarələrini saymaq
mümkündür, punktuasiyani isə yox. Durğu işarələrinin funksiyası mürəkkəb və çoxşaxəlidir.
Ümumiyyətlə, dilçiliyimizə nəzər saldıqda görürük ki, durğu işarələri haqqında bir çox metodik
vəsaitlər, kitablar yazılmışdır. Ə.Qarabağlının “Orta məktəbdə punktuasiya metodikası”, M.Şirəliyev və
M.Hüseynovun “Azərbaycan dilinin durğu işarələri”, M.Hacıyevin “Durğu işarələri” Z.Budaqovaya qədər
yazılmış vəsaitlərdir. M.Həsənovun “Azərbaycan dilində durğu işarələrinin tədrisinə dair” (1991) kitabı
isə sonrakı illərin məhsuludur. Müasir dövrümüzdə durğu işarələri barədə sintaksisdən bəhs edən bəzi
ədəbiyyatlarda məlumata rast gəlirik. 2011-ci ildə H.Əliyev və A.Kazımovun nəşr etdirdikləri “Durğu
işarələrinin işlədilməsi qaydaları” adlı əsər də maraq doğuran kitablardandır. Bu sıraya V.Dumanoğlu və
İ.Əsgərin “Azərbaycan ədəbi dilində durğu işarələri” kitabını da əlavə də bilərik . Kitab 2016-cı ilin
nəşridir. M.Hüseynovanın “Müasir Azərbaycan dilində punktuasiya məsələləri” kitabında durğu işarələri
ilə bağlı müəllifin zəruri saydığı və tədris prosesində vacib hesab etdiyi məsələlər dilçiliyin müasir
nailiyyətləri baxımından izah edilir, həmçinin durğu işarələrinin praktik aspektləri zəngin dil materialları
əsasında təhlil olunur. Bu kitab isə 2017-ci ilin nəşridir. DİM yanında ictimai şuranın üzvü , təhsil
eksperti Nabatəli Qulamoğlunun punktuasiya ilə bağlı məqaləsi də maraq doğurur.Ancaq bir şeyi qeyd
etmək lazımdır ki, bəzi məsələlər bu kitabların hamısında eyni verilib, yenilik yoxdur. Bu haqda Nabatəli
Oulamoğlu da məqaləsində cox geniş məlumat verir.
Durğu işarələri içərisində işlənmə tezliyinə görə ən geniş yayılmışı vergüldür. Vergül və tire
şəraitdən asılı olaraq, həm ayırıcı, həm də fərqləndirici funksiya yerinə yetirir.Yazılı nitqdə durğu
işarələri ilə bağlı ən çox səhv də elə vergüllə bağlıdır. O və ya bu əvəzliyi ilə ifadə olunan mübtəda isim,
sifət və ya say ilə ifadə olunan cümlə üzvündən əvvəl gələrsə, ondan sonra vergül qoyulur. O şəxs və ya
bu işarə əvəzliyi ilə ifadə olunan mübtəda əvəzlik, feil, zərf və köməkçi nitq hissələrindən əvvəl gələrsə,
ondan sonra vergül qoyulmur. Bu, Zərifə Budaqovanın fikridir. B.Xəlilov da alimin bu mülahizələrini
təsdiq edir və əlavə olaraq onu da vurğulayır ki, mübtəda o şəxs əvəzliyi ilə ifadə olunduqda ondan sonra
bu işarə əvəzliyi gələrsə, o şəxs əvəzliyindən sonra vergül işarəsi qoyulmalıdır. Q.Ş.Kazımov isə yazıda
şəxs əvəzliyindən sonra (isim, sifət, say və zərfdən əvvəl) vergül qoyulduğunu bildirir. V.Dumanoğlu və
İ.Əsgər isə o, bu şəxs əvəzliklərindən sonra feil və köməkçi nitq hissələri gəldikdə vergül qoyulmadığını
diqqətə çatdırırlar. Onlar qeyd edirlər ki, bir vaxtlar mübtəda vəzifəsində işlənən o, bu əvəzliklərindən
sonra, feil və köməkçi nitq hissələri ilə yanaşı, zərf də gəldikdə vergül qoyulmurmuş [12, s.46].
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B.Xəlilovun fikirləri Zərifə Budaqovanın fikirləri ilə üst-üstə düşür. Əslində, bu cür fikir müxtəlifliyinin
olması vergüldən istifadədə bir sərbəstlik yaradır. Etiraf etmək lazımdır ki, hal-hazırda da bu cür fikir
müxtəlifliyi hökm sürür, yəni dəqiq sistem yoxdur.
A.Axundov da yazılı dildə durğu işarələrindən çox istifadəni məqbul hesab etmir, rus dili, eləcə
də, Avropa dillərində durğu işarələrindən istifadənin məhdudluğunu alqışlayır. Fikrimizcə, durğu
işarələri yazılı nitqimizdə zəruru olan hallarda işlənərsə, onların işlənmə yeri də dəqiq və mübahisəsiz
olar. Məsələn: vergülün 54 işlənmə yeri göstərilir və hər bir halda onun qoyulması tələb olunursa, bu
qaydaları yadda saxlamaq və yazılı nitqə tətbiq etmək çox mürəkkəb və çətin bir işə çevrilir. Müqayisə
üçün deyə bilərik ki, inkişaf etmiş dillər sırasında olan ingilis dilində vergüldən nadir hallarda,
işlənməsinə zəruriyyət duyulduqda istifadə olunur.
Eyni problemlər orfoepiya məsələlərində də özünü göstərir. Orfoepiyanin tədrisində sözlərin
düzgün tələffüz formalarını müəyyənləşdirərkən müəyyən çətinliklərlə rastlaşırıq. Bəzi sözlərin tələffüzü
müxtəlif lüğətlərdə müxtəlif cür verilib. Bu gün mükəmməl bir orfoepiya lüğətinin olmaması bu kimi
problemlərin yaranma səbəbidir.
Onomastik vahidlərin, xüsusən də, antroponim və ktematonimlərin adlandırılmasında bəzi mənfi
hallar özünü göstərir. Məsələn, yeni doğulan uşaqlara əksərən əcnəbi adlarının verilməsi heç də yaxşı hal
deyil. Onamastik vahidlər bizim tariximizin, adət-ənənəmizin göstəricisi olduğu üçün çalışmalıyıq ki,
millilikdən kənara çıxmayaq. Eləcə də, ktematonimlərin adlandırılmasında “özgələşmə” meyilləri özünü
qabarıq şəkildə göstərir. Bu gün ölkəmizin bir çox yerində bir-birindən gözəl qonaq evləri, şadlıq
sarayları, ticarət mərkəzləri və s. tikilir.Təəssüflər olsun ki, bu obyektlərin əksəriyyəti əcnəbi sözlərlə
adlandırılır. Əslində bu dil normalarını ciddi surətdə pozur. Ktematonimlər xalqın tarixi, iqtisadiyyatı,
mədəniyyəti,dili və s. ilə bağlı olduğu üçün onları adlandırarkən milliliyi qorumalıyıq.
Biz dilçiliyin nəzəri və tətbiqi sahələrində qarşıya çıxan bir neçə aktual problemlərdən söhbət
açdıq. Bu məsələlərin həlli biz dilçilərin üzərinə düşən ən ümdə vəzifələrdəndir.
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Zaman və məkan başlanğıcı və sonu olmayan qlobal kateqoriyalardır. Klassik fəlsəfə tarixindən
məlumdur ki, zaman və məkandan kənarda heç bir şey mövcud deyil və ola bilməz. İstənilən hadisə
konkret bir zamanda və məkanda baş verir. Zaman və məkan insan şüurundan asılı olmadığı kimi, onun
insan tərəfindən tam və axıracan dərk edilməsi də mümkün deyil. Belə də demək olar ki, “konkret
zaman”, yaxud da “konkret məkan” şərti anlayışdır və insan təfəkkürünün məhsuludur. Əslində isə
istənilən bir zaman kəsiyi və ya konkret bir məkan qlobal zaman və məkanın ayrılmaz tərkib hissəsidir.
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Məsələn, içərisində olduğumuz bu konkret məkan hansısa bir şəhərin, bu şəhər hansısa bir ölkənin, bu
ölkə hansısa bir materikin, bu materik hansısa bir planetin, bu planet hansısa bir qalaktikanın, bu
qalaktika başqa bir qlobal, sonsuz məkanın ayrılmaz tərkib hissəsi, onun bir parçasıdır. Hal-hazırda içində
yaşadığımız “2018-ci il” də, əslində, sonsuzluqdan başlayıb bu günə qədər davam edən və bu gündən
sonra da sonsuzluğa qədər davam edəcək ümumi zaman axının şərti bir kəsiyi, hissəsi, parçasıdır.
M.B.Əsgərovun qeyd etdiyi kimi: İnsan gerçəkliyi öz ehtiyaclarına uyğun şəkildə... və öz düşüncə
tərzi prizmasından dərk edir (3, s. 99-110). İstər zamanın, istərsə də məkanın konkret bir hissəsinin
seçilib ayrılması real həyatda deyil, insan şüurunda baş verir. İnsan öz fəaliyyətinə uyğun olaraq zaman
və məkanın seçilmiş bir hissəsini ayrıca olaraq nəzərdən keçirir. Bununla da insan şərti şəkildə, daha
dəqiq desək, öz şüurunda konkret bir zamanı və məkanı qlobal zaman və məkandan ayırmış olur.
A.P.Peşkovskinin də qeyd etdiyi kimi, mürəkkəbi dərk etmənin ən düzgün yolu, onu əmələ gətirən sadələr
əsasında mənimsəməkdir (6, s. 76).
XXI əsr Azərbaycan dilçiliyinin böyük uğurlarından biri olan “Linqvo-psixoloji vəhdət
nəzəriyyəsi”ndə qeyd edildiyi kimi, gerçəklik onu təşkil edən vahidlər əsasında, gerçəklik vahidləri isə,
ən üzdə olan əlamətləri..., yəni gerçəklik elementləri (GE) əsasında dərk olunur (4, s.57-72). İnsanın
zaman və məkanı sonsuz axın kimi deyil, seqmentlərə ayıraraq dərk etməsi, zaman və məkanın qlobal
mahiyyətini inkar etmir, əksinə onun qloballığını, bütövlüyünü və bölünməz olduğunu bir daha sübut və
təsdiq edir.
Mütləq zaman başlanğıcı və sonu olmayan əbədi axındır. Bu gün 2018-ci ildə yaşayırıq. Bu
səbəbdən də belə bir yanlış təsəvvür yarana bilər ki, zamanın başlanğıcı konkretdir, bilinəndir. Hətta
mütləq zamanın 2018 il bundan əvvəl başladığı da ehtimal oluna bilər. Amma bu illər sadəcə İsa
Peyğəmbərin doğumundan bu günə qədər olan qısa bir tarixdir, xristianlığın tarixidir. Dünyanın
yaranışından başlandığı ehtimal olunan və təxminən 8000 il davam edən köhnə Dünya tarixi, eləcə də
Mayya tarixi və s. bunlar hamısı konkret bir hadisədən başlayan və konkret bir dövrü əhatə edən qısa
tarixlərdir. Başqa sözlə desək, insan şüurunun ümumi zaman axınından qoparıb ayırdığı konkret
tarixlərdir. Mütləq zaman yer planetinin, günəş qalaktikasının, Saman Yolu qalaktikalar sisteminin
yaranma tarixi ilə də başlamır. Bunlar da konkret zamanın kəsimləri, hissələridir. Mütləq zamanla
müqayisədə onlar dənizdən bir damla mahiyyəti daşıyır. Mütləq zamanın başlanğıcını və sonunu
müəyyən etmək bir yana dursun, onu tam şəkildə təsəvvür etmək belə o qədər də asan deyil. Nə dünyəvi
elmlərə, nə də dini elmlərə əsaslanaraq qlobal zamanın başlanğıcını və sonunu müəyyən etmək, demək
olar ki, mümkün. Hətta belə də deyə bilərik ki, qlobal zamanın başlanğıcının və ya sonunun müəyyən
olunması üçün dünyəvi elmlər hansısa bir meyar və ya istinad nöqtəsi tapa bilmir. Dinlər tarixi, o
cümlədən də səmavi dinlər tarixi də zamanın başlanğıcı haqqında bir şey deyə bilmir. Bu dinlər Allahın
əbədi və əzəli olduğunu, hər şeyin Onun tərəfindən və Onun iradəsi ilə yaradıldığını qeyd edirlər. Əksi
ola da bilməzdi. Əgər dində zamanın başlanğıcı ilə bağlı konkret bir tarix göstərilsəydi, bununla Allahın
əbədi və əzəli olduğu inkar edilmiş olardı.
Buraya qədər deyilənlər əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, mütləq zaman başlanğıcı və
sonu olmayan əbədi bir axındır və onun müəyyən olunma meyarı əbədiyyətin özüdür.
Mütləq zamanın dərk edilməsi nisbilik anlayışına müraciət etməyi bir zəruriyyətə çevirir. Müasir
elm sahələrinin hər biri öz araşdırmalarını konkret bir tarixi dövr çərçivəsində aparır və bir qayda olaraq
bu çərçivədən kənara çıxmır. Məsələn dilçilik elmi dilin yarandığı tarixdən əvvəlki dövrlərlə
maraqlanmır. Botanika və zoologiya elmləri bitki və canlıların yarandığı tarixdən əvvəlki dövrləri
öyrənmir. Astronomiya elmi planetlərin və qalaktikaların yarandığı tarixdən əvvəlki dövrləri araşdırmır.
Mütləq zamanın qeyd edilən dövrlərdən əvvəlki qismi bu elm sahələri üçün, sanki, ümumiyyətlə,
mövcud deyil. Bu sayılan elmlər arasında ən uzaq keçmişə, təxminən 100 milyard il əvvələ yönələn elm
sahəsinin astronomiya olduğunu deyə bilərik. Amma bizə çox üzün görünən bu müddət belə, mütləq
zamanla müqayisədə çox kiçik bir dövrdür.
Bütün dünyəvi elmlər mütləq zamanı başlanğıcı və sonu olmayan əbədi kateqoriya kimi qəbul edir.
Onun başlanğıcını və sonunu müəyyən etməyin mümkünsüz olduğunu vurğulayır.
Klassik fəlsəfə, məntiq və psixologiya elmlərinin qeyd etdiyi kimi “mahiyyəti və sərhədləri
müəyyən edilməyən varlıq və hadisələri tam şəkildə dərk etmək mümkün deyil”. Bu fikrin düzgünlüyü
heç bir şübhə doğurmur. Həqiqətən də, öz ixtisas sahəmizə aid olan anlayışları belə, mahiyyət və
sərhədlərini bilmədən düzgün dərk edə bilmirik. Amma bu da inkarolunmaz bir faktdır ki, insan təmasda
olduğu gerçəklik vahidini öz düşüncə tərzi prizmasından və həmin gerçəklik vahidi ilə bağlı özünün
yaratdığı abstrakt təsəvvür əsasında dərk edir (3; 4).
Məhz bu səbəbdən mütləq zaman bir çox insanlar tərəfindən sonsuz axın kimi deyil, epizodik
şəkildə, yəni konkret kəsimlər kimi dərk olunur. Bu dərketmənin mərkəzində insanın özü və onun
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təfəkkür tərzi dayanır. Başqa sözlə desək, əksər halda insanlar mütləq zamanı olduğu kimi deyil,
dəyişdirilmiş, sadələşdirilmiş, öz düşüncə tərzinə uyğunlaşdırılmış formada dərk edirlər. Bu səbəbdən
mütləq zamanın dərk olunması prosesində nisbiliyin olduğunu iddia etmək mümkün və zəruridir.
Mütləq zaman insan şüurunda üç fərqli proyeksiya ilə əks olunur. Əvvəla bunu qeyd edək ki,
mütləq zaman əbədi axın olduğuna görə insanın onu bir dəfəyə və tam şəkildə dərk etməsi mümkün deyil.
Bu səbəbdən insan onun sadəcə bir qismini dərk etməklə kifayətlənir. Mütləq zamanın dərk olunan
qisminin istər əvvəlini, istərsə də sonunu, təxmini də olsa, təsəvvür etmək mümkündür. Hər bir insan ən
azı içində yaşadığı tarixi dövr haqqında müəyyən biliyə malikdir. Məsələn Azərbaycanda yaşayan hər bir
şəxs 2018-ci ilini yaşadığı bu təqvim tarixi haqqında müəyyən anlayışa malikdir. Ondan əvvəlki
tarixlərin, yəni mütləq zamanın bu dövrünə qədər olan hissəsinin bizim eradan əvvəlki dövr olduğunu
təxmini də olsa bilir. Eynilə bunun kimi İranda yaşayan hər bir şəxs də Qəməri tarixindən əvvəl də
dünyanın, tarixin olduğundan xəbərdardır. Amma istər eradan əvvəlki dövrlərlə bağlı, istərsə də min,
milyon il sonrakı uzaq gələcəklə bağlı məlumat və ya təsəvvürlər əksər insanlarda, ümumiyyətlə, mövcud
deyil. Hətta bəzi insanlarda eramızın müəyyən dövrləri ilə bağlı, eyni zamanda yaxın gələcəklə bağlı heç
bir məlumatın, təsəvvürün olmadığını da demək mümkündür.
İstər eramızdan min, milyon il əvvəl, istərsə də min, milyon il sonrakı gələcəklə bağlı konkret
məlumat və təsəvvürlər sadəcə bu və ya digər sahələr üzrə çalışan alim və mütəxəssislərdə ola bilər.
Çünki bu dövrlər sadəcə onların maraq dairəsinə aiddir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, insan gerçəkliyi öz
ehtiyacları prizmasından dərk edir. Bu fikri bir qədər davam və inkişaf etdirərək belə də deyə bilərik ki,
insanın bütün fəaliyyətləri sadəcə onun fizioloji, maddi və mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlir.
Bu fikrin əksi daha maraqlıdır, insan birbaşa və dolayısı ilə öz ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət
etməyən heç bir əməli fəaliyyətin və ya həmin əməli fəaliyyəti tənzimləyən psixoloji fəaliyyətin
reallaşması baxımından aktivlik nümayiş etdirmir.
Kosmos və kibernetika dövrü olan müasir zəmanəmizdə mütləq zamanın, ümumiyyətlə, dərk
olunmadığını iddia etmək haqsızlıq olardı. Bu baxımdan mütləq zamanın dərk edilməsinin insan şüurunda
üç fərqli proyeksiya şəklində öz əksini tapdığını söyləmək mümkündür: 1) varlığı dəqiq təsəvvür edilə
bilməyən və sonsuzluqdan başlayıb bizim eradan bir neçə milyard il əvvələ qədər davam edən uzaq
keçmişə aid zaman kəsimi, 2) varlığı dəqiq təsəvvür edilə bilməyən və müasir dövrümüzdən bir neçə
milyard il sonra başlayıb sonsuzluğa qədər davam edəcək olan uzaq gələcəyə aid zaman kəsimi, 3) varlığı
dərk edilən, əsas etibarı ilə bizim eranı əhatə edən, müəyyən qədər keçmişi və gələcəyi də olan zaman
kəsimi.
Sonuncu zaman kəsiyi və ya müstəvisi müxtəlif insanlarda tamamilə fərqli ola bilər. Məsələn,
professional fəaliyyət sahəsi ilə bağlı olaraq astronom, arxeoloq, tarixçi və s. mütəxəssislərdə sonuncu
zaman kəsiyinin keçmişə aid olan qismi adi insanlarla müqayisədə daha geniş olduğu, psixoloji
potensiyası zəif olan insanlarda isə bu zaman kəsiyinin daha qısa olduğu qeyd edilir. Azyaşlı uşaqlar
üzərində aparılan müşahidələr göstərir ki, onların intellektual səviyyələrinə uyğun olaraq, bəzən ən uzaq
keçmiş “dünən”, ən uzaq gələcək isə “sabah” sözünə ekvivalent ola bilir (7; 8).
Real həyat mütləq indiki zamanda cərəyan edir. Başqa sözlə desək, insanın bütün fəaliyyətləri
mütləq indiki zamanda və real məkanda gerçəkləşir. Biz indi zaman anlayışından danışırıq. Bu
fəaliyyətimiz real həyatda mütləq indiki zamanda baş verir. Bizim fantastik kinolarda olduğu kimi,
keçmişə geri qayıtmaq və ya gələcəyə getmək, orada nəsə etmək imkanımız mövcud deyil. Bu səbəbdən
belə deyə bilərik ki, bütün əməli fəaliyyətlər mütləq indiki zamanda baş verir. Əməli fəaliyyət
baxımından mütləq indiki zamandan fərqli bir zaman kəsiyi mövcud deyil və ola da bilməz. Bu
tədqiqatda yazdığımız hər bir cümləni biz mütləq indiki zamanda yazırıq. Cümlənin sonunda nöqtəni
qoyduğumuz ana qədər onun yaranma tarixi, vaxtı, zamanı mütləq indiki zaman olur. Nə qədər ki, həmin
cümlə bitməyib və onun sonunda nöqtə qoymamışıq həmin cümlə ilə bağlı belə deyirik: “Mən bu cümləni
indi yazıram”. Cümlə bitdikdən və onun sonuna nöqtə qoyduqdan sonra onun yaranma vaxtı, tarixi,
zamanı artıq bir saniyə əvvələ, yəni keçmiş zamana aid olur. Biz artıq həmin cümlə ilə bağlı belə deyirik:
“Mən bu cümləni bir saniyə əvvəl yazmışam və ya yazdım”.
Bir faktı da qeyd edək ki, mütləq indiki zaman sonsuz keçmiş və sonsuz gələcəklə müqayisədə çox
qısa bir dövrü əhatə edir. “İnsanın bütün fəaliyyətləri mütləq indiki zamanda baş verir” dedikdən sonra,
belə bir fikri səsləndirmək o qədər də inandırıcı görünmür. Amma bu bir həqiqətdir ki, bütün əməli
fəaliyyətlər, eləcə də onları idarə edən zehni fəaliyyətlər mütləq indiki zamanda baş verir. Çünki mütləq
indiki zamanın ölçüsü qısa olsa da, davamlılığı sonsuz və əbədidir. Yəni hər saniyənin keçməsi ilə indiki
zaman kimi qəbul etdiyimiz saniyə artıq keçmişə aid olur. Bir saniyə sonrakı gələcək zaman indiki
zamana çevrilir. İki saniyə əvvəlki zaman isə gələcək zaman statusu qazanır. Günlərdə, aylarda, illərdə də
mütləq indiki zamanın sonsuzluğunu təmin edən eyni ardıcıllıq və davamlılıq vardır. Yəni hər günün, ilin
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keçməsi ilə indiki zaman kimi qəbul etdiyimiz gün və ya il artıq keçmişə aid olur. Bir sonrakı gün, il
indiki zamana çevrilir. Ondan daha əvvəlki gün, il isə gələcək zaman statusu qazanır. Bununla da sonsuz
keçmiş və sonsuz gələcəklə müqayisədə tutumu hər nə qədər qısa görünsə belə, davamlılığı heç bir zaman
bitməyən mütləq indiki zaman da sonsuz və əbədidir. Məhz bu səbəbdən milyon il əvvəlki hadisələr
milyon il əvvəlki mütləq indiki zamanda baş verib, milyon il sonrakı hadisələr də milyon il sonrakı
mütləq indiki zamanda baş verəcəkdir. Bunu da qeyd edək ki, mütləq indiki zamandan fərqli istənilən
zaman kəsiyi real həyatın özünə deyil, onun başqa müstəvilərə düşən proyeksiyasına və ya kölgəsinə aid
olur. Bu proyeksiya insanın dərketmə və təfəkkür proseslərinin nəticəsi olaraq yaranır və sadəcə onun
təfəkküründə, yaddaşında və dilində mövcud olur (4, s.59-69).
Göründüyü kimi mütləq zaman eyni ahənglə axır, nə sürətlənir, nə də yavaşlayır. Yeganə dəyişən
şey bizim günlərə, illərə münasibətimiz, onlara verdiyimiz adlar və ya fərqli zaman kəsimlərinə toxunma
nöqtəmizdir. İnsan ətraf aləmlə, o cümlədən də, mütləq zamanın özü ilə mütləq indiki zamanda təmasda
olur. Elə bu səbəbdəndir ki, mütləq zaman axınına toxunma nöqtəsi bazasında formalaşan, müəyyən
qədər keçmişi və gələcəyi də əhatə edən zaman kəsiyi insanın zaman anlayışının əsasını təşkil edir.
Daima mütləq indiki zamanda yaşayan insan içində yaşadığı zaman kəsiminə indi, bir əvvəlki
zaman kəsiminə keçmiş, bir sonrakı zaman kəsiminə isə gələcək deyir. Deyilənləri ümumiləşdirərək belə
nəticəyə gələ bilərik ki, dərketmə səviyyəsində keçmiş, indiki və gələcək zaman anlayışlarının kökündə,
əsasında mütləq indiki zamanın özü və insanın zaman axını ilə təmas nöqtəsi dayanır.
Dildəki zaman mütləq zamanın simvolunun simvolu və ya obrazının obrazıdır. Bu, o deməkdir ki,
dil sisteminə aid olan vahidlərdə mütləq zaman deyil, dərk edilən zaman kəsimləri əks olunur. Eyni
zamanda, mütləq zaman dildə əks olunana qədər ardıcıl olaraq iki dəfə şərti simvola və ya obraza
çevrilmə mərhələsindən keçir: birinci dəfə dərk ediləndə, ikinci dəfə isə dil vahidi ilə ifadə olunanda.
Dilin psixologiyası ilə bağlı ən son nəzəriyyələrdən biri olan “Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsi”nə
əsasən dərketmə adlandırılan psixoloji proses gerçəklik vahidi ilə bağlı informasiyanın əsas yaddaş qeyd
edilməsidir. Bu nəzəriyyəyə görə gerçəklik vahidinin ən üzdə olan və insanın ehtiyaclarına uyğun gələn
bir və ya bir neçə xüsusiyyəti seçilib ayrılır, başqa sözlə desək, gerçəklik elementi (GE) müəyyən olunur.
Dərketmə dedikdə, həmin gerçəklik elementinin (GE) əsas yaddaşa qeyd edilməsi nəzərdə (4, s.63-69).
Həqiqətən də, insan gerçəklik vahidinin sadəcə öz ehtiyacına uyğun gələn xüsusiyyətini seçib ayırır və
gerçəklik vahidini məhz bu xüsusiyyət əsasında dərk edir. Məsələn, insan “toyuq” adlı gerçəklik vahidini
“əti və yumurtası yeyilən, tükündən müxtəlif əşyalar düzəldilən ev quşu” olaraq dərk edir. Toyuq insanın
məhz bu ehtiyaclarını ödədiyinə görə insan onunla bağlı məhz bu cəhətləri öz yaddaşına qeyd edir.
Toyuğun cücələr üçün qayğıkeş ana olması, təbiətdə yaşayan vəhşi növlərinin də olması kimi vacib
cəhətlər insanı qətiyyən maraqlandırmır. Deməli, gerçəklik elementi olaraq gerçəklik vahidinin ən vacib
xüsusiyyəti deyil, insanın ehtiyacına uyğun gələn xüsusiyyəti seçilir və bu seçim insanın özü tərəfindən
aparılır. Yəni, insan tərəfindən seçilən və yaddaşına qeyd edilə bu xüsusiyyət gerçəklik vahidinin
təbiətində var olan ən əsas və ya ən vacib xüsusiyyət deyil. İnsanın öz şəxsi ehtiyacına uyğun şəkildə
yaratdığı abstrakt təsəvvürdür. Deyilənlər əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, insan gerçəklik
vahidini real həyatda olduğu kimi deyil, öz ehtiyaclarına və təsəvvürünə uyğun şəkildə dərk edir.
Qeyd edilən fikirləri mütləq zaman anlayışına tətbiq etməklə belə deyə bilərik ki, insan sonsuz və
arasıkəsilməz bir axın mahiyyəti daşıyan mütləq zamanı deyil, onun ayrı-ayrı hissə və fraqmentləri ilə
bağlı özünün yaratdığı abstrakt təsəvvürləri dərk edir. Elə bu səbəbdəndir ki, zaman ayrı-ayrı kəsimlər,
hissələr şəklində mənimsənilir və dərk olunur. Onun bir hissəsi keçmiş, bir hissəsi indiki, bir hissəsi
gələcək zaman kimi qəbul edilir. Hətta bu zaman kəsimlərinin özü belə fərqli hissələrə ayrılır və müxtəlif
zaman formaları kimi dərk olunur. Dünya dillərində həmin hissələrin aşağıdakı növlərinə rast gəlinir:
gələcək zaman üzrə 1) uzaq və ya qeyri-qəti gələcək, 2) qəti gələcək, 3) yaxın gələcək kimi; indiki zaman
üzrə 1) mütləq indiki zaman, 2) indiki geniş zaman, 3) indiki davamedici zaman kimi; keçmiş zaman üzrə
1) bitmiş və ya uzaq keçmiş zaman, 2) yaxın keçmiş zaman, 3) indiki keçmiş zaman. Beləliklə, vahid,
bölünməz bir bütöv olan mütləq zaman dərk edilərkən onun birinci dəfə şərti simvollara və ya
obrazlara parçalanması prosesi reallaşmış olur.
Müxtəlif etnokulturuloji dəyərlərə əsaslanan xalqlar öz ehtiyaclarına və düşüncə tərzinə uyğun
olaraq yuxarıda keçmiş, indiki və gələcək zaman dilimləri ilə bağlı qeyd edilən daxili bölgülərin birindən
və ya hamısından istifadə etməkdə tamamilə sərbəstdir. Elə bu səbəbdəndir ki, müxtəlif dillərdə fərqli
sayda və tutumda olan zaman formalarına rast gəlinir. Bəzi dillərdə bu bölgüdən əlavə daha fərqli
formaların olması da mümkündür.
Mahiyyət, məna və tutum baxımından bu bölgülərə uyğun gələn formalar təxminən eyni olsa da,
müxtəlif dillərdə onlara fərqli adlar verilə bilir. Bunu da qeyd edək ki, dil sistemində mütləq zaman deyil,
dərk edilən zaman əks olunur, yəni mütləq zamanın dərk edilmiş hissələrinə ad verilir. Çünki adın və ya
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sözün yaranması ilə bağlı iki əsas şərtdən birincisi məhz budur ki, gerçəklik vahidinə adın verilə bilməsi
üçün həmin gerçəklik vahidi dərk edilmiş olmalıdır (4, s.96). Biz də artıq qeyd etdik ki, insan tərəfindən
dərk olunan zaman mütləq zaman yox, onun ayrı-ayrı kəsimləri və ya dilimləridir. Bu səbəbdən dil
sistemində mütləq zamanın özünə deyil onun haqqında bəhs edilən kəsimlərinə və ya dilimlərinə ad
verilir. Bununla da gerçəklik vahidinə ad verilərkən onun ikinci dəfə abstraktlaşması, simvollaşması
prosesi reallaşmış olur.
Əslində, gerçəklik vahidinə, əşyaya verilən adın onun mahiyyətinə və təbiətinə uyğunluğu məsələsi
qədim Yunan dilçiliyindən başlayıb bu günə qədər davam edən mübahisəli məsələlərdən biridir. Bəzi
alimlərə görə əşyaya ad onun mahiyyətinə uyğun şəkildə verilir. Digərlərinə görə isə, əşyalara verilən ad
tamamilə şərti mahiyyət daşıyır (1; 2). Bizcə, bu fikirlərdən hansısa birinin yanlış olduğunu iddia etmək
düzgün olmazdı. Ona görə ki, silgi, pozan, süzgəc kimi bəzi əşyalara verilən ad, həqiqətən də onların
mahiyyətinə və təbiətinə uyğundur. Amma hansısa bir astronomun yeni kəşf etdiyi ulduza öz adını və ya
başqa bir şəxsin adını verməsi isə, təbii ki, tamamilə təsadüfi və şərti mahiyyət daşıyır. Bu da bir
həqiqətdir ki, gerçəklik vahidinə verilən ad onun mahiyyətinə uyğun olsa belə, istənilən halda bu ad şərti
işarədən, simvoldan başqa bir şey deyil. Çünki “Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsi”ndə qeyd edildiyi
kimi, dil işarələr sistemidir və dildə şərti işarə və simvoldan başqa heç nə yoxdur.
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Dil ictimai hadisədir, həmçinin insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir. Dil elə bir
vasitədir ki, o, ünsiyyətə, fikir mübadiləsinə və cəmiyyətdə insanların bir-birini anlamasına xidmət edir.
Dil ünsiyyət vasitəsi olmaq etibarilə həm də ictimai bir hadisədir, çünki o, insanların bir-biri ilə
ünsiyyətdə olmasına kömək edir, Məlum olduğu kimi, cəmiyyətin də əsasını insanlar təşkil edir. Dilin
kommunikativ funksiyası onun cəmiyyətdən asılılığını müəyyən edir. Dil və cəmiyyət arasında olan
bağlılıq qədim zamanlardan mövcuddur. Ancaq onların arasındakı qarşılıqlı bağlılıq paralel və ya
bilavasitə deyil, son dərəcə çoxtərəfli və mürəkkəbdir. Onlar yalnız iqtisadi amillərlə izah edilməməlidir.
Əksinə, onları tədqiq edərkən bütün ictimai amillər nəzərə alınmalıdır, çünki ictimai həyatın bütün
səviyyələri ilə bağlı olan dil, onların arasındakı əlaqənin yaranmasına kömək edir. Dil yalnız cəmiyyətdə
mövcuddur, dilin taleyi cəmiyyətin taleyi ilə bağlıdır, cəmiyyət dilsiz nə yaşaya bilər, nə də inkişaf edə
bilər. Dil cəmiyyətin yarandığı gündən fəaliyyət göstərən ictimai hadisə kateqoriyasına aid edilir.
Cəmiyyətin yarandığı və inkişaf etdiyi gündən dil də yaranıb-inkişaf edir. Dil cəmiyyətlə birgə məhv olur.
Cəmiyyətdən kənarda dil mövcud deyil. İnkişaf etməyən və ünsiyyət funksiyasını itirən dil ölü dildir.
Dilin ictimai hadisə olmasının təbiətindən danışanda, onda olan dəyişikliklərin insan
cəmiyyətindən asılı olduğunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Düzdür, bu xüsusiyyəti cəmiyyətə xidmət edən
başqa hadisələrdə də görmək olar. Məsələn, bir sıra maşınlar, dəzgahlar da cəmiyyətdə olan dəyişiklikləri
özündə əks etdirir. Quruculuqda da insan cəmiyyətinin dəyişməsinin təsiri ilə dəyişiklik baş verir. Ancaq
bu hadisələr cəmiyyətdə olan dəyişiklikləri müəyyən mənada əks etdirir. Dil isə cəmiyyətdə olan
dəyişmələri geniş planda, onun bütün səviyyələrində əks etdirir. Bu da onu başqa ictimai hadisələrdən
fərqləndirir. Hələ qədim zamanlarda dilin vəziyyətinin dövlətin formasından və iqtisadi formasiyanın
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xarakterindən asılı olduğu nəzərə çarpırdı. Cəmiyyətdə baş verən bütün yeniliklər dildə öz əksini tapır.
Bu, xüsusən dilə yeni-yeni sözlərin daxil olmasında da özünü göstərir. Bu nə deməkdir? Cəmiyyətin
həyatında baş verən hər bir hadisə dildə özünü daha aydın hiss etdirir. Bir sıra sözlər köhnəlib sıradan
çıxır. Cəmiyyətin həyatı ilə uyğunlaşa bilmir. Eyni zamanda dilə yeni həyat tərzini, inkişafı əks etdirən
təzə sözlər daxil olur. Bu sözlərin dilə gəlməsi qaçılmazdır. Yeni-yeni münasibətlərin yaranması, elmi
inkişafla əlaqədar neologizmlərin yaranması ictimai həyatın yenilənməsi ilə əlaqədardır.
Məlum olduğu kimi, dildə yeni yaranan, yaxud da dilə yenicə daxil olan sözlərə neologizm deyilir.
Onu da bilirik ki, neologizm hadisəsi arxaizmin tam əksini təşkil edir. Onu da bilirik ki, neologizmlər
ictimai həyatın, elmin, texnikanın, mədəniyyətin, siyasətin və iqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar olaraq
meydana çıxır, sonradan dilin lüğət tərkibində qalır. Sənaye, kənd təsərrüfatı, texnika, elm və
mədəniyyətin inkişafı dildə yeni anlayışlaırn, yeni məfhumların yaranmasına səbəb olur. Cəmiyyətin
mədəni inkişafı dildə yeni anlayışların, yeni anlayışlar isə dildə yeni sözlərin meydana gəlməsini tələb
edir. Yeni sözlər ilk növbədə sənaye, texnika və elmin müxtəlif sahələrinə aid olmaqla yaranır və bəzi
köhnə terminlər öz mənasını dəyişir. Neologizm hadisəsi arxaizmin tam əksini təşkil edir. Müəyyən
müddətdən sonra nelogizmlər hamı tərəfindən anlaşılır, bununla da öz yeniliyini itirir. Məsələn: keçən
əsrin ortalarında kosmonavt, kollokvium, nüvə texnikası və s. kimi dilimizə yeni daxil olan sözlər
neologizm olsa da, sonradan hamı tərəfindən düşülmüş, işləklik dərəcəsi artmış, beləliklə yeniliyini
itirmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, söz tarixi kateqoriyadır, yaranır, yaşayır, getdikcə dildə möhkəmlənir,
arxaikləşə bilir, hətta bəzən sonradan dildən çıxa bilir, başqa sözlə, müəyyən mərhələdə neologizm kimi
qəbul olunan söz zaman keçdikcə öz yeniliyini itirir. Çünki əşya, məfhum, hadisə, anlayış yeni olur, həm
də onu adlandıran söz yeni olur. Sonradan əşya, hadisə, anlayış öz yeniliyini itirir, bununla bərabər onu
adlandıran söz də yeniliyini qoruyub saxlaya bilmir. Bildiyimiz kimi, dilin lüğət tərkibinə müxtəlif
zamanlarda daxil olan yeni sözlər heç də həmişə neologizm olaraq qalmır. Bunlar zaman keçdikcə
işlənmə məqamından, nə səbəb və nə zaman meydana çıxmasından, anlaşılma dərəcəsindən asılı olaraq
get-gedə aktuallığını itirir. Bu səbəbdən də dildə yeni söz, dilə daxil olmuş təzə söz anlayışları nisbi və
şərti götürülür, dövrlərlə əlaqədar olan hadisə kimi başa düşülür. Dilimizə XX əsrin 20-ci illərində keçmiş
müəyyən sözlər bu gün dildən çıxmaq üzrədir. Məsələn: bir vaxtlar dilimizə keçmiş kolxoz, sovxoz,
artel, pioneer, komsomol, kollektivləşmə (hərəkatı), qolçomaq və s. bu kimi sözlər artıq bu gün dilimizdə
dilimizdə işlənmir. Çünki üsul-idarənin mahiyyətinə uyğun bu cür sözlər çoxdan neologizm mahiyyətini
itirmişdi, hətta az qala ümumişlək sözə çevrilmişdir, cəmiyyətin həyatında baş verən ir çox yeniliklərə
görə bu gün artıq köhnəlmişdir və köhnəlmiş sözlər sırasına daxil olmuşdur. Yeri gəlmişkən bir məsələni
də qeyd etmək lazımdır ki, həmin sözlərlə bərabər o dövrdə dilimizə neologism kimi mağaza, muzey,
vaqon, aqronom, mexanik, kino, telefon sözləri də daxil olmuşdur. Lakin o sözlər bu gün dilimizdə hələ
də qalmaqdadır, başqa sözlə desək, bu qəbildən olan sözlər lüğət tərkibinin fəal hissəsinə keçərək
ümumişlək sözə çevrilə bilmişdir.
Bütün bu nümunələri qeyd etməklə, demək olar ki, dildə yeni sözün neologizm hesab edilməsinin
əsas meyarı onun dilimizə daxil olduğu dövrdəki işlək sözlərdən fərqlənməsi, təzəlik əlamətini saxlaması,
yenilik çalarlığını əks etdirən üslubi keyfiyyətini mühafizə etməsidir. Neologizmlər istehsalatın, elmin,
mədəniyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq yaranmış anlayışı, hadisə və keyfiyyətləri bildirmək üçün əmələ
gəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, neologizmlərin meydana çıxmasında elmin rolu xüsusilə
böyükdür. Müxtəlif sahələrə aid zəngin neologizmlərin yaranması inkişaf etməkdə olan cəmiyyətimiz
üçün daha çox xaraterik olan hadisədir. Bu gün cəmiyyət inkişaf edir, cəmiyyətin həyatında əlamətdar
hadisələr baş verir, böyük kəşflər, yeni-yeni texnologiyalar yaranır, inkişaf edir. Beləliklə, yaranan hər bir
yenilik, bütün ixtiralar isə dildə söz vasitəsilə öz əksini tapır. Məhz bu səbəbdən XXI əsrdə Azərbaycan
ədəbi dilinin lüğət tərkibinə müxtəlif sahələrə aid yüzlərlə neologizm daxil olmuşdur.
Bildiyimiz kimi, neologizmlər dildə iki cür yaranır, birincisi, dilimizin öz daxili imkanları əsasında
(özəl, yetərsay, tərəfdaşlıq, rəqəmsal və s.), ikincisi başqa dillərdən söz almaq əsasında (print, computer,
planşet, sayt, piar, trent, treyninq və s.) Neologizmlərin əmələgəlmə mənbələri müxtəlif olduğu kimi,
əmələgəlmə səbəbləri və məqsədləri də müxtəlifdir. Son dövrdə Azərbaycan dilində elmi-texniki inkişafın
nəticəsi kimi həddən artıq yeni sözlər meydana çıxmışdır, desək yəqin ki, yanılmarıq. Məlumdur ki,
bunlar yeni anlayış və hadisələri adlandırmaq üçün yaranır. Bunların əksəriyyəti semantic neologizmlər,
yənu mənası yeni olan neologizmlərdir. Onların arasında ingilis dilindən keçmə neologizmlər üstünlük
təşkil edir. Dilə daxil olan və işləklik dərəcəsinə görə ümumişlək sözlərə yaxın olan bu cür yeni sözlərə
insanların gündəlik fəaliyyətinin bütün sferalarında rast gəlmək olar. Doğrudur, belə sözlər arasında
alman və fransız dilindən alınmalar da müşahidə olunur. Lakin onlar hər hansı bir fəaliyyət dairəsinə aid
olan neologizmlərdir.
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Etiraf etmək lazımdır ki, bu gün həyatımızın böyük hisəsi kompüter arxasında keçir, mobil
telefonlarsız həyatımızı təsəvvür etmək belə mümkün deyildir. Bülə bir fikir yaranır ki, dilimizə hər gün
bir çox fəaliyyət sahələrinə aid yeni-yeni sözlər daxil olur. Əlbəttə bu da XXI əsrin informasiya
texnologiyaları əsri olması ilə əlaqədardır. Lakin nədənsə dilimizə yeni daxil olmuş sözlərlə bağlı
məlumatların yer aldığı nəşrlərə, həmçinin elmi məqalələrə, izahlı lüğətlərə rast gəlinmir. Bu qəbildən
olan sözlərin mənasını bilmək üçün adətən lüğətlərə müraciət olunur. İngilis dilindən alınmaların
əksəriyyəti mənbə dildə olduğu kimi səslənir. Bunlardan bəzilərinə nəzər salaq.
Android - ingilis dilində android, dilimizə tərcümədə telefonlar üçün əməliyyat sistemi;
Dopler - ingilis dilində doppler, dilimizə tərcümədə (dopler) müayinə;
Feyk
- ingilis dilində fake, dilimizə tərcümədə saxta;
Feysbuk - ingilis dilində facebook, sosial şəbəkənin adıdır, dilimizə hərfi tərcüməsi üz kitabı,
başlanma tarixi 4 fevral 2004-cü il olub, 2008-ci ildə Azərbaycan dilinə tərcümə edilən, dünyada ən
böyük sosial şəbəkədir;
Hostel - ingilis dilində hostel, dilimizə tərcümədə yataqxana (gecələmək üçün daha ucuz
qiymətə otaq mənasında işlənir);
İnflyasiya - ingilis dilində inflation, dilimizə tərcümədə pulun dəyərdən düşməsi anlamındadır.
Klip
- ingilis dilində clip, dilimizə tərcümədə qəzet parçası, filmdən fraqment anlamındadır,
(to clip - kəsmək) - kadrların vaxt etibarilə kiçik, bəddi cəhətdən ardıcıl kadrlar;
Remeyk - ingilis dilində remake, dilimizə tərcümədə yeniləmək, dəyişmək (əvvəllər yazılmış
musiqi parçalarının yenilənməsi; əvvəllər çəkilmişhər hansı filmin yeni versiyası);
Rouminq - ingilis dilində roaming, dilimizə tərcümədə yayılma, geniş istifadə imkanları
mənasındadır, yaxın və uzaq xarıclə mobil əlaqə xidməti;
Sauntrek - ingilis dilində sondtrack, dilimizə tərcümədə film musiqisi;
Skrab
- ingilis dilində scrub, dilimizə tərcümədə təmizləmək, cızmaq, sürtmək anlamındadır,
üzün, bədənin dərisinin təmizlənməsi kremidir;
Skrinşot - ingilis dilində screenshot, dilimizə tərcümədə ekran görüntüsünün əldə olunması;
Smartfon- ingilis dilində smartphone, dilimizə tərcümədə ağıllı telefon;
Şoping - ingilis dilində shoppinq, dilimizə tərcümədə alış-verişə çıxmaq, alış-veriş etmək
mənasındadır;
Trend
- ingilis dilində trend, dilimizə tərcümədə tendensiya, təmayül anlamındadır, üstün
tendensiya, nəyin isə (ictimai fikir, dəb və s.) inkişafı istiqaməti mənasında işlənir.
Uikend - ingilis dilində weekend, dilimizə tərcümədə həftə sonu;
Votsap
- ingilis dilində WatsApp, sosial şəbəkənin adı, smartfonlar üçün ani mesajlaşma
mübadilə sistemi. Mətn mesajlarını, təsvirləri, videonu və audionu göndərməyə imkan verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu cür neologizmlərin sayının gündən-günə artması müşahidə olunsa da,
onun mənasının araşdırılmasına təşəbbüs hiss edilmir, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, dilimizə daxil olan
bu qəbildən olan sözlərin tələffüzü mənbə dilə əsaslanır, dilimizdə isə tələffüz formasında yazılır.
Məsələn: WatsApp - votsap, doppler – dopler, facebook – feysbuk, remake – remeyk və s.
İngilis dilindən alınma sözlərin tərkibində əsasən bu ünsürlər iştirak edir:“c” (j/g), inq (ing),
men(t), er (er), tç ((t)ch), siya (tion).
Hazırda dilimizdə ingilis dilindən alınmalarla yanaşı, alman və fransız dilindən alınma sözlər də
vardır. Doğrudur, bu siyahıda ingilis dilindən alınmalar daha çox olsa da dilimizdə əsasən müəyyən bir
sahəyə aid birbaşa alman və fransız dillərindən alınmaların da sayı az deyildir. Doğrudur, dilimizə birbaşa
alman və fransız dilindən, az da olsa, alınmalar daxil olur, lakin bunlar sayca ingilis dilindən alınmalardan
çox azdır, həm də fəaliyyət sahələrinin məhdud hissəsinə aid olduğundan diqqəti cəlb etmir, məsələn:
Auksion - alman dilində auktion, dilimizə hərfi tərcümədə kütləvi yerdə satış anlamındadır,
hərrac mənasında işlənir;
Devalvasiya - alman dilində devalvation, dilimizə hərfi tərcümədə bir şeyin dəyərindən aşağı
qiymətləndirilməsi anlamındadır. Bu gün dilimizdə dəyərini itirdikdən sonra valyutanın stabilləşdirilməsi
metodu mənasında işlənir;
Falsifikasiya - alman dilindən tərcümədə falsifikat - dilimizə tərcümədə saxta anlamındadır.
Hazırda dilimizdə saxta məhsul mənasında işlənir;
Munisipalitet - alman dilindən tərcümədə мunizipalitat munisipalitet; yerli özünü idarəetmə
orqanı;
Şlyager - alman dilində schlager- dilimizə tərcümədə zərbə, hit anlamındadır. Hazırda dilimizdə
çox məşhur olmuş, geniş yayılmış əsər və s. mənasında işlənir.
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Seytnot - alman dilində zeit (sayt) - dilimizə tərcümədə zaman və not (not) ehtiyac anlamındadır,
hazırda şahmat, yaxud dama oyunları zamanı yeni addımların düşünülməsi üçün vaxtın azlığı mənasında
işlənir.
Alman dilindən alınmalar üçün “ay”, “ey” hərf birləşmələri, sözün əvvəlində sait səslərin iştirak
etmədiyi “şt”, “şp” hərf birləşmələri xarakterikdir.
Göründüyü kimi, bir çox qeyd etdiyimiz səbəblərdən dilimizin lüğət tərkibinə yeni-yeni sözlərin
daxil olması davam edir. Bunun əsas səbəbi bir tərəfdən Azərbaycanla dünyanın bir çox dövlətləri
arasında iqtisadi, siyasi, mədəni münasibətlərin inkişafıdır. Digər tərəfdən isə Azərbaycanda elmin və
tətbiqi sahələrin inkişafıdır. Kommunikasiya texnologiyaları ilə tanışlıq da dilimizə yeni-yeni özlərin
daxil olmasında mühüm amildir. Bəzən buna başqa cür yanaşmalara rast gəlirik yadda saxlamaq lazımdır
ki, dünyada saf dil tapmaq çətindir. Odur ki, dilimizə təzə sözlərin daxil olması günün tələbidir, deyə
bilərik.
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İctimai-iqtisadi, siyasi əlaqələrin dəyişməsi, elm, texnika və mədəniyyət sahəsində arası
kəsilməyən yeniliklər ilə əlaqədar olaraq dildə yeni-yeni sözlər meydana gəlir. Söz yaradıcılığı qaydaları
derivasiya prosesində düzəltmə sözlərin modelləşməsi xüsusiyyətlərini təsvir edir, bu prosesi daimilik və
qeyri-daimilik, məhsuldarlıq və qeyri məhsuldarlıq baxımından səciyyələndirir, morfemlərin uyuşmasını
və morfoloji təkamülünü göstərir, morfonoloji semantik və praqmatik məhdudiyyətləri ifadə edir.
Derivasiya anlayışının söz yaradıcılığı nəzəriyyəsinə gətirilməsi sintez probleminin aydınlaşdırılmasına
doğru yönəlmiş bir addım kimi dəyərləndirilə bilər. Kubryakova, Uluxanov, Qinzburq, Miloslavski,
Saxarnıy kimi alimlərin əsərlərində bu anlayış ilk dəfə olaraq öz təsdiqini tapmışdır.
Derivat anlayışının düzgün izah edilməsi üçün onun morfoloji və söz yaratma strukturlarının
münasibətlərini müəyyənləşdirmək lazım gəlir, morfoloji təhlil zamanı minimal sözyaratma modellərimorfemlər fərqləndirilir. Bu morfemlər derivatın formal hissəsi ilə tutuşdurulur. Bunun sayəsində də
sözün strukturu yaradılmış olur.
Qeyd etmək lazımdır ki, derivasiya termini XX əsrin 30-cu illərində rus alimi Kuriloviç tərəfindən
dilçilik elminə gətirilmişdir. Derivasiya termini ilə bağlı məlumatlara M.Lomonosov, N.Qreç, A.Barsov,
F.Buslayev, E.Zemskaya, V.NNemçenko, U.Uluxanov, S.Toropçev, A.Juravlyov və başqalarının
tədqiqatlarında rast gəlinir. Bəzi alimlər isə derivasiya terminini A.Potebnyanın adı ilə bağlayırlar. Formal
vasitələrin köməyi ilə yeni sözlərin yaradılması prosesi derivasiya adlanır. Derivasiya prosesində
yaradılan düzəltmə və mürəkkəb sözlər isə derivatlar termini ilə işarələnir.
Dünya dilçiliyində çox zaman söz yaradıcılığı və derivativ morfologiya arasında bərabərlik işarəsi
qoyulur. Söz yaradıcılığı nəzəriyyəsinin əsas anlayışları bunlardır:
1. Motivasiya anlayışı. Bu anlayış düzəltmə və mürəkkəb sözlərin mənalarının onları yaradan
sözlərlə sıx semantik əlaqəsini bildirir. Söz yaradıcılığı aktında bir qisim vahidlər motivasiya mənbəyi
kimi çıxış edir, digər vahidlər isə nəticəyə yönəldilmiş olur.
2. Düzəltmə sözlərin yaradılması anlayışı. Bu anlayışa görə, yeni yaradılmış düzəltmə söz formal
və semantik baxımdan ilkin vahiddən müəyyən əlamətlərinə görə seçilir. Bu anlayışların söz
yaradıcılığında istifadə edilməsi düzəltmə sözlərə xüsusi struktura malik vahid kimi yanaşmağa xidmət
edir. Bu vahidin daxili strukturu onun məzmununu tam ifadə edir. Bu zaman düzəltmə sözün əsasında
duran söz motivasiya edilmiş sözlərə birbaşa işarə edəcəkdir.
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3. Söz yaradıcılığı qaydası anlayışı. Bu anlayış söz yaradıcılığı nəzəriyəsinin ən əsas anlayışı sayıla
bilər. Bu anlayış istər rus dilçi-alimləri (Kubryakova, Uluxanov, Saxannıy və b.), istərsə də M.Aronov,
F.Plank, V.Dresler, S.Skalize) tərəfindən öyrənilmişdir [3, 287-303].
Söz yaradıcılığı qaydası anlayışı düzəltmə sözlərin morfoloji strukturunun yaranması zamanı və
onlar yeni məna ifadə edərkən meydana çıxan qanunauyğunluqları ifadə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
qayda hər bir dilə mənsub olan sözlərin necə yaranması, ilk dəfə hansı mənada işlənməsi və təkamül
proseslərini bütünlüklə özündə əks etdirir.
Filoloji ədəbiyyatda derivasiyanın iki dərəcəsi qeyd olunur: birinci derivasiya və ikinci derivasiya.
Derivasiya aid olduğu dilin əsasında suffiks və morfemin köməyi ilə baş verən söz yaradıcılığıdır. Söz
yaradıcılığında I mərhələ “inflektion”, II mərhələ isə “Word-formation” adlanır. Derivativ sözlərin
yaranma prosesi və onların leksik-üslubi təbəqələri müxtəlif formalarda təzahür edir. Dilçilikdə söz
anlayışı fonetik, leksik, etimoloji, derivativ, morfoloji, sintaktik və üslubi cəhətdən öyrənilir.
Derivativ sözlərin formalaşması həm onun fonem və morfem tərkibləri.ş mənası, həm də
işlədilməsi və mətnin üslubi şəraiti ilə bağlıdır. Derivativ sözlər sözyaratma sisteminin əsasını təşkil edir.
Söz yaradıcılığı özü sözlərin strukturu, onların əmələgəlmə qayda və üslubları barədə təlimdir. Derivativ
sözlərin inkişaf dinamikası və əmələgəlmə yollarının araşdırılması göstərir ki, onlar struktur-semantik
baxımdan ətraflı təhlil edilmişdir.
Söz yaradıcılığı təhlilinin məqsədi derivatla başlanğıc vahid arasında münasibətlərin yaradılması
sayıla bilər. Bu da motivasiya mənbəyinin aşkarlanmasına, derivatın strukturunda olan ifadə formalarının
müəyyən edilməsinə xidmət edir.
İki hissənin başlanğıc və formant hissənin birləşməsində yaranan sözün yeni mənası söz
yaradıcılığı mənası adlanır. Bu məna derivatın formant hissəsinin mənası ilə müəyyən oluna bilər. Söz
yaradıcılığı mənası formal ifadə olunmuş mənadır, bir qismi sözlərdə eyni formantla ifadə oluna bilər.
Rus dilçiliyində söz yaradıcılığının tədqiqi tarixi Boduen de Kurtene, Fortunatov və Kruşevskinin
adları ilə bağlıdır. Lakin müstəqil sahə kimi söz yaradıcılığı nisbətən sonralar, XX əsrin 40-cı illərindən
öyrənilməyə başladı. Müstəqil dilçilik fənni kimi isə söz yaradıcılığı XX əsrin 60-cı illərindən sonra qəbul
edildi. Söz yaradıcılığının yeni nəzəriyyəsinin əsasları Pokrovski və Şerbanın əsərlərində qoyuldu.
Smirnitski, VBinokur, Stepanova, Jirmunski, V.Vinoqradov bu istiqamətin davamçıları oldular.
V.V.Vinoqradov söz yaradıcılığı ilə leksikologiya və söz yaradıcılığı ilə qrammatika arasında çox yaxın
əlaqəni müəyyən etdi və ilk dəfə olaraq söz yaradıcılığının dilçilikdə yeri barədə konstruktiv tezis irəli
sürdü [1, 35-45].
V.V.Vinoqradovun fikrincə, söz yaradıcılığı qanunauyğunluqlarının tədqiqi ilk növbədə dilin lüğət
fondu və ümumi lüğət tərkibi ilə bilavasitə əlaqədardır. Dilin lüğət tərkibində cəmiyyətin həyatında gedən
bütün dəyişikliklər bilavasitə əks olunduğu üçün o, daima inkişafdadır. Söz yaradıcılığında dilin daxili
inkişaf qanunları öz əksini tapır. Derivatlar dildə mövcud olan söz yaradıcı modellər əsasında yaranır.
Məsələn, müasir rus dilində türk mənşəli “al” sinkretik kökündən “алый”, “алость”, “аловатый” və s.
leksemlər yaranmışdır [1, 35-45].
Rus alimi Vinokur öz əsərlərində düzəltmə sözün xüsusiyyətləri barədə mühüm fikirlər söylədi. Bu
alim düzəltmə sözün xüsusi məna – söz yaradıcılığı mənası daşıdığını da ilk dəfə vurğuladı. Söz
yaradıcılığı nəzəriyyəsinin formalaşması bir neçə mərhələdən keçmişdir. Bu mərhələlərin hər biri bu və
ya digər yanaşmaların ön plana çəkilməsi ilə xarakterizə olunur. Birinci yanaşma morfoloji yanaşmadır.
Morfoloji yanaşma zamanı sözün yaranmasında minimal yaranma vahidi – morfem götürülür. Bu
mərhələdə söz yaradıcılığı ancaq morfologiyanın bir istiqaməti kimi araşdırılır.
Söz yaradıcılığında ikinci yanaşma struktur-semantik yanaşmadır. Struktur-semantik yanaşma sözə
yalnız morfoloji vahid kimi baxmaqdan əlavə, onun strukturunu və semantikasını da diqqət mərkəzində
saxlayır. Söz yaradıcılığı nəzəriyyəsinin formalaşmasının bu mərhələsində söz yaradıcılığı təcrübəsinə
sözün motivasiyası və motivə edilmiş vahidlər anlayışları daxil edildi. İkinci mərhələ həm də söz
yaradıcılığı prosesinin təbiətinin və daşıdığı məna yükünün araşdırılması cəhdləri ilə yadda qaldı.
XX əsrin 60-70-ci illərindən başlayaraq dünya dilçiliyində söz yaradıcılığı problemlərinin həlli
istiqamətində işlərə başlanıldı. Əsas vurğu isə söz yaradıcılığının modelləri içərisində onun yerinin
müəyyənləşdirilməsi üzərinə qoyuldu. Dilçi alimləri düşündürən suallar içərisində söz yaradıcılığının
leksika və qrammatika daxilində öyrənilməsi ön plana çəkildi. Söz yaradıcılığının öyrənilməsində
indiyədək davam edən üç əsas istiqamət formalaşdı. Birinci istiqamət – sintaktik, transformasiya olunmuş
və törədici adlandırıldı. Bu istiqamətin əsası N.Xomski və P.Lir tərəfindən qoyuldu və yarandığı gündən
də çox kəskin tənqid hədəfinə çevrildi. Bu istiqamətin tərəfdarları derivatın semantikasını və strukturunu
müxtəlif sintaktik konstruksiyalar vasitəsilə izah etməyə çalışırdılar. Söz yaradıcılığı qaydaları isə
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başlanğıc sintaktik konstruksiyaların zəncirvarı keçid vasitəsilə yeni yaranmış derivata çevrilməsi kimi
təqdim edilirdi.
İkinci istiqamət – onomasioloji istiqamətdir. Bu istiqamətin tərəfdarları söz yaradıcılığına
nominasiya aspektindən, yəni adlandırma aspektindən yanaşmağa başladılar. Bu istiqamətdə söz
yaradıcılığı prosesinə onomasioloji bazis, onomasioloji əlamət və ononmasioloji kateqoriya kimi
anlayışlar daxil edildi. Bu istiqamətin əsası polyak və çex alimləri tərəfindən qoyuldu. Üçüncü istiqamət –
funksional istiqamətdir. Bu istiqamət özündə dinamik və onomasioloji yanaşmanı sintez edərək, yeni
yaradılan derivatın semantik, funksional və digər problemlərini canlı nitqdə və mətn daxilində ifadə edir.
Rus dilçiliyində uzun illər söz yaradıcılığının əsas problemi (A.Tixonov, P.Soboleva, Qinzburq və
digərlərinin əsərlərində), derivatın semantikası problemi (Uluxanov, Kubryakova, Lopatin,
Yansenetskaya, Blikova və b. əsərlərində) diqqət mərkəzində dayanır. Avropa dilçiliyində söz yaradıcılığı
V.Dressler, X.Brekle, D.Kostovski, L.Lipka, E.Uilyams və digər dilçi alimlərin elmi yaradıcılığında
aparıcı istiqamət kimi diqqəti cəlb edir. Onların bu problemə həsr olunmuş əsərlərində leksik yönümlü
fərziyyə irəli sürülmüşdür ki, bu fərziyyəyə əsasən, söz yaradıcılığının dil sistemindəki yeri onun bu və ya
digər leksik komponentə aidliyi ilə müəyyən olunur [2, 287-303].
Dil tarixi hadisə olaraq, həmin dili yaratmış olan və o dildə danışan xalqın inkişaf tarixi ilə
ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Müasir dillər və onların minlərcə sözləri xalqların təşəkkülü və inkişafı ilə
əlaqədardır. Lüğət tərkibinin inkişaf prosesi dilin təkamül qanunlarına uyğundur. Dilin lüğət tərkibinin
inkişafı söz yaradıcılığı qanunlarının yaranmasına səbəb olmuşdur. Müasir dövrdə bu qayda və qanunlar
dillərin təkamül özəlliklərini əks etdirən xüsusiyyətlər kəsb etmişdir.
Ədəbi dillərin lüğət tərkibi əsasən iki yolla zənginləşir: birinci yeni söz yaradıcılığı ilə, ikinci
dialekt və şivələrdən sözlər almaqla. Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi əsasən yeni sözlərin yaranması
hesabına olur. Yeni söz və ifadə yaranması hər bir dildə davam edən zəruri bir prosesdir. Bis çox dilçilər
sinkretik köklərdən yeni söz yaranmasının əsas üsulları kimi şəkilçiləşmə, mürəkkəb sözlərin yaranması,
səs əvəzlənməsi, fərqləndirici vurğu, səs təqlidi və ixtisarları göstərirlər.
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DIALECT LABELLED LEXEMES SELECTION AND DEFINITION
METHOD IN THE TURKISH DICTIONARY
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Introduction
In the Turkish lexicography studies, mostly the practice has been emphasized and the theoretical
aspect of lexicography has been neglected. Although there have been many works in dictionary writing in
the history of Turkish lexicography, there have been insufficient number of studies on
the examination of such works and their suitability with lexicographical methodology. The number
of theoretical studies decreases even more in terms of quantity when it comes to the subdialects of the
Turkish language.
TDK Turkish Dictionary, which is the most important dictionary for the written language of
Turkish, has been often reviewed for the lexemes in the formal language. Nevertheless, as being a general
dictionary, there are 1271 lexemes in TD borrowed from local subdialects. These lexemes need to be
examined, andthe criteria used when borrowing the lexemes in question into TD and the tendencies in
their definitions need to be evaluated in terms of transition
between the written language and subdialect in Turkish. In this regard, while TD is evaluated in
terms of lexemes borrowed from local subdialects, CD, which is quite important in terms of Turkish
lexicography, should not be ignored. Our study1 will fill a gap in Turkish lexicography in the context of a
comparison between the lexemes in the 11th edition of TD and the
latest edition of CD. In our study, principally lexicography will be dwelled upon.
1. The Definition Methods in Lexicography
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As a result of lexicography’s transition from application to theory, the definition methods as one of
the most important subfields can be listed as follows:
1) Analytical Method: Definitions based on the class conceptual relationship. In TD, the entry kuş
(bird) is defined with the analytical method (Gencer, 2018: 99).
2) Synthetic Method: The place of a word in the semantic dimension is identified. Definitions are
usually made in this way. “Method of definition through synthesis or synthetic definition, unlike the
analytical method, is based on the evaluation of the defined word by its relation with other elements in its
class. The entry yeşil (green) in TD can be given as an example” (Gencer, 2018:106-107).
3) Typification Method: Definition of words by providing their characteristics. In TD, the entry
kızamık (measles) is defined in this way. Such definitions start with the word genellikle (usually)
4) Definition with Synonym: It is used when defining abstract words. It is
a definition method for concretization. (Examples include the lexemes
acayip [strange] and zorlu [challenging] in TD) (Gencer, 2018: 115).
5) Denotative Description: It is the general name of the definitions made
by witnessing. This meth od is not preferred in TD (Gencer, 2018: 224).
Aside from these methods, assistant elements such as labelling, semantic
prosody and collocation are used. Labelling is divided into domain,
temporary, regional and stylistic labelling (Gencer, 2018: 124).
A) Domain Labelling: It indicates the usage of a word in different
domains. For example, tıp (medicine), bit. (botany).
B) Temporary Labelling: Temporary labels such as esk. (obsolete).
C) Regional Labelling: It indicates the use of words in a given geographicalarea. This method is
used in hlk. (in local subdialect) labelled words in TD,which are the subject matter of our dissertation.
D) Stylistic Labelling: Labels such as mec. (metaphorical), argo (slang).Grammatical labels are
used in TD other than such labelling (Gencer, 2018:125).
Another point to be considered in terms of definition methods is hyponymy used in definition. The
basic element of dictionaries is formed by semanticsand semantic relations. The evaluation of any type of
dictionary by its content is based on its semantic value and semantic quality. The most basic structural
relation for dictionaries is hyponymy. The relation of hyponymy
in question is a “kind of” relation as in “x is a kind of y. (Akşehirli, 2015: 3).
There are some points in dictionaries that should be considered whenestablishing the relation of
hyponymy. The first one is that hyponymy exhibits the characteristic of multiple inheritance in the
conceptual sense. Akşehirli emphasized the problem of multiple inheritance in the conceptual
chains of tavuk<kuş (chicken<bird) (taxonomic) and tavuk<yemek (chicken<food) (functional) in
the lexeme tavuk.
The second problem is the lexicographical gaps in the hyponymy relation.Stating that intra- linguistics
gaps become distinct within a sequential order,Akşehirli argued that in the definition method of “x is a y”
in TD, there is a lexicographical gap in the definitions in which y has no equivalent, that is, no concept is
given to create the meta-concept relation. The fact that
especially the object word is used as the word representing the metaconcept and that the adjective +
object structures in question are not defined leads to a lexicographical gap in such definitions. As for the
definition of the lexeme kap (container), in a definition “...oyuklu nesne”
(“...hollowed object”), the phrase oyuklu nesne is hypernym close to the word kap, but it is not a lexical
entry. This creates a lexicographical gap. Lexicographical gaps create barriers to the identification of
lexical networks. Lexical networks fill these gaps.

304

The lexemes examined in our study will be evaluated within the framework of these definition
methods. To evaluate the C and C lexemes in TD and CD by their definition methods, we will address
them in three groups.
a. Lexemes with the Same Definition in TD and CD (158 lexemes
identified).
b. Lexemes Not Available in CD (36 lexemes identified).
c. Lexemes with Different Definition in CD (8 lexemes identified).
A total of one hundred and fifty-five lexemes with the same definitions
were identified in the entries C and C in TD and CD. Forty-four of these
lexemes belong to the item C. One hundred and eleven lexemes have been
identified in the item C.

ABBREVİATURLARIN TƏLƏFFÜZÜ
Quluzadə S.F.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: abbreviatur, mürəkkəb qısaltmalar, ixtisarlar, orfoqrafiya, orfoepiya.
Abbreviaturlar (mürəkkəb qısaıtmalar) Azərbaycan dilçiliyinin nisbətən az tədqiq olunmuş
məsələlərindəndir. Onların yazılış və tələffüzü, fonetik-semantik fiqurları haqqında az sayda dəqiq
məlumat vardır..
Abbreviaturlar müasir dilimizdə geniş yayılmışdır. Onlardan publisistik, şifahi danışıq və bədii
üslubda daha çox istifadə olunur. Bu, fikrin ifadə vasitələrinin konkretliyinə, informasiyanın
operativliyinə, vaxta qənaətə və s. doğru olan meylin nəticəsidir. Xüsusən, mətbuat dili, sosial şəbəkələrin
dili mürəkkəb qısaltmalarla zəngindir. Lakin onlardan istifadə müxtəlif fonetik və sintaktik çətinliklərə
səbəb olur, tələffüzündə isə çoxvariantlılıq mövcuddur. Bəzən auditoriyada çıxış edən natiqlər, radio və
televiziya diktorları onları tələffüz etməkdənsə, bütöv oxumağı üstün tutur, çoxlu vaxt itkisinə,
yeknəsəkliyə səbəb olurlar. Bu, onu göstərir ki, abbreviaturlar haqqında tədqiqat aparılmalı, onların
yazılış və tələffüzündə vahidlik prinsipi həyata keçirilməlidir.
Ən əvvəl “ixtisar” və “qısaltma” terminlərinin özünü fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, ixtisar sırf
subyektiv amillərlə bağlıdır. Bu və ya digər elmi əsərin, çox zaman lüğətlərin əvvəlində verilən şərti
ixtisarların mənası ancaq həmin izahatla tanış olduqdan sonra müəyyənləşir. Eyni zamanda, dilimiizdə
ümumişlək, əksəriyyət tərəfindən qəbul olunmuş ixtisarlar da mövcuddur. Məsələn: səhifə - səh., cild – c.,
məsələn – məs., çap vərəqi- ç.p., və sair - və s., adına – ad., professor – prof., dosent – dos., baş müəllim
– b.m. və sair.
Prof. Ə. Dəmirçizadə yazır : “Beıə ixtisarlar ancaq yazıda ola bilir. Tələffüz zamanı sözlərin ixtisar
edilmiş hissələri bərpa olunur və sözlər əslinə uyğun tam halda tələffüz edilir”. [1.242] Qeyd edək ki, bu
ixtisarlar da şərti xarakter daşıyır və bəzən aparılmır.
Bundan başqa inisial xarakterli ixtisarlar da vardır ki, ad, soyad, ata adı bildrən isimlərin baş hərfi
saxlanaraq böyük yazılır. Məs: N.Nərimanov, M.Füzuli, M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə və s.
Qısaltmalar isə ıkı və daha artıq sözün birləşərək idarə, müəssisə, cəmiyyət, ölkə, təşkilat, siyasi
partiya və s. bildirən mürəkkəb adların ilk hərflərindən yaranan birləşmələrdir.
Abbreviaturlar işlənmə dairəsinə görə iki qrupa bölünür.
1. Mənasının dəqiq mənimsənildiyi ümumişlək qısaltmalar.
2. Bu və ya digər elm mütəxəssislərinin yaratdığı və həmin dairənin işlətdiyi dar hüdudlu
qısaltmalar. Belə ki, BMT, MTS, ABŞ və s. abbreviaturlar əksəriyyət tərəfindən başa düşüldüyü halda,
TMC (tabeli mürəkkəb cümlə), İM (intonasiya mərkəzi) və c. kimi qıpsaltmalar müəyyən ixtisas sahibləri
tərəfindən işlədilir. İşlənmə dairəsinə görə abbreviaturlar terminləri xatırladır.
Abbreviaturalar necə yaranır? – sualı onların fonetik, sintaktik və semantik xüsusiyyətlərini açmağı
tələb edir. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, qısaltmaların sintaktik xüsusiyyəti mənsub olduğu
dilin quruluşundan , söz sıralanmasından asılıdır. [2.174.]
Müasir dilimizdəki abbreviaturların maraqlı cəhəti fonetik xüsusiyyətlərindədir. Onların tələffüz
mənbəyini məhz fonetik təbiətlərində axtarmaq lazımdır.
Qısaltmaların tələffüzündə iki cəhət özünü göstərir.
1. Hərfin adı ilə tələffüz olunanlar.
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2. Səslərə görə tələffüz olunanlar.
Hərftipli abbreviaturlar hərflərin əlifbadakı adları ilə oxunurlar. Bu cür abbreviaturların tələffüzü
onların fonomorfoloji sıralanması, sait və samitlərin mürəkkəb adlardakı düzülüşü ilə müəyyənləşir. İki
və daha artıq samitin iştirakı ilə əmələ gələnlər hərflərin adı ilə tələffüz olunur. Məs: BMT ( Be-eM-Te),
PXR (Pe-Xe-eR), MXP (eM-Xe-eP), ÇSSR (Çe-Se-Se-eR), ADR (A-De-eR), AXR (A-Xe-eR) və s.
İki sait səsin iştirakı ilə yaranan abbreviaturlar səslərə görə tələffüz olunur. Belə qısaltmaların səs
və hərf düzülüşü rəngarəngdir. Məs: ADPU (adpu), Nato (nato), AHİŞ (ahiş), ADU (adu), ATU (atu),
SİTA (sita), SEATO (seato) və s.
Samit-sait-samit tipli abbreviaturlar da səslərə görə tələffüz olunurlar. Məs.: CAR (car), MUM
(mum), MƏP (məp), DİN (din), DİŞ (diş) və s.
Dilimizdə bəzi qısaltmalar sözlərin ilk səsini deyil, müəyyən hissəsini saxlamaqla əmələ gəlir. Bu
tip qısaltmaların tərkibindəki digər sözlərin baş hərfləri saxlanır və ümumi qayda üzrə tələffüz olunur.
Məs.: Azərb. DEPTİ (Azərb.depti). Azər TAC (Azər.tac) və s.
Abbreviaturların müəyyən hissəsi mürəkkəb adı təşkil edən sözlərin bir parçasının ixtisarı ilə əmələ
gəlir və yazıldığı kimi tələffüz edilir: Azərinform, Azərnəşr, univermaq, Azərelektroterm,
Azərbaycanfilm və s.
Yazılı dildəki bəzi abbreviaturlar fizioloji səbəblərlə bağlı olaraq bütöv tələffüz olunur.
Nəhayət, dilimiz elə bir inkişaf səviyyəsinə çatmışdır ki, burada beynəlxalq səviyyəli
abbreviaturlarsız ötüşmək olmur. Bülə qısaltmaların mənası deyil, yalnız səs – hərf sistemi azərbaycan
əlifbasına müvafiqdir. Məsələn, YUNESKO, NATO, UEFA, SEATO və s.
Abbreviaturların kütləviləşməsi üçün onları qruplaşdırmaq, izahlı lüğətini tərtib etmək tətbiqi
dilçiliyin olduqca vacib məsələsidir.
ƏDƏBİYYAT
1. Dəmirçizadə Ə. Müasir Azərbaycan dili. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 256 s.
2. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 192 s.
3. Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dili leksikologiyası. Bakı; Nurlan, 2008, 442 s.

QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AZƏRBAYCANDA DİL SİYASƏTİ
Əhmədova S.A.
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Açar sözlər: qloballaşma, Heydər Əliyev, Azərbaycan dili, ədəbi dil, dövlət dili.
Azərbaycan xalqının ümummilli lidеri və Azərbaycan dilinin sözün həqiqi mənasında dövlət dili
оlması üçün оn illərlə mübarizə aparmış H.Əliyеvin hakimiyyətə qayıdışı ilə vоlyuntarist və
məsuliyyətsiz iddialara, dоlaşıqlıqlara sоn qоyuldu. Azərbaycan dövlətinin müstəqillik təcrübəsinə (artıq
оn illik bir yоl kеçilmişdi) əsaslanan ümummillli lidеr dövlət dilinin tətbiqi sahəsində görülməli оlan
zəruri işlərin prоqramını vеrdi. Fərmanda dеyildiyi kimi, «ölkəmizin оrta və ali məktəblərində
Azərbaycan dilinin müasir dünya standartlarına, milli-mədəni inkişaf tariximizin tələblərinə cavab vеrən
tədrisi işinin təkmilləşdirilməsinə еhtiyac vardır. Bir çоx kütləvi infоrmasiya vasitələrində, rəsmi
yazışmalarda, kargüzarlıq və s. sahələrdə Azərbaycan ədəbi dilinin nоrmalarına lazımınca əməl оlunmur.
Azərbaycan dilinin rеklam işində istifadə еdilməsində ciddi qüsurlar müşahidə оlunur» və s. [4, s.5].
Bütün bunları nəzərə alan Azərbaycan dövləti Azərbaycan xalqının ana dilinin – dövlət dilinin inkişafı,
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi üçün aşağıdakı çоx mühüm tədbirlərin həyata kеçirilməsini zəruri
saymışdır:
1. Azərbaycan Rеspublikası Prеzidеntinin yanında Dövlət Dil Kоmissiyası yaradılsın.
2. «Azərbaycan Rеspublikasının dövlət dili haqqında» qanun hazırlansın.
3. Azərbaycan Rеspublikasının nazirlik, idarə, təşkilat və müəssisə rəhbərləri öz tabеliklərində
оlan qurumlarda dövlət dilinin və latın qrafikasının tətbiqi işinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı
uzunmüddətli kоmplеks planlar hazırlayıb həyata kеçirsinlər.
4. Təhsil nazirliyi оrta və ali məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi, bu dildə təhsilin kеyfiyyəti
ilə bağlı əsaslı dönüş yaratmaq istiqamətində qəti tədbirlər həyata kеçirsin.
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5. Azərbaycan MЕA və Təhsil nazirliyi Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə birlikdə latın
qrafikasında çap оlunacaq zəruri еlmi, bədii, tədris və s. ədəbiyyatının siyahısını hazırlayıb Azərbaycan
Rеspublikası Prеzidеntinə təqdim еtsinlər.
6. Azərbaycan MЕA Azərbaycan dilçiliyinə dair aparılmalı araşdırmaların prоqramını hazırlasın
və araşdırma işinin gеdişi barədə hər altı aydan bir Azərbaycan Prеzidеntinə məlumat vеrsin.
7. Şəhər və rayоn icra hakimiyyəti başçılarına tapşırılsın ki, yеrlərdə istifadə оlunan lövhə,
rеklam, şüar, plakat və s.- in dilinin Azərbaycan ədəbi dilinə uyğun оlması baxımından tədbirlər
görsünlər.
8. Azərbaycanda nümayiş еtdirmək üçün alınmış əcnəbi kinо və tеlеviziya məmulatlarının
Azərbaycan dilinə dublyaj işi lazımi səviyyədə – qurulsun.
9. 2001-ci il avqustun 1- dən rеspublikada bütövlükdə latın qrafikasına kеçirilsin [4, s.6].
Fərmanda diqqəti cəlb еdən məsələlərdən biri də оndan ibarətdir ki, Azərbaycan Rеspublikasının
Prеzidеnti «dövlət dilinə qarşı gizli, yaxud açıq təbliğat aparmaq, Azərbaycan dilinin işlənməsinə və
inkişafına müqavimət göstərmək, оnun hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına cəhd еtmək kimi hallara, latın
qrafikasının tətbiq оlunmasına mənеələr törədilməsinə görə məsuliyyət növlərini müəyyən еdən
qanunvеricilik aktının layihəsini» hazırlamaq barədə də göstəriş vеrmişdir [4, s.7].
Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərmanın tarixi əhəmiyyəti еlmi-dilçilik
mühitində dərhal yüksək qiymətləndirildi. Prоf. N.Cəfərоv еtiraf еtdi ki, «Azərbaycan dilinin tarixində
hələ оna (Azərbaycan dilinə) bu səviyyədə qiymət vеrən ikinci bir rəsmi sənəd оlmamış, Azərbaycan
dilinin tarixi əsasları hеç bir еlmi mənbədə bu qədər aydın şəkildə vеrilməmiş. Оnun müasir vəziyyəti
barədə bu qədər mükəmməl təsəvvür yaradılmamış, inkişaf prоblеmləri haqqında bu qədər sistеmli
şəkildə bəhs еdilməmişdir [3, s.339].
N.Cəfərоv fərmanın rəsmi dövlət sənədi kimi tarixi əhəmiyyətini qеyd еtməklə yanaşı, оnun
оrijinal еlmi kоnsеpsiya irəli sürmək baxımından dəyərini də göstərir və yazır:
«1) Azərbaycan dilinin (və xalqının) mənşəyi barəsində bir nеçə оn ildir ki, davam еdən
mübahisələri yеkunlaşdırmaq, tarixi faktların (və sağlam tarixi düşüncənin) mövqеyindən əsaslı bir
kоnsеpsiya vеrmək artıq yalnız еlmi dеyil, həm də milli, ictimai-siyasi bir еhtiyacdır;
2) Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi yaşamaq, daha da inkişaf еtmək üçün еtnоsоsial, mədənimənəvi pоtеnsialının оlmasını göstərmək məqsədilə tarixdən, daha dərin köklərdən gəlməyə еhtiyac
duyulmuşdur;
3) Haqqında söhbət gеdən fərman bir dövlət sənədi оlaraq bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin (və
xalqının) marağını əks еtdirsə də, həmin dövləti yaradan, həmin xalqı işıqlı gələcəyə aparan bir
mütəfəkkirin düşüncəsinin məhsulu оlduğuna görə, sıravi yоx, tarixi səciyyə daşıdığına görə xüsusi
еlmi kоnsеpsiya ifadə еdə bilər» [3, s.340].
Əlbəttə, «Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında» fərman Azərbaycan xalqının
ümummilli lidеri Hеydər Əliyеvin əsəri idi – burada H.Əliyеvin qurduğu dövlətin dil siyasəti ifadə
оlunur, həmin dövlət (və dil) uğrunda aparılmış mübarizənin tarixi və gələcəyi ifadə оlunurdu. Оna görə
də fərmanda irəli sürülmüş idеyalar aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər:
1) Azərbaycan dilinin bir dövlət dili оlaraq qоrunması;
2) Azərbaycan dilinin bir dövlət dili оlaraq inkişaf еtdirilməsi [3, s.340].
N.Cəfərоv məhz həmin fərmanda «Оn illik tərəddüdlərdən sоnra qəti оlaraq latın əlifbasına
kеçilməsi»ni, fərmanın «еlmi-nəzəri, kоnsеptual səviyyəsi ilə yanaşı», praktik əhəmiyyətini də göstərir.
Qеyd еdir ki, «burada irəli sürülən müddəaların, göstərişlərin hamısı rеaldır, həyata kеçirilməsi tamamilə
mümkündür» [3, s.342].
Əlbəttə, Hеydər Əliyеvin siyasi uzaqgörənliyinin bir mühüm cəhəti də оnun yalnız həyata
kеçirilməsi mümkün оlan, cəmiyyətin qəbul еtməyə hazır оlduğu və nəhayət, Azərbaycan xalqının
gələcəyi üçün zəruri оlduğuna inandığı prоqram, yaxud planları müdafiə еtməsi idi. Fərmanda da məhz
bu prinsip gözlənilir, əldə еdilmiş uğurlar, qazanılmış təcrübə davam еtdirilir. Xalqın talеyi hеç bir
еkspеrimеntin ixtiyarına buraxılmırdı.
Ölkəmizin müstəqilliyi dövründə, xüsusən müstəqil rеspublikamızın ilk kоnstitusiyasının qəbul
еdilməsindən kеçən bu altı ildə dövlət dilimiz böyük uğurlar qazansa da, оnun еlə dövrün özü ilə bağlı
prоblеmləri də az оlmadı. Ölkənin iqtisadi həyatında gеdən özəlləşmə, bəziləri tərəfindən az qala dil
sahəsində də tətbiq еdilməyə başladı…» [2,s.355].
Böyük dilçinin çоx həssaslıqla müşahidə еtdiyi vəziyyət özəlləşmənin «dil sahəsinə də tətbiq»
еdilməsi məsələsi yalnız оbrazlı bir təsəvvür dеyildi, həqiqət halına çatmışdı. Və bu, yalnız bilavasitə
biznеslə bağlı sahələrdə yоx, dilə ən çоx bağlı оlan kütləvi infоrmasiya vasitələrində də özünü göstərirdi.
Müstəqilliyin ilk illəri üçün səciyyəvi оlan, lakin müəyyən dövrdən sоnra dövlətin iradəsi ilə həll еdilməli
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həmin prоblеmə diqqət yеtirilməsi milli dövlətçilik düşüncəsinin mükəmməlliyinin nəticəsi idi. Prоf.
A.Axundоv оnu da qеyd еdirdi ki, dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi üçün tarixi rоl
оynayacağı hеç bir şübhə dоğurmayan bu fərman, təbii, dilçilik еlmimizin inkişafına da öz təsirini
göstərəcəkdir [2,s.356].
«Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında» Prеzidеnt fərmanı yalnız Azərbaycan
еlmi-dilçilik, ziyalı-intеllеktual mühitində «ruh yüksəkliyi ilə» qarşılanmaqla kifayətlənmədi. Azərbaycan
dilinin dövlət dili оlaraq tətbiqi praktikasına indiyə qədərki hеç bir dövrlə müqayisə оlunmayacaq qədər
böyük təsir göstərdi.
Cəmiyyətin böyük əksəriyyəti 1995-ci ili Azərbaycanda mənəvi-ruhi rahatlanma və inkişafa
başlama dövrü kimi tanıyır. Bu ildən başlayan dövr Müstəqil Azərbaycanın yеni, dеmоkratik
Kоnstitusiyasıının qəbulu, dövlət quruculuğu prоsеsində irəliləyişə, mili-mənəvi, sоsial dirçəlişə səbəb
оlan kоnsеpsiyalarla müşayət оlunmuşdur. Еlə həmin dövrdə ana dilinin, latın qrafikalı əlifbanın həyata
kеçirilməsi, bədii, еlmi-mədəni fikrin dövlət quruculuğunda rоlunun mühümlüyü bütün təfərrüatı ilə
təzahür еtmişdir. Bu məsələyə ciddi, еyni zamanda qayğı ilə yanaşılmış, müstəqilliyin
möhkəmləndirilməsində xalqın dilinin, mədəniyyətinin rоlunun dövlətin priоritеtlərində nəzərə
alınmışdır. Nəticədə bu prоsеslərin güclənməsi qlоbal səviyyədə sоsial, ictimai, mədəni, mənəvi
sahələrdə müstəqilliyin möhkəmlənməsində öz töhfəsini vеrdi.
Xalqımızın lidеri Hеydər Əliyеvin milli dövlətçilik idеyaları məhz 1995-ci ildən başlayaraq dоlğun
nümunələrlə quruculuğun əsas mənbəyinə çеvrilmişdir. Hеydər Əliyеv siyasəti mədəni-ictimai həyatın
bu günü və sabahı üçün də əsas prinsipləri müəyyənləşdirmişdir. Azərbaycanın yеni Kоnstitusiyasının
qəbulu ərəfəsində dillə bağlı müzakirələrin ictimailəşməsi, sоnradan mühüm sənədlərin qəbulu göstərdi
ki, dövlətin dil siyasəti xalqın dəyərlərinə sеvgi təşkil еtməklə, ana dilinin ifadəçisi sayılan ədəbiyyatın
müxtəlif təsir və təzyiqlərdən salamat, həm də mübariz çıxarmaq səciyyəsi daşıyır. Məhz bu xəttin
Prеzidеnt Ilham Əliyеv tərəfindən davamlılığının saxlanılması Azərbaycanın daxil оlduğu türk dünyası
nüfuz və pеrspеktivlilik məsələsində həllеdici faktоrlardan biridir.
Ana dilinin ədəbiyyat, еlm, mədəniyyət faktları vasitəsilə ölkənin ikinci müstəqillik dövrünədək
bədii zənginliyinin, еlmi səviyyəsinin saxlanılmasında yazıçıların, dilçi ədəbiyyatşünasların xidmətləri
dövlət tərəfindən layiqincə qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan dövləti xalqın milli, mədəni, ruhi
dəyərlərinin əsas ifadəçisi sayılan məsələlərdə siyasətini 1995-ci ildən еlə tənzimlənmiş və əhatəli
aparmışdır ki, bu sahələrin inkişafı üçün tədbirlər, qərarlar kifayət qədər prоblеmi həll еtmişdir. Yеni
Azərbaycanın qurucusunun ziyalı təbəqəsinə, yaradıcı şəxsiyyətlərə həssas münasibəti illər bоyu
fоrmalaşaraq ənənə şəklində dövlət siyasətinin bir istiqamətinə çеvrilmişdir. 1997-ci ildə ulu öndər
Hеydər Əliyеvin yazıçıların yaşlı və cavan nümayəndələri ilə görüşləri müstəqillik dövründə ədəbiyyatın
vəziyyəti, ümumiyyətlə, еlm və mədəniyyətin prоblеmlərinin, еhtiyaclarının öyrənilməsi baxımından
mühüm hadisələrdən biridir.
Еyni zamanda, şübhəsiz, Azərbaycan ədəbiyyatına, ana dilinə sоvеt dönəmində qеyri-sağlam
münasibət və idеоlоji təzyiqlər də var idi. Ancaq Hеydər Əliyеvin uzaygörənliyi ilə bütün süni manеələr,
mənəvi, mədəni dəyərlərimizin dilin, ədəbiyyatın qоrunmasının lеytmоtivi оlmuşdur. Ana dilimizin
qanuni hüquqlarının tam, ədalətli bərpası uğrunda uzun sürən mübarizədə siyasi, idеоlоji, ictimai
faktоrlar var idi. Amma bütövlükdə Hеydər Əliyеv siyasəti bu məsələlərin ümumi istiqamətini və
zamanını müəyyət еdirdi. Yəni hər bir dönəmdə yazıçılar, dilçi alimlər, ədəbiyyatşünaslar Azərbaycan
dilinin saflığının, zənginliyinin qоrunub saxlanmasında, yaşamasında özünəxas xidmətlər göstərirdilər.
Amma еtiraf еtmək lazımdır ki, bütün bu fəaliyyəti himayə еdən də еlə Hеydər Əliyеv vətənpərvərliyi
оlmuşdur. Ümummilli lidеrimizin vətən, xalq və оnun müstəqillik, dil, mədəniyyət azadlığı uğrundakı
böyük mübarizəsi 1995-ci ildən başlayaraq Azərbaycana həqiqi müstəqillik bəxş еtmişdir.
Heydər Əliyevin Azərbaycanın sosial-mədəni, elmi-intellektual, iqtisadi, siyasi inkişafına, millimənəvi müstəqilliyinə həsr olunan, xalqımızın tarixində bütöv mərhələ təşkil edən fenomenal
fəaliyyətində milli dil siyasəti həmişə həlledici yer tutmuşdur. Təkcə yaşanılan dövr bеlə qənaət hasil еdir
ki, dil siyasəti xalqın taixi uğurları, dövlətin himayəsi, siyasi qərarları ilə böyük perspektivlərə
istiqamətlənmişdir.
Dünyanın tarixi təcrübəsi göstərir ki, xalqların ana dilinin təşəkkülündən sоnrakı inkişafı, zamanzaman müxtəlif dillər əhatəsindəinkişaf еdərək nüfuz qazanması dövlətin və millətin məxsusi millimənəvi dəyərlər üzərində təkamül prоsеsi kеçməsi ilə sıx bağlıdır [1,s.52].
Ulu öndər Hеydər Əliyеv Azərbaycan xalqının milli mənsubiyyəti, dili, mədəniyyəti, milli
dəyərləri, mənəvi sərvətləri barədə daim düşünmüş və hakimiyyətdə оlduğu dövrlərdə bu barədə mötəbər
tribunalardan fikirlərin bildirmişdir. Məhz Hеydər Əliyеv Azərbaycanlılar və Azərbaycan dilinin
vəziyyəti, dünyadakı yеri, pеrspеktivi haqqında siyasi-еlmi münasibətlərin fоrmalaşdırılmasına nail
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оlmuşdur. Azərbaycan dövlətinin ikinci dəfə müstəqillik əldə еtdiyi dönəmlərdə bu prоsеs daha güclü
şəkildə təzahür еtmişdir. Bütün bəhs еtidyimiz bu məsələlər tam əminliklə dеməyə əsas vеrir ki,
Azərbaycan dilinin qоrunması və inkişafı naminə indiyə qədər həyata kеçirilmiş dövlət siyasəti bundan
sоnra da davam еtdiriləcək. Azərbaycan dili milli varlığımızın ifadəsi kimi dövlətimizin еlm, ədəbiyyat,
mədəniyyət siyasəti nəticəsində zənginliyini, saflığını daim saxlayacaq və nüfuzunu artıracaqdır.
Bеləliklə, əminliklə dеmək оlar ki, Heydər Əliyevin dil, ədəbiyyat, mədəniyyət siyasəti
müstəqilliyin daha da möhkəmlənməsində əvəzsiz rоl оynamışdır. Çünki dil xalqın, dövlətin varlığının
ifadəçisidir. Оnu qоruyub saxlamaq, hüquqi statuı qazandırmaq isə yalnız fеnоmеnal şəxsiyyətlərə
müyəssər оlur. Bu siyasi kurs indii də davam еdir. Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyevin dilimizin,milli
elm və təhsilimizin inkişafı, problemlərinin həlli istiqamətində apardığı davamlı siyasət də məhz ulu
öndərimizin formalaşdırdığı ənənələrin davamıdır.
Dövlət başçısı Ilham Əliyеv müasir qloballaşma dövrünün yeni geosiyasi reallıqlarından irəli gələn
tələblərə cavab verən siyasət yürüdür. Və bu siyasətin mahiyyətində insan hüquqları, milli kimlik
məsələsi mahiyyət təşkil еdir. Milli maraqları və milli-mənəvi dəyərləri ümumbəşəri sərvətlərlə uyğun
şəkildə inkişaf еtdirmək məharəti, siyasi prosesləri intеllеktual qiymətləndirmə Prеzidеnt Ilham Əliyevin
milli, siyasi
təfəkkürünün mühüm keyfiyyətləridir. Və bu fəaliyyət müstəqil Azərbaycanı,
azərbaycanlıları dili, mədəniyyəti, mənəvi-maddi sərvətləri ilə birlikdə dünyada tanıtmağa, böyük inkişafa
yönəlmişdir.
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ FƏLSƏFİ ZAMAN KATEQORİYASI
Şirinova M.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: Azərbaycan dili, feil, zaman kateqoriyası, feili bağlama, idi, imiş köməkçi sözləri
Zaman cisim və hadisələrin müəyyən ardıcıllıq və sürəkliliklə davam etməsini, dövrlər, mərhələlər
üzrə inkişaf etməsi xassəsini ifadə edir. Zaman qayıtmazdır. Zamanın bir ölçüsü vardır: - keçmışdən
gələcəyə doğru istiqamət.
Qrammatik zaman bizdən asılı olmayaraq obyektiv aləmdə mövcud olan zamanın insan
təfəkküründəki təzahürünün dildə ifadə olunmasıdır. Qrammatika özündən zaman yaratmır, o yalnız insan
şüurunda əks olunan obyektiv zamanı dildə xüsusi əlamətləri ilə qeyd edir və bununla yanaşı onu xeyli
konkretləşdirir. Felin zaman kateqoriyası obyektiv zamanın inikası olub, hərəkətin danışıq vaxtına və
yaxud zaman əlaqələrinin əsası kimi qəbul edilmiş hər hansı başqa bir danışıq vaxtına münasibətini
bildirir. [1.136.]
“Fellərdə zaman kateqoriyası iki işin icrası arasındakı zamanın müddətini müəyyən edir. Yəni,icra
olunmuş, olunan və olunacaq bir işin icrası haqqında xəbər verilən zaman arasındakı müddəti müəyyən
edir” [2.156.]
Zaman kateqoriyası dilin semantik, morfoloji və sintaktik yaruslarınlarını əhatə edir. Linqvistik
ifadə vasitələri arasında xüsusi yer tutan qrammatik zaman şəkilçilərindən başlıca olaraq feilin xəbər
şəklindən istifadə olunur. Feilin qalan formalarında və isim cümlələrdə zaman mənaya görə təyin edilir.
Dilimizdə elə cümlələr vardır ki, ümumi zaman bildirir. Məsələn: çörəyin dadı ağızdadır. Böyüyə hörmət
edərlər. Zaman anlayışının linqvistik ifadə vasitələri arasında feili sifət və feili bağlamalarda müəyyən
mövqeyə malikdir. Dilimizdə feili sifətlər keçmiş, indi və gələcək zamanları əhatə edir. Feili sifətlərlə
ifadə olunan zaman bütövlükdə cümləyə deyil, onun müəyyən bir üzvünə aid olur. Bu, feili sifətin öz
daxili mahiyyətindən irəli gəlir. Yəni feili sifət əşyanı zamanla bağlı əlamətləndirir. Bəzi feili sifət
şəkilçiləri ilə qrammatik zaman şəkilçiləri arasında forma eyniliyi və məna yaxınlığı olduğundan onları
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omonim və ya sinonim morfemlər adlandırmaq olar. Lakin feili sifətlər zaman anlayışını qrammatik
zaman kateqoriyası qədər qabarıq, konkret əks etdirə bilmir. Feili bağlama da müəyyən bir sözlə bağlı
zaman ifadə edir. Fikrimizcə, feil bağlama qrammatik zaman şəkilçilərinə nisbətən müəyyən zaman
bildirir.
M.Hüseynzadə felin zamanlarını “zaman kateqoriyası” başlığı altında verir. O, felin ənənəvi üç
zamanını göstərir: keçmiş, indiki və gələcək zamanlar. Müəllif keçmiş zamanın şühudi və nəqli keçmiş,
gələcək zamanın isə qəti və qeyri-qəti gələcək zaman formalarından ibarət olduğunu yazır. Bununla
yanaşı, M.Hüseynzadə felin zaman, şəxs və şəkil kateqoriyalarından bəhs edərkən felin xəbər şəklinin
geniş izahını verir və burada da felin zamanlarından və onları ifadə edən morfoloji əlamətlərdən danışır.
O, xəbər şəklini iki hissəyə (sadə və mürəkkəb formalara) ayırır. Sadə xəbər şəklinə felin zamanlarını aid
edir. Mürəkkəb xəbər şəklinin isə zaman şəkilçilərindən sonra felə “idi”, “imiş” və ya “isə” hissəciyinin
əlavəsi ilə yarandığını yazır. [2.158.]
Zaman anlayışının linqvistik ifadə vasitələrindən biri də idi, imiş köməkçi sözləridir. Bəzi alimlərin
fikrincə, bunlar qrammatik zamanın ayrıca bir növünü yaradır. İdi və imiş həm feillərə, həm də adlara
artırıla bilir. Onların əsas funksiyası əlavə olunduqları sözü keçmiş zamana bağlamaqdır. Bu köməkçi
sözlər şühudi keçmiş istisna olmaqla başqa zaman şəkilçilərinə qoşulduqda zamanla bağlı müəyyən məna
çalarlıqları yaradır. Zaman anlayışının linqvistik ifadə vasitələrinin içərisində qoşmaların da müəyyən
rolu vardır. Zaman anlayışı qrammatik sinonimlərlə də ifadə olunur. Eyni məzmunu həm zaman budaq
cümlənin tabeli mürəkkəb cümlə, həm də feili bağlama və feili sifət tərkibləri ilə ifadə etmək
mümkündür. Məsələn, Fərhad söhbətinin dalısını söyləyirdi ki, həyət qapısı döyüldü. Fərhad söhbətinin
dalısını söylədiyi zaman həyət qapısı döyüldü. Fərhad söhbətinin dalısını söyləyəndə həyət qapısı
döyüldü. Dildə belə nümunələr çoxdur.
Maraqlı məsələlərdən biri də zaman zərflikləri ilə zaman şəkilçiləri arasında münasibət məsələsidir.
Həm zaman zərflikləri, həm də zaman şəkilçiləri iş-hərəkətin icra zamanının, linqvistik göstəriciləridir.
Lakin bunlar heç də eyni funksiyanı yerinə yetirmirlər. Cümlədə zaman zərfliyi iştirak etməsə də, zaman
şəkilçiləri vasitəsi ilə iş-hərəkətin icra vaxtını müəyyənləşdirmək olur. İş-hərəkətin icra vaxtını məhz
qrammatik zaman şəkilçiləri müstəqil bildirir. Zaman zərfləri və zərflikləri isə iş-hərəkətin icra zamanını
dəqiqləşdirmək, konkretləşdirmək məqsədi daşıyır.
Qrammatik zaman bizdən asılı olmayaraq obyektiv aləmdə mövcud olan zamanın insan beynindəki
inikasının dildəki ifadəsidir. Lakin məntiqi zaman kateqoriyasından fərqli olaraq o (qrammatik zaman–
G.Ə) müxtəlif dillərdə müxtəlif formalarda olur.[3.79.]
Göründüyü kimi, fəlsəfi zaman kateqoriyası dilimizdə geniş dairədə fəaliyyət göstərir. İctimai
ünsiyyətin ən yetkin vasitəsi olan dil obyektiv aləmin əşya, hadisə və proseslərini müxtəlif formalarda əks
etdirdiyi üçün fəlsəfi zaman kateqoriyasının da dildə müxtəlif linqvistik ifadə vasitələri vardır.
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Первые исследования внутренней организации дискурса датируются рубежом 50-х годов
XX в., когда появились работы, полностью посвященные конструкциям, состоящим более чем из
одного предложения – «сложным синтаксическим целым» и «сверхфразовым единствам». В
отечественной лингвистике исследовались главным образом логико-грамматические отношения
между связанными по смыслу высказываниями, образующими в речи сверхфразовое единство
[Фигуровский, 1974:109]. Термин «сложное синтаксическое целое» употреблялся Л.В. Щербой
уже в 20-е годы по отношению к единому комплексному высказыванию, сочетающему в себе
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различные виды синтаксической связи компонентов (сочинение, подчинение, обособление,
вводные конструкции и т. д.). [Щерба, 1974:97]
В зарубежной лингвистике синтаксические регулярности в организации дискурса были
открыты в начале 50-х годов З. Хэррисом, который установил факт повторяемости морфем и
синтаксических конструкций в смежных высказываниях, а также смысловую эквивалентность
различных выражений, попадающих в идентичное окружение [Harris, 1969].
К началу 70-х годов заметно возрос объем работ, изучающих сверхфразовые единства и те
процессы, которые имеют место в семантическом взаимодействии языковых единиц за пределами
монопредикатного высказывания. К этому времени сформировалось научное течение под
названием «лингвистика текста», объединившее в себе как лингвистические исследования, так и
смежные подходы к изучению текста связной речи – теоретические (литературоведение,
функциональная стилистика) и имеющие прикладную направленность (информатика, теория
коммуникации, автоматизированный перевод, преподавание языков, статистическая обработка
текстов и т. д.). [Гиндин, 1977]
Поскольку текст оказался в поле зрения разных дисциплин, в науке, объектом которой
традиционно считается язык, возникла необходимость более четко осмыслить заявивший о себе
новый предмет. Было констатировано расширение границ лингвистических исследований за
пределы предложения – на уровень дискурса [Benveniste, 1966:129]. Высказывалась также идея о
создании грамматики дискурса как нового раздела языкознания [Колшанский, 1976:21].
Лингвистический статус дискурса некоторое время вызывал сомнения. Так, Р. Годель писал
в 1966 году, что «дискурс – довольно опасное слово для использования в лингвистических
определениях, так как оно подразумевает и мышление, и речь» [Слюсарев, 1981:61]. В то же время
Э. Бенвенист, оперируя понятием дискурса, противопоставлял его как процесс системе: «вместе с
предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, мир
языка как орудия общения, выражением которого является дискурс» [Benveniste, 1966:130].
Развивая мысль о процессуальном характере дискурса, он писал, что высказывание есть
«индивидуальное преобразование языка в дискурс», причем производится именно «высказывание,
но не текст высказывания» [Benveniste, 1970:12]. Тем самым было проведено различие между
процессом реализации языковой системы – дискурсом, и результатом этого процесса – текстом.
Авторы французского лингвистического словаря дают дискурсу следующее определение: «В
современной лингвистике термин дискурс означает всякое высказывание, превышающее по
объему фразу, рассматриваемое с точки зрения связывания последовательности фраз между собой.
В противоположность подходу, согласно которому предложение является терминальной единицей
языка, дискурсивный анализ открывает новые перспективы лингвистического исследования»
[Dubois, 1973:156].
Но и термин текст не утрачивает своих позиций и оказывается более широким по сфере
своего применения, чем термин дискурс. Текстом является и целый роман, и сборник сентенций,
при этом, согласно мнению Э. Бюиссанса, роман представляет собой один дискурс с
подразделениями на многочисленные единства, а сборник сентенций содержит столько же
дискурсов, сколько сентенций [Buyssens, 1970:90].
Представители «лингвистики текста» вполне справедливо настаивают на применении
термина текст только к письменным документам. Одно из наиболее полных определений текста в
русле текстолингвистики принадлежит И.Р. Гальперину: «Текст – это произведение
речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного
документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение,
состоящее из названия [заголовка] и ряда особых единиц [сверхфразовых единств], объединенных
разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее
определенную целенаправленность и прагматическую установку» [Гальперин, 1981:18]. В
противоположность устной речи «для текста характерно графическое воплощение» [Тураева,
1986:12].
Однако, называя текстом только речевые произведения сверхфразового уровня, лингвисты
тем самым отказывают в статусе текста другим письменным документам. Очевидно, что понятие
текста применимо не только к связной последовательности предложений, но и к любому
письменному документу, в том числе и с элементами графики, который, в отличие от дискурса
строится как по законам языка, так и по иным схемам, сообразно практическим потребностям
человека. Текст может иметь вид анкеты, списка, рекламы, перечня инструкций, набора фраз для
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тренировочных упражнений, словаря, справочника и т.д., наконец, текст может содержать
материал не только одного, но и разных языков.
Для лингвиста текст представляет собой, в первую очередь, фиксированный в письменной
форме языковой материал [Щерба, 1974:26], используя который возможно установить те или иные
закономерности в развертывании дискурсивного процесса, в устройстве языковой системы, а
также выявить разнообразные свойства языковых единиц. В зависимости от теоретической
установки текст может рассматриваться как последовательность единиц любого уровня – слов и
словосочетаний, морфем и фонем, а вовсе не только как последовательность предложений. Не
всякий текст содержит в себе дискурс.
Понятие текста вполне правомерно использовать как для обозначения любого
лингвистического материала в его письменной форме, так и в качестве синонима для дискурса,
если данный текст является его письменным представлением, учитывая широкое использование
термина текст в лингвистических работах именно в последнем значении.
В 80-е годы понятие дискурса в западноевропейской лингвистике стало вполне
традиционным, к тому же и опыт классической структурной лингвистики говорит о
невозможности получения адекватных результатов структурно-семантических исследований без
обращения к дискурсу.
Перед наукой открылась возможность обобщить многие разрозненные данные о языке,
исследуя его дискурсивную реализацию. «Необходимо наконец признать, что в действительности
есть лишь единое поле исследования, которое в настоящее время безжалостно разделено между
семантиками и филологами, социо- и этнолингвистами, специалистами по философии языка и
психологами». [Тодоров, 1983:368]
Язык, повернувшись в дискурсе своей динамической стороной, приобрел вид совершенно
нового, необычайно сложного объекта. Многоаспектность дискурса обусловила, в частности,
множественность его определений и сравнительно быструю эволюцию в концепциях даже внутри
одного и того же научного направления.
В речевой деятельности дискурс выглядит как единица, принадлежащая к высшему уровню
языка, состоящая из связанных по смыслу предложений. Все синтактико-семантические процессы,
характерные для уровней слова и предложения, обусловлены структурой целого дискурса как
относительно самостоятельной языковой единицы высшего порядка. Дискурс, однако, отличается
от низших единиц языка тем, что он, как правило, не воспроизводится подобно фонемам и
морфемам, но создается в речи. Однако то же можно сказать и о единицах уровня предложения, и
о словах, производимых в речи.
Вместе с тем, эмпирически очевидны и факты самостоятельности дискурса как языковой
единицы: языковое сознание оперирует достаточно обширным набором целых дискурсов, в том
числе произведений фольклора, которые обладают свойством регулярной воспроизводимости в
речи (полной или частичной) – свойством, общим для всех языковых единиц. При этом можно
полагать, что дискурс способен иметь, как и прочие единицы языковой системы, собственные
варианты и алловарианты, а, следовательно, и обладать определенной структурной и системной
значимостью, хотя собственный смысл дискурса может отличаться от последней.
Дискурс имеет и свою этноязыковую специфику, подобно специфике других единиц (фонем
и морфем, слов и предложений). Этот факт в значительной мере осознан теоретиками перевода,
утверждающими, что истинной единицей перевода является целый текст, а не слово и даже не
предложение. Дискурс должен переводиться как единое целое. Лишь в тривиальных случаях
дискурс допускает пословный и пофразовый перевод, что является исключением из общей
закономерности. В построении дискурса регулярно участвуют этноспецифические элементы,
всегда осложняющие процедуру перевода, не имеющие эквивалентов или аналогов в языке
перевода, в том числе в грамматическом, лексическом и стилистическом плане. Кроме того,
дискурсы разных языков, как правило, различаются в плане своей несобственной, «внешней»
формы – не могут быть переведены без учета их лингвокультурного контекста.
Итак, среди свойств, позволяющих говорить о дискурсе как о специфической единице языка
высшего уровня, можно указать следующие:
дискурс по своей структуре отличается от всех других единиц данного языка, из которых он
строится;
дискурс
обладает
способностью
функционировать
как
целое,
регулярной
воспроизводимостью (полной или частичной) в данном языке.
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дискурс одного языка переводится на другой язык как целая единица, при этом возможны не
только лакуны лексического порядка, но и стилистические лакуны, т.е. отсутствие
соответствующего стиля в языке перевода, что требует прибегнуть к стилистической
транспозиции;
- дискурс обладает языковой и этноязыковой спецификой в поэтическом аспекте, которая
заключается не только в ритмике и метрике стихотворных произведений и их рифмованной
организации; сюда относятся лингвостилистические и лингвокультурные моменты,
проявляющиеся на уровне дискурса, а также специфические жанровые характеристики и разная
употребительность дискурсивных моделей в разных лингвистических культурах;
- дискурс обладает структурной спецификой в данном языке как модель некоторой ситуации
и, следовательно, в системе ему может соответствовать некая языковая «стемма» с комплексной
структурой, обладающая матричной системной значимостью.
Все указанные моменты требуют развернутого описания. Особый интерес в представлении
структуры дискурса, конечно же, представляют параметры его внутренней (собственной) формы –
то, из каких носителей смысла он непосредственно строится, и как целый дискурс влияет на свои
компоненты в семантическом отношении, создавая специфические смысловые модуляции,
которые закрепляются затем в виде значений его лексических и фразовых элементов.
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Процессы, которые произошли в нашей жизни за последние десятилетия, заставляют
задуматься над такими, казалось бы, простыми вопросами, как осознание социальных проблем
этнолингвистики, социолингвистики.
Социолингвистика как междисциплинарная дисциплина изучает широкий комплекс
проблем, связанных со всеми видами взаимоотношений между языком и обществом (язык и
культура, язык и история, язык и этнос, и политика, и массовая коммуникация).
В полиэтническом российском обществе осознается необходимость развития русского языка
как языка межнационального общения. Тут же встает вопрос, продиктованный глобализацией –
проблема овладения, как минимум, иностранным языком (как правило, английским). А как
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обстоит вопрос с развитием или хотя бы с сохранением этнических языков? Какова сфера их
приложения? Если ограничиться сферой бытового приложения национальных языков (языков
национальных республик, том числе и языков Карачаево-Черкесской республики) чему мы
являемся свидетелями, то дальнейшая судьба этих языков известна: деградация, а дальше –
исчезновение.
Основная задача данной статьи заключается в попытке охарактеризовать современное
состояние и показать языковые изменения, происходящие в современном карачаево-балкарском
языке на лексическом уровне под воздействием внешних факторов, с учетом сознательного
вмешательства общества в языковую среду.
Факт изменчивости языка мало кем оспаривается. Взгляды ученых на природу языковых
изменений сводятся к двум, наиболее важным положениям. Если одни исследователи объясняют
эти изменения только внутренними причинами, то другие видят их во внешних социальных
условиях. По авторитетному мнению академика Б.А. Серебренникова, язык «проявляет двоякую
зависимость своей эволюции – от среды, в которой он существует, с одной стороны и от его
внутреннего механизма и устройства, с другой» [Серебренников, Кубрякова. Язык как
исторически развивающееся явление// Общее языкознание. М., 1970: 198]. Данной точки зрения
придерживается и Г.В. Степанов, который понимает связь внешний и внутренней сторон языка
«как некий итог сбалансированного взаимодействия языковых и внеязыковых факторов»
Внешнюю или функциональную систему данного
языка составляют и «все виды
дифференциации (варьирования) языка, возникающие под воздействием внешних факторов
(временных, пространственных, социальных) и имеющие ту или иную функцию в социуме».
Б.А. Серебренников считал, что этно-языковые контакты являются причиной
многочисленных изменений на различных уровнях языков народов СССР [Общее языкознание.
М., 1970: 221-223]. При этом отмечалось, что особенно восприимчивой сферой «для всякого рода
иноязычных влияний является лексика». Контакты – это не единственный внешний фактор
воздействия на язык. Целенаправленное, сознательное воздействие общества на язык, языковая
политика и языковое строительство представляют собой действенные факторы. Подтверждает
данное положение фантастический по своим масштабам и темпам реализации процесс
превращения 50 бесписьменных языков народов СССР в письменно-литературные.
Языковую политику мы понимаем как систему мер сознательного воздействия на
функциональную сторону языка, осуществляемых государством. Эти меры позволили
«младописьменным языкам», которые прежде не имели письменности получить ее после
революции 1917 года. А это, в свою очередь, дало толчок к языковому строительству – были
сформированы литературные стандарты (20-30 гг. ХХ в.). Это был уникальный по масштабам
факт. Одним из этих языков, получивших письменность в указанный период, был и карачаевобалкарский язык. Такая грандиозная задача не могла быть решена
без сознательного вмешательства в стихийные языковые процессы.
На карачаево-балкарском языке говорят карачаевцы и балкарцы, проживающие в
Карачаево-Черкесской и Кабардино- Балкарской республиках РФ.
За пределами России в
Турции, Сирии, Европе и США живут потомки кавказских махаджиров. По данным ЮНЕСКО
данный язык относится к миноритарным, т.е. исчезающим. Как было отмечено выше,
письменность на карачаево-балкарском языке появилась после победы Советской власти. Если
жители двух республик имеют возможность говорить, учиться в школах и вузах, то карачаевцы и
балкарцы, проживающие за пределами РФ, к сожалению, лишены такой возможности. До
недавнего времени не было общения между теми, кто жил на исторической Родине и теми, кто
оказался на чужбине. С развитием современных СМИ, появлением интернета появилась
возможность общения между ними.
У зарубежных носителей языка велико стремление
познакомиться с жизнью своих соплеменников. За рубежом их родной язык функционирует
только на бытовом уровне. Многие из них для того, чтобы научиться читать и писать на родном
языке, самостоятельно изучают кириллицу. И довольно успешно читают и пишут не только на
родном языке, но и на русском пытаются. Используют малейшую возможность приехать на
историческую Родину и изучить родной и русский языки. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы
обнаружить изменения, произошедшие в их языке. У них много заимствований из турецкого,
арабского и других языков. Исследование личных имен дают нам такую картину: у них сплошь и
рядом чужие, непонятные для нас имена (женские: Айбегюм, Айбийче, Айбюке, Айла, Айсель, ,
Айсун, Асие-Асият, Асли, Айфер, Айча, Айше- Айша, Айшенур, Айтен, Асена, Атий, Атике,
Бахар, Башире, Бейхан, Бенгису, Берен, Бехийе, Бийче, Бирсен, Биннур, Бойдан, Бюшра, Гёнюль,
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Гизем, Гоша, Гюльбахар, Гюлбейаз, Гюлджихан, Гюлер, Гюнгёр, Гюлла, Гюллю, Гюннур,
Гюлсюн, Гюльтен, Гюльхан, Гюльшан, Гюлчин, Гюляй, Гюнай, Гюнтарай, Джвидан, Демет,
Дениз, Дерия, Дидем, Дилек, Дильруба, Джанан, ДЖевахир, Джейда, Ебру, Елмас, Елиф, Елчин,
Есин, Если, Емине, Ёзге, Ёзгюр, Захиде, Зейнеп, Зелиха, Зулфийе,Зулпия, Зюхал, Зехра, Зюлюйха,
Зюлюйхан, Илдыз, Илкнур, Истаджан, Иешим, Ишият, Кадрие, Кевсер, Кавсар, Кание, Киванч,
Кюбра, Марият, Махиде, Мелиха, Мелике, Мелтем, Мерве, Муаззез, Мюджевхер, Мюбеджджел,
Мерием, Наджие, Назлы, Назмийе, Назлы, Назан, Невджихан, Нериман, Нилюфер, Нурия, Назире,
Нежла, Незахат, Нерсин, Несибе, Нугхайат, Нургюл, Нуртен, Нюршен, Оя, Озге, Пынар, Рабия,
Рана, Рейан, Сабрия, Сание, Саты, Саадет, Саре, Сафие, Сафия, Севилай, Севим, Севинч, Севда,
Селда, Сельма, Семиха, Серап, Серпил, Сетенау, Сехер, Сибел, Суна, Сюхейла, Сурийе, Сырай,
Сырма, Сюрейя, Халиме, Ханипа, Ханифе, Ханбийче, Хатидже, Хаджер, Халув, Хапиза, Хафизе,
Хедие, Хурие, Хюлия; мужские: Адилхан, Аднан, Айдан, Айдемир, Айкут, Алтан, Асим, Арда,
Асылбек, Аталай, Атила, Атлыхан, Байрам, Баки, Батырбек, Беркау, Бехчет, Бюлент, Гюнейт,
Гюрай, Гюрджан, Ёздемир, Ёзджан, Ёндер,// Ендер, Ерджан, Емре, Ёмюрден, Ердоган, Ерол,
Ерсой, Ерген, Еркем, Еркут, Ертугрул, Джахит, Джамбел, Джават// Джеват, Джавит, Джошкун,
Доруп, Илкер, Ирфан, Исмет, Каган-Каан, Кадыр, Кайырбек, Коркут, Корхан, Кенан, Махир,
Мазхар, Мехмет, Месут, Мухаррем, Назми, Нани, Невруз, Недим, Неджет, Неджати, Нихат,
Нуман, Нуретдин, Окан, Оканай, Онур, Оркун, Орхан, Орчун,mРемзи, Решат, Рифат, Самет,
Селами, Селим, Семих, Сердар, Серхат, Сефа, Суат, Таджеттин, Талат, Талха, Тахсин, Токай,
Толга, Тунджай, Тургай, Тургут, Фарух, Фатих, Фахреттин, Фахри // Пахри, Февзи// Повзю,
Ферхат, Фуркан, Фуат, Фикрет, Хазим, Хакан, Халил, Хикмет, Хайреттин, Хюсню, Чагры, Чанкат,
Ченгиз, Чынар, Шами, Шахин, Шереф, Шюкрю). Редко встречаются и такие архаичные имена
собственные, которые продолжают использоваться и у нас (женские: Абидат, Айшат, Аклиме,
Алтын, Амина, Аминат, Апуаджан, Асият, Балдан, Бейза и др.; мужские: Абдурахман, Абидин,
Али, Анзор, Асланбек, Асхат, Ахья, Джанполат, Джелалатдин, Зеки, Зекерья и др.).
Социальные условия – это конкретно-исторические условия, в которых живет народ. Эти
условия тесно связаны от социально-экономического, культурного и политического уровня
развития народа. Нельзя представить социальное взаимодействие без языкового. Социальное
взаимодействие обусловлено сферой и средой употребления. Изучение социальных условий
позволяет рассмотреть не только функциональную сторону языка, но так же и его структурную
организацию, на взаимодействие языков, т.е. глубже понять общественную сущность языка и
общественных условий его функционирования и развития.
Исследователи (В.А. Аврорин, В.Д. Бондалетов и др.) выделяют такие сферы общения, как –
сфера хозяйственной деятельности; – сфера общественно-политической деятельности; – сфера
быта; – сфера организованного обучения; – сфера художественной литературы; – сфера массовой
коммуникации; – сфера эстетического воздействия; – сфера устного народного творчества; – сфера
науки; – сфера всех видов делопроизводства; – сфера личной переписки; – сфера религиозного
культа.
Сфера повседневного быта обслуживается, как правило, родным языком, у образованных
слоев общества – своим литературным языком или языками другого народа (например, в семьях
не на родном карачаево-балкарском, а на русском). Сфера науки требует обязательного
использования литературного языка в его письменной форме. Языком науки карачаевцев и
балкарцев чаще выступает русский язык.
Под средой использования языка подразумевается общность людей, связанных
определенными
узами-родственными,
этническими,
социальными,
территориальными,
конфессиональными (ритуальными) – и пользующихся в соответствии с характером этих уз
определенными формами существования со специфической сферой применения (арабский у
мусульман) языка.
Сферой использования карачаево-балкарского языка является в основном семейное
общение, общение внутрипроизводственное (при условии мононационального коллектива),
общение внутри социальной группы (например, школьники, студенты), общение внутри
населенного пункта, общение внутри целого народа, независимо от численности и места
проживания.
В настоящее время, когда национальные проблемы особенно актуальны, необходимо найти
правильный путь к изучению родного языка, ни в коем случае не преувеличивая и не принижая
его достоинств и возможностей. При этом необходимо вести целенаправленную работу по
привитию интереса к родному языку. К сожалению, сегодня многие отказываются изучать родной
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язык в школе, мотивируя это необходимостью изучения русского или иностранного языка.
Родители приходят в школу и пишут заявление об отказе обучения их детей на родном языке, что
достаточно знание родного языка дома, в быту. Да, конечно, учиться в центральных вузах или за
границей – престижно. Но ведь это не отменяет знание родного литературного языка. Роль СМИ в
данном вопросе тоже нельзя назвать удовлетворительной. Очень мало времени отводится
передачам на родном языке на телевидении и радио. Недаром лингвисты сравнивают роль СМИ
для малочисленных народов и их языков с действием нервнопаралитического газа. Ведь история
знает немало примеров исчезновения и более многочисленных языков.
Сознательное воздействие осуществляется через школу, литературу, театр, устную
пропаганду и другие каналы массовой коммуникации, т.е. в конечном счете, через те факторы и
условия, которые непосредственно связаны с функциональной стороной языка.
Требуют разработки такие вопросы, как особенности общения в зависимости от возраста,
образования, ступени обучения, национального характера и др.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ
С ИМЕНИТЕЛЬНОЙ ТЕМОЙ
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Анализ семантических отношений между компонентами конструкции с именительным темы
осуществляется прежде всего на основании взаимодействия сегмента и его заместителя, поскольку именно
сочетанием сегмент-коррелят производится, на наш взгляд, непосредственная связь между частями
сегментированной конструкции. По мнению некоторых лингвистов, семантические характеристики
субстантива, являющегося ядерным компонентом сегмента и не связанного непосредственно с базовой
частью, могут быть выявлены только на основании соотнесенности его с синтаксическими функциями
местоименного коррелята. «Местоименный коррелят в базе — это своего рода потенциальный индикатор
для установления полного лексического содержания, выраженного в соотнесенном с ним субстантивном
сегментном компоненте» [Сафронова 1975: 136].
Рассмотрим следующий пример: Риски при использовании стройтех- ники. Как их обойти
(Строительная газета. 2003. № 41). В данном высказывании в целях актуализации коммуникативного
субъекта в инициальную позицию вынесен субстантив с зависимыми от него словами. Таким образом
нарушены конструктивные синтаксические связи, восстановить которые возможно (следуя логике Т. Н.
Сафроновой), заменив коррелят субстантивом: Как обойти риски при использовании стройтехники.
Необходимо заметить, однако, что при такой подстановке полностью меняется коммуникативное задание:
тема становится ремой, рема — темой; восстанавливаются структурные связи между компонентами, и
конструкция из сегментированной превращается в нерасчлененную, нормированную. На наш взгляд,
процесс замены коррелята субстантивом нецелесообразен, поскольку пишущему важно подчеркнуть
именно актуализированную позицию сегмента, выделить его и тем самым привлечь внимание читателя.
Однако нельзя недооценивать роль коррелята субстантива в сегментированных конструкциях.
Именно посредством местоимения осуществляется тесная связь между компонентами расчлененной
структуры. По мнению М. И. Откупщиковой, в данном случае действует закон связности текста. Одним из
главных условий существования связного текста является повторение смысла. В свою очередь, повторение
смысла осуществляется при помощи процесса замещения. «Замещение в общем смысле — это отношение,
связывающее замещаемое и заместитель так, что выполняются различные условия сохранения (передачи)
смысла одного элемента другим» [Откупщикова 1984: 18]. Именно благодаря процессу замещения тема
получает в сегментированных конструкциях двойное обозначение (в сегменте и в корреляте базовой части).
Местоимения традиционно понимались как заменители, заместители имен, с чем связано, как
известно, происхождение термина. Эта точка зрения представлена в работах XIX - начала XX вв. Однако
аргументом против такого толкования местоимений является тот факт, что местоимения часто не имеют
антецедента; в этом случае они «относятся к «подразумеваемому» антецеденту который можно определить,
лишь исходя из контекста в целом» [Сковородников 2001: 76]; иными словами, «местоимения могут
отсылать не только к именам (словам, замещать слова), но и к целым фрагментам текста» [Евтюхин 2001:
4]. В лингвистической литературе принято разделение местоимений на кванторные, дейктические и
анафорические [ЛЭС 2002: 295].
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Кванторные местоимения показывают, что «в тексте что-либо говорится о всех (каждом) элементах
какого-либо семантического класса, описываемого данным текстом или понятного из речевой ситуации
(квантор обобщения), о некоторой части элементов (квантор ограничения), о каком-то элементе (или
элементах) вне количественного взаимоотношения между ним и семантическим классом (квантор
существования)» [Откупщикова 1984: 6]. К кванторным относятся неопределенные, интродуктивные,
экзистенциальные, универсальные, отрицательные и вопросительные местоимения [ЛЭС 2002:295].
Дейктические местоимения содержат в значении отсылку к участникам данного акта речи или к
речевой ситуации. К этому разряду относятся личные местоимения 1 -го и 2-го лица.
Анафорические (текстообразующие, заместительные) местоимения содержат в значении отсылку к
данному высказыванию или к тексту. Местоимения либо предваряют элементы текста, либо, что бывает
чаще, повторяют их, выражая анафорическую связь между местоимением и его антецедентом, выступая тем
самым средством развертывания и установления смысловых связей в тексте. К анафорическим относятся
личные местоимения 3 лица, указательные, возвратные, взаимные и относительные местоимения [ЛЭС
2002:295].
Таким образом, местоимения в современном русском языке можно разделить на две группы: на
кванторные и некванторные. Некванторные местоимения рассматриваются как заместители, поэтому в
представленном исследовании нас интересуют они прежде всего, как корреляты субстантива в базовой
части сегментированных конструкций.
: Использование анафорических местоимений в конструкциях с именительным темы не случайно,
поскольку основная функция названных местоимений — «гиперсинтаксическая функция выражения закона
связности текста» [Откупщикова 1984: 7].
Итак, местоимения образуют отношение замещения по крайней мере между двумя элементами —
замещаемым (сегментом) и заместителем (коррелятом сегмента). Доминирующим компонентом отношения
замещения в аспекте номинативного значения является замещаемое, поскольку лексическое значение
передается именно сегментом. Заместитель является структурообразующим элементом замещаемого.
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Естественный язык – это не только средство познания окружающего мира – материализуя
мысль, в том числе и исторический источник информации о человечестве. Будучи
полифункциональным, язык дает названия предметам и явлениям, способствует обобщению и
дифференциации их свойств и отношений; храня и передавая общественно-исторический опыт
отраженных в значениях и наименовании языковых единиц, язык одновременно удовлетворяет
коммуникативные потребности людей.
Неслучайно, что в традиционном языкознании XIX века, мышление воспринималось как
«замороженная» категория, а язык – как статическая концепция, и тем самым, в течение многих
лет связь между языком и мышлением ограничивалась словами и понятиями
Понимание законов номинативности способствует более глубокому пониманию
человеческого фактора в языке и взаимодействия всех областей языковой системы и структуры.
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Таким образом, языковая техника обеспечивает, прежде всего, реализацию сознательных и
коммуникативных потребностей человека. С этой точки зрения, проблемы, связанные с процессом
обозначения, можно считать актуальными, и их значение для номинативности неоспоримо.
Понимание и мышление языковых коррелятов следует искать не в языковой системе, а в области
выражения и проявления языка. Выражение в языке понятий – это не слово, а наименование, то
есть, номинативность.
В современной лингвистической литературе отражается семантическая интерпретация
языковых элементов в любой микросистеме или микрорядах. В этом случае происходит процесс
сопоставления двух типов языкового знака (Гак, 1969). Надо отметить что номинативные и
предикативные знаки, знаки-наименовании и знаки-предикативы имеют особое значение
(Уфимцева, 2011). Поэтому исследования в сфере номинативности в языке требуют рассмотрения
таких категорий как слово, его значение и знак в сопоставительном контексте.
Представления человека о реальном мире и элементы личного жизненного опыта,
разбиваясь на определенные куски с помощью номинативных знаков, обобщаются в абстрактной
форме. В данном случае, носители языка сравнивают свои ассоциации входе мыслительной и
коммуникативной деятельности.
Язык, который напрямую связан с объективностью реального мира, восприятием предметов
и событий, может быть исследован в языковой системе материального мира. Язык прежде всего
отличается функцией идеализации реального мира. Отражение мира объектов языковыми
символами составляет основу процесса концептуализации и именования.
Идеальный образ объекта или представление объекта словами — это диалектическое
единство противоречий: в этом положении объекты и события и их образы характеризуются
такими противоречиями, как оригинальность и копия, материальное и идеальное. Из этого можно
сделать вывод, что денотат, обозначаемый языковым знаком, представляет собой комбинацию
двух противоположных понятий — фактического обозначения материального объекта и
обобщенного идеального образа объекта. Поскольку содержание представлений и понятий в
мышлении разных людей неодинаково, общность языка и социально-исторический опыт,
совместная трудовая деятельность носителей языка позволяют им понимать друг друга.
Как отмечает Л. В. Никонова, в значении слов можно выделить индивидуальные элементы,
выявленные в отношении с другими словами, и абстрактные элементы, отражающие свойства
одного структурно-семантического типа в пределах обширных лексико-грамматических классов и
выражающие различия в содержании однокоренных слов: смех, смешной, смешить, смеющийся
(Никонова, 2012).
В языкознании слово характеризуется как двоякая языковая единица. По мнению В. В.
Виноградова, как структурно-речевая единица слово в речи выступает как неделимый лексический
член и взаимодействует с другими речевыми элементами. Какой бы схематичной и абстрактной
она ни была, в соответствии с ее характеристиками в языковой системе языковой знак имеет
постоянную и неизменную номинативность. В семантическом контексте каждое слово
характеризуется
двумя
значениями:
концептуально-материальным
и
номинативнофункциональным. В данном аспекте исследователи отмечают такое явление, как вторичная
номинация. По данному поводу Н .А. Голубева пишет: «Вторичная номинация как значимая
языковая единица использует одну или несколько уже имеющихся в языке фонетических оболочек
слов для наименования других (новых) денотатов или переосмысления старых значений»
(Голубева, 2008).
Подводя итоги надо отметить, что концептуальное значение языкового знака разделяет его
на парадигматические классы и категории, в то время как синтагматическое значение создает
базовые модели семантических отношений и лексемного содержания. В номинативном плане,
упоминаются три аспекта: семантический, гносеологический и лингвистический. Это раскрывает
очень сложную природу языкового феномена, а именно номинативности.
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SADƏ SÖZLƏRDƏ VURĞU VƏ ONUN MAHİYYƏTİ
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Sözdə vurğunu təyin edərkən birinci növbədə vurğuya sözün mənası təyin edilmədən nəzər
salınmalıdır. Vurğunun mahiyyəti kifayyət qədər çox sadədir, belə ki, praktiki olaraq “father, open,
camera” sözlərində vurğu birinci hecada “potato, apartment, relation” sözlərində ikinci hecada və “about,
received, perhaps” sözlərində isə vurğu son hecada olması fikri ilə hər kəs razılaşır. Bir çox dilçilərin
vurğulu və vurğusuz hecalar haqqında müxtəlif fikirləri mövcuddur ki, onlar bunu müxtəlif yollarla izah
edirlər. Biz transkripsiyada vurğulu hecanı üzərində özündən əvvəl üzərində (‘) işarə edirik. Məsələn,
vurğulu sözlərin transkripsiyası aşağıdakı kimidir;
[‘faðə]

[‘pətəıtəu]

[rı’si:v]

[‘əupən]

[‘ə’pa:tmənt]

[pə’həps]

[‘kəemrə]
[rı’leiʃn]
[‘əbaut]
Nümunələrdən göründüyü kimi, vurğulu hecaların xüsusiyyətlərinə görə biz onları dəqiq təyin edə
bilirik. Bu məsələni iki müxtəlif yanaşma yolu ilə aydınlaşdıraq.
(1) Danışanın vurğulu hecaları ifadə etmək üçün nə etdiyini;
(2) Dinləyənə hecanın vurğulu olmasını göstərən səsin hansı xüsusiyyətlərinin olması.
Başqa sözlə desək, biz vurğunu həm ifadə, həm də qavrama nöqteyi nəzərindən öyrənə bilərik. Bu
iki nöqteyi nəzər bir-birinə çox yaxın olsalar da amma fərqlidirlər. Vurğunun ifadəsi əsasən danışanın
vurğusuz hecaya nisbətən vurğulu hecaya daha çox əzələ enerjisi istifadə etməsindən asılıdır. Bu əzələ
enerjisini ölçmək çətindir amma mümkündür [1, 42-46].
Tədqiqatlar göstərir ki, vurğulu hecaları ifadə edərkən ağciyərlərdən ixrac etdiyimiz hava üçün
istifadə etdiyimiz əzələlər daha aktivdir və səs tellərinə daha yüksək təzyiq edir. Eyni şeylərin bizim nitq
aparatımızın digər əzələlərində baş verməsi mümkündür. Vurğunun qavranması üzərində bir çox
təcrübələr aparılıb. Aydındır ki, hər hansı bir vurğunun anlaşılan vurğu olmasında bir çox müxtəlif səs
xüsusiyyətləri vacibdir. Qavrama nöqtəyi nəzərinə görə, bütün vurğulu hecaların bir ümumi xüsusiyyəti
var və bu qabarıqlıdır. Belə ki, vurğulu hecaların məhz vurğulu olduğunu göstərən onların digər vurğusuz
hecalara nisbətən daha qabarıq olmasıdır. Hecanı qabarıq edən nədir? Bunu aydınlaşdırmaq üçün ən
azından dörd vacib fakta nəzər salaq;
I. Çox zaman vurğulu hecalar vurğusuz hecalara nisbətən daha ucadan deyilir. Başqa sözlə desək,
yəni həmin bu ucadan deyilmə yaxud uca səslilik qabarıqlığın bir komponentidir. Eyni hecaların
ardıcıllığında (məsələn, ba:ba:ba:ba) əgər bir heca digərlərinə nisbətən daha uca səslə deyilirsə, deməli o
vurğulu heca kimi eşidilir. Belə ki, anlamaq lazimdir ki, danışan üçün hecanın digər xüsusiyyətlərini
dəyişmədən onu daha ucadan səsləndirmək çətindir. Bu aşağıda (II-IV bəndlərində) izah olunur. Əgər biri
sadəcə hərfi olaraq yalnız səsin ucalığını dəyişirsə, o zaman dərk etmə - qavrama effekti güclü olmur.
II. Hecaların uzunluğunun qabarıqliqda mühüm rolu var. Əgər bizim “mənasız söz” olan
(ba:ba:ba:ba) dan hər hansı bir heca digərlərinə nisbətən daha uzun deyilirsə çox güman ki, həmin heca
vurğulu kimi eşidilir.
III. Hər bir heca bir neçə tonla deyilir; Nitqdə ton səs tellərinin titrəyiş tezliyilə və musiqi
anlamında alçaq və yüksək tonlu notlar ilə yaxın əlaqəsi var. Bu mahiyyətcə nitqin qavrama
xüsusiyyətidir. Əgər bizim “mənasız sözdə” bir heca digərlərinə nisbətən nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqli
tonla deyilirsə, bu zaman həmin heca qabarıqlıq effekti kimi özünü göstərir. Məsələn, əgər yüksək tonla
deyilmiş bir hecadan başqa bütün hecalar aşağı tonla deyilsə o zaman yüksək tonla deyilmiş heca vurğulu,
digərləri isə vurğusuz hecalar kimi eşidilir. Hecada ton dəyişikliyi etmək (məsələn, qalxan və ya düşən
ton) hətta daha effektlidir.
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IV. Əgər hecada digər qonşu saitlərdən fərqli keyfiyyətə malik sait varsa həmin heca qabarıq
olmağa meyilli olur. Əgər “mənasız söz”də (məsələn, ba:bi:ba:ba) bir saiti dəyişsək həmin heca vurğulu
kimi eşidilməyə meyilli olur. Bu effekt çox güclü və çox vacib deyil, lakin bunda ingilis dilinə xas olan
bir xüsusiyyət var; zəif hecalarda [i], [u] və [ə] (heca samitləri isə tamamilə ümumidir), saitlərin tez-tez
işlənən olduğunu görürük. Biz vurğulu hecalara zəif hecaların “arxa fon”una zidd peyda olması kimi baxa
bilərik ki, bu da həmin vurğulu hecaların ”həmin arxa fon keyfiyyətlərinə” zidd olaraq artır [2, 72-75].
Qabarıqlıq daha dörd əsas faktorla ifadə olunur;
I. Uca səslə; II. Uzunluq; III. Ton; IV. Keyfiyyət
Ümumiyyətlə, bu dörd faktor yalnız birlikdə işləyir. Baxmayaraq ki, hecalar bir və ya iki faktor
vasitəsilə də qabarıq olur.
Təcrübələrdə göstərir ki, bu faktorlar bərabər olaraq vacib deyillər. Ən güclü faktor ton və səs
uzunluğudur, bunlar həmçinin ciddi faktor sayılırlar. Uca ton və keyfiyyət isə nisbətən zəif effektlidir.
Vurğunun səciyyəvi xüsusiyyətləri baxımdan biz vurğu haqqında elə danışırıq ki, sanki bir
yanaşmanın vurğunun iki səviyyəli yanaşma kimi olan “vurğulu və vurğusuz” hecalar arasında orta
səviyyə olmadan sadə bir fərq vardı. Lakin adətən biz bir və daha çox orta səviyyəni tanımalıyıq. Bu
məsələdə söz daxili vurğu daha önəmlidir. Bu o deməkdir ki, biz ayrıca təcrid olunmuş sözlərə baxırıq.
Tamamilə sünii situasiyada – belə ki, biz “yes”, “no”,“possible”, “please” kimi bəzi sözlər və sual sözləri
olan What? Who? kimi sözlərndən başqa digər sözləri təcrid olunmuş vəziyyətdə tez-tez işlətmirik [3,
418-423].
Sözlərə təcrid vəziyyətdə baxılması bizə vurğu yerini və vurğu səviyyələrini davamlı nitq
kontekstində daha aydın görməyə kömək edir. Gəlin vurğusu açıq aydın olaraq həmişə axrıncı hecaya
düşən və birinci hecası zəif olan “around” [əround] sözündən başlayaq. Vurğu nöqtəyi nəzərindən bu
sözün tələffüzünün ən vacib faktı o dur ki, ikinci hecada səsin tonunun səviyyəsi yoxdur. Həmin ton
adətən daha yüksəkdən daha aşağı tona düşür.
Bəzi sözlərdə ilkin vurğudan daha zəif amma “around” sözünün birinci hecasından da güclü olan
vurğu növünü müşahidə edirik. Məsələn, “photographic” [fotografik], “antropology” [antropolod3ı]
sözlərindəki birinci hecalar. Bu sözlərdəki vurğu ikinci vurğu adlanır. Bu transkripsiyada vurğu işarəsi ilə
təqdim edilir.
Biz yuxarıda vurğunun iki səviyyəsini eyniləşdirdik. Bununla yanaşı, həmçinin üçüncü səviyyəli
vurğusuz heca da mövcuddur.
Belə ki, qeyd etməliyik ki, [ə], [i], [u] tərkibli vurğusuz hecalar və ya hər hansı bir heca samiti bir
neçə digər sait tərkibli hecalar vurğusuz hecadan qabarıq səslənə bilər. Məsələn, poetic [poetik] sözünün
birinci hecasına nisbətən daha qabarıqdı və bu bizə 3cü və 4cü səviyyə verən vurğu səviyyələrini sonrakı
bölgü üçün əsas kimi işlədilə bilər. Lakin bu əsas heç də vacib kompleks deyil [4, 12].
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Mətn və aktual üzvlənmə problemi müasir dilçilikdə nisbətən az öyrənilən problemlərdəndir. Odur
ki, dilçiliyin bu sahəsinin daha ətraflı öyrənilməsi üçün yeni araşdırmalara ehtiyac vardır. Bu problem
müxtəlif sistemli dillərin qarşılaşdırılması əsasında öyrənilərsə, effektli və müsbət elmi-nəzəri nəticələr
əldə etmək olar. Çünki bu məsələ bir dildə çox, digər dildə isə az öyrənilib. Çox öyrənilən dilin az
öyrənilən dilə tətbiqi həmin məsələnin dərindən aydınlaşdırılmasına, yeni faktların aşkarlanmasına kömək
edə bilər. Ingilis və Azərbaycan dilinin mətnlərini bu cəhətdən münasib sayırıq. Belə ki, “AÜ və mətn”
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problemi Azərbaycan dilinin materialları ilə müqayisədə ingilis dilində nisbətən sistemli şəkildə
araşdırılıb.
İngilis dili analitik dillərdəndir. Bu dildə müxtəlif qrammatik əlaqələri ifadə etmək söz sırasından,
köməkçi sözlərdən, intonasiya vasitələrindən, əvəzliklərdən və s. istifadə edilir.
Azərbaycan dili aqlütinativ dillərdəndir. Burada söz formaları aqlütinasiya yolu ilə düzəlir. Bu dil
yalnız bir mənası olan standart-sözdəyişdirici şəkilçilərin sabit söz kökünə (və ya əsasına) qoşulması ilə
də səciyyələnir.
AÜ və mətn dilçiliyi ilə bağlı araşdırmalardan bəlli olur ki, xəncirvarı daxili ardıcıllıqla açıqlanan,
müvafiq qəlibdə nizamlanan, xüsusi avaz və ahənglə bir-birinə bağlanan cümlələrdən ibarət mürəkkəb
sintaktik parçalar mətn adlanır. Mətnə cümlələr qrup şəklində vahid bir bütövə çevrilir. Mətn ayrı-ayrı
cümlələrin mexaniki yığımı, toplusu olmayıb, yeni keyfiyyət və kəmiyyət daxilində meydana çıxan
qanunauyğunluğun yekunudur. Mətnin semantikası bu cümlələrin (söyləmlərin) semantikasından daha
genişdir. Çünki mətn bir mənzərəni, əhvalatı, mətləbi tam ifadə edir və onun tərkibindəki cümlələr ayrıayrı hissələr kimi tamı yaradır. AÜ və mətn dilçiliyi ilə əlaqədar araşdırmalarada belə bir fikir də ardıcıl
olaraq müdafiə olunur ki, dildə səviyyə iyerarxiyasının ən yüksək və müstəqil vahidi cümlə deyil, mətndir
[2, s. 91].
Mətn dedikdə, adətən, müəyyən yolla nizama salınmış, kommunikativ vəzifənin vahidliyi ilə
birləşmiş cümlələr çoxluğu başa düşülür. “Mətn” termininin özü də birmənalı deyildir. Bu anlayışa bir
cümləni və sadə söyləmdən bütöv romanadək cümlələr qrupunu daxil edirlər. Bunun üçün müxtəlif
terminoloji vahidlərdən istifadə olunur: mürəkkəb sintaktik bütöv, frazadan yüksək birlik, abzas, nəsr
parçası, kontekstual bütöv, sperfraza və s. A.İ.Beşek mətnə məqsədin ümumiliyilə birləşən və sintaktiksemantik bütov yaradan cümlələrin xəncivarı ardıcıllığı kimi baxır [2, s. 102].
N.S.Pospelov mətnin – mürəkkəb sintaktik bütövün sintaksisin xüsusi vahidi olmasını aydın
şəkildə əsaslandırirdı: əlaqəli nitqdə kifayət qədər müstəqilliyə malik olmayan cümlədən deyil, nitq
kontekstindən mürəkkəb sintaktik bütövdən çıxış etmək lazımdır.
Alman dilçisi K.Boost frazadan artıq birlik (vahidlik) ideyasını inkişaf etdirdi. “Cümlə birliyi
(Satgemeinschaft) anlayışını ortaya atan müəllif cümlə əlaqələrinin struktur formalaşması üçün ən
mühüm vasitələri (leksik təkrarlar, artiklin işlənməsi, əvəzliklər, kontekstual şərtlənən ellipsisi, fel
formalarının işlənməsi, qoşma, bağlayıcılar, sadalama, sual əvəzlikləri) göstərdi. Bu vasitələr mətnin
formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Mövcüd tədqiqatlarda irəli sürülən əsas fikirlərdən birə də budur ki, nitqin söyləmlə ifadə olunan
əsas vahidi cümlə deyil, mətndir; cümlə-söyləm yalnız fərdi hadisədir. Mətn sintaktik səviyyənin mühüm
vahididir.
Mətnin formalaşma istiqamətindən bəhs edən tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, biz ayrı-ayrı sözlərlə,
cümlələrlə yoz, mətnlərlə danışırıq. Əgər biz danışırıqsa, bu ancaq mətnlərlə mümkün olur. Dil yalnız
mətnlər formasında və mətn funksiyasında insanlar arasında ünsiyyət vasitəsidir. Dildə əsas vahid söz və
cümlə deyil, mətndir.
Beləliklə, zamanəmizdə hamı tərəfindən qəbul edilən əsas fikir odur ki, dilin ən yüksək və daha
müstəqil vahidi cümlə deyil, mətndir. Buradan da mətn sintaksisi, yəni frazadan artıq vahidlərin sintaksisi
ilə məşğul olmaq zərurəti meydana çıxır.
“Mətn” anlayışının mürəkkəbliyi ondadır ki, bu termin həddən artıq çoxmənalıdır. Dilçilikdə isə bu
termin iki mənada işlədilir: “mətn” dedikdə bir tərəfdən danışanın niyyətinə görə bitmiş fikir daşıyan bir
və ya bir neçə cümlədən ibarət istənilən söyləm, digər tərəfdən isə hekayə, povest, roman, qəzet və jurnal
məqaləsi, elmi monoqrafiya, müxtəlif növlü sənədlər və s. kimi bitmiş nitq məhsulları başa düşülür [1, s.
16].
İ.R.Qalperin yazır: “Mətn-leksik, qrammatik və məntiqi əlaqələrin müxtəlif növlərilə birləşən,
müəyyən modal xarakterə, praqmatik qurmaya malik və buna uyğun qurulmuş bir sıra söyləmlərdən
ibarət yazılı sənəd şəklində ifadə olunmuş məlumatdır”.
“Mətn, hər şeydən əvvəl, ünsiyyət elementidir. Bu bitmiş kəsik (hissə) konkret ünsiyyət fraqmenti
təşkil edən maksimal - ən böyük diskret vahiddir”.
Araşdırıcılar mətnin müəyyənləşdirilməsində onun komponentlərinin qarşılıqlı bağlılığını ön plana
çəkirlər və qeyd edirlər ki, mətn bir-birilə həm bağlayıcı vasitələrlə, həm də bağlayıcısız əlaqələnən
istənilən miqdarda cümlələrin qaydaya düşmüş ardıcıllığıdır.
Lakin dilçilik ədəbiyyatında belə bir fikir də vardır ki, mətnin tərkibində cümlələrin sintaktik
cəhətdən qarşılıqlı bağlılığı səlis və düzgün mətnin əmələ gəlməsi üçün kifayət deyildir. Bu səbəbdən də
bəzi araşdırıcılar mətnin semantik bağlılığını onun əsas xarakterik cəhəti hesab edirlər.
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K.Vəliyev mətnin struktur-semantik təşkilində təkrarların (kontakt və distant), leksik, morfoloji,
morfonoloji, sintaktik, ümumi simmetrik və assimetrik vasitələrin mühüm rolunu göstərir.
R.Xarverqin fikrincə, mətnin əsasında “sintaqmatik substitusiya” anlayışı dayanır. Müəllif mətni
dil elementlərinin pronimal bağlılığı üzrə qurulmuş ardıcıllığı kimi başa düşür.
Mətndəki cümlələr sintaqmatik substitusiya prinsipi üzrə - yəni bir dil ifadəsinin digəri tərəfindən
əvəz edilməsilə bir-birinə bağlanır.
P.Hartman mətnin AÜ-yə görə qurulmasının əsasında anaforik və kataforik münasibətlər (əlaqələr)
mətndüzəltmə vəzifəsini yerinə yetirir: mətn əvvəl adı çəkilmiş semantemlərin düzgün, informativ,
dolğun ardıcıllığıdır, belə ki, əksər hallarda sonra gələn semantemlər artıq adı çəkilmiş semantemlərlə
əlaqələnir (anaforik əlaqələr), yaxud əksinə; bu da cümlədə əlaqə vasitəsi kimi çıxış edir (kataforik
əlaqələr).
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Sintaksisin ən mühüm məsələlərindən biri aktual üzvlənmə və mətn hesab olunur. Danışıq zamanı
kommunikativ göstəricilərdən asılı olaraq dilin bütün elementləri hərəkətə gəlir və öz əhəmiyyətini
göstərir. Azərbaycan dilinin sintaksisinə aid tədqiqat və araşdırmalar bu istiqamətdə xeyli iş görmüşdü.
V.Matezius aktual üzvlənmə məsələsini linqvistik zəmində araşdırmışdı [3, s.11]. Qeyd edək ki, son
dövrlərdə aktual üzvlənmə termininə sinonim olaraq çox termin işlədilir. Məsələn: kontekstual üzvlənmə,
kommunikativ üzvlənmə, tema və rema üzrə üzvlənmə, cümlənin aktual perspektivi, cümlənin funksional
perspektivi və s. Biz daha çox aktual üzvlənmə terminini işlətməyə üstünlük veririk.
V.Matezius aktual üzvlənmədə söyləmin kommunikativ funksiyasını ön plana çəkir və aktual
üzvlənmə barədə müasir təlimin əsasını qoyur.
V.Matezius aktual üzvlənmənin dil hadisəsi olduğunu sübut etmiş və cümlənin qrammatik
üzvlənməsi ilə söyləmin aktual üzvlənməsinin oxşar və fərqli cəhətlərini, çox hallarda onların qarşıqarşıya gəldiyini izah etdi.
Ə.Abdullayev yazır ki, hər bir söyləm müəyyən mənada bitmiş fikir ifadə edə bilir, lakin onun
ifadə etdiyi fikir bitkinliyi nisbi xarakter daşıyır [1, s.6]. Cümlə yalnız mətn daxilində bütün struktursemantik xüsusiyyətlərini üzə çıxara bilir. Müəyyən fikir ətrafında cümlələrin əlaqəli birliyi mətnin
yaranmasına səbəb olur. Mətnin təşkili, qurulması isə ayrı-ayrı əlaqəli cümlələrdə aktual üzvlənmənin
gedişi ilə bağlıdır.
Məlumdur ki, mətn daxilində sintaqmatik və paradiqmatik bağlılıq mövcuddur. Söyləmlərin ardıcıl
düzülüşü ilə yaranan mətnlərdə sintaqmatik bağlılıq müşahidə olur. Semantik bağlılıq və intonasiyanın
olduğu mətnlərdə isə paradiqmatik əlaqələr olur. Söyləmlər arasında fərq mətndə reallaşan ümumi fikrin
hər bir söyləmdəki semantik həmci ilə bağlı olur. Bu da hər bir söyləmdə tema və remanın gedişindən
asılıdır. Qeyd edək ki, mətn daxilində olan söyləmlərin heç də hamısı mətndən eyni dərəcədə asılı olmur.
Söyləmlərin müəyyən qismində müstəqillik, müəyyən qismində isə asılılıq olur. Dilçilər müstəqilliyi çox
olan söyləmləri paradiqmatik cəhətdən güclü, sintaqmatik cəhətdən isə zəif söyləmlər hesab edirlər [2,
s.7]. Söyləmin mətndən asılılığı çox olduqda isə vəziyyət əksinə olur. Söyləmin paradiqmatik cəhətdən
zəif, sintaqmatik cəhətdən güclü olması ancaq mətn daxilində reallaşır.
Mətn daxilində mübtəda və mübtəda olan ərazi temadan, xəbər və xəbərə aid olan ərazi isə rema
hesab olunur. Tema məlum olanı, rema isə yeni olanın göstəricisidir. Danışan və dilinləyənə məlum olan,
yəni söhbətin predmeti tema ilə ifadə olunur.
F.Veysəlli yazır ki, mətn daxilində hər bir nitq aktı temadan remaya doğru inkişaf edir [4, s. 90].
Qeyd etməliyik ki, danışıq zamanı məqsəd tema deyil, çünki tema danışana da, dinləyənə də məlum olur.
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Bu zaman danışanın əsas məqsədi temanı nəzərə çarpdırmaqla həmin tema haqqında yeni məlumatı
verməkdir. Bu yeni məlumat cümlənin əsas nüvəsi, daha dəqiq desək cümlənin kommunikativ əsası hesab
edilir.
Rema predikat kimi tanınır. Mətnin reması mətndə ifadə olunan fikrin inkişafına, irəliləməsinə,
dərinləşməsinə, dinləyicinin, oxucunun yeni məlumatla təmin edilməsinə səbəb olur və nəticədə temanın
situasiyadan, danışanın, yazanın məqsədindən asılı olaraq, yeni əlamətləri açılmış olur. Tema ətrafda olan
söyləmlər bir-birilə bağlı olur və mətnin yaranmasını şərtləndirir. Məsələn bir nümunəyə baxaq:
“Mehbalı kişinin Məşədi Möhsünlə haqq-salamı var idi. Onu zəmanənin təmiz və doğru
adamlarından sayırdı. Mehbalı kişi bir inəyinin məhsulunu ancaq ona satırdı.
Qış gecəsinin ayazında donmuş və qalınlaşmış qaymağı mis kasaya tökər, kasanın ağzını dəsmalla
örtər, ovcuna alıb vağzala, Məşədi Möhsünün dükanına yollanardı.
Hər səhər Mehbalı kişinin vacib işi bu idi ....” (M.Cəlal. ‘Qaymaq’).
Təqdim etdiyimiz hekayə belə başlayır. Əvvəlinci cümlədə söhbət aktual söhbətin predmeti məlum
olan, yəni tema “Mehralı kişinin Məşədi Möhsünlə haqqı-salamı”dır. Qeyd edilən şəxsin başqa bir adamla
da salamı ola bilər, yaxud olmaya da bilər. Bu məlum olan bir şeydir. Yazıçının bu mətn parçasında
vermək istədiyi məlumat onların “haqq-salamının” olmasıdır. Bu cümlə paradiqmatik cəhətdən güclü
cümlə də hesab edilir. Çünki cümlə mətndən tam şəkildə asılı deyildir. Təqdim olunan mətndə iki şəxslə:
Mehbalı kişi və Məşədi Möhsünlə qarşılaşırıq. Yazıçı bu adamları elə təsvir edir ki, sanki biz onları
tanıyırıq. Reallıqda da biz onları tanıyırıq. Belə ki, bunlar tipik obrazlardı, müstəsna adamlar deyil.
Göründüyü kimi, bu kiçik mətndə yazıçı söyləmləri çox ustalıqla işlə bilmişdir. Söyləmlərdə
məntiqi-semantik bağlılıq, mətnin ümumi intonasiyası ilə yaranan əlaqə aydın və güclüdür. Əvvəlinci
cümlədən sonuncu cümləyə kimi söyləmlər arasındakı əlaqəyə diqqət yetirmək lazımdır. Bu mətndə
paradiqmatik əlaqə daha güclüdür. Sintaqmatik əlaqə bir növ hər bir abzasda kəsişir. Hətta ilk abzasdakı
əlaqə də paradiqmatik, məntiqi-semantik əlaqədir.
Söyləmlərin tema və rema axını bu cür davam edir, tədricən bu cümlənin remasından sonra gələn
başqa cümlənin teması adlanır. Birinci cümlə presuppozisional xarakter daşıyır.
Adətən propozisiyanın açılmasının bir neçə növünü fərqləndirirlər [1, s.55]:
1. Faktiv feil mövcudluğu. Məsələn:
Sona Cəmili gördüyünə təəssüflənir. Sona Cəmili görüb;
2. İmplikativ, həmçinin vəziyyət bildirən feillərin propozisiyası. Məsələn:
O, əvvəllər piano çalarmış.
3. İterativ feillər. Məsələn:
Cəmil yenə gəldi (əvvəllər də gələrmiş).
4. Mühakimə feilləri. Məsələn:
Cəmil onu avtomobili oğurlamaqda günahlandırdı (Cəmil hesab edir ki, o oğrudur).
5. Zaman budaq cümlələri. Məsələn:
O, öləndə məsələ hələ həll olunmamışdır (onun ölməsi).
Beləliklə, göründüyü kimi, mətnin qurulmasında aktual üzvlənmə mühüm rol oynayır və bu zaman
məzmun və forma önəm daşıyır. Məzmunun əhəmiyyət daşıması özünü onda biruzə verir ki, mətnin hər
bir cümləsində aktual üzvlənmə müşahidə edilir. Əgər cümlə bir fikir ifadə edirsə, o halda orada yeni bir
fikir olduğu və aktual üzvlənmənin olması nəzərə alınır. Formal yanaşma isə onda görünür ki, aktual
üzvlənmə tema və remada aydın müşahidə olunur. Burada intonasiyanın rolunu nəzərə çatdırmaq
lazımdır. Cümlənin intonasiyasından asılı olaraq cümlədə tema və rema üzvlənməyə bilər. Üzvlənməyən
cümlələr paradiqma və ya sintaqmatika üçün başlanğıc cümlələr ola bilər. Onlar mətnə giriş üçün
lazımdır. Lakin bu cümlələrin də məlumat bildirmə imkanları vardı.
Azərbaycan dilində tema və remanın bir sıra formal əlamətləri vardı. Onları belə sıralaya bilərik:
1) söz sırası; Bu zaman tema əvvəl gəlir, rema isə sonra.
2) intonasiya göstəriciləri; Bu zaman temada ton yüksəlir, remada isə dinamik vurğu (məntiqi)
vurğu düşür.
Müxtəlif mətnlər üzərində apardığımız araşdırmalar onu göstərir ki, mətni təşkil edən cümlələr,
yaxud söyləmlər arasında əlaqə, bağlılıq vacibdir. Məlumat üçün qeyd edək ki, mətndaxili əlaqələr ardıcıl
gələn cümlələrdə və həmçinin məsafəli cümlələrdə də mövcud olur. Bundan əlavə, mətndaxili əlaqələr
semantik və qrammatik olmaqla iki yerə bölünür (s.12). Mətnlərdəki əsas və həlledici bağlılıq semantik
bağlılıq hesab edilir. Semantik bağlılıq nəticəsində mətnlərdə tematik inkişaf formalaşır. Əgər mətndə
semantik bağlılıq olmazsa, bu o deməkdir ki, həmin mətndə kommunikativ bitkinlikdən söhbət belə gedə
bilməz. Əsas və köməkçi nitq hissələri, söz sırası, prosodik vasitələr (vurğu, fasilə, intonasiya) ilə təmin
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edilən mətndaxili tamlıq isə qrammatik əlaqələr vasitəsilə reallaşır. Qrammatik əlaqələrin formalaşması
üçün əvəzliklərin, bağlayıcıların, intonasiyanın rolu da mühüm hesab edilir.
Hər bir cümlə yalnız mətn daxilində tam şəkildə düzgün dərk oluna bilər. Mətn daxilindəki
cümlələr özündən əvvəlki cümlələrlə məntiqi-semantik və qrammatik əlaqədə olur. Bu əlaqələr də sonrakı
cümlələrin düzgün formalaşması üçün zəmin yaradır. Bunlarla da mətnin əlaqəliliyi, bağlılığı təmin edilir
və o, bütöv bir vahidə çevrilir.
K.Vəliyev yazır ki, aktual üzvlənmə cümlə və mətnin informasiyavermə aktıdır [5, s. 90]. Bu cəhəti
də onun dil və nitq vahidi kimi oynadığı rolu təsdiqləyir.
Qeyd edək ki, tamlıq baxımından mətnin hüdudu məsələsi də vacib hesab olunur. Bəzən bitmiş bir
fikir ifadə edən iki söyləm mətn sayıla bilər, bəzənsə də bütöv bir əsər mətn sayılır. Eyni zamanda, hər
hansı bir bütöv əsərin içərisindən seçib götürdüyümüz parçada mətn hesab edilir. Elə makro mətn və
mikro mətn terminləri də bu cür fərqli quruluşa, yaxud hüduda malik olan mətnləri ifadə edir.
Aktual üzvlənmədə mətnin mənasının açılmasında implikaturun müəyyən edilməsi də əhəmiyyət
daşıyır. Mətn daxilində implikatur danışanın güman, təklif, yaxud ehtimal nəzərdə tutduğunu ifadə edir.
Aşağıdakı nümunəyə baxaq:
O, Azərbaycanlıdır, ona görə də cəsurdur.
Bu cümləni belə təhlil edə bilərik: güman edilən bir xüsusiyyət (cəsur olmaq) digər xüsusiyyətin
(AZərbaycanlı olmağın) ardınca gəlir və ifadənin ənənəvi forması hər iki məna arasında əlaqənin
olduğuna işarədir. Ümumiyyətlə, implikaturun istifadəsi başa düşməni asanlaşdırır. O, seçib götürülən bir
mənadır, yəni inferensiyadır. Ənənəvi implikatur söhbət + mənanın açılması prinsipdən ibarətdir ki,
bunlara da danışan əməl etməlidir. Deyilən tam ifadə olunmasa da, ehtiva nəticəsində başa düşülür. Bu
da presuppozisiyanın bir növü kimi götürülə bilər. K.Vəliyev bunu danışıq prinsipi adlandırır [5, s. 16].
Aktual üzvlənmə mətn sintaksisinin əsas kateqoriyalarından hesab edilir. Müasir Azərbaycan
dilində aktual üzvlənmə həm məzmunca, həm də formal sahədə cümlənin üzvlənməsilə əlaqəsi olan
müxtəlif hadisələrlə bağlı dil hadisəsi hesab edilir.
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Zaman və məkan anlayışı insan həyatında önəmli yeri olan məsələlər sayılır. Araşdırmalar və
faktlar üzərində canlı müşahidələr göstərir ki, Qədim türk yazılı abidələrində zaman və məkan
anlayışlarının elmi yönümdən araşdırılmasına zəruri ehtiyac duyulur. Zaman və məkan anlayışları bir-biri
ilə sıx bağlı olduqlarına görə bəzən onların yanaşı, qoşa tədqiq edilməsinə təbii baxılmalıdır.
“Orxon Yenisey abidələrində zaman və məkan anlayışları və onları dildə gerçəkləşdirən adlar”
(Azərbaycqan dili ilə müqayisədə) mövzusu dilçilik məsələləri ilə yanaşı, fəlsəfi, məntiqi və psixoloji
məsələlərə münasibət bildirməyi tələb edir. Bu dilin mahiyyətindən irəli gəlir. Çünki dil olduqca
mürəkkəb təbiətli və geniş funksiyalı hadisədir. Dilsiz dünyanın dərk olunması mümkün deyildir.
Alimlərin əksəriyyəti hesab edirlər ki, dil və təfəkkür eyni zamanda yaranmışdır. Onların fıkrincə,
nə təfəkkür dildən əvvəl, nə də dil təfəkkürdən əvvəl yarana bilər. K.K.Koşevoy dil və təfəkkürün
qırılmaz vəhdətdə fəaliyyət göstərdiyini, fikirsiz dilin və əksinə dilsiz fikrin, düşüncənin mövcud
olmadığını demiş, belə hesab edilmişdir ki, insan dili və təfəkkür əmək prosesi ilə eyni zamanda
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yaranmışdır. İnsanın mücərrəd təfəkkürü insanın inkişafı ilə birlikdə, bir vaxtda formalaşmışdır. Dillə
təfəkkürün vəhdəti, onların eyni zamanda əmələ gəlməsi, dilsiz təfəkkürün, təfəkkürsüz dilin olmaması
haqqında dəyərli fikirlər irəli sürülmüşdür.
Zaman anlayışının linqvistik ifadə görümləri və qrammatik zaman kateqoriyası idrak prosesinin
məhsulu olduğundan onlarla məntiqi, obyektiv zaman kateqoriyası arasında sıx əlaqənin olması təbiidir.
Bu əlaqə dil və təfəkkürün vəhdətindən törəmişdir. Zaman anlayışının linqvistik ifadə görümləri bir
sistem təşkil edir. Bu sistemdə qrammatik zaman kateqoriyasının xüsusi mövqeyi və yeri vardır. Zaman
anlayışının linqvistik ifadə görümləri içərisində qrammatik zaman kateqoriyasının ayrıca diqqət
yetirilməsi onun linqvistik təbiəti, daxili mahiyyəti ilə bağlıdır.
Zaman anlayışı qlobal problem kimi diqqəti çəkdiyindən çox elmlərin ortaq tədqiqat obyekti
olmuşdur. Çoxcəhətliliyi onun müxtəlif elmi yönümlərdən tədqiqinə yol açmışdır. Ona görə də ilk öncə
təbiət, cəmiyyət və insan təfəkkürünün ən ümumi inkişaf qanunauyğunluqları haqqında təlimin-fəlsəfənin
ən qlobal bu problemi ayrı-ayrı müstəqil elmi yönümlərdən araşdırılmışdır. Mövzuya bir-birindən fərqli
cəhətlərdən yanaşılmasına ötəri baxılmamalıdır. Bu birbaşa onun qlobal məzmunundan irəli gələn aktual
xarakter daşıması ilə bağlıdır. Onu da deyək ki, zaman anlayışının semantikasının müasir tələblərə uyğun
aydınlaşmasında həmin məsələnin qloballaşmasında, müxtəlif elmlərin ortaq tədqiqat obyektinə
çevrilməsində, məzmunca hərtərəfli və dərindən anlaşılmasında dilin, eləcə də onun tədqiqat predmeti
olduğu elmin- dilçiliyin çox dəyərli, əvəzedilməz rolu vardır. Elə buna görə də həm qohum, həm də yad
dillərdə ən qlobal səviyyəyə yüksəlmiş zaman anlayışının elmi tədqiqinə həsr edilmiş müxtəlif
mövzularda linqvistik araşdırmalar aparılmış və aparılır.
Zaman anlayışının dərk olunmasında, anlaşılmasında ən başlıca rolu həmin anlayışın linqvistik
ifadə görümləri oynayır. Adı çəkilən ifadə görümünün belə bir statusu qazanmasının səbəbi, mənbəyi
dilçilik elminin tədqiqat obyekti və predmeti olan dildir.
Abidələrdə işlənən məkan mənalı bəzi təkhecalı sözlər vardır ki, Azərbaycan ədəbi dilində ilkin
forma və mənasını qoruyub saxlaya bilmişdir. Məsələn: alt (MÇ25), çöl (T23), el (KTŞ.4), iç (KTc.12),
Küp (St.1a, 8), ön (KTŞ.4; T.10), təpə (KTŞ.11), yer (KTc4, 13), yol (MÇ11). Təkhecalı məkan mənalı
sözlər mənaca semantik çalarlıqlarına görə bir-birindən fərqlənirlər. Qədim türk yazılı abidələrində
çoxhecalı sözlər də vardır. Məsələn: ara (KTŞ1; T41), aralı (İB 92), əkinlik (BXŞm.11), oba (T.1.11.3),
otağ (Yn.XI, VI.2) öndən (T.29; MÇ35).
Qədim türk yazılı abidələrində rast gəlinən bəzi məkan mənalı sözlər Azərbaycan dilində fonetik
dəyişikliyə uğramışlar. Məsələn: yaylağ (İB78, 96) – müasir Azərbaycan ədəbi dilində yaylaq formasında
işlənir. Kışlağ (IB 79, 87) sözü müasir Azərbaycan dilində oba, oymaq mənasındadır. Yəni, oba məkan
mənalı söz və eyni şəkildə müasir Azərbaycan dilində də işlənir, lakin həmin mənanı bildirən oymaq
sözünə qədim abidələrdə rast gəlinmir. Ulıs/ulus (KTşm.12) Müasir Azərbaycan dilində ulus sözü ilə
yanaşı, el, oba da işlənir.
Qədim türk yazılı abidələrində işlənən bir sıra məkan mənalı sözlərin fonetik tərkibinin müasir
Azərbaycan dilindəki formalarının saitlərin və samitlərin dəyişməsi fərqləndiyini görürük. Məsələn: töpə
(KTş.11) – təpə. Yolsız (T.35) – yolsuz. Orta (KTc.2; İB36) – orta. Kerü (KTş32) – geri. Nümunələr
saitlərin müasir Azərbaycan dilində dəyişdiyini göstərir. Bu nümunələrə əsasən biz saitlərin müasir
Azərbaycan dilində dəyişdiyini görürük.
Qədim türk yazılı abidələrinə aid sözlərin müasir dilimizdə işlənən varinatlarında samit dəyişmələri
daha çox gözə çarpır. Məsələn: yurt (KTŞm.9; T19, IB18) – yurd, ola, Kaya (IB59, 75; YnXXXIX.5) –
qaya, körü (KÇ16) – geri; Küntüz (KTş27; T.12,52) – gündüz.
Qədim türk yazılı abidələrində zaman anlayışını bildirən dil vahidlərinə zaman mənalı sözlər yıl
(KT ş. 8 – il, ay (KTşm 1) – ay, kün (KTs2-gün, küntür (KTş.20-27) – gündüz, ğün (KTc2) – gecə, kiçə
(MÇ13) – gecə, ödüş (BKcş – gecə-gündüz, sutka, tan (TS5)-dan və s. daxildir. Faktlardan göründüyü
kimi, göytürk dilində zaman anlayışını bildirən sözlərdən cəmi ikisinin işlənmədiyini görürük. Güz sözü
əvəzinə İran dilindən alınmış payız sözü, ödüş sözü əvəzinə rus dilindən alınmış sutka sözü işlənir.
Zaman mənası bildirən sözlər qədim türk yazılı abidələrinin əsas lüğət tərkibini təşkil edən ümumişlək
sözlərin müəyyən hissəsini təşkil edir.
Göytürk dilində keçmiş zaman hərəkətin xəbər verildiyi vaxtdan əvvəl baş verdiyini göstərir.
Qədim türk yazılı abidələrində keçmiş zamanın şühudi keçmiş və nəqli keçmiş zaman formaları vardır.
Şühudi keçmiş zamana adırıltım (Y3), adıldım (Y5) “ayrıldım” və s. nümunə göstərmək olar.
Göytürk dilində nəqli keçmiş zamana aid nümunələr də göstərmək mümkündür. Nəqli keçmiş
zaman fel əsaslarına – mış, - miş şəkilçisini artırmaqla düzəlir.
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Göytürk dilinin üslubuna görə, felin nəqli keçmiş zamanı yalnız III şəxsdə işlənir. Abidələrdə nəqli
keçmişdə işlənən fellərin zaman şəkilçisindən sonra şəxs şəkilçilərinin işlənməməsinin səbəbi göytürk
dilində nəqli keçmiş zamanda işlənən fellərin şəxsə görə təsriflənməməsidir.
Göytürk nitqində nəqli keçmiş zamanda işlənən fellər şəxsə görə tərsiflənməsə də, bitmiş fel kimi
işlənir, sintaktik vəzifəsinə görə cümlənin xəbəri olur. Məsələn:
- Kişi oğlanta üzə eçüm-apam Bumır Kağan, İstəmi kağar alınmış (KTŞ1) “İnsan oğlunun üstündə
əcdadların Bumın Xaqan, İsməmi Xaqan oturmuş” Olurıpan türk bodunun ilin, törsünün tuta birmiş
(KTs1) “Oturub Göytürk nitqində feilin nəqli keçmiş zaman ən çox işlənən feil şəklidir.
Göytürk dilində feilin nəqli keçmiş zamanının morfoloji əlaməti sayılan – mış, - miş şəkilçisi
Azərbaycan və türk dillərində qorunub saxlanılmışdır.
Göytürk Orxon-Yenisey abidələrinin mətnlərdə - ğay, - gəy şəkilçisi əmələ gələn fel şəkli vardır.
Bu şəkilçi ilə əmələ gələn feil şəklini İ.A.Batmanov gələcək arzu forması A.N.Kononov isə mümkün
gələcək (yaxud imkanlı gələcək) zaman adlandırmışdır. A.N.Kononovun fikrincə, bu zaman şəkli ya
mümkün, ya da zəruri olan hərəkəti göstərir. Ə.Rəcəblinin Göytürk dilinin morfologiyası kitabında
göytürk əlifbası ilə yazılmış daş kitabələrdə bu şəkilçi əmələ gələn fel şəklinin işlənməsinə rast
gəlinmədiyi göstərilir.
Göytürk əlifbası ilə yazılmış “İrk bitig” abidəsində feilinin feil kökünə (əsasən) – ğay, - gəy şəkil
düzəldən şəkilçi, ondan sonra şəxs əvəzliyi şəklində olan şəxs şəkilçisi artırmaqla əmələ gəldiyi və əmələ
gələn fel şəklinin gələcək zaman mənası ifadə etdiyi göstərilir. Elə buna görə də İ.A.Batmanov onu
gələcək arzu forması, A.N.Kononov isə mümkün yaxud zəruri gələcək zaman adlandırmışdır, - ğay, - gəy
şəkilçili feillər göytürk nitqində bəzən qəti gələcək, bəzən isə qeyri-qəti gələcək zaman çalarlığı ifadə edir
fikrini irəli sürən Ə.Rəcəbli yazır: “Göytürk dilində qeyri-qəti gələcək zamanın özünəməxsus – ar, - ər
şəkilçisi işləndiyi üçün biz – ğay, - gəy şəkilçili feil şəkillərini qəti-gələcək zaman forması adlandırmağı
tərciyə edirik. Beləliklə, göytürk dilində feilin qəti-gələcək zamanı feil köklərinin (əsaslarının)” üzərinə ğay, - gəy qəti gələcək zaman şəkilçisi və şəxs şəkilçisi artırmaqla əmələ gəlir, məsələn: Bəg ər yanturaru
birınmış, ak bisi kulurlamış, altun tuyğluğ adğırlığ yarağay, təbəsirərü barmış, özün, ilgəni butulamış,
altın budluğuğ buğralığ yarağay, ebigərü kəlmiş, üçünc kunçuy urılanmış, bəğliğ yarağay (İB7-9) “Bəy ər
ilxısına tərəf getmiş, ağ madyanı qulunlamış, qizel nallı ayrılığa yarayacaq, dəvələrinə tərəf getmiş, ağ
mayası erkək balalamış, qızıl buğralığa yurayacaq, evinə tərəf gəlmiş, üçüncü xanımı nəsil vermiş bəyliyə
yarayacaq”
Göytürk nitqində felin indiki zamanı dinləyənə xəbər verdiyi zaman baş verən hərəkəti, hadisəni,
işi bildirir. Abidələrin nitqində indiki zaman, samitlə bitən fel əsaslarına – ır, - ir, -ur, -ür, saitlə bitən fel
əsaslarına – yır, - yir, - yur, - yür şəkilçilərini artırmaqla yaranır. Məsələn:
İnöz İnəmçü Besbalıka bazırman (HT7) “Mən İnöz İnəmçü Beşbalıka gedirəm”. İnöz İnəmçii,
Tarduş Kül qoz Beşbalıka barırmız (HT1) “Biz İnöz İnəmçü və Tarduş Kül çor Besbalıka gedirik”. Altun,
gümüş, işığ iti, Kutay burşısz anqa birür (KT s. 5) – “Qızıl, gümüş, taxıl, ipək həvəslə” (dərsiz) bu qədər
verir” və s.
Göytürk nitqində felin indiki-gələcək zamanı fel əsaslarına samitlə bitən fellərdə -a, -ə, saitlə bitən
fel əsaslarına –y şəkilçisini artırmaqla əmələ gəlir. İndiki-gələcək zamanda zaman şəkilçisindən sonra
şəxs əvəzlikləri ilə eyni fonetik tərkibli şəxs şəkilçiləri artırılır: məsələn: ilin ir üçün kazğansu öz kuy
yıtcı siz (Y28). “...eliniz üçün qazunaraq öz eviniz üçün ağlayırsın”. İnilığ böri uça (Y28) “Kiçik qardaşlı
qurd uçar Bars adırılmay (Y28)” “Bars ayrılmaz”.
Göytürk nitqində felin indiki zamanı az işlənir. Bunu Göytürk yazısı abidələri nitqinin üslubu ilə
bağlamaq olar.
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Azərbaycan dilində feilin gələcək zamanının iki növü qəbul edilmişdir. Onlar qəti gələcək və qeyriqəti gələcək zaman terminləri ilə adlandırılır. Onların adlandırılması müxtəlif cür olmuş və bu məsələ
Azərbaycan dilçiliyində müəyyən mənada indi də mübahisəlidir.
“Gələcək zaman formaları məktəb qrammatikasında müəyyən gələcək və müzare, Azərb.SSR.EAnın nəşr etdiyi “Azərbaycan dilinin qrammatikası”nda (II cild, 1980) müəyyən gələcək və qeyri-müəyyən
gələcək, M.H.Hüseynzadənin “Müasir Azərbaycan dili” (II hissə, 1983) kitabında isə qəti gələcək və
qeyri-qəti gələcək zaman adlandırılmışdır.
Bizcə, bunlardan ən müvəffəqiyyətli olanları sonunculardır, yəni, qəti gələcək və qeyri-qəti gələcək
terminləridir.
Müzare termininə gəldikdə, o, müasir dilimiz üçün yaramır. O, ərəb sözü olub, şəriklik mənasının
ifadə edir. -ar2 forması ilə düzələn gələcək zamana ehtimal ki, vaxtilə ona görə müzare adı verilmişdir ki,
onun məzmununda həm indiki, həm də gələcək zaman anlayışları var idi.
Azərbaycan dilinin tarixi materialları aydın göstərir ki, -ar2 forması dilimizin əvvəlki inkişaf
mərhələlərində həm indiki, həm də gələcək zamanı bildirmişdir. Lakin müasir dilimizdə həmin formanın
bu cəhətdən məna hüdudu tamamilə müəyyən olunduğundan, artıq onun müzare adlandırılması məqsədə
uyğun deyildir” [1, 90].
Azərbaycan dilinin qrammatikası kitabında gələcək zamanın iki növü olduğu göstərilmişdir:
1) Qəti gələcək zaman - feil əsasına -acaq (-əcək, -yacaq, -yəcək) şəkilçilərinin bitişməsi ilə
düzəlir. Məsələn: yazacaq, gələcək, oxuyacaq və s.
2) Qeyri-qəti gələcək zaman – feil əsasına -ar (-ər, -yar, -yər) şəkilçilərinin bitişməsi ilə düzəlir.
Məsələn: alar, gələr, oxuyar, işləyər və s. 9, 199.
H.İ.Mirzəzadə gələcək zamanın iki növü olduğunu göstərmişdir:
1. Qəti gələcək zaman: a) (-y) -əcək, (-y) -acaq; b) (-i) -sər; c) (-y) -əsi, (-y) -ası.
2. Qeyri-qəti (müzare) gələcək zaman: a) -ar, -ər; b) -ır, -ir, -ur, -ür.
H.İ.Mirzəzadə yazır ki, XVIII əsrdən bu şəkilçilərdən hər biri müəyyən bir zamanın konkret
göstəricisi kimi ədəbi dildə sabitləşmişdir. Həmin əsrə qədər isə sinonim şəkilçilər kimi özünü
göstərmişdir. İnkar forması isə -maz2, -mar2, -man2, -manam2 şəkilçiləri vasitəsilə yaranır 5, 152-159.
H.İ.Mirzəzadənin bölgüsündəki (-i) -sər; (-y) -əsi, (-y) -ası qəti gələcək zaman şəkilçiləri
F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”si, “Kitabi-Dədə Qorqud”, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərlərində
işlənməmişdir.
S.Əlizadənin tərtib etdiyi “Oğuznamə”də -ası, -əsi qəti gələcək zaman mənasında yalnız bir
nümunədə işlənmişdir:
Heyvan alası taşından, adam alası içindən [7, 88].
Nümunədən göründüyü kimi, -ası, -əsi şəkilçisini asanlıqla -acaq, -əcək şəkilçisi ilə əvəz etmək
olur.
M.Ş.Rəhimovun tədqiq etdiyi yazılı abidələrdə də -ası, -əsi şəkilçisi zaman mənasını ifadə etmişdir.
Müəllif yazır: “Azərbaycan dilinin mövcud yazılı abidələrini, eləcə də şifahi ədəbiyyat nümunələrini,
habelə dialekt və şivələrini nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, -ası, -əsi formasından dilimizin tarixi boyu
aşağıdakı zaman mənaları ifadə etmək üçün istifadə olunmuşdur: qəti gələcək zaman və indiki zaman” [6,
224-226].
M.Ş.Rəhimov qeyd edir ki, -ası, -əsi forması xəbər şəklinin qəti gələcək zaman (-acaq, -əcək)
mənasını ifadə etmək üçün işlənir. Bu halda, -ası, -əsi iş və hərəkətin gələcəkdə icrasının lazımlığını
deyil, danışanın nöqteyi-nəzərincə qətiliyini bildirir; başqa sözlə desək, -ası, -əsi forması müasir ədəbi
dilimizdəki -acaq, -əcək formasının ekvivalenti kimi çıxış edir. Məsələn:
Sən olasısan ona əlamət;
Əz ziri-zəmin qılasısan cuş Xətai, XV əsr. [6, 224-226]
Azərbaycan dilinin XVI əsrdən əvvəlki dövründə geniş yayılmış bu hadisə (-ası, -əsi = -acaq, əcək) dilimizdən tamamilə çıxmamış, bir sıra dialekt və şivələrdə, ədəbi dildə isə feili sifət tərkibində
(yazılası məktub – yazılacaq məktub, deyiləsi söz – deyiləcək söz və s.) indi də özünü saxlamışdır.
Qəti gələcək zaman dilimizdə -acaq2 şəkilçiləri vasitəsilə əmələ gətirilir. -acaq2 qəti gələcək
zaman şəkilçisinin mənşəyi ilə bağlı dilçilikdə müxtəlif fikirlər söylənilmişdir. Bu məsələ haqqında
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A.A.Axundov yazır: “Azərbaycan dilçilərindən Z.Tağızadə feilin qəti gələcək zaman şəkilçilərinin mənşə
etibarı ilə -çağ sözü ilə (axşamçağı, səhərçağı) əlaqədar olduğunu irəli sürür. Belə ki,
ala+çağ=al+acağ=al+acaq olmuşdur, və sonralar ahəng qanunu ilə əlaqədar olaraq iki cür (-acaq, əcək) işlənmişdir. Bəzi dialekt və şivələrdə indi də gələcək zaman şəkilçilərinin ahəngə görə deyil, ancaq
bir formada işlədilməsi bu mülahizənin doğruluğunu bir daha təsdiq edir. Məsələn: Quba, Zaqatala, Qax
şivələrində - yeyəcək əvəzinə yiyacağ; gedəcək əvəzinə gidəcağ deyilir” [1, 92].
A.A.Axundov qeyd edir ki, feilin iltizam forması vaxtilə qəti-gələcək zaman mənasını da ifadə
etmiş, sonralar diferensiasiya getmiş və -a, -ə > -ey//yey şəkilçiləri -acaq, -əcək şəklində qəti
formalaşmışdır. Bunu Azərbaycan dilinin tarixi materialları təsdiq etməkdədir. Ədəbi dil forması olan acaq2 şəkilçisinin sonrakı inkişafı belə getmişdir: -ac, -əc üzərinə feili sifət əmələ gətirən -aq, -ək
şəkilçiləri artırılmış və -acaq2 formalı feili sifət əmələ gəlmiş (müqayisə edin: qorx+aq, ürk+ək) və
həmin feili sifət qəti gələcək zamanı ifadə etmişdir. Bizcə, Azərbaycan dilində -acaq2 şəkilçilərinin
təşəkkülü belə olmuşdur [1, 93].
-acaq2 şəkilçisi haqqında D.Q.Tumaşeva yazır ki, -aчак sonluqlu qəti gələcək zaman və ya
müəyyən gələcək zaman -аҹак, -əҹəк saitlə bitən feillərdə isə -ясак, яҹəк şəkilçiləri ilə yaranır. Məsələn:
уйла-й-а -аҹак, эшлə-и-əҹəк, qrafik cəhətdən уйлаяҹак, эшлəясəк. Bəzi qrammatika kitablarında -ҹак, ҹəк kimi şəkilçi göstərilir. Bu şəkilçilər sözün leksik əsasına artırılır, al-acak, al-qan, al-dı, a-acı və s.
Tatar dialektlərində -ҹaк, -ҹəк şəkilçiləri ilə düzələn formaya da rast gəlinir. İnkar forması isə -ма, - мə,
bəzi hallarda isə түгел ədatı ilə yaranır.
Gələcək zamanı tarixi aspektdə araşdırarkən bu cür maraqlı faktlara “Oğuznamə”də də rast gəlinir.
Müasir Azərbaycan ədəbi dilində qəti gələcək zaman şəkilçisindən geniş şəkildə istifadə olunsa da,
“Oğuznamə”də yalnız bir nümunədə qəti gələcək zaman şəkilçisindən istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı
nümunəyə nəzər yetirək:
Eşək... qoduğ ... qaçan olacaqdur [7, 45].
Müqayisə üçün qeyd edək ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də -acaq, -əcək qəti gələcək
zaman şəkilçisindən istifadə olunmamışdır.
“Oğuznamə” və “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsindən fərqli olaraq, Ə.Bahadır xanın “ŞəcəreiTərakimə” yazılı abidəsində -acaq, -əcək şəkilçisindən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı
nümunələrə nəzər yetirək:
Bəs mənim söylədiklərim nə olacaq?! [2, 45] ; Mən onların bir neçəsindən danışacağam [2, 76];
Dördünün də törəmələri haqqında, hər birindən ayrılıqda, Tanrıya xoş olsa, [hələ] danışacağıq [2,100].
“Şəcərei-Tərakimə” əsərindəki kimi F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində də
-acaq, -əcək
şəkilçisindən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək:
Kim bu zülmətdə bir şey tapıb özünə götürsə bayıra çıxan kimi bunun peşmançılığını çəkəcək,
amma bir şey götürməyən də peşiman olacaq [7, 19]; Orada isfahanlılar əzilib basilacaqlar və qeyri
qaçacaqlar [7, 33]; Əgər deyilənlər doğru olsa, onu öldürəcəyəm [7, 53].
Nümunələrdən də göründüyü kimi, -acaq, -əcək qəti gələcək zaman şəkilçisi tarixən sabit bir
fonetik tərkibə malik olmuşdur. -ar, -ər qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi ilə müqayisədə çox az
işlənmişdir.
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Semantika məna haqqında elmdir. Yunan dilində sema ‘işarə’ anlamını verir. F.Veysəlli yazır ki,
dil işarələrinin mənasını öyrənən elm sahəsi semantika (yaxud məna nəzəriyyəsi) adlanır [2, s. 30]. Elmi
nəzəri ədəbiyyatın araşdırılması göstərir ki, semantika olduqca qədim elmdir.
Semantika mənanın öyrənilməsi kimi qəbul edilsə də, məsələnin konkret tərəfləri araşdırıldıqda
xeyli mürəkkəb vəziyyətlə qarşılaşmaq olur. Sematikada məna, məzmun və məğz, habelə emotiv və
koqnitiv mənaların öyrənilməsi çoxsaylı tədqiqatları tələb edir.
Məlumdur ki, müasir dövrdə çox dəbdə olan bir istiqamət “koqnitiv dilçilik” geniş tədqiq olunur.
Koqnitiv dilçiliyin inkişaf etməsilə əlaqədar “koqnitiv semantika” da öz inkişafını genişləndirir.
R.Lanqaker yazır ki, “koqnitiv semantika” koqnitiv dilçiliyin bir hissəsidir və o, koqnitiv mənanın
tədqiqi ilə məşğul olur [5, s. 90]. Koqnitiv semantika dili insanın koqnitiv qabiliyyətinin bir hissəsi hesab
edir. Bu səbəbdən də koqnitiv semantika dünyanı insanların onu anladığı kimi qəbul edir.
F.Veysəlli yazır: “Koqnitiv semantika mənanı dil formalarına bağlı mental reprezentasiya vahidləri
kimi götürdüyü üçün, o, yalnız sözlə kifayətlənməyib, digər dil vahidlərini də öyrənməyi qarşısına
məqsəd qoyur. Bu vahidlər ünsiyyət üçün əsas olan informasiyaları daşıyır və onların vasitəsilə insanla
ətraf aləm arasında əlaqə yarada bilir. Məna problemi, bir tərəfdən, mənanın yada saxlanılması, digər
tərəfədən isə ətraf aləmə münasibətin ifadəsi yolları ilə bağlıdır. Sematik bilgi sistemi dil və konseptual
təsəvvürlərlə bir-birinə bağlayır” [2, s.43].
Koqnitiv semantika aşağıdakılara aydınlıq gətirməlidir:
1) mənaların insanın mental leksikonunda saxlanması;
2) mənaların yaddaşda aktivləşməsi;
3) kontekst, situasiya və dünya bilgisinin mənanın reallaşmasına göstərdiyi təsir.
Qeyd edək ki, ənənəvi semantika sözü əsas götürür. Lakin klassik semantikada söz iki tərəfli işarə
kimi nəzərdən keçirilirdi.
Koqnitiv semantikanın mahiyyətini və hüdudlarını belə müəyyən etmək olar:
1) insanın davranışı mental strukturların və prosedurların mürəkkəb sistemilə müəyyənləşir ki, bu
da spesifik və ümumi prinsiplərə əsaslanan bir neçə yarımsistemə bölünür;
2) dil fəaliyyəti neyrobioloji baxımdan insan beyninin struktur və funksional
qanunauyğunluqlarında təsbit olunur;
3) dil koqnitiv sistem olaraq mücərrəd, beyində fizioloji bazisdən yuxarı səviyyədə mental
fenomen kimi xüsusi qaydalar şəklində təsvir oluna bilər;
4) koqnitiv semantika mental yanaşmadır, çünki mental yanaşmada dilin mental xarakteri
vurğulanır və dil koqnisiyanın tərkib hissəsi kimi təsvir olunur [2, s.44].
Koqnitiv semantika dilçiliyin ənənəvi bölgüsü olan fonologiya, morfologiya, sintaksis, praqmatika
və s. qəbul etmir. O, semantikanı məna konstruksiyası və bilik təmsilçisi olaraq iki yerə bölür. Bu
səbəbdən də koqnitiv semantikada praqmatika və semantika bir arada öyrənilir.
Mətn daxilində feillə ifadə edilən eksplisit və implisit mənaların açılmasında koqnitiv semantikanın
rolu mühüm hesab edilir.
Bütün dillərdə feilin ifadə etdiyi hərəkət onu nitqdə aparıcı, təşkilatlandırıcı mövqeyə çıxarır.
Feilin əhəmiyyət kəsb etməsi çox halda onun semantikası ilə əlaqələndirilir. L.Tipinq yazır ki,
feilin ifadə etdiyi güc, yəni cümlədki gücü onun mərkəzi fiqur kimi qəbul edilməsini şərtləndirir və bu da
onun semantikası ilə əlaqədardır [6, s. 98]. O yazır: “Özünü vəziyyətlər və hərəkətlər kimi təzahür etdirən
proseslər vasitəsilə predmetlər öz mövcudluğunu göstərə bilir. Məsələn, yaşıllaşmaq prosesi ilə ağac,
çəmən, meşə və s. danışıqda gerçəkliyi əks etdirə bilir” [6, s. 99].
Digər dillərdə olduğu kimi, müasir ingilis dilində də feil mürəkkəb semantik təbiətə malik olması
ilə seçilir. A.İ.Smirnitski ingilis dili feilini “sistemlər sistemi” adlandırır. O, feil dedikdə həm şəxsli, həm
də şəxssiz formaları nəzərdə tutur [3, s.140].
İngilis alimi L.U.Çeyf yazır ki, sintaktik təlimdə ən mühüm yer cümləyə məxsusdur. Cümlədə isə
əsas yeri feil tutur [4, s.115]. Odur ki, feilin semantikasının öyrənilməsi gərəklidir.
İngilis dilində feil cümlənin növündən asılı olaraq cümlənin ortasında, ya əvvəlində işlənə bilər.
Məsələn:
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He (subject) goes (predicate) to work every day. (O, hər gün işə gedir).
So wore the day away. (Beləliklə, gün batdı).
Müasir ingilis dilində feil aşağıdakı xüsusiyyətlərlə səciyyələnir:
1) leksik-qrammatik baxımdan feil hərəkət və proses bildirir;
2) feil geniş sözdüzəltmə imkanlarına malikdir. Məsələn: -en (widen), -fy (intensify), -ize (realize),
dis- (disjoin), mis- (misunderstand) və s.;
3) feil ən çox qrammatik kateqoriyaya malik olan nitq hissəsidir. Feilin şəxs, zaman, növ, tərz və s.
kateqoriyaları var;
4) feil əsasən isim, əvəzlik, həm də zərflə birləşə bilər;
5) feil cümlədə əsasən xəbər funksiyasında işlənir.
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A.Axundov yazır ki, nəqli cümlədə intonasiya müxtəlif formalarda verilir. Odur ki, nəql etmənin bir
birindən fərqlənən kommunikativ növləri vardır [1.s299]. S.Tahirin şeir dilində misraların bədii informativ
yükündən asılı olaraq, nəqli intonasiyanın söyləmə, nağıletmə, xəbərvermə növlərindən çox istifadə olunur.
Nəqli intonasiyanın söyləmə növündə xəbərlər daha çox idi bağlaması ilə işlənir [1. s.300]. İdi bağlamalı
xəbər misranın əvvəlində gələrsə, həm inversiya əmələ gətirir, hən də misra-cümlə sintaqmlara üzvlənir.
Bu zaman cümlənin parçalandığı fonetik sintaqmlarla misradaxili bölgü, əsasən, üst-üstə düşür. Şair idi //
dolaşırdı, şeir, sənət sorağında , O gəlmişdi // su içməyə, Şərqin şeir bulağından [3. s. 81]. Birinci misrada
şair idi //, ikinci misrada o gəlmişdi // xəbərlərindən sonra durğu yaranır və həm daxili bölgü, həm də
sintaqmatik hüdudlar müəyyənləşir. İdi bağlamalı xəbər misranın sonunda işləndikdə sintaqmlara
parçalanma getməyə bilir. İncik idi // qərb şairi, Öz yurdundan, sənətindən, Bu da aydın görünürdü // onun
qəmli sifətindən [3.s.81] . Xəbərin əvvəldə yerləşdiyi birinci misradan fərqli olaraq, üçüncü misrada idi
bağlamalı xəbər sonda gəlir və cümlə sintaqmlara – ritmik hissələrə bölünmür. Başqa bir nümunədə isə idi
bağlamalı misralarda fonetik sintaqmlara parçalanma getmir (zəif misradaxili bölgü olsa belə). Vazehin də
tutqun idi // Şən üzünün ifadəsi, Köhnə dəbdə tikilmişdi // Şiş papağı, ləbbadəsi [3. s. 81].
Nəqli intonasiya tipinin xəbərvermə növündə semantik amil üstünlük təşkil edir və hər hansə
qrammatik göstərici xüsusi olaraq ön plana çıxmır. Belə cümlələr, bir qayda olaraq, yeni informasiya
ifadəçisi olur. Nəqli intonasiyanın xəbərvermə növünün tələblərinə uyğun olaraq,
[ 1. s. 299] hər hansı
cümlə üzvü fərqləndirilmir. Məsələn: Dağları meşəylə cilidləmisən, Sellərin dilini kilidləmisən, Qaya
kitabları varaqla, dindir, Alnında qırışlar cilid-ciliddir [3. s.163]. Verilmiş nümunənin üçüncü misrasında
xəbər əmr şəkli ilə ifadə edilsə də, misra–cümlələrin məna tutumu və yuxarıda qeyd edilən əlamətlər
misraları nəqli intonasiyanın xəbərvermə növünə aid etməyə imkan verir. Başqa bir nümunə. Mənim
gülüm, bu dünyada heç bir şey itmir, Bu gedənlər bu dünyadan biryolluq getmir, Qayıdırlar neçə vaxtdan
sonra yenidən, Bir gün ölsəm, gözlə məni, gələcəyəm mən [3. s.164]. Şeirin ilk misrası xitabla başlayır və
bu xəbərvermə semantikasını ön plana çıxarır, yəni müraciət olunan şəxsə informasiyanı çatdırmaq
məqsədini daşıyır.
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Akademik A.Axundov nəqli intonasiyanın nağıletmə növü haqqında yazır ki, o çox cəhətdən
söyləmə növünə yaxındır. Bu intonasiya növü xəbəri feilin rəvayət formasında olan sözlə ifadə olunmuş
cümlələrdə müşahidə edilir. Sintaqmdakı sözlərdən biri zəif məntiqi vurğu ilə deyilir [1.s.300]. Bu
yarımçıq, üstü açıq xəndəklərdən, Mənzillərə yalan xətti çəkirmişlər, küçələrə işıq vədi çəkirmişlər [3. s.
25]. Nümunənin ikinci və üçüncü misralarında nəqli intonasiyanın nağıletmə növünün tələblərinə uyğun
şəkildə cümlənin xəbəri imiş bağlaması ilə ifadə olunur (çəkirmişlər). Hər iki misranın ikinci sintaqmında
yerləşən ikinci növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfi məntiqi vurğu ilə deyilir (yalan xətti, işıq vədi
birləşmələrində yalan və işıq sözləri).
Hər bir (eləcə də nəqli) intonasiya növünü konkret cümlə quruluşu formalaşdırır. Odur ki, cümlə
quruluşundakı hər hansı dəyişiklik intonasiyaya struktur-forma baxımından təsirsiz ötüşmür. Bu Unar
çayıdır, köpüklü, hirsli [3. s.76]. Burada cümlənin təyinləri (köpüklü, hirsli) aid olduğu üzvdən (cümlənin
xəbəri – Unar çayıdır) ayrılaraq, onun yanında yox, misranın digər tərəfində yerləşir. Odur ki, müvafiq
təyinlər misranın mübtəda və ikinci növ təyini söz birləşməsindən ibarət olan birinci tərəfini quruluşca
tamamlamaq əvəzinə, ondan ayrılır və cümlə quruluşunda əlavə şaxələnmə əmələ gətirir. Bu zaman
cümləni müşayiət edən intonasiya da sintaqmatik üzvlənmə zamanı yaranmış intonativliyə uyğun gəlir.
Nəqli intonasiyanın replika növü dialoq nitqində müşahidə edilir. Burada dialoji şəraitdən asılı
olaraq sintaqım üzvlərindən biri daha güclü vurğu ilə deyilir [1.s.301]. Ayrı-ayrı şeirlərdə dialoq nitqinin
struktur vahidlərinə rast gəlmək olur. Bəzən birtərəfli replikalar özünü göstərir. – Aha, Həsən kişi,
Demədim sənə, Dinc otur, Az ondan, bundan gileylən! Ədalət adında dərs demə bizə, Allah var, şahlıq var,
bir də ki, vətən [3.s. 199]. Burada ikinci tərəf (ikinci replika) iştirak etməsə də, dialoji strukturu misraların
məzmun tutumu tamamlayır. Yəni misraların ifadə etdiyi informasiya ikinci tərəfin (və ikinci replikanın)
iştirakını zəruri etmir. Replika intonasiyasının tələblərinə uyğun olaraq, birinci misrada demədin sözü,
ikinci misrada isə dinc və az sözləri məntiqi vurğu ilə tələffüz edilir. Ardıcıl işlənərək biri digərini
tamamlayan replikalar da müşahidə olunur. – Sən kimsən, ay qotur! Nökər, onbaşı! –Sənə göstərərəm mən
kiməm, yaxşı! [3.s. 201].
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AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİNDƏ
ANTROPONİMLƏRİN TRANSLİTERASİYASI PROBLEMİ
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Onomalogiya dilçiliyin çox gənc bir şöbəsidir. Onomalogiya xüsusi adları öyrənir. Elm aləminə
məlumdur ki, onomastik vahidlər Azərbaycanda XX əsrin II yarısından öyrənilməyə başlanmışdır. [ 2, 6]
Onomastik vahidlər xalqımızın qədim tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənəsi ilə bağlı olan bir çox faktları
yaşadır, eyni zamanda dilimizin lüğət tərkibini də zənginləşdirir.
Dilçilikdə “onomastika” sözünün iki mənası izah olunur: [ 4, 3]
1) dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı
2) dilçiliyin xüsusi adları öyrənən bəhsi
A.Qurbanov dildəki xüsusi adların məcmusunun-onomastika, ondan bəhs edən dilçilik sahəsinin isə
onomalogiya adlandırılmasını daha məqsədyönlü hesab etmişdir. [ 3, 129]
Dilimizin lüğət tərkibindəki isimlər iki yerə bölünür: ümumi isimlər və xüsusi isimlər. İlkin olaraq
ümumi adlar yaranmış, daha sonra isə onlardan xüsusi isimlər törənmişdir. Xüsusi adlar xalqın tarixini,
dünyagörüşünü, həyat tərzini izah edir.
Eynicinsli bütün əşyalar ümumi isimlər, eynicinsli əşyaları bir-birindən fərqləndirmək üçün verilən
adlar isə xüsusi isimlərdir. Xüsusi isimlərə bunlar daxildir:
1) şəxs adları
2) coğrafi adlar
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3) heyvanlara verilən xüsusi adlar
4) səma cisimlərinə verilən xüsusi adlar
5) jurnal, qəzet, əsərlərə verilən xüsusi adlar
6) ictimai və məişət obyektlərə verilən adlar
Elmi ədəbiyyatda onomastika bütün xüsusi adların təcəssümü, toponimlər coğrafi adlar,
antroponimlər insan adları, etnonimlər tayfa və millət adları, hidronimlər dəniz, çay, göl adları,
ktematonimlər müəssisələrə və digər əşyalara verilən xüsusi adlar kimi izah olunur.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dilində 33 fonem var. Onlardan da 9 fonem sait, 24 fonem isə
samitdir. Rus dilində isə Azərbaycan dilindən fərqli olaraq 42 fonem mövcuddur.
Dilimizdə elə fonemlər mövcuddur ki, onların rus dilində qarşılığı yoxdur. Bu baxımdan fonemlər
iki qrupa bölünür:
1) rus dilində qarşılığı olan fonemlər
2) rus dilində qarşılığı olmayan fonemlər
Azərbaycan dilində işlənən sait fonemlərin üçünün ə, ü, ö olmaqla rus dilində qarşılığı yoxdur. Bu
baxımdan bəzi antroponimləri rus dilinə tərcümə edərkən müəyyən çətinliklər yaranır. Məsələn: “Əli” kişi
adı bildirən şəxs adıdır, yəni antroponimdir. Bu sözdə ə, l, i fonemləri işlənmişdir. Amma bu sözü rus
dilində deyərkən insanlar çətinliklə qarşılaşırlar. Belə ki, “ə” sait foneminin rus dilində qarşılığı olmadığı
üçün bu sözü “Ali” deyə tələffüz edirlər. Bu tipə aid bir neçə misal göstərmək olar. Məsələn: Vəli-Vali,
Səbinə-Sabina, Vəsilə-Vasila, Madər-Madar, Sənəm-Sanam, Səltənət-Saltanat, Vəzir-Vazir, MədədMadad, Bəkir-Bakir, Əvəz-Avaz, Əziz-Aziz və s.
Sait fonemlərindən başqa samit fonemlərində də bir sıra dəyişikliklər olur. Belə ki, g, c, ğ samit
fonemlərinin rus dilində qarşılığı yoxdur. Məsələn, Cavad antroponomini rus dilində Джавад kimi, Cəmil
- Джамил, Cavanşir - Джаваншир, Cahangir - Джангир, Ağca - Агджа, Qoca - Годжа, Sevinc Севиндж, Turac - Турач , Xədicə - Хадижа və s misalları göstərmək olar.
Bəzi antroponimlərin tərkibində işlədilən “h” səsi rus dilinə г, bəzən x səsi ilə transilyasiya olunur,
sözün əvvəlində isə düşür: Həsən - Гасан, Həmid - Гамид, Heydər - Гейдар, Hafiz - Хафиз, Həmzə Хамза, Humay - Хумай, Bahadır - Бахадур, Bahar - Бахар, Bəhram - Бахрам, Tahir - Захир, Cahid Джахид, Ağahüseyn - Агагусейн, Gülşah - Гюлшах, Vazeh - Вазех, Taleh - Tалех, Hidayət - Идаят,
Həzi - Ази, Həşim - Ашим, Həqiqət - Агигат,Hürü-Ури.
Hətta bəzən rus mətnlərində elə adlara və ya soyadlara təsadüf edilir ki, onlar iki, üç və daha çox
variantlarda yazılır. Məsələn, rus mətnlərində azərbaycanlı soyadı Quliyev gah Гулиев, gah da Кулийев;
Aşirov soyadı gah Ашуров, gah da Ашыров; Bəbirov soyadı gah Бабиров, gah da Бебиров; Vəkilov
soyadı gah Вакилов, gah da Векилов kimi çoxvariantlı şəkildə transliterasiya edilmişdir. Bu da, şübhəsiz
ki, hər hansı bir məsələnin elmi və əməli şəkildə həll edilməsində müəyyən dərəcədə çətinliklərin
meydana çıxmasına səbəb olur. Odur ki, antroponimlərimizin rus dilinə çoxvariantlı şəkildə
transliterasiyasına yol vermək olmaz. Çünki adlarımızın rus dilinə bir neçə variantda transliteriyası bəzən
eyni antroponimin (şəxs adları) başqası ilə qarışıq salınmasına və adın ifadə etdiyi məna və məzmunun
təhrif edilməsinə səbəb ola bilər. [ 1, 280]
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KONSEPT ANLAYIŞI VƏ ONUN MÜASİR DİLÇİLİKDƏ İŞLƏNMƏSİ
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Konsept dilçilikdə, əsasən, XX əsrin ikinci yarısından sonra geniş öyrənilməyə başlanmışdır. Buna
baxmayaraq, diçilikdə tez-tez rast gəldiyimiz konsept termini Avropa dilçiliyində ayrı-ayrı dövrlərdə
nisbətən fərqli mənaların daşıyıcısıı olmuşdur. Hələ XIX əsrin 40-cı illərində rus xalq nağıllarını
öyrənərkən etimoloji konseptlə mədəni hadisənin əlaqəsini müəyyənləşdirmişlər. Bu məsələ sovet
dilçiliyində XX əsrin 20-30-cu illərində aktuallaşmış və elmi mühitdə yenidən aktivləşmişdir.
Azərbaycan dilçiliyi üçün bu yeni bir termin və yeni araşdırma sahəsidir. Terminin geniş şəkildə
işlənilməsi 1990-cı illərə təsadüf edir.
Əslində, “konsept” anlayışına, fəlsəfənin, mədəniyyətşünaslığın məfhumu kimi yanaşmaq olar.
Təsadüfi deyil ki, bu sahənin tədqiqi ilə hazırda müasir dilçilərlərlə yanaşı, filosoflar, mədəniyyətşünaslar
da məşğul olurlar.
Təbii ki, hər bir məfhumun öyrənilməsinə ilk növbədə onun adının verdiyi mənanın ortaya
çıxarılması ilə başlanılır. “Konsept” termininin kökündə latın sözü olan “conceptus” durur. Bu terminin
Azərbaycan dilində hərfi tərcüməsi “anlayış” kimi verilir. Konsept anlayiş və məna arasında olan
əlaqədir. Konseptlər sözlər və ekstralinqvist fəaliyyət arasında vasitəçi rolunu oynayır və sözün mənası
yalnız onu əmələ gətirən konseptlər vasitəsilə izah edilə bilməz. Konsept leksik mənadan çox geniş
anlayışdır.Konseptlər haqqında sözün mənası anlayışları ilə uyğun gələn konseptlər kimi danışmaq daha
düzgün olardı. ”Anlayış” və ”konsept” terminləri kifayət qədər fərqləndirilir, çünki bunlar eyni sıradan
olsalar da, müxtəlif mənalı anlayışlardır. Anlayış obyektin dərk edilmiş mühüm əlaməti, konsept isə
mental, əqli, milli-spesifik varlığıdır. Onun məzmun planı verilmiş obyekt haqqındakı biliklərin tam
məcmusu, ifadə planı isə dil vasitələrinin (leksik, frazeoloji və s.) toplusudur.
Yaxın dövrlərə qədər “konsept” və “məna” ekvivalent terminlər kimi qəbul edilmişdir. Son dövrlər
isə onların bir-birindən fərqləndirilməsi üçün ciddi araşdırmalar aparılır və fərqli elmlərin terminləri
olduğu tez-tez vurğulanır. “Məna” daha çox məntiq və fəlsəfədə, “konsept” isə mədəniyyətşünaslıqda və
dilçilikdə istifadə olunur. Konseptin öyrənilməsi ilə, əsasən, dilçiliyin yeni və maraqlı sahəsi olan
koqnitiv dilçilik məşğul olur. Koqnitiv dilçilik bizim dünya haqqında olan biliklərimizin qorunub
saxlanılması, kommunikasiya prosesində onların dildə necə strukturlaşması barədə mühüm elmi-nəzəri
müddəalardan bəhs edir. Koqnitiv dilçiliyin tədqiqat obyekti konsept anlayışıdır və o, konseptə
mentallığın, mədəniyyətin mürəkkəb, çoxbaxışlı obyektivləşdirilmiş vahidi kimi yanaşır. Bu mənada
konsept insanın mənəvi təcrübəsinin xüsusiyyətlərini, dünyanın dərk olunması, başa düşülməsi
praktikasını özündə cəmləyən mədəni yaddaşın, diskursun təcəssümü olaraq nəzərdən keçirilir. Konseptin
meydana gəlməsi üçün bəzi əlamətlərin qavrama mexanizminin formalaşması, obyektlərlə əyani işin
aparılması, işin yekun nəticələrinin əldə olunması, bu fəaliyyətlərin dəyərləndirilməsi və s. vacibdir.
Amma bütün bu amillərin rolunu yaxşı dərk edən koqnitiv dilçilər hələ də konseptlərin necə meydana
gəlməsi sualına cavab tapa bilmirlər və onlar sadəcə ən ümumi şəkildə mənaların yaranması prosesini
araşdırıb ortaya çıxarırlar. Ancaq mənaların ortaya çıxarılması hələ heç də “konsept” anlayışının tam dərk
olunduğu demək deyil. Rus alimi V.A.Maslova özünün “Koqnitiv dilçilik” əsərində qeyd edir ki,
“konseptin mahiyyətinin öyrənilməsi istiqamətində istənilən cəhd çox sayda qarışıq anlayışın və terminin,
konkret desək, konsept, anlayış və məna kimi terminlərin mövcudluğu faktının dərk olunmasına gətirib
çıxarır” [1, 15].
Müasir dilçilər konseptin müxtəlif tiplərini qeyd edirlər. Məsələn, Z.D.Popova və İ.A.Sternin “Dil
və dünyanın milli mənzərəsi” kitabında konseptin üç tipini fərqləndirirlər: təsəvvürlər, geştaltlar və
anlayışlar [2, 56-58]. Onlar freymləri və ssenariləri geştaltların növləri kimi nəzərdən keçirirlər. Geştalt –
ayrı-ayrı təzahürlərin müxtəlifliyini insan şüurunda tənzimləyən mürəkkəb mental strukturdur. Ən geniş
yayılmış təsnifata görə konseptlər universal və milli konseptlər olmaqla iki qrupa bölünürlər. Universal
konseptlər ümumbəşəri biliklər kimi dəyərləndirilir, onlar mədəni spesifikaya malik olmur. Milli
konseptlər isə müəyyən xalqa, millətə ünvanlanır.
Konsept mədəniyyətin əsas özəyidir və mürəkkəb struktura malikdir. Onun tərkibinin müxtəlifliyi
koqnitiv tədqiqatlara cəlb olunduğu vaxtdan ortaya çıxmağa başlamışdır. Müasir dövrdə koqnitiv dilçilik
inkişaf etdikcə, bu məsələ dilçilərin diqqətini daha çox özünə cəlb edir. Onların hər biri konseptin
strukturu ilə bağlı öz orijinal nəzəriyyəsini irəli sürür. Amma bu diçilərin hamısı konseptlərin daxili
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strukturunun, məzmununun, sistem əlaqələrinin gerçək dünyanın strukturu, bundan daha çox isə, ictimai
insanın fəaliyyətinin struktur və məzmunu ilə şərtləndiyini qəbul edirlər. Konseptin strukturunun çoxqatlı
quruluşu müxtəlif dövrlərin mədəni həyatının təsiri nəticəsində formalaşmışdır. Yaranma vaxtlarına,
mənşələrinə, semantikalarına görə bir-birindən fərqlənən müxtəlif tarixi qatlardan formalaşmış konsept
koqnitiv səviyyədə fərqli dövrlərin həyatının özünəməxsusluqlarını əks etdirir. Bu anlayışa dair birbirindən fərqli yanaşmalar mövcuddur. Z.D.Popova və İ.A.Sterin “Dil və dünyanın milli mənzərəsi”
kitabında qeyd edirlər: “Konsept – gözlə görülməsi mümkün olmayan təfəkkür kateqoriyasıdır”[3].
Konsept termini artıq koqnitiv dilçiliyin, semantikanın, linqvokulturologiyanın işlək terminləri
bazasına daxil olmuşdur. Konseptlər müxtəlif dillərdə müxtəlif simvollara malikdirlər. Bu simvollar
vasitəsilə mücərrəd olan anlayışın konkret bədii məzmunu ifadə olunur. Konsepti bəzən mental vahid,
şüur elementi kimi də dəyərləndirirlər. İnsan şüuru real dünya və dil arasında vasitəçidir. Əvvəlcə mədəni
informasiya insan şüuruna daxil olur, burada o, süzgəcdən keçirilir, yenidən emal olunur, sistemləşdirilir.
Konsept bir növ insan və dünya arasında vasitəçi olan mədəni qatı formalaşdırır. Dilin ifadə vasitələri öz
mənaları ilə konseptin yalnız bir hissəsini ötürə bilir. Əslində, bir konseptin çoxsaylı sinonimlərinin,
fərqli şərhlərinin, təyinlərinin və mətni təsvirlərinin mövcudluğu bu fikrin doğruluğunu təsdiq edir. Sözün
mənası təkcə ifadə olunan konseptin məzmunu haqqında ümumi anlayış çatdırmaq, onun ayrı-ayrı
səciyyələrinin təsəvvürünün məlum sərhədlərini həmin sözlə ifadə etmək cəhdidir. Bütün insanlar xoş
hadisələrin adamda sevinc hissi doğurduğunu bilirlər. Amma bu hissi ifadə etmək üçün uyğun olan
sevinc, şadyanalıq, sevinmək, şadlanmaq, bayram etmək, şənlənmək və s. kimi sözlər bu konseptin
məzmununun yalnız bir hissəsini özündə əks etdirir
Konsept nitqdə bütünlüklə ifadə edilmir, yəni konseptin ifadə olunmasının bütün dil vasitələrini
qeydə almaq mümkün deyil.. Konsept təkcə sözlərdə deyil, həm də söz birləşmələrində, cümlələrdə,
diskurslarda, mətnlərdə reallaşır.
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В образовании новых терминов активно участвует метафора как один из главных
компонентов нашего языкового мышления. Процесс терминологизации слова обыденного языка
базируется на бессознательном стремлении мозга специалиста формировать новые, более сложные
по сравнению с имеющимися знания и вербализировать их в рамках того простого и знакомого,
что находится в контуре ментальности профессионала. Подобная ментальная процедура опирается
на предшествующий опыт индивида, его языковое сознание и воображение. Следует особо
отметить в этом процессе значительную роль воображения, задача которого – выделить в новом
знании дифференцирующие признаки и соотнести его с типичными чертами простого и хорошо
известного и понятного представителям одного этноса. Подобная проекция – основа
метафоризации как способа терминообразования.
Метафора является не столько средством украшения речи, сколько способом мышления,
способом восприятия мира, способом познания, структурирования и объяснения мира: «Метафора
– это не образное средство, связывающее два значения слова, а основная ментальная операция,
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которая объединяет две понятийные сферы и создает возможность использовать потенции
структурирования сферы-источника при концептуализации новой сферы» [Чудинов, 2003].
Метафора, удачно подобранная для обозначения какого-либо нового явления, может стать
импульсом к построению новых предположений и заключений на основе системных
сопоставлений двух соединенных метафорой явлений.
Являясь результатом рождения научных знаний и инструментом их развития, научная
терминология тесным образом связана с когнитивными науками [Новодранова, 2000] и в
частности с когнитивной лингвистикой. Когнитивная лингвистика позволяет по-новому взглянуть
на метафору, которая воспринимается как вербализованный способ восприятия и постижения
мира, как универсальный познавательный механизм [Шитикова, 2002]. Таким образом, стратегии,
используемые человеком при понимании нового, находят свое отражение в метафорическом
переосмыслении.
Пути и способы взаимодействия специалиста с окружающим миром, процесс познания им
действительности, этапы преобразования полученного в течение всей жизни знания и его
трансформация в метальные и языковые структуры ярко представлены в терминологической
метафоре. Процессы «кодирования» и «декодирования» профессиональной информации проходят
в терминологической номинации достаточно активно, поскольку в «сфере терминообразования
наиболее отчетливо наряду с коммуникативной проявляется когнитивно-познавательная функция
языка» [Володина, 1993].
Профессиональная метафора – это органичный синтез профессионального, рациональнологического и языкового знания, который находит свою реализацию в профессиональной
деятельности. В метафоре совмещены три важные для человека области – жизненный опыт,
профессиональная деятельность и культура народа, представителем которого является данный
специалист. Удачно подобранная для обозначения нового явления профессиональная метафора
может стать импульсом для развития нового знания на основе системных сопоставлений двух
соединенных метафорой явлений. С помощью метафоры презентуются скрытые отличительные
характеристики предмета или явления, создаются условия для переноса знаков из
непрофессиональной области в профессиональную. Закрепленная в терминосистеме определенной
области знания терминологическая метафора позволяет рассмотреть предмет или явление сквозь
призму другого предмета или явления, выявить структурное сходство сравниваемых объектов,
установить сложные ассоциативные связи между предметами и явлениями окружающего мира,
актуализировать мотивационно-семантический признак, таким образом используя уже имеющиеся
знание и опыт для познания и освоения нового, что, безусловно, является действенным способом
организации познавательной деятельности и способствует повышению эффективности
профессиональной деятельности.
Лингвистические исследования последних лет предлагают новый взгляд на метафору,
которая воспринимается как вербализованный способ восприятия и постижения мира. Это уже не
столько средство украшения речи, сколько способ мышления индивида, способ восприятия,
познания, структурирования и объяснения мира. Дж. Лакофф и М. Джонсон высказали в работе
мысль об истинности научного знания, передаваемого посредством метафоры. По мнению
исследователей, «метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь, причем не только язык,
но и мышление и деятельность. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы
мыслим и действуем, по сути своей метафорична» [Лакофф, Джонсон 2004: 25]. Однако метафора
не только отражает наше мышление, в определенной степени она и формирует его.
«Метафоричность» познания человеком действительности делает метафору необходимым
элементом научного творчества, мощным двигателем научного знания, что связано, видимо, с тем,
что «сила метафоры – в способности ломать существующую категоризацию, чтобы затем на
развалинах старых логических границ строить новые» [Теория метафоры, 1990: 442].
Метафора – один из главных компонентов нашего языкового мышления активно участвует в
образовании новых терминов. Посредством метафоры передается истинное научного знания.
Значимость метафоры для научной мысли не вызывает сомнения. Более того, по мнению
теоретика метафоры М. Блэка, «…возможно, любая наука начинается с метафоры и завершается
алгеброй, и, возможно также, что без метафоры наука никогда не достигла бы алгебры» [Blacke
1977: 272].
Участвующие в процессе терминологизации на основе метафорического переноса слова
общелитературного языка сами по себе не выражают научного понятия – они проходят сложный
процесс терминологизации – путь кодировки и перекодировки обыденного знания в научное.
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Переходя в терминосистему конкретной области знания, слово общелитературного языка получает
терминологическое значение и становится однозначным, однако только в рамках определенного
(специального) контекста. Исследователями выделяется ряд условий, необходимых для
возникновения профессиональной метафоры в языковом поле: 1) сематическое преобразование
исходной языковой единицы с модификацией значения в сторону образности путем полного или
частичного отвлечения от лексического значения исходной лексемы; 2) обозначение с помощью
уже известных языковых единиц нового понятия с целью сделать его более доступным для
речевой интеракции; 3) стремление к точности выражения экспрессивно-стилистических
намерений индивида; 4) нарушение правил формально-логического мышления и появление
метафоры как продукта озарения (инсайта), являющейся результатом четких логических процедур
и многоступенчатых когнитивных операций [Зубкова 2011: 22-23]. Терминологическая метафора
позволяет человеку «сократить путь» в понимании того или иного сложного научного явления.
Как правило, термин-метафора отвечает одному из важных требований к термины – его краткости,
поскольку позволяет заменить многокомпонентную терминологическую единицу.
Терминологические метафоры – явление достаточно широко используемое языком науки,
что объяснется тем, что метафора как результат когнитивной, перцептивной деятельности
индивида выполняет различные функции.
Одна из основных функций научной метафоры – коммуникативная, то есть функция
передачи научной информации, обеспечивающая возможность общения специалистов и рождение
в результате этого общения нового знания. Терминологическая метафора используется для
обозначения предметов и явлений, сущность которых недостаточно определена. Метафора
является средством получения нового знания, его включения в уже существующую систему
научных представлений, а также определения дальнейших путей развития знания. Широкие
возможности метафоры объясняются тем, что она, используя различные ассоциативные
механизмы, способствует генерации нового знания в сознании партнера по коммуникации,
позволяя при этом представить новую информацию в краткой и доступной для адресата форме.
Метафоры в языке науки способствуют активизации исследовательской мысли, что
свидетельствует о важности когнитивной (или познавательной) функции, поскольку метафора,
как и научное знание в целом, служит для получения и переработки информации, позволяет
индивиду улавливать и вербально выражать сходство между разными явлениями, используя
особый тип ассоциативного мышления, играющего большую роль в научном познании:
«метафорическое моделирование – это отражающее национальное, социальное и личностное
самосознание средство постижения, рубрикации, представления и оценки какого-то фрагмента
действительности к совершенно иной понятийной области» [Чудинов 2003: 47]. В современных
исследованиях метафора рассмотривается как когнитивный процесс, с помощью которого мы
углубляем наше представление о мире и создаем новые гипотезы [МакКормак 1990].
Не менее важна и номинативная функция метафоры, поскольку в термине, образованном на
основе метафорического переноса, представлено научное знание, существенные свойства его
элемента, актуализированы
релевантные признаки предметов или явлений окружающей
действительности.
Прагматическая функция метафоры реализуется при замене термином-метафорой
немотивированных заимствованных терминов или терминов с большим количеством
терминоэлементов.
Моделирующая (схематизирующая) функция метафоры позволяет сохранить связь с
культурой страны, народа, поскольку метафора позволяет не только создать определенную модель
мира, но и представить взаимосвязь между его элементами.
Одна из главных функций метафоры в общелитературном языке – изобразительная
реализуется в научной метафоре только на начальном этапе метафорического
терминообразования, после закрепления метафорического термина в системе терминов
определенной области знания образность и наглядность метафоры как бы отходят на второй план,
а затем и вовсе стираются, оставляя термин как языковой знак, называющий научное или
техническое понятие. Рассмотренные функции научной метафоры, как и функции научного языка,
не являются четко разграниченными, они тесно связаны друг с другом и взаимообусловлены.

336

ЛИТЕРАТУРА
1. Арутюнова, Н. Д. Метафора и дискурс. Теория метафоры. – Москва, Прогресс. 1990
2. Володина, М. Н. Национальное и интернациональное в процессе терминологической
номинации. – Москва, МГУ, 1993.
3. Зубкова, О. С. Лингвосемиотика профессиональной метафоры. – Курск, Курский
государственный университет, 2011.
4. Лакофф, Д., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живем. – М., Едиториал УРСС,
2004.
5. МакКормак, Э. Когнитивная теория метафоры. Теория метафоры. – Москва, Прогресс,
1990.
6. Чудинов, А. П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование
политической метафоры (1991-2000). – Екатеринбург, Уральский государственный
педагогический университет, 2003.
7. Шитикова, Е. В. Процесс формирования метафорического значения: когнитивный
аспект. – Барнаул, Алтайский государственный университет, 2002.
8. Blacke M. More about metaphor // Dialectica. – 1977. – Vol.31.
9. Suleymanova, A.K., Fatkullina, F.G., Saiakhova, D.K., Aitkulova, E.R., Ismagilova, H.N.
Project-Based Learning as an Efficient Pedagogical Method to Develop Communicative Competences of
the Present-Day School Students. "Editorial," Astra Salvensis, VI Special Issue. Retrieved from
https://astrasalva.files.wordpress.com/2018/07/astra-salvensis-vi-2018-special-issue.pdf. 2018.

TERMİNLƏRİN NİZAMASALINMA PROSESİ
Paşayeva G.B
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: termin, terminologiya, terminlərin seçilməsi, unifikasiya, standartlaşma
Termin yaradıcılığı dildə söz yaradıcılığı prosesinin bir hissəsi olduğundan bu proses dildə daim
davam edir. Dilə yeni gələn terminlərin dilin daxili qanunlarına uyğunlaşdırılması və tabe edilməsi
dilçiliyin qarşısında duran əsas problemlərindən biridir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, sözlər ilk əvvəl
yarandığı dildə olduğu kimi digər dilə keçsə də, müəyyən bir vaxtdan sonra keçdiyi dilin qaydaqanunlarına uyğunlaşdırılır. Bəzi sözlər isə olduğu kimi saxlanılır. Bu proses daha çox alınmanın
xarakterindən asılıdır. Əgər dilə yeni gələn söz şifahi şəkildə keçirsə bu tip alınmalar adətən dəyişikliyə
məruz qalır və dilin fonetik qanunlarına uyğunlaşdırılır, yazılı alınmalar isə nisbətən dayanıqlığı ilə seçilir
və dəyişikliklərə az meyilli olur. Terminlər isə bir qayda olaraq daha çox elm və texnologiyanın inkişafı
ilə bağlı olduğundan yazılı formada alınır. Bu səbəbdən də bu tip alınmalar dəyişikliyə az meyilli
olduqlarından müxtəlif elm sahələrinə məxsus olan terminlərin ayrı-ayrı üsullardan istifadə olunaraq
mənimsənilməsi və dilin qaydalarına tabe edilməsi müəyyən bir vaxt tələb edir. Terminlərin dildə
mənimsənilməsi prosesi unifikasiya adlanır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, dilçilik ədəbiyyatında
terminlərin nizama salınması, unifikasiyası və standartlaşdırılması anlayışları fərqləndirilir.Terminlərin
toplanması və seçilməsi məsələləri dilçilik ədəbiyyatında müxtəlif formalarda şərh olunur. Bir qisim
dilçinin fikrincə, bu proseslər eynidir və onların ayrılmasına ehtiyac yoxdur. Bir qism dilçi isə haqlı
olaraq qeyd edir ki, bu proseslər bir birindən köklü şəkildə fərqlənir [1,s.150]. Terminlər müxtəlif
mənbələrdən yığılır və bu terminlər toplandıqdan sonra onların seçilməsi prosesi baş verir. İlkin yığılmış
materiallar içərisində müxtəlif sahə terminologiyası və onların sinonimləri, dubletlər, terminlərin
müxtəlif variantları ola bilər. Terminlərin seçilməsi prosesi özündə toplanmış terminlərin
sistemləşdirilməsi, variantlar içərisindən daha düzgün və doğru olanının seçilib tapılması, seçilən terminin
terminə qoyulan tələblərə cavab verdiyini sübut etmək və termini qeydə almaq mərhələlərini ehtiva edir.
Qeydə alınmış terminlər dəqiq olmalı və onların mənası sahə terminologiyasına daxil edilərkən
dəqiqləşdirilməlidir. Eyni zamanda hər bir terminin dəqiq olması terminə qoyulan əsas şərtdir. Yəni
termin işarə etdiyi anlayışı dəqiq ifadə etməlidir. Terminlər dəqiqlik dərəcəsinə görə iki yerə bölünür:
1) terminoloji mənanın açılmasını düzgün istiqamətləndirən terminlər;
2) terminoloji mənanın açılmasını düzgün istiqamətləndirməyən terminlər [2,s.30] .
Bəzi terminlər isə bəzən terminoloji məna haqqında heç bir məlumat vermir və ya bu məlumat
yarımçıq olur. M.İsmayılova butün bunları nəzərə alaraq terminlərin dəqiqlik dərəcəsinə görə dörd qrupa
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bölməyin məqsədəuyğun olduğunu qeyd edir. “Tədqiqat prosesində aydın olur ki, terminoloji məna
haqqında yarımçıq məlumat verən və ümumiyyətlə heç bir informasiya verməyən terminlər də vardır.
Məsələn, paraleloqram terminindəki paralel komponenti anlayış haqqında yarımçıq təsəvvür yaradır.
Məhz qarşı tərəflərin paralel olması və fiqurun dördbucaqlılığı haqqında termin heç bir informasiya
daşımır. Trapesiya termini isə anlayış haqqında heç bir məlumat vermir. Deyilənləri nəzərə alaraq
dəqiqlik dərəcəsinə görə terminləri dörd qrupda birləşdirməyi daha düzgün hesab edirik” [3,s.153].
Alınma terminlərin seçilməsi isə tədqiqatçılardan və lüğətçilərdən xüsusi bacarıq tələb edir. Çünki
artıq qeyd edildiyi kimi alınma olmayan dil yoxdur və alınmalara əsas etibarı ilə terminologiyada daha
çox rast gəlinir. Bu da təsadüfi deyil, çünki dilin terminoloji qatı daha çox beynəlmiləl olur. Rus dilçisi
V.P.Danilenkonun fikrincə isə, elmi üslubub formalaşmasında Avropa mənşəli alınmalar həmişə üstün rol
oynamışdır. “Alınmaların əsas hissəsi qərbi Avropa dillərindən daxil olub və daxil olmaqdadır. Məhz bu
dillər – alman, fransız və ingilis dilləri ayrı-ayrı vaxtlarda və müxtəlif intensivliklə dilin xüsusi leksikasını
tamamlamışdır. Alınmaya necə yanaşmamızdan, milli elmi dilin təmizliyinin qoruyucularının mövqeyini
necə qiymətləndirməyimizdən asılı olmayaraq biz o faktı inkar edə bilmərik ki, alınma həmişə elmi dilin
xüsusi leksikasının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamış və hazırkı dövrdə onların rolu artmaqdadır”
[4,s.119] Elmi axtarışlar dünyanın hər bir nöqtəsində aparılır və bu inkişaf yeni anlayışları, məfhumları,
eləcə də, onları dildə əks etdirən terminoloji vahidləri yaradır. Yeni yaranan elmi dil vahidləri
informasiya mübadiləsi prosesində digər dillərin lüğət tərkibinə keçir. Deməli, elmi mübadilələr,
axtarışlar terminoloji vahidlərin alınması üçün ilkin şərait yaradır. Bu zaman söz və ya terminlər bir
dildən başqa dilə keçirək anlayışın dildə ifadəsini təmin etməklə yanaşı, həm də bir dilin lüğət tərkibini
digər dilin sözləri – terminləri hesabına zənginləşdirmiş olur. Artıq qeyd etdiyimiz kimi terminologiyada
alınma anlayışı zərurətdir və alınma olmayan dil mövcud deyil. Lakin dildə o sözlər alınma hesab edilir
ki, onlar artıq mənimsənilmiş olsun və yad təsir bağışlamasın. Yəni həmin sözü işlədən adam bu sözün
əcnəbi xarakterli olduğunun fərqinə varmasın. Dilçilikdə alınma və əcnəbi söz işlətmə anlayışları
fərqləndirilir. Söz yalnız mənimsənildikdən sonra alınma sayılır. Mənimsənilmə dedikdə isə alınmanın
keçdiyi dilin qaydalarına uyğunlaşması nəzərdə tutulur. Dildə bəzən elə sözlər olur ki, illər keçsə də
onların əcnəbi xarakterli olduğu nəzərə çarpır və dilin daxili qaydalarına tabe olmur. Elə sözlər də olur ki,
onlar dilin qaydalarına tabe olduqdan sonra onların əcnəbi söz olduğu üçün xüsusi araşdırma lazım gəlir.
Dilçilik ədəbiyyatında alınmaların mənimsənilməsinə münasibət heç də birmənalı deyil. Bəzi
dilçilər yalnız dilin fonetik və qrammarik qaydalarına tabe olan sözləri alınma hesab edir. “Sözlərin
mənimsənilməsi – leksik alınma prosesi üçün əsas sayıldığından onların (sözlərin) fonetik və qrafik
cəhətlərini də leksik alınması prosesindən kənar etmək düzgün olazdı, çünki sözlərin alınması prosesi o
vaxt başa çatır ki, həmin sözlər semantik, üslubi cəhətdən olduğu kimi, fonetik və qrafik cəhətdən də
dildə mənimsənilmiş olsun. Əgər başqa dilin sözü Azərbaycan dilində funksiya etibarılə müəyyən bir
semantik qrupa, sinonim və omonim cərgəsinə daxil olursa, elmi-bədii üslublarında geniş işlənirsə,
orfoepik, orfoqrafik və semantik cəhətdən formalaşaraq dilin lüğət tərkibində sərbəst və sabit söz
birləşmələri yaradırsa, belə sözləri mənimsənilmiş sözlər hesab etmək olar.
Deyilənlərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, əslində dilə qəbul edilən hər hansı bir söz illər
keçdikcə mənimsənilir və bu proses bəzən yüzillərlə vaxt apara bilər. Məsələn, Azərbaycan dilinin son
orfoqrafiya lüğətlərinə baxsaq bunun şahidi olarıq. Belə ki, bu lüğətdə 2004-cü ildən fərqli olaraq bir sıra
dəyişikliklər edilmiş, fel termini feil kimi verilmiş, kompyuter termini kompüter ilə əvəzlənmiş, metafora
termini isə metafor kimi verilmiş və bu sözlərdən yaranan terminlər də bu prinsiplə qurulmuşdur. Diqqət
etsək dildə mənimsəmə prosesini bu sözlər əsasında da görə bilərik. Bildiyimiz kimi, ərəb mənşəli söz
olan fel əvvəllər apastrof işarəsi ilə verilir və bu işarə e səsinin uzanmasını bildirirdi. Lakin apastrof
işarəsinin ləğvi dilimizdə ərəbizmlərin mənimsənilməsini bir qədər də tezləşdirdi və nəticədə şeir, feil
kimi sözlər dilimizin qaydalarına tam tabe edilərək işlənməyə başladı və artıq bu sözlərin mənimsənilməsi
prosesinin bitdiyini deyə bilərik. Eyni proses metafor termini ilə baş verir. Ərəb mənşəli sözlərdən fərqli
olaraq Avropa mənşəli sözlərin dilimizə daxil olması prosesi nisbətən sonralar başlamışdır. Məlum faktdır
ki, türk dillərində, əsasən, sözlərdə samit sonluğu olduğundan dilimizə sait sonluğu ilə keçən sözlərdə
müəyyən vaxt keçdikdən sonra sait düşümü baş verir. Məsələn, apteka, anketa, maşina kimi sözlər
dilimizə keçdikdən sonra son saitini itirmişdirş Eyni proses indi də davam edir. Kompüter sözü isə bir
qədər sonrakı prosesdir və dilimizdə bir neçə variantda işlənməkdədir. Son lüğətdə kompüter sözünə
üstünlük verilməsi daha çox ümumi prinsiplərə uyğunlaşma ilə bağlı ola bilər. Belə ki, 2004-cü il
lüğətində eyni tipli prodüser termini, süperkompüter kimi sözlərdə ü saitindən istifadə edisə də nədənsə
kompüter sözündə yu hərf birləşməsindən istifadə edilirdi. Fikrimizcə, ahəng qanununa əsaslansaq bu
variant daha məqsədəuyğun idi və dilin daxili normalarına uyğun gəlirdi. Amma nədənsə lüğətdə
kompüter sözünə üstünlük verilmişdir. Amma kompüter sözünün seçilməsi variantlılıq problemi aradan
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götürülmüşdür. Çünki bu sahədə çalışanlar daha çox bu varianta üstünlük verirdi. Amma nəşr olunan
terminoloji lüğətlərdə məhz bu variant işlədilirdi. Dilə keçən sözlər müəyyən zaman keçdikdən sonra
dəyişməyə məruz qalır. Məsələn, abreviatura sözünə baxaq. Bu termin də dilimizdə çoxvariantlılığı ilə
seçilir. İtalyan dilində abbreviatura (latın dilində abbrevio – qısaldıram sözündən) olan və rus dilinə də
bu şəkildə keçən söz dilimizdə ilk əvvəl eyni şəkildə işlənsə də, sonralar abreviatura şəklində işlənməyə
başlayır. Bu söz həm 2004 [5,s.20], həm də 2013-cü il [6,s.24] orfoqrafiya lüğətlərində bir abreviatura
şəklində verilir. Azərbaycan dilində ixtisarlarla bağlı hazırlanan lüğətlərdə isə biz bunun əksini görürük.
Belə ki, 2003-cü ildə nəşr olunan “Azərbaycan dövri mətbuatında işlənən qısaltma sözlər (abbreviatura)”
lüğətində bu söz iki b hərfi ilə verilsə də, 2005-ci ildə nəşr olunan “İxtisarlar lüğəti”ndə bu söz bir b ilə
verilir. Ümumiyyətlə, dilimizdə eynicinsli samitlərin sözdə işlənməsi mövqeyi güclü deyil. Bu mənada,
dilimizə keçən bu tipli sözlər zaman keçdikcə mənimsənilir. Azərbaycan dilində Avropa mənşəli
alınmaların mənisənilməsindən danışarkən bu prosesin bir neçə istiqamətdə getdiyi qeyd edilir.
“Azərbaycan dilində Avropa mənşəli alınmaların mənimsənilməsi prosesi əsasən dörd istiqamətdə
olmuşdur: 1) fonetik cəhətdən; 2) qrafik cəhətdən; 3) fonetik-qrafik cəhətdən; 4) semantik cəhətdən.
Fonetik mənimsəmənin özü də iki istiqamətdə getmişdir: a) şifahi fonetik mənimsəmə; b) yazılı
fonetik mənimsəmə (ədəbi dildə)” [7,s.21] Ümumilikdə nəzər saldıqda isə mənimsəmə prosesi davamlı
prosesdir və o dilin inkişafını şərtləndirən əsas amillərdəndir. Bu mənada alınmaların mənimsəmə
prosesini izləmək və öyrənmək həmişə dilçiliyin maraq dairəsində olmuşdur.
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В поэтической ономастике объектом исследования следует считать опубликованные тексты
– земно-водных наименований в литературных текстах используется в составе единства
художественного текста. Любой вид художественного языка в форме собственных имен автора
или поэтов-жирау считается одним из средств, показывающих их мастерство. В художественных
текстах имена собственные естественные или искусственные (придуманные, мифологические), с
описанием этих объектов в этих сочинениях пропорционально означает их методологическое
значение. В поэтическом стиле топонимов в дастанах можно понять идею исполнителя дастана,
жирау или бакши. Исполнители дастана не используют разные первые попавшиеся названия.
Наоборот топонимы, используемые в дастане бывают глубоко укорененными. В раскрытии идеи
героического сражение, дополняя и образно описывая эпизоды, интерпретируется как конкретная
цель. Топонимы являются связующим звеном между эпизодами в дастане, содержащие в себе
эпический конфликт. Такой методологический стиль топонимов эстетически воздействуют на
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слушателей или читателей. Прецедентные единицы лингвокультурологии – является одним из
главных объектов [1.стр. 87].
Термин «прецедент» первый раз в своей статье использовал русский ученый Ю.Н.Караулов
[2].
В русском языкознании прецедентные события были изучены Ю.Н.Карауловым,
В.В.Красных, В.Масловой, Д.Б.Гудловым, Ю.А.Гунько, С.В. Банниковой, Н.Пьеро-Гро,
В.Ю.Арбузовой, Н.М.Орловой, в узбекском языкознании М.Халимовым, Д.Худойбергановой.
Одним из основателей прецедентных событий был Д.Б.Гудков «освоение языка, событие
связанное с национально-культурной и энциклопедической степенью, факты, имена, тексты
оцениваются в качестве прецедента и признаёт, что они знакомы многим представителям
языковой культуры, запечатлены в их памяти и рассматривает актуальность таких единиц, как
прецедентные единицы» [3.]
Прецедентные события связаны с интертекстуальным понятием, точнее считается событием
входящее в него.
В составе прецедентов имена людей – антропонимы, названия земель, вод – топонимы
занимают особое место. Это построения одно из художественных средств языка – которое
демонстрирует искусство языка.
Прецедентные единицы составляющие базу всего когнитивного человечества или
составляющий точный национальный мир единства [5. стр. 78]. Например, Кааба, Мекка, Мадина,
Магриб, Маширик, Миср, Абихаёт, Абизамзам и др.
Топоним Маширик является арабским словом: 1) указывает на одну из четырех сторон мира
– означает Восток. 2) арабские термины Хорасан и Маверанахр в некоторых исторических
источниках приведены как Маширик. 3) Гора в аравийском полуострове. 4) Область в Йемене
также названо. 5) Восход, рассвет.
Топоним Магриб (Магрип, Магырып) являясь арабским словом, означает: 1) одну из
четырех сторону мира – запад, 2) Тунис в Африке, Алжир, территория Мараккана, Ливия,
Мавритания и Западный пустынный Кабир, вместе с этим большой Магриб или ведется как
Западная Аравия. Примеры использования этих имен, упомянутых в дастанах: Мендей ғəриплерге
бүгин пана бер, Мағрипти-машырықты гезген еренлер. [стр. 200. «Маспатша» версия жирау
Каипназара Калимбетова] Юсуп-Ахметтиң ҳaўaзaсы Мағрып пенен Машырыққа түсти. [стр. 295.
«Юсуп-Ахмет» Абдирим Торениязов] Мағырыптан, Машырықтан гезген еренлер, Ахмет пенен
екеўимизге не болды ? [стр.309. «Юсуп-Ахмет» Абдирим Торениязов]
В этих приведенных примерах Магриб – Западную сторону означал, Маширик –
Восточную. Также они указывают на западную и восточную сторону, поскольку они является
основными ориентирами.
Название Мекке (Мекка) сперва упоминалась в сочинениях Птолемея как «Макараба». О
названии города есть различные мнения. В частности на арабском языке «Макараб» означает
«священное место», что является достоверным.
Кааба – является священным местам в Мекке. Это слово от арабского кабат(ун) означает
геометрическую форму «куб» [6, стр. 200]. Священное место поклонения называется Каабой,
потому что построено в форме куба.
Использование на языке эпосов: – Ша тийинде жан жора, Ата дейди Мəккасы, Мəккаңды
айттың, гийнем жоқ, Ене дейди Кəəбасы, Кəəбаңды айттың, гийнем жоқ. [стр.710. «Алпамыс».
Версия Тəңирбергена жырaў Төрениязов].
Строки эпоса «Алпамыс» в варианте Танибергена жырау Торениязова считаются словами
Каражана при освобождении Алпамыса из зиндана. В этом примере топонимы Мекка и Кааба в
оставшихся значениях послужили для обозначения родственного взаимоотношения.
Значение названия Емен (Бир оқың өтибан шəҳри Емендин. (стр. 214. «Ашык-Гарип».
Вариант Казы Маулика)) объясняется на основании арабского языка. Оно с арабского языка
обозначает «правая сторона». Топоним «он» (правая) отностися к Шаму (Басра шəҳрини гезип
бардым йəне Шаму-Шəрип. (стр. 215. «Ашык-Гарип». Вариант Казы Маулика)). Так как Шам
выражает значение «правая сторона». Шам – территория, в состав которой входят страны
северной части Аравийского полуострова. На территории Шама расположено государство Сирия.
В древневосточных данных город Дамаск назывался Шамом.
Мадина с арабского означает «город». Город расположен северо-восточной части
Хиджазского вилоята Саудовской Аравии. В эпосе встречается следующий пример: Ушқан
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Мəдийнеден ол қоңыр ғазлар, Өлмеген бендеге болғанды жазлар. [стр. 58. «Алпамыс». Вариант
Хожамбергена Ниязова]
Также вместе с нижеследующим примером можно заметить, что топоним Мадина имеет
стилистическую функцию: Мадинада Мухаммат, Түркистанда Хожахмат. [стр. 101. «Алпамыс».
Вариант Есемурата жырaў Нурабуллаева]
Рассматривая топонимы в каракалпакских эпосах с лингвокульторологического аспекта,
становится ясно, что названия кладбищ, священных мест или высоких гор, связанных с
религиозными понятиями являются элементами когнитивной базы каракалпакского языка. Также
прецедентные единицы отображают культурные связи, исторические, социально-политические
отношения народа друг с другом и эти прецедентные единицы образуют фреквентальную группу.
“В антроцентрическом направлении ход исследований является основным свойством в
современном языкознании. Смотря на это, на сегодняшнее время в связи с языкознанием
развиваются социология, психолингвиситика, лингвокультурология, когнитивная лингвистика и
т.п новые научные отрасли. А это в лингвистических исследованиях создается для глубокого
изучения языка и мысли [7, стр. 91]
В современном языкознании исследование топонимов с лингвокультурологического аспекта
рассматривается в качестве актуального направления. Вот в этом направлении проведены
несколько научных исследований. Например, в русском языкознании можно перечислить
следующие исследовательские работы: докторская диссертация Е. Ф. Ковлакаса «Особенности
формирования топонимической картины мира: лексико-прагматические и этнокультурные
аспекты» [8, стр. 51], написанная в Кубанском государственном университете, кандидатская
диссертация А.С.Гальцовой «Лингвокультурологический потенциал Петербургской топонимии» в
Санкт-Петербургском государственном институте имени Г. В. Плеханова [9, стр. 23],
кандидатская диссертация Л. Н. Давлеткулова на тему «Топонимы в лингвокультурологическом
аспекте (на примере географических названий графства Оксфордшир и Челябинской области)»
[10, стр. 22], написанная в Челябинском государственном университете, в казахском языкознании
- «Казахская ономастика в этнокультурном, номинативном и функциональном аспектах» Е.
Каримбаева (1995), “Этнокультурные и лингвокогнитивные основы национальной ономастики” К.
Рысбергена, в азербайджанском языкознании- работа А. Микайловой [11, стр. 302].
Понятия об определенных географических объектах и их отображение в топонимах является
влияющим фактором в формировании этнических верований и этнического мировоззрения, в
сохранении их в сознании человека. В этой связи этнические понятия, сохранившиеся в
топономических легендах и преданиях отображают определенные субъективные и релевантные
мысли о жизни в древности и об условиях.
Профессор Ш. Абниказимов выразил мысль о необходимости исследования
каракалпакского фольклора через новые аспекты языкознания: “ … дастаны дают для истории
языка богатые материалы, неисчерпаемое богатство, изучение их проблем через
лингвофольклорный, лингвопоэтический, лингвокульторологический аспекты в каракалпакском
языкознании является поздно развивающейся отраслью. [12. стр. 19]
В каракалпакском языкознании про это явление не ведутся исследования по этой части. В
целом, эти явления показывают национальные качества, точка зрения на мир,
лингвокультурологические и лингвокогнитивные свойства. Мы, в этой статье попытались
показать место и роль лишь топонимов в качестве прецедентных единиц в языке каракалпакских
эпосов. Поэтому в каракалпакском языкознание требуются специальные исследования таких
прецедентных явлений и единиц каракалпакского фольклора, которые отражают мудрость и
богатое духовное сокровище нашего особенного народа. Значит топонимические единицы наряду
с тем, что отображают реальный объект в определенной территории, также выполняют
определенные стилистические функции. Топонимы как и другие единицы языка играют в
художественном тексте значительную роль: они определяют направление в пространстве, не
способного показать точные границы географического объекта. Однако, можно заметить, что
посредством употребленных в эпосе поэтических топонимов географического состава события
произошли относительно к определенной местности.
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DİLİMİZİN SAFLIĞININ QORUNMASINA DÖVLƏT QAYĞISI
Hacıyeva İ.H., Rəfibəyli G.L.
Bakı Dövlət Universiteti
ilhame.haciyeva1964@mail.ru
Açar sözlər: nitq mədəniyyəti, norma, ədəbi dil, dil mədəniyyəti, rəsmi sənəd, dilin lüğət tərkibi,
ictimai, dövlət dili
Azərbaycan dili dövlət dili kimi fəaliyyət göstərmək hüququna malik olsa da, onu sovet
dönəmində gerçəkləşdirə bilməmişdir. Dil dövlətçiliklə müşayiət olunduqda onun informasiya inkişafı
genişlənir, nüfuzu artır. Dil dövlətçiliklə müşayiət olunmadıqda o daim kənar ünsürlərin təsir və
təzyiqlərinə məruz qalır.
Azərbaycan Respublikasının dövlət dili olan Azərbaycan dilinin dünya dilləri sırasında
özünəməxsus yeri vardır. Tarixin ciddi və sərt sınaqlarına sinə gərərək, müxtəlif inkişaf mərhələlərini
yaşamış Azərbaycan dili öz zənginliyini və işləkliyini qoruyub saxlamışdır. Müxtəlif dönəmlərdə
ölkəmizin ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən təzyiq və təsirlərinə baxmayaraq, Azərbaycan dili öz varlığını
qoruyub saxlamış, tarixin amansız və sərt sınaqlarından üzü ağ, şərəflə çıxmış, zaman-zaman cilalanaraq
saflaşmışdır. Azərbaycan dili hazırkı qloballaşma dövründə elm və texnikanın görünməmiş sürətlə irəli
getdiyi bir zamanda bütün elm sahələri üzrə hər hansı bir anlayışı incəliyinə qədər ifadə etməyə qadir olan
dillərindən biridir. Dilimizin kökündə, özəyində ən qədim çağlardan bəri Azərbaycan torpaqlarında
yaşamış türkəsilli boyların və soyların dili dayanır. Çağdaş dilimizin ayrı-ayrı dialekt və şivələrinin
rəngarəng və əlvan dil çalarları, üslub özəllikləri bu torpaqlarda əski çağlardan bəri yaşayan və etnik
baxımdan eyni kökdən olan türk etnoslarının, damarlarında eyni qanı daşıyan insan toplumunun
mövcudluğunu danılmaz faktlarla sübut edir. Azərbaycan dövləti bütün sahələrdə olduğu kimi, dil
siyasətində də ulu öndərin strateji kursuna sadiq qalaraq onun siyasi xəttini dönmədən və uğurla həyata
keçirirmçyə başladı. Qeyd edək ki, dövlət dilinin qorunması və işləkliyinin təmin edilməsi ölkəmizdə
müstəqil dövlət quruculuğunun prioritet istiqamətlərindəndir.
Tarixən Azərbaycan dilinin müstəqil, azad fəaliyyət göstərən dövlət dili olması üçün üç dəfə real
şərait yaranıb. Səfəvilər dövründə, 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə və 1991-ci ildə
Azərbaycan Respublikası II dəfə müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərdiyi vaxtda. XX əsr II yarsında
Azərbaycan xalqının milli şüurunda oyanış baş verdi. 1956-cı ildə Azərbaycan konstitutsiyasında formal
olsa da, Azərbaycan dilinin dövlət dili olması əks olunmadı. Cəmiyyətdə, ölkənin hər sahəsində rus dili
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əsas dil olaraq üstünlük daşıyırdı. 1978-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyada Azərbaycan dilinin dövlət
dili olması maddəsi öz əksini tapdı.
Son dövr Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bir çox tarixi fərmanlar, o cümlədən
Azərbaycan dilinin tətbiqi və latın qrafikalı əlifbaya keçməklə bağlı «Dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında» 18 iyun 2001-ci il tarixi fərmandır. Fərmanda Azərbaycan dilinin dünyanın
ən zəngin və qədim dillərindən olduğu xüsusi vurğulanır, onun keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salınır, ayrıayrı üslubların meydana gəlməsi haqqında, xüsusən XX əsrdə Azərbaycan ədəbi dilinin daha də
zənginləşməsi haqqında məlumat verilir, onun müasir səviyyəsi göstərilir və bir daha təsdiqlənir ki,
Azərbaycan ədəbi dili müasir elmi və siyasi düşüncənin ifadəsi üçün bütün imkanlara malik olan imkanlı
bir dildir.
Prezident qəti qərara gəlir ki, artıq latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının tətbiqi vaxtı gəlib
çatmışdır və Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, «Ölkədə Azərbaycan dilində çap ounan qəzet, jurnal,
bülleten, kitab və s. çap məhsulları istehsalının 2001-ci il avqustun 1-nə qədər bütövlükdə latın
qrafikasına keçməsini təmin etsin», «Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında kargüzarlığın latın
qrafikası ilə aparılmasını 2001-ci ilin avqustun 1-nə qədər təmin etsin».
Fərmanda qərara alınr ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Dil komissiyası
yaradılsın; Televiziya verilişlərində, özəl kanallarda Azərbaycan dilinin tətbiqinə, onun qrammatik
quruluşuna və uslublarına uyğun olmayan yanlış ifadələr, baş-ayaq cümlələr, məntiqi vurğunun düzgün
vurulmaması üzündən əmələ gələn məna anlaşmazlıqları, bir sıra ziyalıların, hətta milli mahnılarını
oxumaqla Azərbaycan çörəyi yeyən müğənnilərin yarı azərbaycanca, yarı rusca danışmaları Azərbaycan
dilinə hörmətsizlik gətirir. Mətbuatda imla səhvləri adi qaydaya çevrilib. Anlaşılmaz söz və ifadələr
istənilən qədərdir.
Dövlət dilini qorumaq hər bir dövlətin mühüm siyasi-ideoloji vəzifələrindən, əsas milli-tarixi
maraqlarından biridir. Bu baxımdan müstəqil Azərbaycan dövləti də istisna təşkil etmir. … Lakin
Azərbaycan dili bir dövlət dili olaraq getdikcə müasir dünyanın inkişaf etmiş dillərinin təzyiqinə daha
çox qalır. Məsələn, ingilis dili bir sıra dillər kimi, Azərbaycanın dövlət dilini də nəinki Azərbaycandan
xaricdə (onun beynəlxalq ünsiyyətində), hətta ölkənin daxilində də sıxışdırmaq iddiasında və
gücündədir. Bu təbiidir.. ingilis dili, eləcə də fransız, alman, rus və s. dillər müasir dünyanın tarixən
müəyyənləşmiş qüdrətli ünsiyyət vasitələridir. Bakı Universitetinin xəbərlərinə əsasən ingilis dili son
dövrlərdə dünya elminin, informasiyanın, böyük siyasətin aparıcı ifadəçisinə çevrilmişdir. Dünyaya açıq
olan Azərbaycanın dövlət dili, tamamilə təbiidir ki, belə bir dillə rəqabətə girmək imkanına malik deyil.
Və hər bir azərbaycanlı, əgər eyni zamanda müasir dünyanın «vətəndaş»ı olmaq istəyirsə, ingilis dilini bu
və ya digər dərəcədə bilməlidir… Odur ki, Azərbaycan dövləti milli maraqları yüksək tutan bir dövlət
olaraq Azərbaycan dilinin tarixi hüquqlarını qorumalı, onun mənəvi-siyasi nüfuzunu ölkə daxilində
olduğu kimi, ölkə xaricində də yüksəltməyə çalışmalıdır(49.180). Bu fərmanın qısa zamanda reallaşması,
göstərilən məsələlərin lazımi səviyyədə həyata keçməsi məqsədilə Respublika Prezidenti 4 iyul 2001-ci
il tarixdən «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası haqqında» sərəncam verdi. «… dil
siyasəti- istər milli-homogen dövlətdə bu və ya digər sinfə və ya sosial qruplara münasibətlərə görə
daxili siyasət olsun, istərsə də bu və ya digər ölkəyə və ya bir qruppa münasibətdə xarici siyasət olsun,
istərsə də çoxmillətli dövlətdə milli siyasət olsun-həmişə bu və ya digər siyasi kursun üzvü, tərkib
hissəsi olmuşdur» [1.186].
Qeyd etdiyimiz kimi fərmandan az sonra ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin imzası ilə
Azərbaycan Respublikasında Dövlət Dili Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu barədə yeni
fərman verilir. Lakin bu hal heç də digər türkdilli respublikalarda müşahidə olunmur. Türkiyəli alim
Zeynep Korkmaz qeyd edir ki, 1991-ci ildən bəri Türk Cümhuriyyəti ilə Şərqi Türk dünyası arasında
qarşılıqlı əlaqələr meyvəsini vermişdir. Azərbaycan və Türkmənistan Cümhuriyyətləri rəsmən latın
qrafikalı əlifbaya keçmişlər. Özbəkistan isə keçmiş müddətini tamamlamaq üzrədir. Qazaxıstan və
Qırğızıstan Cümhuriyyətləri isə Rusiya Federasiyası içindəki federal türk topluluqları hələ kiril
əlifbasını işlətməkdədirlər[6.9].
«Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu elan
olunan kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 yanvar 2003-cü il tarixli 835 nömrəli fərmanının
icrası ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyi geniş tədbirlər planı hazırladı və həmin plan mətbuatda çap olundu.
Planın maddələrinin birində respublika elmi-praktik konfransı keçirmək nəzərdə tutulmuşdur. Tədbirlər
planının digər bəndlərində - «Respublikanın təlim rus, gürcü və digər dillərdə aparılan ümumtəhsil
məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsi
istiqamətində təsirli tədbirlərin görülməsi, bu məktəblər üçün əlavə tədris ədəbiyyatının, sinifdənxaric
oxu materiallarının hazırlanması, nəşr olunması və bu məktəblərin buraxılış siniflərində «Azərbaycan
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dili» fənni üzrə imtahan salınması…, ali məktəblərin rus bölmələrində «Azərbaycan dili» fənninin
tədrisinin imtahanla yekunlaşdırılması,
çoxcildlik yeni «Müasir Azərbaycan dili» dərsliyinin
hazırlanması, ana dilini mükəmməl öyrənmək istəyənlər üçün xüsusi kursların, dil öyrənmə mərkəzlərinin
təşkili, və s. kimi tədbirlərin tez bir zamanda yerinə yetirilməsi məsələsi qarşıya qoyulmuşdur.
Dövlət dili haqqındakı bir mühüm maddə rusdilli ümumtəhsil orta məktəblərində Azərbaycan
dilinin tədrisinə müsbət mənada ciddi təsir göstərəcəkdir. Qanunda yazılır: «Azərbaycan Respublikasında
ali və orta-peşə təhsilli müəssisələrdə qəbul zamanı Azərbaycan dili fənnindən imtahan verilməlidər».
Prof. Y.Seyidov bu göstərişin mənası və əhəmiyyətini aşağıdakı bəndlərdə göstərmişdir. Nəzərdə
tutulan təhsil müəssisələrinin rus bölmələrinə qəbulda, ixtisasından asılı olmayaraq, Azərbaycan dili
fənnindən də imtahan olmalıdır. O deməkdir ki, bu fənn «ümumi fənn bloku»ndan çıxarılmalı, sualları
artırılmalı və ixtisas fənləri ilə eyni sırada və eyni hüquqda ona mövqe verilməlidir. Ola bilər ki, 2003cü ilin qəbulunda məsələnin tam həlli çətin olsun. Hər halda qanun həyata keçirilməlidir, qismən də olsa,
həll edilməlidir. Məlumatımıza görə, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bu işin hazırlanmasına və
həyata keçirilməsinə başlamışdır. Elə bilirik ki, ayrı-ayrı siniflər üçün dərsliklər öz yerində, ali
məktəblərin rus bölmələrinə qəbula hazırlıq üçün ayrıca bir vəsait hazırlamaq yaxşı olar.
Bu göstəriş təlimi rus dilində olan ümumtəhsil orta məktəblərində Azərbaycan dili tədrisinin
səviyyəsinə xeyirli olacaqdır. Həm də aşağıdakı bir neçə cəhətdən xeyirli olacaqdır.
A) İxtisas seçimindən asılı olmayaraq, şagirdlərin bu fənnə münasibətləri dəyişəcək və maraqları
artacaq;
B) Bu fənni tədris edən müəllimlərin fəallığı artacaq və bu fənn üzrə müəllim-şagird
münasibətləri yeni istiqamətdə inkişaf edəcəkdir.
C) Məktəblərin rəhbərliyində bu fənnə bəzən özünü göstərən yad münasibət aradan qalxacaq;
Ç) Ali və orta – peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olunanların Azərbaycan dilindən biliklərində
xeyli dəyişiklik olacaq;
D) Bütün bunlar ölkəmizin rus dilli gənclərinin respublikamızda yaşayıb işlməsi üçün stimul
olacaqdar [5.].
Beləliklə, müstəqillik xalqın, vətənin azadlığı bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də
geniş miqyaslı islahatlar keçirmək üçün milli zəmin və şərait yaratmışdır. Azərbaycanın təhsil sistemində
islahatlar təhsildə milli mənəvi dəyərlərin
daha geniş tətbiqi, milli adət və ənənələrin qorunub
saxlanması, əxlaq normalarına riayət istiqamətində aparılır; bu əsasda dərsliklərin və proqramların
təkmilləşdirilməsi təlim-tərbiyə işlərinidə ciddə dəyişikliklərə səbəb olacaqdır. Məktəb öz işində ayrıayrı fənlər üzrə bilik verməklə kifayətlənməməli, eyni zamanda gənc nəsli vətənə, xalqa, milli adətənənələrə yiyələnməsinə kömək etməlidir.
Latın qrafikasının tətbiqi Azərbaycanda, ümumiyyətlə, türk dünyasında, xüsusi bir mərhələdir…
Lakin 30-cu illərin represiyası tərəqqipərvər ziyalıların həyatına da son qoylur, onların fikir və ideyalarına
da. Buna baxmayaraq tarix yenə də öz hökmünü verdi. Ümummilli liderimiz, Prezident H.Əliyev
tərəfindən Azərbaycan dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fərman verilərkən eyni zamanda
latın qrafikasına keçməyi də zəruri saydı. Beləliklə, dövlət tərəfindən Azərbaycan dilinə və latın
qrafikasının işlədilməsinə təminat verildi [3.186].
Fərman ana dilimizin saflığının qorunması istiqamətində əhəmiyyətli sənəddir. Fərmanda deyilir:
«Bütün xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xalqının da dili onun milli varlığını müəyyən edən başlıca
amillərdəndir. Dilimiz xalqın keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə onunla birgə olmuş, onun taleyini
yaşamış, üzləşdiyi problemlərlə qarşılaşmışdır. O, xalqın ən ağır günlərində belə onun milli mənliyinə,
xoşbəxt gələcəyinə olan inamını qoruyub möhkəmlətmişdir. İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə
sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan
miras qalan bu ən qiymətli milli sərvəti hər hansı bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim
qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu onun müqəddəs vətəndaşlıq borcudur»[4].
Azərbaycan dilinin müstəqil Azərbaycan Respublikasının ulu öndərin rəhbərliyi ilə hazırlanaraq
1995-ci ilin 12 noyabrında qəbul edilmlş Konstitusiyasının 21-ci maddəsində təsbit edilmiş dövlət dili
statusu isə artıq deklorativ yox, tam əməli xarakter daşıyır. Konstitusiyanın qəbulundan keçən sonrakı
illər ərzində bu məsələnin ayrı-ayrı konkret cəhətlərinə dönə-dönə qayıdılması, ana dilimizin rəsmi
statusunun təminatı və tətbiqinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif qanun, fərman və sərəncamların
verilməsi dövlətimizin bu məsələyə nə qədər böyük önəm verdiyini sübut edir:
– “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
18 iyul 2001-ci il tarixli fərmanı;
– “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan Dili Gününün qeyd edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 9 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı;
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– “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Qanun (30 sentyabr 2002-ci il);
– “Azərbaycan Respublikasında Dövlət Dili haqqında” Qanunun tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı.
-"Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə
dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı"
23 may 2012
"Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə
dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı "2013-cü il 9 aprel
"Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" 1 noyabr 2018-ci il
Bütün bu sənədlər müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyev və
онун davamçısı İlham Əliyev tərəfindən imzalanmışdır. Xalqın böyük əksəriyyəti tərəfindən tam
razılıqla qarşılanan bu sənədlər dövlət dilimizin rəsmi statusunun həyatın bütün sahələrində qeyd-şərtsiz
təmin olunmasını, tədrisinin və tədqiqinin yaxşılaşdırılmasını, işləkliyinin genişləndirilməsini və
saflığının qorunmasını nəzərdə tutur. Bu sənədlər dövlət dilinə məhz dövlətçilik atributu kimi
yanaşmanın, ən yüksək səviyyədə diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. [6].
Hər bir dil cəmiyyətin, dövlətin inkişaf xüsusiyyətlərinə adekvat olaraq təkmilləşir, zənginləşir,
ictimai həyat reallıqlarını daha dolğun ifadə etmək imkanı qazanır. Azərbaycan prezidenti, ümummilli
lider, ulu öndər H.Əliyev və onun davamçısı bu reallıqdan çıxış edən möhtərəm Prezident İlham Əliyev
son 10 ildə ulu öndərin əsasını qoyduğu dil siyasətini yeni dövrün tələblərinə uyğun şəkildə davam etdirir.
Dövlət başçısının "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12
yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı öz ictimai-tarixi əhəmiyyətinə görə kifayət qədər vacib sənəd
olmuşdur. Sərəncama əsasən, 2004-cü ildən etibarən Azərbaycanda hər il bədii və elmi əsərlərin latın
qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə çapı üçün dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaiti ayrılır. Şübhəsiz, elm və
mədəniyyətin, ədəbiyyatın ən dəyərli nümunələrinin yeni əlifbada nəşri cənab İlham Əliyevin millimənəvi dəyərlərimizə həssas münasibətinin ifadəsidir. Ümummilli lider H.Əliyev вя Prezident İ.Əliyev
dilimizin Dövlət səviyyəsində qorunması və tətbiqi üçün imzaladğı dövlət əhəmiyyətli sərəncam və
fərmanları yazılı və şifahi nitq mədəniyyəti бахымындан, o cümlədən mənəviyyatımızın güzgüsü olan
ana dilimizin saflığının və zənginliyinin qorunması yolunda mühüm tarixi hadisədir. Bu fundamental
sənədляр дилимизин inkişafı, qorunması, elektron məkanda daha geniş istifadəsi və ölkədə dilçiliyin
inkişaf etdirilməsi mexanizminin yaradılması; dilçilik sahəsində yüksəк- ixtisaslı kadrların
hazırlanmasının təkmilləşdirilməsi; dünya dilçilik elminin müasir inkişaf meyillərini nəzərə almaqla, elmi
tədqiqatların prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi; dilçilik sahəsində dünyanın aparıcı elmi
mərkəzləri ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi; dilin inkişafı və tədrisi məsələlərinin uzlaşdırılması və
təkmilləşdirilməsi; dilçi alimlərin müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının
yaradılmasında iştirakının təmin edilməsi; dil (ədəbi dil) və mədəniyyət tarixinin daha əsaslı tədqiqini
təmin etmək üçün qədim dillərin tarixinin öyrənilməsi; dilin inkişafını və ədəbi dil normalarının
qorunmasını təmin edən qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi; dil və nitq mədəniyyətinin
yüksəldilməsi; Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin və qrammatik normalarının sistemləşdirilməsi;
Azərbaycanda dil situasiyalarının və dil əlaqələrinin öyrənilməsi kimi mühüm vəzifələri özündə ehtiva
edir.
Hazırda dövlət başçısı, prezident İlham Əliyevin ana dilinə qayğı siyasətini keyfiyyətcə yeni
mərhələdə uğurla davam etdirməsi onun milli təəssübkeşliyindən, vətənpərvərliyindən irəli gələrək
bütövlükdə qloballaşma şəraitində xalqın milli-mənəvi dəyərlərini qorumağa xidmət edir. [2]
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BDU-DA AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİ ƏNƏNƏLƏRİ
Məmmədova N.K.
Bakı Dövlət Universiteti
Açar sözlər: alim, dilçi, elm, ümumi dilçilik, nitq mədəniyyəti, üslub
Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətini uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev dilimizə və dilçiliyimizə böyük qayğı göstərir. Dövlət başçısının bu
yaxınlarda imzaladığı iki sərəncam onun bu sahəyə olan yüksək diqqətinin təzahürü kimi dəyərləndirilir.
23 may 2012-ci il tarixdə verilən birinci sərəncam "Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın
tələbinə uyğun istifadəsi və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında" adlanır.
Sərəncamın adından da göründüyü kimi, söhbət təkcə Azərbaycan dilinə qayğıdan getmir, həm də diqqəti
çəkən digər əsas məsələ ölkəmizdə bu elm sahəsinin inkişafı ilə bağlı tədbirlərdir. Azərbaycanda
dilçiliyin inkişafına göstərilən dövlət qayğısı onun tərəqqisinə yol açır və təbii ki, ölkəmizdə bu sahənin
formalaşması BDU-nun adı ilə bağlıdır. Yüz ilə ərzində BDU-da Azərbaycan dilçiliyinin çox görkəmli
nümayəndələri fəaliyyət göstərmiş və onların hər biri özlərindən sonra zəngin elmi irslə yanaşı, bu
məktəbi başarı ilə davam etdirən alimlər və mütəxəssislər yetişdirmişlər.
Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, prof. Muxtar Hüseynzadə müasir Azərbaycan
dilinin aktual problemlərini tədqiq və tədris etməklə, BDU-da “Azərbaycan dilçiliyi” məktəbini
yaratmışdır. Mübaliğəsiz qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Bakı Dövlət Universitetində, eləcə də
Azərbaycanın digər ali məktəb və elmi müəssisələrində fəaliyyət göstərən dilçi alimlərin çoxu prof.
M.Hüseynzadənin ya tələbələri, ya da tələbələrinin tələbələridir.
M.Hüseynzadə Azərbaycan dilçiliyi tarixinə morfologiya üzrə mütəxəssis kimi düşsə də,onun
Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşunu öyrənmək,tədqiq etmək sahəsindəki xidmətləri morfoloji
quruluşu araşdırmaq sahəsindəki xidmıtlərindən heç də geri qalmır. Onun 1953-cü ildə nəşr olunmuş
“Müasir Azərbaycan dilində birinci növ təyini söz birləşmələri”, 1954-cü ildə ikinci növ təyini söz
birləşmələrinə həsr edilmiş “Müasir Azərbaycan dilində təyini söz birləşmələrinə dair”, 1957-ci ildə
“Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb təyini söz birləşmələri,1959-cu ildə çapdan çıxmış “Azərbaycan
dilinin qrammatikası” və “Müasir Azərbaycan dili,sintaksis,birinci kitab” adlı əsərlərinə daxil edilmiş
“Təyini söz birləşmələri” adlı əsəri türkologiyada bu movzuda yazılmış ilk əsərlərdəndir.Əsər öz
orijinallığı,tədqiqat dərinliyi və genişliyi ilə diqqəti cəlb edir (17).
Əlövsət Zakir oğlu Abdullayev 25 il Müasir Azərbaycan dili kafedrasına rəhbərlik etmişdir. O,
1954-cü ildə namizədlik, 1963-cü ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1964-cü ildə professor
elmi adına layiq görülmüşdür.
Görkəmli alim Azərbaycan dilinin ən aktual problemləri üzrə 140-dan çox əsərin, o cümlədən 15dən artıq tədris ədəbiyyatı və monoqrafiyanın müəllifidir (bunlardan bəziləri ortaqlı yazılmışdır).
Ə.Abdullayev “Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr”, “Sintaksisin aktual
məsələləri”, “Azərbaycan dili məsələləri”, “Türk dillərinin tarixi inkişafı məsələləri”, “Köməkçi nitq
hissələri”, “Müasir Azərbaycan dilində sintaktik əlaqələr” əsərlərinin müəllifidir. Bunlardan başqa, alim
iki böyük akademik nəşrin (“Azərbaycan dilinin qrammatikası” və “Müasir Azərbaycan dili”) və 4 cildlik
“Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinin müəlliflərindən biridir. Sonuncu fundamental əsərə görə o, 1974-cü
ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür (1).
1983-cü ildə Turkiyədə Türk Dil Qurumunun müxbir üzvü, 1984-cü ildə həqiqi üzv seçilmişdir.
Ə.Abdullayev Türk Dil Qurumuna müxbir üzv secilmiş üçüncü azərbaycanlı alim olmuşdur. Ölümündən
üç il sonra, Türk Dil Qurumu onun 1996-cı ildə Ankarada “Türk dillərinin tarixi inkişafı məsələləri” adlı
kitabını nəşr etmişdir. Böyük tələbat olduğu üçün həmin kitab 2007-ci ildə təkrar nəşr edilmişdir.
Yusif Mir Əhməd oğlu Seyidov 1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya
fakültəsini bitirmiş və dilçilik ixtisası üzrə aspiranturada təhsil almışdır. 1956-cı ildə namizədlik, 1966-cı
ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1965-ci ildən 2013-cü ilə qədər – ömrünün sonuna kimi
yaratdığı Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent,
professor və kafedra müdiri vəzifələrində işləmişdir. 1985-2006-cı illərdə Universitet Metodşurasının,
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bir neçə il Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik Şurası filologiya bölməsinin sədri olmuşdur. AAK-nın Ekspert
Şurasının sədr müavini kimi fəaliyyət göstərmişdir. Y.M.Seyidov 1974-cü ildə Respublika Dövlət
mükafatına layiq görülmüşdür, Əməkdar elm xadimidir. Azərbaycan klassik dilçiliyinin görkəmli
nümayəndəsi Y.M.Seyidov filologiyanın nəzəri və tətbiqi problemlərinə aid 150-dən çox elmi əsərin, o
cümlədən 30-dan çox kitabın (monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitlərinin), onlarla publisist qəzet
məqaləsinin müəlifidir. Alimin bütün yaradıcılığı 15 cilddə toplanmış və 11 cildi çap olunmuşdur (8).
Ömrünü Azərbaycan dilçilyinin müxtəlif problemlərinə həsr eləmiş professor Həsrət Əli oğlu
Həsənov 1964-cü ildə “Müasir Azərbaycan dilində (müəyyən şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli və ümumi
şəxsli) cümlələr” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Elmi yaradıcılığında o, əsasən,
Azərbaycan dilinin leksikasını tədqiq etməklə məşğul olmuşdur. O, 1980-ci ildə “Azərbaycan dilində
omonimiya” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Onun müəllifi olduğu onomastik lüğətləri – “Azərbaycan şəxs adları lüğəti” (2000), “Azərbaycan
şəxs adlarının izahlı-etimoloji lüğəti” (2002) və habelə İ.Məmmədovla birlikdə tərtib etdiyi “Azərbaycan
dilinin sinonimlər lüğəti” (1990) əsərləri çıxsaq, H.Həsənovun tərtib etdiyi lüğətlər Azərbaycan
dilçiliyində mühüm yeri tutur.
Lüğətlər tərtibindən əlavə, H.Həsənov lüğətçilik nəzəriyyəsi məsələləri ilə də maraqlanır. Onun bu
sahədəki axtarışları “Azərbaycan lüğətçiliyinin nəzəri əsasları” və “Lüğətlər necə yaranır” adlı kitabında
öz əksini tapmışdır.
Ümumi dilçilik məsələləri H.Həsənovun diqqət mərkəzində olmuşdur. Onun “Dilin ictimai
mahiyyəti”, “Yazılar və əlifbalar”, “İnterlinqvistika” və “Natiqlik sənəti” adlı əsərləri ümumi dilçilik
məsələlərinin araşdırmasına həsr edilmişdir. Düzdür, “Natiqlik sənəti” və “Ritorika” adlı əsərləri nitq
mədəniyyəti problemlərinə aid etmək olar. Həsrət Əli oğlu Həsənovun Azərbaycan dilinin müxtəlif
sahələrinə həsr olunmuş 26 kitabı nəşr edilmişdir (16).
H.Həsənovun ali məktəblər üçün yazdığı “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları” adlı dərslik
də bu sahədə atılan ilk addımlar kimi əhəmiyyətlidir, dəyərlidir. Bu əsərdə nitq mədəniyyəti, onun
predmeti, nitq mədəniyyəti və üslubiyyat, nitq mədəniyyəti və norma, şifahi və yazılı nitqin predmeti,
dilimizin fonetik, leksik, morfoloji, sintaktik üslubi imkanları, Azərbaycan dilinin funksional üslubları və
s. məsələlərdən bəhs edilmişdir (5).
Beləliklə, nəticə etibarilə onu deyə bilərik ki, Şərqin ilk ali təhsil müəssisəsi olan Bakı Dövlət
Universiteti Azərbaycan elminin inkişafında mühüm və aparıcı tarixi missiyanı həyata keçirmişdir. Bu
xidmətlərdən biri də Azərbaycan filologiyasının inkişafı və müasir səviyyədə öz intibahını yaşamasıdır.
Bu mənada Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında BDU öz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə
yetirmişdir. Məhz universitetdə formalaşn elmi dilçilik mühiti sayəsində dünya dilçiliyinin nailiyyətləri
respublikamızda işıqlandırılmış, təhlil və tədqiq olunmuşdur. Dünyanın aparıcı dilçli alimləri və onların
əsərlərinin ölkəmizdə təbliği və tədrisində BDU-dakı elmi mühitin böyük təsiri olmuşdur. Burada Bəkir
Çobanzadə kimi böyük dilçi alim dərs demiş, dekan və kafedra müdiri olmuş, öz elmi erudisiyası ilə
görkəmli dilçilər yetişdirmişdir. Onun tələbələri olmuş Ə.Dəmirçizadə, M.Hüseynzadə, M.Şirəliyev və
başqaları Azərbaycan dilçiliyinə böyük töhfələr vermişlər. Ə.Dəmirçizadə ədəbi dil, dil tarixi və fonetika,
Muxtar Hüseynzadə Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu, M.Şirəliyev isə dialektologiya sahəsində
sanbalları tədqiqatları ilə özlərindən böyük məktəblər yaratmışlar. Onların yetirmələri də bu gün
Azərbaycan dilçiliyinə öz dəyərli töhfələrini verməkdədir.
Hazırda Azərbaycanın müxtəlif elm və təhsil müəssisələrində çalışan, elm və bilik verən
mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti BDU-nun dilçilik məktəbində yetişmiş alimlərdir. Təkcə onu demək
kifayətdir ki, AMEA-da formalaşan dilçilik məktəbi – İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu da BDU-nun elmi
dilçilik mühitindən almışdır. Vaxtilə BDU-da təhsil almış, dərs demiş və müxtəlif elmi vəzifələr daşımış
görkəmli dilçi alimlərin elmi fəaliyyəti bazasında Dilçilik İnstitutu bügünkü səviyyəyə çatmışdır. İnstituta
rəhbərlik etmiş akademiklər - M.Şirəliyev, A.Axundov, Tofiq Hacıyev kimi görkəmli türkoloqlar BDUnun şöhrətli məzunları və yetirmələrdir. Onlarla belə alimlərimiz BDU-da olduğu kimi, AMEA-da və
digər təhsil müəssisələrində də elmi dilçilik mühitinin bünövrəsini qoymuş və bu gün də həmin bünövrə
möhkəm təməllər üzərində dayanmışdır.
Bu gün həmin məktəbi yaşadan akademik Nizami Cəfərov, professorlar - Əbülfəz Rəcəbli, Elbrus
Əzizov, Məmmədli Novruzov, Tofiq Müzəffəroğlu, Hüseyn Əsgərov, Məhərrəm Məmmədli və başqa bu
kimi tanınmış alimlər mövcud ənənələri uğurla davam etdirirlər.
İnanırıq ki, Azərbaycanın elm flaqmanı olan Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən dilçilik
məktəbləri bundan sonra öz çəkisini qoruyub-saxlamaqla yanaşı, daha yüksəklərə qaldıracaq və dilçilik
elminin inkişafına öz əvəzolunmaz töhfələrini verəcəkdir.
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SOVET DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN LÜĞƏT TƏRKİBİNİN
ÜMUMİ MƏNZƏRƏSİ
Orucova S.A.
Bakı Dövlət Universiteti
Açar sözlər: Azərbaycan dili, ədəbi dil, dil tarixi, sovet dövrü, lüğət, leksik norma.
Sovet dövründə Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafı iki mərhələdən keçir: birinci
mərhələ 1920-1940-cı illəri, ikinci mərhələ 1940-cı ildən sonrakı dövrü əhatə edir (21, s. 104). Birinci
mərhələdə lüğət tərkibi ərəb, fars, rus-Avropa sözləri ilə zəngin olsa da, tədricən Azərbaycan dilinin öz
sözlərinin maksimum üstünlüyü özünü hiss etdirir; nəticədə, birinci mərhələnin sonlarına doğru tarixən
mənimsənilməmiş ərəb, fars sözləri lüğət tərkibindən çıxır, rus-Avropa sözlərindən isə beynəlmiləl
məzmuna malik olub, qarşılığı olmayanları qalır, yəni zəruri tələbat ödənilir.
20-40-cı illərdə lüğət tərkibinin inkişafı. Azərbaycan ədəbi dilinin normalaşma dövrü kimi
səciyyələnən birinci mərhələnin ilk onilliyi sonrakı onillikdən bir sıra əlamətlərinə görə fərqlənir. Belə ki,
20-ci illərə nisbətən 30-cu illərdə dilin lüğət tərkibində xəlqiləşmə daha çox özünü büruzə verir. 20-ci
illər ədəbi dilinin xalq kütlələri üçün anlaşılma səviyyəsi nə qədər aşağı idisə, 30-cu illərdə xəlqiləşmə bir
o qədər gücləndi. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbi dilinin tarixində birinci mərhələ, xüsusən 20-ci illər, ən
mürəkkəb bir dövrdür. Çünki bu illərdə ictimai-siyasi həyatda müxtəlif dil-üslub təmayüllərinin geniş
fəaliyyəti üçün şərait var idi; ədəbi norma müzakirələrin gedişində müəyyənləşirdi, XX əsrin əvvəllərinə
aid mübahisələr davam edirdi.
Oktyabr inqilabından sonra ölkədə baş verən ciddi sosial dəyişikliklər milli dillərin inkişafına,
xüsusən geniş vüsətli dil quruculuğu işlərinə çox güclü təsir göstərdi. Yeni quruluşun birinci onilliyində
hər sahədə yeniliklə köhnəlik üz-üzə durmuşdu. Ölümə məhkum olmuş köhnə cəmiyyət can üstündə belə,
yeniliklə vuruşmaq, onu boğmaq istəyindən əl çəkmirdi. Bu cür sosial təlatümlər dövründə milli dilin
inkişaf istiqamətini şərtləndirən güclü bir meyil, həm də elmi və xəlqi bir meyil müşahidə edilirdi (22, s.
347).
20-ci illərdə Azərbaycan ədəbi dilini səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri lüğət tərkibində bir
sıra ərəb-fars, türk (osmanlı) və rus mənşəli sözlərin vahid normaya uyğun işlədilməməsi idi. Bununla
yanaşı, sosializm quruculuğu ilə əlaqədar baş verən ictimai proseslərə dair yeni sözlərin dilə daxil olması,
daxili imkanlar əsasında yeni leksik vahidlərin yaranması və s. də bir proses kimi güclənməkdə idi.
İctimai-siyasi və mədəni hadisələrlə bağlı yaranmış bir sıra sözlər, xüsusən siyasi və iqtisadi sahədəki
müvəqqəti hallarla əlaqədar yaranmış qolçomaq, özək, el köməyi, neft komitəsi kimi söz və söz
birləşmələri sonralar müxtəlif səbəblərə görə öz işləkliyini itirmişdir. Məsələn, qolçomaq sözü bir
tarixizm kimi, ifadə etdiyi varlığın səhnədən çıxması ilə passivləşir – indi ya məcazi mənada işlənir, ya
həmin dövrün siyasi təsərrüfat quruluşundan danışarkən xatırlanır. Yaxud özək və işçi sözləri bu gün də
işlənir, lakin həmin dövrə məxsus terminoloji mənada deyildir, yeni məzmun kəsb etmişdir. Və ya el
köməyi birləşməsi purizm prinsipi üzrə yaranmışdır, bu gün işlənsə də ilkin terminoloji vəzifəsini yerinə
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yetirmir. Sosialist təsərrüfatı, sosializm quruculuğu ilə bağlı anlayışları əks etdirən işçi, əməkçi,
araşdırma, ildönümü, seçki, bədən tərbiyəsi kimi sözlər və birləşmələr bugünkü ədəbi dilimizdə də özünə
möhkəm yer qazanmışdır.
20-ci illərdə puristlər tərəfindən bir sıra qondarma və uydurma sözlər də düzəldilmişdir ki, bunlar
sonralar zamanın sınağından çıxa bilmədi və yaşamaq imkanını itirdi. Məsələn, Ə. Şıxlinskinin «Döyüş
sözlüyü» adlı lüğətində salıq, toqunaq, üstünc, yənəldici, cızğıc, kandırğac, bilməksiniz, düşünməksiniz,
görüntü, öndül və s. kimi sözlər vardır ki, sonralar onların heç biri lüğət tərkibinə daxil ola bilmədi.
Ərəb və fars dillərindən dilimizə uzun müddət ya zorla, ya da könüllü şəkildə külli miqdarda sözlər
daxil olmuşdur. Müəyyən boşluğu doldura bilən, dilimizin leksik-semantik və fonetik-qrammatik
normalarına uyuşan sözlər o dərəcədə kütləviləşmiş, ümumxalq malına çevrilmişdir ki, onlarsız dilimizi
təsəvvür etmək olduqca çətindir. 20-ci illərdə Azərbaycan ədəbi dilində işlədilən ərəbfars sözləri müxtəlif
səciyyəyə malikdir. Onları dil sistemində yerinə, lüğət tərkibinə münasibətinə və işlədilmə imkanlarına
görə iki qrupa bölmək olar: a) əsrlərdən bəri işlənərək dilimizin inkişafında mühüm rol oynayan ərəb-fars
mənşəli sözlər. Ədəbi dildə əsrlərdən bəri işlədilən ərəb-fars sözlərinin bir qismi istər fonetik tərkib,
istərsə də qrammatik quruluşca o qədər dəyişikliyə uğramışdır ki, onları tələffüz və ifadə xüsusiyyətlərinə
görə Azərbaycan dilinin öz sözlərindən fərqləndirmək çətindir. Orfoqrafik və orfoepik
qanunauyğunluqların təsiri ilə dəyişmiş bu sözlər Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin əsas hissəsinə
daxil olmuşdur. Müasir ədəbi dilimizdə də fəal işlənmə xüsusiyyətinə malik olan bu cür ərəb-fars mənşəli
sözlərdən 20-ci illərin ədəbi dilində geniş şəkildə istifadə edilmişdir. Məmnuniyyət, xalq, əlifba, qəbul,
mədəni, inkişaf, dövr, vahid, təsərrüfat, qərar, məqsəd, istehsal, əlaqə, cəlb, ziyalı, çəmi, idarə, azad, sərf
və s. belə sözlərdəndir.
b) ikinci qrup leksik vahidlər müasir ədəbi dilimiz üçün məqbul olmayan, mənaca daha anlaşıqlı
qarşılıqları ilə əvəz edilməsi mümkün olan, ərəb və fars dillərindən hazır şəkildə alınıb işlədilən sözlərdən
ibarətdir. Bu tipli sözlər 20-ci illərdə daha geniş işlənmişdir. Buraya, əsas etibarilə, aşağıdakı leksiksemantik söz qrupları daxildir.
30-cu illər Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafının əsl canlanma dövrü kimi
qiymətləndirilə bilər. Bu dövrdə artıq lüzumsuz ərəb-fars, türk elementlərinin aradan çıxmasında daha
güclü bir meyil müşahidə olunur, ictimai həyatda baş verən çox böyük siyasi hadisə və irəliləyişlərlə
əlaqədar Azərbaycan dilinin daxili imkanları hesabına yeni söz və söz birləşmələri meydana gəlir. Ədəbi
dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində rus dilindən alınmış sözlərin rolu getdikcə artır. Bununla yanaşı,
zəif olsa da, hələlik ədəbi dildə bəzi lüzumsuz ərəb-fars mənşəli elementlərə təsadüf edilir. Yeni ictimaisiyasi hadisələrlə bağlı anlayışları ifadə etmək üçün rus dilindən alınmış bir sıra terminoloji sözlər
işlədilir ki, bunlar da sonralar daha müvafiq qarşılıqları ilə əvəz olundu.
30-cu illərdə Azərbaycan ədəbi dilində baş verən inkişaf xüsusiyyətlərini ətraflı xarakterizə edərək
Ə.Dəmirçizadə həmin dövrdə roman dilinin inkişaf etdiyini, müxtəlif sahələrə aid lüğətlər hazırlandığını,
Azərbaycan dilinin ümumxalq dili və yazılı dil əsasında yenidən qurularaq müasir tələblərə müvafiq halda
inkişaf etməyə başladığını göstərir (14, s. 44.). Bütün bunlarla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, 30-cu
illərdə xalq dilinin imkanlarından hələ də kifayət qədər istifadə olunmurdu; görkəmli türkoloq
A.N.Samoyloviç 1936-cı ildə belə bir sual verirdi: «Azərbaycan dilində ulduz və bürc adları seçilərkən
çox da uzaq olmayan keçmişdə ulduzlar və bürclər əmək təqvimində görkəmli yer tutan əkinçilərdən və
maldarlardan ibarət geniş zəhmətkeş xalq kütlələrinin nücum elminə aid terminologiyası nə dərəcədə
nəzərə alınmışdır?» (26, s. 9) bu sual astronomiyaya dair terminoloji leksikanın lüğətlərdəki ifadəsinin
yarıtmaz halda olduğunu göstərirdi və məsələ burasında idi ki, təkcə astronomiya terminləri deyil, kənd
təsərrüfatının, sənətkarlığın müxtəlif sahələrinə aid terminlər də 30-cu illərdə xalq dilindən bəzən lazımi
effekti ilə toplanmırdı. Dövrün xarakterini çatışmazlıqlarla yanaşı, bunun aradan qaldırılmasına elmi
mövqelərdən yönəlmiş cəhdlər də eyni dərəcədə müəyyən edir.
40-80-ci illərdə lüğət tərkibinin inkişafı. 1940-1980-ci illər mərhələsi Azərbaycan ədəbi dilinin
həqiqi mənada çiçəklənmə dövrünü təşkil edir. Ədəbi dilin inkişaf prosesi gücləndikcə lüğət tərkibinin
zənginləşməsi üçün daha real imkanlar yaranan bu mərhələdə dildaxili qanunların çəkisi də artmağa
başlayır. Bu mərhələnin ən səciyyəvi xüsusiyyətləri söz yaradıcılığı imkanlarının artması ilə birlikdə
ədəbi dilin terminoloji potensialının rus dili alınmaları hesabına zənginləşməsindən ibarətdir. Bu
mərhələdə, xüsusən mərhələnin ilk dövrlərində ədəbi dildə işlənmiş, lakin ümumxalq malı ola bilməyən
bir sıra rus sözlərinin potensialı azalmış, daha məqbul və ümumişlək ərəb-fars mənşəli sözlər yenidən
ədəbi dilə qaytarılmışdır (13, s.154).
40-50-ci illərdə Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibində stilistik diferensiasiyanın artması onunla
nəticələnir ki, leksik proseslərin bu və ya digər funksional üslub üçün avtonomiyası müəyyənləşir; hər bir
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üslubun öz kontekstində öz tipologiyasına uyğun axtarışlar gedir və bu cür diferensiallıq lüğət tərkibinin
ümumi mənzərəsinə təsir edir.
Azərbaycan ədəbi dilinə rus dilindən daxil olan bir sıra sözlərin sonradan ərəb-fars mənşəli sözlərlə
əvəz edilməsi meyili ilə əlaqədar 50-ci illərin sonlarında bu cür 160 sözlərin işlədilmə potensialının
artması müşahidə olunur. İkinci mərhələdə yenidən həyata qaytarılan ərəb-fars sözlərinin içərisində
elələri də vardır ki, onlar əslində ifadə və məna cəhətdən 1920-30-cu illərdə işlədilən və ədəbi dildə özünə
yer tuta bilməyən ərəb-fars sözlərindən fərqlənmirdi. Təsadüfi deyildir ki, belə sözlər də sonradan ədəbi
dildə nüfuz qazana bilməmiş və öz işləklik fəaliyyətini itirmişdir.
Lüğət tərkibinin inkişafı 60-80-ci illərdə elə keyfiyyətə malikdir ki, bu keyfiyyəti qeyd edilən
yarımmərhələni nəinki 40-80-ci illəri əhatə edən ikinci mərhələdə, həmçinin bütövlükdə sovet dövrü
kontekstində fərqləndirir. Bu keyfiyyət ondan ibarətdir ki, bu dövrdə lüğət tərkibinin daxili imkanlar
hesabına inkişafı ilə başqa dillər hesabına inkişafı arasında mütənasiblik qüvvətlənir və keyfiyyət həddinə
çatır, odur ki, 60-80-ci illərdə lüğət tərkibi funksional mövqedən izah və şərh olunmağı tələb edir;
prinsiplər dəyişir, yəni daha biz yarımmərhələni müxtəlif mənbələrə münasibətinə görə deyil,
iqtisaditəsərrüfat, ictimai-siyasi, mənəvi-mədəni sahələr üzrə (diferensial şəkildə) nəzərdən keçiririk,
çünki mənbələrə münasibətdəki psixoloji fərqlərin aradan qalxdığı hiss olunur, neytrallaşma prosesi gedir.
Bu dövrdə lüğət tərkibindəki mütəhərriklik aradan qalxır. Aydındır ki, ədəbi dilin lüğət tərkibində söz
laylarının tez-tez dəyişməsi dilin zənginləşməsinə mütərəqqi təsir göstərə bilməz, hər şeydən əvvəl, bu
proses ünsiyyətin yaxşılaşmasına mənfi təsir göstərir. Belə ki, tez-tez dəyişən vahidlər dərhal hamı
tərəfindən qavranıla bilmir; yeni sözlərin bir çoxları isə, ümumiyyətlə, ünsiyyətə daxil ola bilmir, deməli,
əslində yaşamaq hüququna malik olmur və bu əsasda ədəbi dilin şifahi və yazılı qolları arasında uçurum
yaranmış olur. İkinci tərəfdən isə, dilin lüğət tərkibinin tez-tez dəyişmələrə məruz qalması lüğətlərin
tərtibində çətinlik və dolaşıqlıq yaradır. Ona görə də dilin lüğət tərkibində yeniləşmə prosesi özü də
müəyyən qanunauyğunluqlara tabe edilməli, bu sahədə müəyyən tələblər gözlənilməlidir.
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MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ DİLİN LÜĞƏT TƏRKİBİNİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİ
Məmmədova S.Y.
AMEA İ.NƏSİMİ adına Dilçilik İnstitutu
sevinc-memmedova-65@mail.ru
Açar sözlər: müstəqillik illəri, mətbuat, Azərbaycan dili, lüğət tərkibi, söz yaradıcılığı, özləşmə
prosesi, normalaşma prosesi, unifikasiya
Müstəqilliyin bərpası Azərbaycan dilinin inkişafında yeni dönüş nöqtəsi oldu. Bu müstəqillik
dövrü Azərbaycan dili üçün yeni bir tarix açdı. Ölkəmiz öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövlət dili
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu.
“XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində baş verən dəyişmələr, beynəlxalq həyatdakı yeniləşmə
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə əsaslı təsir göstərmişdir. Dövlətçiliyin yaranması, əvvəlki sosial,
iqtisadi, siyasi və mənəvi əsaslarda baş verən dəyişmələr dilin luğət tərkibinin inkişafının yeni
mərhələsini açdı. Dilə gətirilən yeni sözlərin, dildə olan sözlərin yeni mənalarının yaranması, eləcə də
başqa dillərdən yeni sözlərin alınması prosesi sürətləndi”.[8, s.37]
Müstəqillik illərində Azərbaycan mətbuatı dilimizin funksional inkişafına, əsasən də lüğət tərkibinin zənginləşməsinə güclü təsir göstərdi.
Bu dövr iqtisadi-sosial inkişaf, ictimai-siyasi və milli oyanış, elmi-texniki tərəqqi mətbuat dilində həm
kəmiyyət, həm də keyfiyyət dəyişiklikləri əmələ gətirmişdir. Bu dəyişiklik söz yaradıcılığı və sözalma prosesində daha aydın müşahidə edilir. Söz yaradıcılığı daim inkişafda olan linqvistik hadisə kimi dilin bütün səviyyələri ilə sıx şəkildə bağlıdır.
Müstəqillik illərinin qəzetlərində gedən dil prosesləri, xüsusən də söz yaradıcılığı məsələləri öyrənilərkən, söz yaradıcılığının leksik, morfoloji və sintaktik paradiqmaları üzə çıxır. Bu dövrün qəzet dilində yeni sözlərin struktur-semantik modelləri (ilkin və törəmə modellər) müəyyənləşir, söz yaradıcılığında özləşmə prosesinin üç mənbə əsasında (qədim Azərbaycan sözlərinin fəallaşdırılması; dialekt sözlərinin ədəbi dilə, qəzet dilinə gətirilməsi; mövcud sözdüzəltmə modelləri əsasında yeni söz yaratma) baş
verdiyi həmin dövrün qəzet dili üçün səciyyəvi hal kimi özünü göstərir. Bu dövrün qəzet dilində özləşmə
prosesi yeni leksik normalaşma meyli kimi təsdiqlənmişdir. Qəzet dilinin lüğət tərkibində ciddi və əsaslı dəyişikliklərin baş verdiyi, leksik-morfoloji sintaktik normaların inkişaf etdiyi, terminologiyada isə unifiksiyanın sistem şəklinə düşdüyü müəyyənləşir. Yeni dövrün qəzet dilində söz yaradıcılığı prosesi dilimizin sabitləşmiş qayda-qanunlarına, lüğət tərkibinin təbiətinə əsasən reallaşır.
Söz yaradıcılığı prosesi bu və ya digər dərəcədə dilin butun səviyyələri ilə sıx şəkildə bağlıdır. Söz
yaradıcılığı dilin daxili struktur qanunları ilə tənzimlənir. V.V.Vinoqradov yazır ki, «dilin daxili inkişaf
qanunları söz yaradıcılığı çərçivəsində fəaliyyət göstərir» (11, c.10).
Bu proses dilin lüğət tərkibinin genişlənməsi və zənginləşməsi ilə də bağlıdır. «Söz yaradıcılığı
sözlərin strukturu və onların əmələ gəlmə qayda və üsulları barədə təlimdir. Burada dilin daxili inkişaf
qanunauyğunluqları əyani şəkildə nümayiş etdirilir» (2, s.278).
Bu prosesin bir qolu olan «termin yaradıcılığı dil faktı olsa da, həqiqətən hadisə kimi xalqın əqli-zehni və
təcrübi fəaliyyətinin bütün sahələri ilə bağlanan mühüm mədəniyyət məsələsidir.» (4, s.171).
Yeni yaranan hər bir söz və ya termin müxtəlif dövrlərin, mərhələlərin məhsuludur. Hər bir dövrü
səciyyələndirən əsas cəhətlər ictimai-siyasi hadisələr, həmçinin anlayış və məfhumlar olur. Bu anlayış
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və məfhumları adlandırmaq, ifadə etmək üçün yeni sözlər və birləşmələr formalaşır, öz dövrünün mühüm cəhətlərini əks etdirir.
Yeni yaranan söz, hər şeydən əvvəl, dövri mətduatda işıq üzü görür və cəmiyyətin ictimai-siyasi,
mənəvi həyatında mühüm rol oynayır. Hər yeni formalaşan söz, termin cəmiyyətin ehtiyacını ödəyir.
Əsas kütləvi təbliğat vasitələrindən olan mətbuat ədəbi dilin üslublarının diferensiallaşmasında,
qrammatik normalaşmada, lüğət tərkibinin, xüsusilə terminoloji vasitələrin zənginləşməsində böyük rol
oynayır.
Müstəqillik illərində meydana çıxmış yeni sözlər cəmiyyətin indiki həyatına dair anlayışları,
ictimai-siyasi reallıqları daha dolğun əks etdirir. Dildə yeni sözlər əsasən beynəlxalq əlaqələrin inkişafı,
müxtəlif qurumların, təşkilatların yaranması ilə meydana çıxır. Mətbuat kütləvi informasiya vasitələrinin
çevik növlərindən olduğu üçün yeni sözlər ümumxalq səciyyəsi qazana bilir. Yəni mətbuat dilindəki
neologizmlər ümumxalq dilində işlənməyə meyllidir. Məsələn, önəm, şəcərə, ünsür, sayğı, öncə, region,
zəvvar, özəl, tendensiya, infrastruktur, kommersiya, investisiya, anbisiya, birja, aksiya, lider, təsərrüfat
hesabı, yenidənqurma, lider, ümummilli, status, milli istiqlal, azadlıq carçısı, suverenlik, sertifikat,
depozit, mal dövriyyəsi, menecer, bilgi, gündəm, ilişki, sonuc, say, açıqlama, qurum, öndər, çalar, sayğac,
dəstək, soydaş və s.
Dilimizdə yeni birləşmələr müasir dövrlə əlaqədar olaraq əmələ gəlir. Məsələn, Bu təcrübədən
pilot layihədə istifadə olunur. (“Respublika” qəz. 21.06.14; Azercell “Asan İmza” xidmətində təqdim
endirim kompaniyasının vaxtını uzatdı. (“Respublika”qəz. 21.06.14); Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzi yaradıldı. (“Respublika” qəz. 21.06.14): Virtual flaşmob başladı- Sən də qoşul.(“Qafqazinfo.az
27.10.14)
Yeni sözlər – neologizmlər dilin leksik-terminoloji tərkibini zənginləşdirən mühüm
vasitələrdəndir. Lakin onların hamısı eyni dərəcədə dilin lüğət tərkibində sabitləşmir. Yeni yaranan, yeni
anlayışları ifadə edən sözlər öz işlənmə intensivliyinə görə müəyyən müddətdən sonra dilin lüğət
tərkibinə daxil olur və neologizmlikdən çıxır. Eldar Mahmudovun çetesi dağılır. (“Milli.az 26.10.15,
09.25):
O,
futbol
hakimi,
FİFA
referisidir.
Konsertin
piar
meneceri
Türkan
Məmmədlidir.(“Qafqazinfo.az 13.08.15,
21.30) Transparan geyimi İvana Sərti pis vəziyyətə
qoydu.(“Mətbuat.az 20.12.2015, 13.15):
Əsas kütləvi təbliğat vasitələrindən olan mətbuat ədəbi dilin üslublarının diferensiallaşmasında,
qrammatik normalaşmada, lüğət tərkibinin, xüsusilə terminoloji vasitələrin zənginləşməsində böyük rol
oynayır. Həyatda baş verən ən mühüm ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı olan sözlər, yeni ifadə formaları
qəzet dili vasitəsilə daha tez kütləviləşir (3, s.11-12).
Qəzet dili ancaq ədəbi nitq nümunəsi olmaqla qalmır, o, eyni zamanda ədəbi dilin kütləvi şəkildə
yayılması funksiyasını yerinə yetirir...
Qəzet dili, ümumiyyətlə, yeni terminlərin, metaforaların, xalq dili ifadələrinin, üslubi neologizmlərin, dialektizmlərin, arxaizmlərin, tarixizmlərin və s. işlədilməsi baxımından ədəbi dilin inkişafında mühüm rol oynayır (1, s.114).
Dövri mətbuat həyatın müxtəlif sahələrini əks etdirən əşya və hadisələrin yeni sözlərlə adlandırılmasını göstərən ən kütləvi kommunikasiya vasitələrindən biridir (2, s.159).
Söz yaradıcılığı prosesində mətbuat iki istiqamətdə iş görür: a/söz-termin yaradır və b/digər dillərdən söz-termin alıb işlədir. Mətbuat bəzən bununla kifayətlənmir. Yeni sözlərin, terminlərin semantikasını da açır. Bu baxımdan mətbuatın gördüyü sinkretik fəaliyyət əvəzsizdir. Bu cəhətləri nəzərə alan
T.Hacıyev göstərir ki, qəzet terminlərin izahını da verir: Həm lüğətçi /leksikoqraf/ kimi mənanı aydınlaşdırır. Həm də publisist iş görərək termini nitq aktında leksik vahid kimi gerçəkləşdirir (3, s.174).
Qəzet, hər şeydən əvvəl, ictimai-siyasi həyatın aynasıdır. Qəzet xalqın həyatı ilə sıx şəkildə bağlıdır. Xalqın mənəvi təlabatının ifadəsinə çevrilmiş hər söz müəyyən tarixi dövrdə formalaşmış, zaman
keçdikcə köhnəlmiş və yenisi ilə əvəzlənmişdir. Bu prosesi, ən əvvəl, dövrün mətbuat dili müəyyənləşdirir.
Qəzet dilində söz ictimai xarakter daşıyır, onun ictimai xarakteri bir tərəfdən ondan irəli gəlir ki,
həmin söz təkcə müəllifin deyil, habelə redaksiyanın da sözüdür, digər tərəfdən müştərək-müəllif-redaksiya sözüdür (6, s.3).
İ.O.Məmmədovun fikrincə, mətbuat dili ilk yazılı mənbə kimi texniki, elmi və ictimai tərəqqi ilə
əlaqədar yaranan yeni sözləri qeydə alır, oxucular arasında yayır və ədəbi dilə gətirir, həmçinin Azərbaycan dilinin öz daxili imkanları hesabına da ədəbi dilimizin lüğət tərkibini zənginləşdirir (7, s.3).
Mətbuat, xüsusilə onun aparıcı qollarından biri olan qəzet ədəbi dilin zənginləşməsi prosesinə təkan verən güclü vasitədir. Çünki dildə yaranan yeni sözlər, terminlər çox zaman məhz qəzet səhifələrində
özünə yer tapır və geniş xalq kütlələri tərəfindən qəbul edildikdən, məqbul sayıldıqdan sonra ədəbi dilin
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lüğət tərkibinə daxil olur. Məsələyə bu baxımdan yanaşıldıqda dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində
mətbuatın böyük xidməti aydınlaşmış olur. Mətbuat vasitəsilə dilin zənginləşməsi həm müxtəlif münasibətlərlə yaranan yeni söz və terminlər, ifadələr hesabına, həm də dildə olan bəzi sözlərin yeni məna kəsb
etməsi yolu ilə gəlir.
Söz yaradıcılığı dilin struktur inkaşafının mühüm sahəsidir. Söz yaradıcılığı sözün kökündə və əsasında yeni modellərin struktur-semantik cəhətdən formalaşmasıdır.
Sözlərin formalaşması xalqın təşəkkülü və inkişafı tarixi ilə bağlıdır. Dilin bütün dövrlərində sözlər
yaradılmış və düz xətt boyunca inkişaf etmişdir. Dilə hazır modellər şəklində daxil olan söz, sonradan yeni «dona» düşmüş, yeni keyfiyyət qazanmışdır.
Söz yaradıcılığı real həqiqətlə, həyatın özü ilə müəyyənləşir, həmçinin inkişafın daxili qanunları ilə
dəyişir. Hər yeni yaranan söz semantik əlaqələrin rəngarəngliyini özündə gizlədir.
Söz yaradıcılığı dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən başlıca proseslərdəndir. «Söz yaradıcılığı dilin
söz ehtiyatının zənginləşməsində əsas mənbədir. Söz tərkibinin mənası sözün mənasının dərk edilməsini
və qavranılmasını asanlaşdırır. Şəkilçilərin mənasını müəyyən etmək bacarığı real və potensial söz ehtiyatının artırılmasına imkan yaradır»(10, s.3).
Dildə söz yaradıcılığının öyrənilməsi bir neçə cəhətdən xüsusi elmi və əməli əhəmiyyətə malikdir. Həmin prosesin tədqiqinin əhəmiyyətini A.Qurbanov aşağıdakı kimi səciyyələndirir:
a/ Sözyaratma qanunauyğunluqlarının açılması hər bir morfoloji vahidin əlamətlərinin dərindən
mənimsənilməsinə kömək edir.
b/ Hər bir derivatoloji tədqiqat dilin leksik-semantik sisteminin inkişaf qanunlarını daha aydın aşkar etməyə imkan yaradır.
v/ Derivatoloji axtarışların nəticələri dilin frazeoloji materiallarının təhlil və tədqiqinə, onun elmi
şərhinə geniş imkan yaradır.
q/ Sözyaratma hadisəsinin öyrənilməsi, həmçinin bütün elm sahələrinə dair müxtəlif terminlərin yaradılmasına kömək edir (9, s.395).
Söz yaradıcılığının müəyyən hissəsini termin yaradıcılığı təşkil edir. Bunlar bir-birindən ayrılmazdır. Lakin söz yaradıcılığı prosesi ilə termin yaradıcılığı proesisi fərqlənir. Termin prosesi şüurlu prosesdir. Bu prosesin yaradıcılığı olan terminologi vahidlər standart modellərdən qurulur.
Son illər Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində ciddi dəyişikliklər baş vermiş, nəticədə dilimizin leksik normaları daha da möhkəmlənmiş, sabitləşmiş, terminologiyada normalaşma və unifikasiya sistem
şəklinə düşmüş, aydın seçilən yeni leksik normalaşma meylləri yaranmışdır. Bu deyilənləri izləmək, həmin leksik prosesləri daha dərindən öyrənmək dilçiliyimizin aktual məsələlərindən biri kimi diqqəti cəlb
edir. Həmin leksik normalaşma meyllərini ümumi şəkildə belə səciyyələrdirmək olar:
Leksik normalar dilin qrammatik normalarına nisbətən daha dəyişkən olur. 80-cı illərdə özləşmə
prosesi yeni leksik normalaşma meyli kimi təsdiq edildi. İndi artıq dilimizin bütün üslublarında mənbəməxəz, məcmuə, nümunə, tədqiqat, tədqiqatçı, əsr, məna, məlum, ifadə, forma, nöqteyi-nəzər, müvəffəqiyyət, müvafiq və s. ərəb-fars mənşəli sözlərin əvəzinə, uyğun olaraq, qaynaq, toplu, örnək, araşdırma,
araşdırıcı, yüzillik, anlam, bəlli, deyim, biçim, baxım, uğur, uyar sözlərinin işlənməsi artıq tam normalaşmaq üzrədir.
Bu normalaşma prosesi hazırda inanış /vəkalətnamə/, dinləyici /müdavim/, dincəliş /məzuniyyət/,
soraq /məlumat/, birbaşa /müstəqim/, tutalqa /sübut/ və s. tipli sözlərdə də müşahidə olunur. Doğrudur,
göstərilən sözlərin hamısının dilimizdə işlənmə tezliyi eyni olmasa da, lüğət tərkibində həmin normalaşma prosesi artıq sabitləşməkdədir. Həmin inkişaf meyli lüğət tərkibinin istiqamətlərindən biri kimi özünü
göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində baş verən özləşmə prosesinin mənbələri və sözdüzəltmə modelləri özünün sistemli linqvistik həllini almamışdır.
Müasir Azərbaycan dilinin luğət tərkibinin ən dinamik hissəsi olan terminologiyada son illər normalaşma və unifikasiya sahəsində də yeni meyllər müşahidə olunur. Mətbuatımızın dilində Azərbaycan
dilinin öz daxili imkanları hesabına yaradılan terminlərin sayca artması yeni normalaşma meyllərindən biri kimi diqqəti cəlb edir: məsələn, əyləc-tormoz, dinləyici-müdavim, yığıcı-mürəttib, yollayış-putyovka
və s.
Söz yaradıcılığı hər bir dilin ifadə imkanlarını zənginləşdirir. Söz-termin yaradıcılığı normaları müəyyən terminlərə əsaslanmalıdır. Yəni yeni yaranan terminlər struktur-semantik cəhətdən dilin daxili qanunlarına uyğun olmalıdır, məna uyğunluğu yaradılmalı, məna təkrarına yol verməməlidir; struktur modellərdə kənaraçıxmalar müşahidə edilməlidir.
Normalaşma sahəsində yeni meyllərdən biri əvəzolma prosesində ən çox ümumdil söz yaradıcılığı
qanunlarına uyğun gəldiyinə görə mənimsənilir. Qəzet dilində belə modellər, yəni terminoloji sözyaratma
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normalarına uyğun gələn terminlər geniş şəkildə işlənir. Bunlar morfoloji və sintaktik yolla əmələ gəlir.
Məsələn, durğunluq, müstəqillik, suverenlik, yanacaqdoldurma, teleyaradıcı, kömrükçü, siyasətçi və s.
Norma terminologiyanın obyektiv vəziyyəti ilə dəyişən, hərəkətdə olan tarixi kateqoriyadır. Qrammatik quruluşun dəyişməsi, lüğət tərkibinin inkişafı ilə bağlı olaraq geniş imkanlar qazana bilir.
Son illərdə Azərbaycan terminologiyasının inkişafında və normalaşmasında mətbuatın mühüm rolu
vardır. Termin yaradıcılığında üç norma məqbul hesab edilir: fonetik-orfoepik norma, morfoloji norma,
sintaktik norma.
Fonetik-orfoepik norma əsasında dilimizə keçən terminlərin söz sonu terminyaratma elementləri
müvafiq olaraq normalaşır. Məsələn, informasia-informasiya, aqitasia-aqitasiya, kinomatoqrafia-kinomatoqrafiya və s. Burada özgə dil vahidlərinin fonetik qabığında heç bir dəyişiklik edilmədən olduğu kimiməna planı da daxil olmaqla alınır. Dilçilik ədəbiyyatında buna ksenomaniya deyilir.
Morfoloji normanın xüsusiyyətləri məhz orfoqrafik cəhətlə əlaqədardır.
Müstəqillik illərində qəzet dilində dilimizin vahid nümunəvi normalarına uyğunlaşan rus dilindən
alınan terminlər cüzi dəyişikliklə işlədilməyə başladı. Məsələn, bödjet-büdcə, peressovka-presləmə, planirovka-planlaşdırma.
Rus dilindən və rus dili vasitəsilə Azərbaycan mətbuatının dilinə keçən Avropa mənşəli terminlər
fonetik-qrafik və orfoqrafik cəhətdən unifikasiya olunur.
1. Fonetik cəhətdən unifikasiya.
Bu prinsipə görə rus dilində olan bir sıra səslər Azərbaycan dilindəki səslərlə unifikasiya olunur.
Qəzet dilində bu prinsipə görə uyğunlaşan aşağıdakı terminlər işlədilir: kooperasiya/kooperasia/, sosial/sosial/, sürpriz/sörpriz/ və s.
2. Qrafik cəhətdən unifikasiya.
Bu prinsipə görə g-e, i-y səslərinin unifikasiyası müşahidə olunur. Məsələn, ekspozisiya/ekspozisia/,
konveyer/konveier/.
3. Orfoqrafik cəhətdən unifikasiya.
Bu prinsipə görə rus dilinə məxsus qoşa samitli sözlər Azərbaycan dilinə tək samit şəklində unifikasiya olunur. Məsələn, panoram/panoramma/, proqram/proqramma/, ekspres /ekspress/, aparat/apparat/,
kompromis/kompromiss/, konqresmen/konqressmen/.
Göründüyü kimi, termin yaradarkən unifikasiya şərtlərinə əməl etmək lazımdır. Bu şərtlərə, ilk
növbədə, qəzet riayət etməlidir.
“Alınma söz dilimizin orfoepik normalarına tabe olur, ona uyğunlaşır. Məsələn, vaxtilə ərəb-fars
dilindən keçən qolustan-gülüstan, adəm-adam, faidə-fayda, qaidə-qayda kimi tələffüz olunur. Bu gün
dilimizə ingilis dilindən keşən proektor-proyektor, proeksiya-proyeksiya, praqramist-proqramist kimi
deyilir.” [ 10, s.47 ].
Müstəqillik illərində qəzet dilində qrammatik cəhətdən normalaşan alınma sözlər də çox işlənir.
Alınma sözlərdə qrammatik cəhətdən normalaşma Azərbaycan dilinin spesifik məna imkanları ilə tənzim
edilir. Buna görə də alınma sözlərdəki şəkilçilər üçün xüsusi ekvivalent mümkün deyildir. Əksinə, söz
olan dildəki müəyyən şəkilçi ilə məna qarşılığı yarada bilər.
Mətbuatımız dilimizin saflığının, təmizliyinin keşiyində daim dayanır, dilin lüğət tərkibinin
zənginləşməsində xüsusi rol oynayır.
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XINALIQ DİLİNDƏ İŞLƏNƏN FEİLLƏRİN ÖZÜNƏMƏXSUS XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Ağasiyeva M.S.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: Xınalıq dili, indiki zaman, keçmiş zaman, gələcək zaman
Xınalıq dili qədim dillərdən sayılır. Dilşünaslar bu dili tədqiq edib araşdırmağa çalışaraq
qrammatik quruluşu haqqında elmi əsərlər yazsalar da, onun hansı dil qrupuna mənsub olması uzun illər
mübahisələrə səbəb olmuşdur. Yunus Deşeriyev Xınalıq dilinin əsas tədqiqatçılarından saya bilər. 195054-cü illərdə Qubanın Xınalıq kəndində mühüm tədqiqatlar keçirilmiş və bunun nəticəsi olaraq, Yunus
Deşeriyev "Xınalıq dilinin qrammatikası" əsərini nəşr etdirmişdir. Onun əsərindən aydın olur ki, e.ə. III
minillikdə Qafqaz ərazisində vahid dil mövcud olsa da, illər keçdikcə bu dillər bölünmüş, ancaq Xınalıq
dili öz toxunulmazlığını qoruyub saxlaya bilmişdir.
Onu da qeyd edək ki, Xınalıq dilində dialekt və şivə yoxdur. Yeganə fərq kəndin müxtəlif
hissələrində şifahi danışıq dilində tələffüzün fərqli şəkildə olmasıdır.
Xınalıq dilinin rusca və ingiliscə lüğətləri nəşr olunmuşdur. Təəssüflər olsun ki, bu günədək
azərbaycanca - xınalıqca lüğət tərtib edilməmişdir.
Ümumiyyətlə, mürəkkəb morfoloji quruluşa malik olan Xınalıq dili Azərbaycan dilindən tamamilə
fərqlənir. Tədqiqat obyektimiz Azərbaycan dili ilə müqayisədə Xınalıq dilində işlədilən feillərin
özünəməxsus xüsusiyyətləridir.
Xınalıqda yaşayıb yaradan şair, müəllim Rəhim Alxas bu kəndin dilini araşdıraraq
aydınlaşdırmışdır ki, feillər həm cins kateqoriyasına görə, həm də subyektə görə fərqli şəkildə olur.
Məsələn, göndərmək feilini nəzərdən keçirək:
göndərmək – larkirval (məsdər forması)
göndərmək (yan tərəfə, qadın cinsi) – larskirval
göndərmək (yan tərəfə, kişi cinsi) – larkirval
göndərmək (yuxarı, qadın cinsi) – arskirval
göndərmək (yuxarı, kişi cinsi) – alkirval
göndərmək (aşağı, qadın cinsi) – zarskirval
göndərmək (aşağı, kişi cinsi) – zarkirval
Buradan həm də aydın olur ki, hərəkətin istiqamətinə görə də hərəkət feilləri fərqlənir.
Məsələn, gəlir sözü istiqamətə əsasən müxtəlif tərzdə səslənir:
gəlmək – kokquval (məsdər forması)
Kiminsə gəldiyini xəbər vermək üçün bu sözlərdən istifadə olunur:
gəlir – alkquiqomə (yuxarıdan)
gəlir – qalkqomə (aşağıdan)
gəlir – talkquqomə (yandan)
Gələn şəxsi danışan adamın özü görürsə, aşağıdakı sözlərə müraciət edilir:
gəlir – aləmə (yuxarıdan)
gəlir – qaləmə (aşağıdan)
gəlir – taləmə (yandan)
Onu da əlavə edək ki, heyvana görə zaman şəkilçiləri də kişi cinsində olduğu kimidir. Məsələn: İt
gəlir – Pıxra qaləmə. (aşağıdan)
Qeyd etməliyik ki, bütün feillərdə zamana görə dəyişmə cinsə əsasən fərqli şəkildə olmur. Belə ki,
məsələn, getmək feilini götürək:
getmək – qkuival (məsdər forması)
gedir – qkuiqomə
gedir – zaqkuiqomə (aşağıya)
gedir – laqkuiqomə (yan tərəfə)
gedir – aqkuiqomə (yuxarı)
Həm kişi, həm də qadın cinsində getmək feili eyni formada olur.
Nümunələrdən aydın olur ki, Xınalıq dilində - val məsdər şəkilçisidir və Azərbaycan dilində incə
səslərin ahəngi olan feillərə -mək, qalın səslərin ahəngi olan feillərə -maq şəkilçisi artırılaraq feilin
məsdər forması düzəldildiyi halda Xınalıq dilində feillərin məsdər forması bir cür yazılır, yəni bir qayda
olaraq –val şəkilçisi ilə düzəlir. Bu forma digər zaman şəkilçilərinə də aid edilə bilər. Xınalıq dilində
indiki zaman -qomə, keçmiş zaman -şəmə, gələcək zaman -mə şəkilçisinin vasitəsi ilə düzəlir.
Keçmiş zamanda
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getdi - xişəmə (kişi cinsi)
getdi - tsixişəmə (qadın cinsi)
Gələcək zamanda
gedəcək – koqudmə (kişi cinsi)
gedəcək – koqkidəmə (qadın cinsi)
Məsdər
forması
Var olmaq –
atmə

I şəxsin təkində
Mən varam.
Zı atmə.
Zı atdudmə
(kişi c.)
Zı atdıdəmə
(qadın c.)

I şəxsin
cəmində
Biz varıq.
Yir atdıdurmə.

II şəxsin təkində
Sən varsan.
Vı atdudmə.
(kişi c.)
Vı atdıdəmə
(qadın c.)

II şəxsin
cəmində
Siz varsınız.
Zur atdıdurmə

III şəxsin təkində
O vardır.
Hu atdudmə (kişi c.)
Hə atdıdəmə
(qadın c.)

III şəxsin
cəmində
Onlar
vardırlar.
Hoz
atdıdurmə

Xınalıq dilində I, II, III şəxsin təkində feillər cinsə görə dəyişir, I, II, III şəxsin cəmində isə feillər
cinsə görə dəyişmir. Eyni zamanda, III şəxsin təkində mənsub şəxs kişi və qadın olmaqla da fərqlənir.
Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, rus və ingilis dilində olduğu kimi Xınalıq dilində də III şəxsin təki
cinsə görə dəyişir.
Azərbaycan dilində O (həm kişi, həm də qadın c.)
Xınalıq dilində O (kişi c.) – Hu; O (qadın c.) – Hə
Rus dilində O (kişi c.) – On; O (qadın c.) – Ona
İngilis dilində O (kişi c.) –He; O (qadın c.) – She
Xənalıq dilinin xüsusiyyətlərini araşdırmaqda məqsəd bu cür unikal, bənzərsiz dili qoruyub
saxlamaq və gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. Yer üzündən silinməkdə olan Xınalıq dilinin özünəməxsus
xüsusiyyətlərini tədqiq edib ictimaiyyətə çatdırmaq biz gənclərin üzərinə düşür.
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XV-XVI ƏSRLƏRDƏ - AZƏRBAYCAN İNTİBAHI DÖVRÜNDƏ LÜĞƏTÇİLİK
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XVI əsrdə-1731-ci ildə Dədə Şahidi Müğləvinin – “Töhfeyi-Şahidi” lüğəti, XVIII əsrdə "Töhfeyi-Vəhbi"
yazıldı. “Töhfeyi-Şahidi” mənzum sözlüklər - lüğətlər arasında daha çox üstünlük verilən əsərdir. O,
Türkiyədə 1848-1867-ci illərdə nəşr edilmişdir. Onun əsas məqsədi məsnəvidə keçən və anlaşılması çətin olan ifadə
və sözlərin başa düşülməsi üçündür. Bu lüğət sibyan məktəblərində təhsilə yeni başlayan uşaqlar üçün nəzərdə
tutulmuşdur və “Qurani-Kərim”də, Mövlananın əsərlərində, o cümlədən bədii əsərlərdəki çətin ifadə, söz və
cümlələri asanlıqla onlara başa salıb əzbərlətdirmək üçündür. Lüğətdə bu haqda belə deyilir: Yakìn bildim ki bir
nevreste maúsùm, Luğatler okıya veznile manzùm... Okıdım evvelä Tuhfe Hüsämı [1]. Lüğətdə söz və ifadələrin
fars-türk və türk-fars qarşılığı verilmişdir.
"Töhfeyi-Vəhbi" türk və farsca lüğətlər sırasında “Töhfeyi-Şahidi”dən sonra daha çox maraq göstərilən
mənbədir. Əsər Vəhbi Sünbülzadə tərəfindən 1798-ci ildə hazırlanmışdır.
XV-XVI əsrlər Azərbaycan xalqının siyasi, iqtisadi, mədəni həyatında yeni yüksəliş dövrüdür. Qədim
dövrlərdə olduğu kimi, orta əsrlərin bu bir əsrlik mərhələsində də Azərbaycan Yaxın və Orta Şərq xalqları tarixində
böyük rol oynamışdır. XV əsr Azərbaycan ərazisində iki böyük dövlətin yaranması ilə xarakterizə olunur, XV əsrin
əhatə etdiyi dövr Azərbaycan tarixində üç feodal dövlətin - Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Şirvanşahlar dövlətlərinin
fəaliyyətdə olmaları ilə səciyyələnir. XV əsrin 50-ci illərindən XVI əsrin əvvəllərinədək mövcud olmuş Azərbaycan
Ağqoyunlu dövləti Azərbaycanın siyasi, ictimai-iqtisadi, mədəni təkamülündə əsaslı dönüş mərhələsinin başlanğıc
məqamı kimi diqqəti cəlb edir.
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Xalqımızın tarixinin 1501-1736-cı illəri Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranması, bu dövlətin tədricən
imperiyaya çevrilməsi, tədrici tənəzzülü prosesləri ilə bağlıdır. XVI əsr Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi təkamülü
prosesində İntibah dövrü kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan (türk) dilinin rolunun əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi,
əski (antik) türk dəyərlərinin ədəbiyyatda, rəssamlıqda, incəsənətin bir çox sahələrində İntibah həmin yüzilliyin
diqqəti cəlb edən, fenomenal hadisəsi idi. Orta əsrlər ərzində Azərbaycan saysız-hesabsız dövlətlərarası
müharibələrin, daxili siyasi çəkişmələrin, ictimai-siyasi, dini-ideoloji hərəkatların, təbii miqrasiya proseslərinin,
müxtəlif dövlət rəhbərləri tərəfindən həyata keçirilmiş köçürmə siyasətinin və digər tarixi hadisələrin məkanı olmuş,
bu isə ölkənin ictimai-iqtisadi, siyasi, mədəni təkamülünə əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycan
daim qlobal və regional miqyasda baş vermiş önəmli hadisələrin mərkəzində olmuş, yaranmış bir çox dövlətlərin,
böyük əraziləri əhatə edən imperiyaların metropoliyası (mərkəzi ölkəsi) olmuş, böyük türk siyasi, mədəni ocağı kimi
tanınmışdır.
XV əsrdən etibarən Azərbaycan ədəbiyyatı, əsasən, doğma dildə inkişaf etməyə başladı. Azərbaycan
ədəbiyyatında XV yüzillik istər xronoloji, istərsə də sənətkarlıq cəhətdən Qazi-Nəsimi zirvələri ilə Xətai-Füzuli
zirvələri arasında keçid mərhələsidir. Bu dövrdə ölkə ərazisində müstəqil Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin
yaranması ədəbi həyatda da müəyyən canlanmaya, anadilli şeirin istər mövzu, istərsə də obraz baxımından
inkişafına səbəb olur.
Xəlili, Hamidi, Kişvəri, Həqiqi, Süruri, Şah Qasım Ənvar, Bədr Şirvani kimi sənətkarlar bu yüzilliyin ədəbi
mənzərəsini müəyyən edirdilər. Bu şairlər arasında Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşah Həqiqinin (hakimiyyət illəri:
1436-1467) adını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Sələfi Qazi Bürhanəddin kimi o da qanlı döyüşlər arasında fürsət
tapıb özü ilə gəzdirdyi qələm-davatı qılınc-qalxanla əvəz etmiş, gözəl bir divan bağlamağa nail olmuşdur. Qazi
Bürhanəddin kimi onun da taleyi faciəli olmuş, öz soydaşları olan türklər - Ağqoyunlu türk dövlətinin
nümayəndələri tərəfindən amansız döyüşlərdə qətlə yetirilmişdir.
XV yüzillik Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük nümayəndələrindən biri Nemətullah Kişvəridir.
Kişvəri, əsasən, Nəvai təsiri ilə lirik şeirlər yazmış, ancaq bu sahədə Azərbaycan poeziya məktəbinə məxsus orijinal
poetik üslub nümayiş etdirməyə nail olmuşdur. Xüsusən şeir dili sahəsində, orijinal poetik obrazlar işlətməkdə
Kişvəri Azərbaycan ədəbiyyatında unikal mövqe tutur. O, Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Yaqubun sarayında yaşamış,
kiçik müasiri, Ağqoyunlu sarayının məliküşşüərası Həbibi ilə tanış olmuşdur.
Həbibi, Şahi, Süruri kimi bu dövr şairlərinin yaradıcılığı Xətai və Füzuli poeziyasının formalaşmasında
münbit zəmin rolunu oynamışdır. Füzulinin özü Həbibi şeirindən təsirlənmiş və onun bədii təsvir vasitələri
baxımından gözəl bir qəzəlinə təxmis yazmışdır.

XV əsr Azərbaycan ədəbiyyatında bu zamana qədər başqa türk xalqlarının ədəbi dili ilə bir çox
cəhətdən müştərək olan Azərbaycan ədəbi dili öz fərqləndirici xüsusiyyətlərini əldə edir və XVI əsrdən
etibarən müstəqil bir ədəbiyyat kimi öz ənənələrini davam etdirməyə başlayır.
XII-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında Renessans ideyalarının Nizamidən sonrakı zirvəsi - Qərb
Şərqşünaslığında "qəlb şairi" kimi məşhur olan Məhəmməd Füzulidir. Lakin Füzuli sənəti boş yerdə yaranmamış,
onun formalaşmasına və bütün gözəlliyi ilə gözlər qarşısında canlanmasına bütöv bir zaman kəsiyi ərzində görkəmli
sənətkarlarımız yardım etmişlər. Bunların arasında Füzulinin böyük müasiri və müəyyən dərəcədə mesenatı, böyük
Azərbaycan dövlət xadimi və şairi Şah İsmayıl Xətainin xüsusi yeri vardır.
Şah İsmayıl Xətai Azərbaycanın ictimai-siyasi tarixində müstəsna rol oynamış bir sülalənin banisidir. Xətai
şair-hökmdar kimi öz sələfləri Qazi Bürhanəddin və Mirzə Cahanşah Həqiqinin poetik ənənələrini davam və inkişaf
etdirmiş, cəmi otuz altı illik qısa ömrü ərzində nəinki yeni bir möhtəşəm Azərbaycan dövlətini qurub genişləndirmiş,
həm də Azərbaycan ədəbiyyatının ana dilində inkişafında müstəsna rol oynamışdır. Xətainin böyük ədəbi irsi həm
lirik növün müxtəlif janrlarında, həm də məsnəvi-poema janrında yazılmış əsərləri əhatə etməkdədir.
Folklorun faydalı təsirindən bəhrələnən məşhur şairlərdən biri də Məhəmməd Əmani idi. O, XVI əsrin ikinci
yarısı - XVII əsrin əvvəllərində yaşamışdır. İngilis şərqşünası Ç.Riyo iddia edir ki, Əmani I Şah Təhmasib və I Şah
Abbas dövründə yaşamış, türk əmiri olmuş, Səfəvi sarayına yaxın şair kimi tanınmışdır [2, s. 282]
Məsihinin zəngin yaradıcılığından (100 min beytdən ibarət məsnəvi formasında şeirlər, üç poema) bizə yalnız
"Vərqa və Gülşa" poeması, cüzi miqdarda şeir gəlib çatmışdır. Məsihinin bu poeması forma, quruluş baxımından
"Leyli və Məcnun"u xatırladır. Lakin "Vərqa və Gülşa" əsəri baş verən hadisələrin daha dinamik səciyyədə olması
ilə fərqlənir. Bu poema Azərbaycan dilində, məsnəvi formasında yazılmış ən yaxşı romantik əsərlərdən biridir.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı öz əbədiyaşarılığını hər bir tarixi kəsimdə, hər bir mədəni-ictimai nəsil üçün
yeni rakursda təzahür etməsi ilə gerçəkləşdirir. Bu baxımdan hər bir keçid dövrünün formalaşdırdığı nəslin öz
Nizamisi, öz Füzulisi, öz Vaqifi olur və bunlar keçmiş nəsillərin gördüyü Nizamidən, Füzulidən, Vaqifdən fərqlənir;
yeni ədəbi-estetik, ictimai-ideoloji funksiyaların daşıyıcılarına çevrilir.
XIII-XIV əsrlərdən XIX əsrə kimi inkişaf yolu keçən Avropa dillərindən heç birində Azərbaycan dilində
olduğu kimi, əsrlər arasında bir-biri ilə bu qədər səsləşmə, bir-birinə bu qədər yaxınlıq yoxdur. Bu, dilimizin
keçmişindən müxtəlif əsrlərə aid misallardır. Bu yazılı nümunələr ədəbi dil faktı olmaq etibarilə, şübhəsiz, yaşayan,
var olan xalq dilinin üstündə durur. Deməli, Avropa dilçiliyinin “milli ədəbi dil” saydığı dil olmağa dilimiz
neçə əsr əvvəldən hazır olmuşdur. Ancaq Azərbaycan xalqının mövcud dilinin “milli ədəbi dil” kimi çıxış
etməsi üçün siyasi, mədəni, tarixi-ictimai şərait müəyyənləşməyibmiş. Bu şərait Azərbaycan tarixinin XVI əsrində
baş verir. Bu zaman obyektiv tarixi şərait yetişir, mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaranır, bu dövrdə həm də
subyektiv faktor meydana çıxır - mədəniyyətimizin tarixinə Füzuli dühası gəlir.
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Füzuli təkcə Azərbaycanda deyil, türk dilinin, xüsusən oğuz türkcəsinin anlaşıldığı böyük bir coğrafi-etnik
məkanda indiyə qədər də sevilə-sevilə oxunan sənətkarlardan biridir. “Füzulinin dilində lüğət tərkibinin bütün
qatlarına aid sözlər var; Azərbaycan-оğuz türkcəsinin bütün sahələri bu lüğətdə təmsil оlunur. Füzulinin dili lüğət
kitabına bənzəyir: burada hər şey var - kübar leksikasından tutmuş məişət dilinin adi sözlərinə qədər zəngin, bir az
da mübaliğə ilə, intəhasız lüğət əhatə оlunur” [3, s.4].
Bu əsrdə xalq yaradıcılığı, xüsusilə aşıq ədəbiyyatı yalnız xalq içərisində deyil, hətta sarayda da rəğbətlə
qarşılanırdı. Heca vəzni ilə yazılmış və "varsağı" adlanan şeirlər I Şah İsmayılın sarayında keçirilən ədəbi
məclislərdə bəyənilirdi.
XV əsrdən başlayaraq regionda keyfiyyətcə yeni türk dövlətlərinin sabitləşməsi prosesi təşəkkül tapdı. Türk
dilinə, türk ədəbi dilinə, tarixinə tələbatdan doğmuş maraq bir çox mədəni faktların yeniləşməsinə səbəb oldu.
Türk tarix ədəbiyyatının yaranması və onun sonrakı inkişafı zaman etibarilə türk dövlət birliklərinin meydana
gəlməsı və siyasi baxımdan sabitləşməsi, intellektual sahədə ümumtürk etnik özünüdərkinin, öz tarixi keçmişinə
kəskin maraq əlamətlərinin təzahürləri ilə üst-üstə düşür. Bütün bunlar artıq XV əsrdə qeyd edilə bilər. Bu dövr,
eyni zamanda, özünəməxsus türk tarixşünaslığının meydana gəlməsi, inkişafı dövrünə - XV əsrin II yarısına, XVI
əsrin əvvəlinə təsadüf edir. Azərbaycan dilinin, ədəbi dilinin inkişafına təkan vermək baxımından XVI əsrin
əvvəllərində yaranmış Səfəvilər dövlətinin rolu həlledici olmuşdur [4, s.188].
XVII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın siyasi həyatında xüsusilə nəzərə çarpan hadisə baş verməmişdir.
XVII əsrin əvvəllərində Şirvan şimaldan Rusiya dövləti ilə həmsərhəd idi. Məhz buna görə də bu dövrdən etibarən
Krım tatarlarının Dərbənd keçidi ilə Azərbaycana müdaxilələrinə son qoyuldu və Vl əsrin sonları XVII əsrin
əvvəllərindən başlayaraq Moskva dövlətinin Azərbaycana ticarət- iqtisadi müdaxiləsi gücləndi. Rus ekspansiyasının
həyata keçirilməsində Şirvana xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Mənbələr təsdiq edir ki, Azərbaycan-Rusiya ticarət
əlaqələri ziddiyyətli şəkildə inkişaf edirdi. Rus dövləti Azərbaycana ucuz xammal mənbəyi və əmtəələrin əlverişli
satış bazarı kimi yanaşır, digər dövlətlərin Azərbaycana ticarət müdaxiləsinə əngəl törədirdi.
Əsrin sonlarına doğru Səfəvi hökmdarı Moskva knyazlığının Osmanlı imperiyasına qarşı birgə çıxış etmək
təklifinə münasibətini bildirdi. Bu təklifin qəbul olunmamasını Səfəvilər dövlətinin hərbi potensialının zəifləməsi ilə
də izah etmək mümkündür. Moskva knyazı Xəzər dənizinə şərq ölkələrinə müdaxilə üçün mühüm vasitə kimi
yanaşırdı. Ruslar hər vasitə ilə Xəzər hövzəsində möhkəmlənməyə can atırdılar. Dağıstan ərazisinin hansı dövlətə
mənsub olması məsələsi də XVII əsrin ikinci yarısında Səfəvi-Rusiya münasibətlərində kəskin nəzərə çarpırdı. Yeni
XVIII əsrdə Rusiya hakim dairələri ölkənin iqtisadi inkişaf potensialına, artan hərbi qüdrətinə arxalanaraq dövlətin
sərhədlərini cənuba doğru xeyli genişləndirə bildilər. XVII əsrin ikinci yarısı Azərbaycan (habelə Yaxın və Orta şərq
ölkələri) üçün dərin durğunluqla səciyyəvi olmuşdur. Bu durğunluq prosesi ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrini
əhatə etmişdir.

XVI əsrin sonu və XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi-Osmanlı müharibələri xalqın mədəni inkişafı
prosesinə sarsıdıcı zərbə vurmuşdu. Bir çox məşhur Azərbaycan alimi əsir alınmış, İstanbula aparılmış,
bəziləri isə Qəzvinə və İsfahana köçürülmüşdü. Yalnız XVII əsrin ortalarında Azərbaycanda elm və
maarifin inkişafında müəyyən canlanma nəzərə çarpırdı. Bu dövrdə Mirzə Məhəmməd, Məczub Təbrizi,
Əliqulu Xalxali, Molla Vaqif Xalxali, Nəcibəddin Rza Təbrizi, uzun müddət ərzində Təbrizin Təriət
məhkəməsinə başçılıq etmiş Mövlana Rəcəbəli Vahid Təbrizi, Yusif Məhəmmədcan oğlu Qarabaği,
Hüseyn Xələf oğlu Təbrizi, Sadiq bəy Əfşar, Əlirza Təbrizi Səfəvi imperiyası ərazisində müxtəlif elm
sahələrinin inkişafında mühüm rol oynamışlar.
XVII əsrdə xalq arasında azadlığa və müstəqilliyə meyil artmaqda idi. Milli özünüidarə prosesi
güclənir, bu isə ədəbi prosesdə ədalət uğrunda mübarizə aparan, insani ləyaqət və məhəbbət naminə
özünü qurban etməyə hazır olan güclü, kamil qəhrəman surətlərinin yaradılmasında ifadəsini tapırdı.
Bu dövr Azərbaycan ədəbiyyatı yazılı poeziya ilə yanaşı, folklorun müxtəlif forma və janrlarının geniş
inkişafi ilə səciyyəvidir. Zülmə, məhrumiyyətlərə tab gətirən zəhmətkeş kütlələrin xeyirxah hissləri məhz folklor
əsərlərində özünün parlaq ifadəsini tapırdı. Səfəvi sülaləsinin hakimiyyətinin ilk dövründə, xüsusilə "Xətayi"
təxəllüsü ilə şeirlər yazmış I Şah İsmayılın hakimiyyəti illərində Azərbaycan dilində yazan aşıq və şairlər sarayın
himayəsindən bəhrələnirdilər.
XVII əsr ədəbiyyatı tarixində folklor və aşıq poeziyası sahəsində baş vermiş ümumi yüksəliş prosesi əsas
məqamlardan biri hesab edilməlidir. Əski dövrlərin ənənələrinə, xüsusilə XVI əsrin uğurlarına istinad edən
nəğməkarlar və təhkiyəçilər incəsənətin folklor növlərini inkişaf etdirirdilər. Dəyərli qəhrəmanlıq və məhəbbət
dastanlarının tam şəkildə təşəkkülü prosesi XVI əsrin sonu-XVII əsrin başlanğıcına təsadüf edir. Həcm və
əhəmiyyət baxımından "Koroğlu" dastanı xalq yaradıcılığının qüdrətli məhsuludur. Tarixçilərin verdiyi cüzi
məlumatlara əsasən qeyd etmək olar ki, bu dastan XVI əsrin son rübü -XVII əsrin başlanğıcında formalaşmışdır.
XVII əsrdə "Şah İsmayıl", "Aşıq Qərib", "Abbas və Gülgəz", "Əsli və Kərəm", "Novruz" kimi məşhur
dastanlar tam şəkildə formalaşdı. XVI-XVII əsrlər aşıq sənətinin yüksəliş dövrüdür. Aşıqların sənəti və hafizəsi
sayəsində folklor əsərləri ilkin gözəlliyini saxlamış, müasir zəmanəmizədək gəlib çatmışdır. Aşıqlar epik və lirik
əsərlərin yaradılması işində başlıca simalar olmuşlar (göstərilmiş bütün dastanlar aşıq yaradıcılığının məhsuludur).
Onlar əski zamanlardan etibarən böyük nüfuza malik idilər, lakin XVI-XVII əsrlərdə aşıq poeziyası geniş inkişaf
yoluna çıxmışdı. Xalq poeziyasının görkəmli nümayəndəsi olan Qurbanidən sonra XVII əsrdə Abbas Tufarqanlı,
Sarı Aşıq Abdulla daha çox tanınırdılar.
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MORFOLOJİ YOLLA DÜZƏLƏN ÜSLUBİ SİNONİMLƏR
Seyidəliyev N.F.
AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Açar sözlər: Azərbaycan dili, sinonim, üslubiyyat, morfoloji, şəkilçi, nümunələr
Üslubi sinonimlər nəinki adi kök formasında, hətta sözdüzəltmə şəkilçiləri vasitəsilə də əmələ gəlir
ki, bu da morfoloji yolla sinonimliyin yaranması hesab olunur. Bu qrupa aid olan sinonimlər nitq
hissələrindən isim, sifət və zərfin xüsusiyyətlərində özünü göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif
şəkilçilər sözdə üslubi-semantik mənalar yaradır.
Azərbaycan dilçiliyi ədəbiyyatında sözdüzəltmə nəticəsində əmələ gələn sinonimləri alimlərdən
B.Abdullayev (1) öz tədqiq etmişdir. O, sinonimlərin müxtəlif şəkilçilərdən düzəlməsindən bəhs edərək
göstərir ki, sözdüzəltmə nəticəsində əmələ gələn sinonimlərin müəyyən hissəsi sinonim sözlərə
müxtəlif şəkilçilər əlavə etməklə düzəldiyi halda, müəyyən hiss səsi də eyni bir sözə müxtəlif sinonim şəkilçilər əlavə etməklə düzəlir (1,79). Sonra alim haqlı olaraq sözdüzəltmə sinonimləri
müxtəlif köklü və eyniköklü olmaq iki yerə bölür (1,79). Lakin bütün bunlara baxmayaraq, əsərdə
sözdüzəltmə nəticəsində əmələ gələn sinonimlərin üslubi xüsusiyyətləri haqqında heç nə danışılmır.
Ümumiyyətlə, keçmiş sovet dilçiliyində bu sahə geniş tədqiq edilməmişdir. Sözdüzəltmə
nəticəsində əmələ gələn sinonimlər haqqında az da olsa sovet dilçi alimlərindən Z.Meskutov (2),
S.Abakulov və M.Solonino (3), R.P.Roqojnikova (4) öz tədqiqat əsərlərində danışırlar. Lakin
R.P.Roqojnikova müstəsna olmaqla, digər müəlliflər şəkilçilər vasitəsilə düzələn sinonimlərin üslubi
əhəmiyyətindən söz açmırlar. R.P.Roqojnikova eyni və müxtəlifköklü üslubi sinonimlərin necə
əmələ gəlməsi haqqında yazır: “Eyni və müxtəlifköklü sinonimlər bir cümlədə yaxud yaxın kontekstdə
eyni sözün təkrarından qaçmaq üçün işlənə bilər (4,161)
Müxtəlifköklü sözdüzəltmə sinonimlərinə nisbətən eyniköklü sözdüzəltmə sinonimləri
sözdüzəltmə sinonimlərin ən böyük sahəsini təşkil edərək daha geniş, daha çoxsahəlidir.
Eyniköklü sözdüzəltmə sinonimlər quruluşuna görə sadə, düzəltmə və mürəkkəb sözlərdən
düzələrək müxtəlif növlərdən ibarətdir: sadə və düzəltmə, sadə və mürəkkəb, düzəltmə və mürəkkəb.
Eyniköklü sözlər istər mətndə, istərsə də adi danışıqda konkretliyi tələb edir, hər hansı bir
konkret predmeti ifadə edir. Buna görə də belə sözləri digər kök sinonimləri hər vaxt dəyişdirə bilməz.
“Buna görə də eyniköklü sinonimlər hər hansı bir üslubi çalarlığı ifadə edir (4,161). R.P.Roqojnikova
buna belə bir misal da verir : Любит свою гармонь Павка. Вздохнут басы, и засыплет гармошkа лихую, заливистую (4,161).
Hər iki söz “ гармон” və “ гармошка” rus dilində danışıqda işlənir.
Rus dilində olduğu kimi Azərbaycan dilində də bu sözlər işlənir. Məsələn, “Küçədə evimizin
qarşısındakı quyuluqda gözəl şərqilər söylədilər, saz və qarmon çalınırdı” (Y.V.Çəmənzəminli);
“Qaqqıldaşıb gülənlər, qarmoşka çalıb oynayanlar, tar çalıb oxuyanlar bir – birinə qarışmışdı”
(M.Hüseyn).
Müasir Azərbaycan dilində sözdüzəltmə şəkilçilərlə əmələ gələn sinonimlər az deyildir. Bu
şəkilçilər B.Abdullayevin qeyd etdiyi kimi, həm əsl Azərbaycan dili şəkilçilərindən, həm də alınma
şəkilçilərdən (ərəb və fars dillərinin şəkilçiləri – N.S.) ibarətdir ( 1,86).
Eyniköklü sinonimlərin xidməti ondan ibarətdir ki, onlar həm cümlədə, həm də mətn daxilində
işlənərkən üslubi mənasını nəzərə çarpdırır. Məsələn, igid – qoçaq – qoç sinonim cərgədə sözü yalnız
mətndə üslubi çalarlıq yaradır. Bu bir çox yazıçılar tərəfindən az işlədilsə də, amma şifahi xalq
yaradıcılığından, xüsusilə də dastanlarda özünü büruzə verir. Müasir dil üçün “qoç” sözü arxaikləşmişdir.
Qoç Koroğlu, qoç Nəbi kimi işlənmələrdə bunun şahidi oluruq. Məsələn:
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Qoç Koroğlu çıxır düzə;
Baxmaram əlliyə, yüzə;
Mən dəlidən öyüd sizə;
Həddini aşmamaq gərək” (“Koroğlu” dastanı).
Qoy sənə desinlər ay qaçaq Nəbi;
Həcəri özündən ay qoçaq Nəbi (“Qaçaq Nəbi” dastanı).
Üslubi sinonimlər Azərbaycan dilində -cıq, - cik, - cuq,-cük; cığaz, - ciyəz, - cuğaz, - cüyəz; - ca,
cə şəkilçiləri ilə düzəlir ki, bunlar emosional məna bildirir. Buna görə də bu şəkilçilər bədii üslubda
geniş işlədilir, əzizləmə, kiçiltmə, oxşatma məzmununa və çalarlığına malik olur. Məsələn, ana ( n.)
– anacıq- anacığaz; bacı ( n.) – bacıcıq – bacıcığaz; balaca (n.) – balacacıq – kiçicik; qız (n.) – qızcığaz
- qızcıq; quzu (n.) – quzucuq; quş ( n.) – quşcuğaz – quşcuq; oğlan (n.) – oğlancığaz; uşaq ( n.) –
uşaqcığaz ; körpə (n.) – körpəcik – körpəcə; ev ( n.) – evcik – evciyəz; xırda ( n.) – xırdaca və s.
Bu sözlərin bəzilərinə ədiblərimizin əsərlərində də rast gəlirik : “Xidmətçi arvad tələsik ona
balacacıq bürkülü bir kağız uzatdı” (Ə.Əbülhəsən); “Gülzar kiçicik əllərini irəli uzatmış, həyəcan
içində nəticəni gözləyirdi” (C.Cabbarlı); “Dəyişdi günbəgün qızcığın halı; Pozuldu gördüyüm o gül
camalı” (S.Vurğun); “Ay qız, hacı Məhərrəmin, deyirlər, qızcığazı qoşulub qaçıbdır axı” (N.Vəzirov) ;
“Bir quşcuğun uçuşunda bilsəniz nələr; Nələr duyur bir şairin səyyar ürəyi “ (S.Vurğun);
Ağabəyim diksinmiş bir quşcuğaz kimi başına cəld qaldırıb, Vaqifin üzünə baxdı”
(Y.V.Çəmənzəminli); “Ah. O körpəciyin nə dərdi vardır? Onu da ağladan bir intizardır”
(S.Vurğun); “Alagöz, sarışın, körpəcə bir qız; Dörd divar içində ağlayır yalqız” (S.Vurğun); Budur,
şəhərin ucqarında kiçik bir evciyəz qaralır” (Ə.Məmmədxanlı); “[Vidadi:] Vaqif, sabah məni yola sal,
gedim; Torpaq evciyimi ziyarət edim” (S.Vurğun).
Yuxarıda göstərilən bu cür şəkilçilər vasitəsilə rus dilində də üslubi sinonimlər əmələ gəlir.
Məsələn, вода – водитса – водчика; сестра – сестриса – сестричка; игла – иглича; белый –
беленький – белехонький – бебешенький və s. (85,135).
-ca, - cə şəkilçiləri ilə başqa mənalı sözlər də düzəlir ki, bunlar da zərflərin sonuna artırılır: yaxşı
(n.) – yaxşıca; oğrun (n.) – oğrunca; gizli (n.) – gizlicə; sakit ( n.) – sakitcə və s.
-ca, -cə şəkilçili sözlər ən çox danışıqda işlədilir.
Azərbaycan dilində üslubi sinonimlərin əmələ gəlməsində ərəb və fars dillərindən alınmış “-at”
şəkilçisinin də müəyyən qədər rolu vardır. Bu cəm şəkilçisi yalnız ərəb və fars dillərindən alınmış bəzi
sözlərə artırılaraq çoxluğu bildirmək üçün istifadə olunursa da, dilimizdə tək kimi də işlədilir. Bu da iki
formada özünü göstərir. Birinci formaya eyni kökdən ibarət olan söz daxildir: izah – izahat; xəyal –
xəyalat; tələb – tələbat; təfəkkür - təfəkkürat; təhqiq – təhqiqat; təsnif – təsnifat və s. İkinci formaya isə
eyni mənaya malik olan müxtəlif sözlər daxildir: avadanlıq – müxəlləfiyyat; zəmanət – təminat; tale –
müqəddərat; reforma – islahat və s. Bu cür sözlər Azərbaycan dilində demək olar ki, çox azdır.
Dilimizdə feillərdən düzələn - ma, - mə şəkilçili isimlər də vardır ki, bunlar həm elmi, həm də
bədii üslubda işlədilir. Belə sözlərə ən çox elmi üslubda rast gəlirik. Bu tip sözlərin sinonimliyi çox azdır:
güclənmə – qüvvətlənmə; artma – çoxalma; varlanma – dövlətlənmə və s.
- ma, - mə şəkilçilərinə sinonim olan -ış, -iş, - uş, -üş şəkilçiləri də vardır. Bu şəkilçilər bir-birinə
sinonim olduğu halda onlardan düzələn sözlər də bir –birinin sinonimi olur: bəzənmə - bəzəniş; getmə
– gediş; qaçma – qaçış; gülmə – gülüş; uçma – uçuş; vuruşma – vuruş və s.
Yuxarıda göstərilən şəkilçilərlə (- ış, -iş,- uş,- üş, ma, - mə) düzələn isimlər başqa sözlərlə də
sinonimlik təşkil edir. Məsələn: ağlaşma – yas – matəm; bağlaşma – müqavilə – saziş; bildiriş – elan;
yüksəliş – inkişaf – tərəqqi; düzəliş – təshih; baxış – nəzər və s.
-ma, - ma şəkilçiləri ilə düzələn sözlər bəzi hallarda -aq, -ək şəkilçiləri ilə düzələn sözlərə sinonim olur.
Məsələn, əsnəmə – əsnək “Mövlanqulunun nəfəsi yavaş – yavaş genişlənir, onu əsnək tuturdu”
(S.Rəhimov), “Əsnək əsnək gətirər” (Atalar sözü); öskürmə – öskürək (“Qaraltının öskürməsi Qüdrətli
üçün naməlumu aşkar etdi” (T.Ş.Simurq). “Bir-iki quru öskürək qarının sözünü yarımçıq kəsdi...”
(Ə.Əbülhəsən).
Cəmlik bildirən - lar, - lər şəkilçiləri də bəzi sözlərə artırılaraq üslubi məqsədlə işlədilir. Bu
şəkilçilərin sözlərə artırılıb işlədilməsi mənanı qüvvətli edir. İctimai anlayışı bildirən bu şəkilçilərdən
düzələn sözlər üslubi keyfiyyətə malik olaraq dildə ekspressivlik ifadə edir və yazıçıya müxtəlif
priyomdan istifadə etməyə imkan yaradır. Məsələn, “yazıq” sözünün aşağıdakı sinonim cərgəsi vardır:
məzlum – fağır – dilsiz – ağızsız – aciz – üzü danlaqlı – üzü tüpürcəkli - əlsiz – ayaqsız – köməyə
möhtac – əlsiz (məc.)- köməksiz – zavallı – başıbəlalı – biçarə – bədbəxt – miskin – başıgüllü ( dan.) –
başıqapazlı ( dan.).
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Həmin söz və ifadələri daha obrazlı, daha qabarıq, daha ekspressiv vermək üçün onlara – lar, -lər
şəkilçiləri artırılır: yazıqlar – fağırlar – dilsiz-ağızsızlar ( məc.) – acizlər – üzü danlaqlılar – məzlumlar –
üzü tüpürcəklilər – əlsizlər ( məc.) – əlsiz-ayaqsızlar – köməyə möhtac olanlar – köməksizlər – miskinlər
– zavallılar – başıbəlalılar – bədbəxtlər (dan.) – biçarələr – miskinlər – dilsizlər (məc.) – başıgüllülər
(dan.) – başıqapazlılar (dan.)
Onların bəzilərinə nümunə göstərək. “Yazıqlar çəkildi bir az uzağa; Deməzdi Ayişə bu ağır dağa”
(H.K.Sanılı); “Cəlil ağa özü keçmişdə fəqir olduğundan çox rəhmli idi və harada bir ittifaq düşsəydi,
fəqirlərə, əlsizlərə kömək edərdi” (M.Musabəyov); “Məni göndəribdir bur kəndin ağsaqqalları; Əlsizayaqsızları, köməksiz yoxsulları” (S.Rüstəm); “Dilsizlər hərə bir küncdə palçığa bulanmış, aclıqlarından
nalə edirlər” (N.Nərimanov).
İsim və sifətlərə -lıq,- lik,-luq, -lük şəkilçiləri artırmaqla sözlərdə emosionallıq və ekspressivlik
yaranır: qəhrəmanlıq (n.) – igidlik – mərdlik – qoçaqlıq – bahadırlıq; adamlıq ( n.) – insanlıq; pislik ( n.)
– yamanlıq; gənclik (n.) – cavanlıq.
Azərbaycan dilinə məxsus şəkilçisi ilə sinonim olduğu kimi onlardan düzələn sözlər də bir-birinin
sinonimi olur və mənada emosiya və ekspressivlik yaradır. Belə sinonim sözlər çox vaxt mənfilik
məzmuna malik olur. - na prefiksi də bu qəbildəndir: dinsiz – bidin; namussuz – binamus; vəfasız –
bivəfa; ədəbsiz – biədəb; insafsız – biinsaf – nainsaf; xəbərsiz – bixəbər; məzmunsuz – biməzmun; qeyrətsiz – biqeyrət; həyasız – bihəya; əlacsız – naəlac; ümidsiz – naümid; haqsız – nahaq və s.
Ümumiyyətlə, dilimizdə morfoloji üsulla yaranan sinonim sözlər lüğət tərkibinin
zənginləşməsində bir baza rolunu oynayır.
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QLOBALLAŞMA VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN NORMALARI
Hacıyeva N.M.
Bakı Dövlət Universiteti
Açar sözlər: qloballaşma, Azərbaycan dili, ədəbi dil, normalar, yazılı və şifahi dil.
Ədəbi dil xalq dilinə söykənib, makronormanın içərisindən hazırlanan fonetik, leksik, morfoloji və
sintaktik normalar əsasında fəaliyyət göstərir. Ədəbi dil milli dilin müəyyən qayda-qanunlara tabe olan və
xalqın nümunəvi ünsiyyətinə xidmət edən nitq formasıdır. Başqa sözlə, ədəbi dil milli dilin müəyyən
normalar sisteminə malik olan ən yüksək formasıdır.
Ədəbi dilin tabe olduğu qayda-qanunlar sisteminə nitq normaları deyilir. Norma sözün fonetik
(səs) tərkibinin, leksik mənasının və cümlənin qrammatik quruluşunun hamı tərəfindən qəbul
olunan şəkildə fəaliyyətinə deyilir. Dildə, eləcə də nitqdə norma tənzimləyici, nizamlayıcı funksiyanı
yerinə yetirir, nisbi sabitliyi yaradır. Ədəbi dilin normaları mütləq deyil, dəyişkəndir, müəyyən tarixi
şəraitdən asılı olaraq dəyişikliyə uğrayır. Bu hal dilin orfoqrafik və leksik normalarında özünü daha çox
göstərir. Ədəbi dilin normaları həm də kütləvi xarakterlidir. Yəni hamı tərəfindən anlaşılır, kütlənin
ünsiyyəti modelini və ehtiyacını qarşılayır. Ədəbi dilin normalaşdırılması o deməkdir ki, onun lüğət
tərkibi ümumxalq dilinin zəngin söz xəzinəsindən seçilir, ayrılır, sözlərin mənası və işlənmə məqamları,
tələffüz tərzi və yazılış qaydası müəyyən prinsiplərə tabe edilir, sözdüzəltmə ümumi ənənəvi
qaydada aparılır, ədəbi dil dialektlərə, loru dilə, jarqonlara qarşı qoyulur.
Bu mənada, nitq mədəniyyətinin əsas şərtlərindən hesab olunan nitqin düzgünlüyü də ədəbi dilin
normalar sistemi ilə sıx bağlıdır. Burada ilk növbədə, fonetik normalar, fonetik vasitələrin-fonemlər
sistemi, vurğu, intonasiya, fonetik qanun və hadisələrin nitqin qurulmasındakı rolu mühüm əhəmiyyət
daşıyır.
Düzgün və gözəl nitqin başlıca xüsusiyyətlərindən biri də danışıq üçün lazım olan söz və ifadələrin
yerli-yerində işlədilməsidir. Leksik-semantik normaları bilmədən dilimizin çoxmənalılığına, omonim,
sinonim və antonimliyinə, sözün işlənmə dərəcəsinə görə normativliyinə, frazeoloji birləşmələrdən
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düzgün istifadəyə nail olmaq, canlı və effektiv ünsiyyət qurmaq olmaz. Fikri səlis və dinləyicinin başa
düşəcəyi dildə ifadə dilin sinonimikasından istifadə ilə bağlıdır. Əgər belə olmasa, nitq çox cansıxıcı və
yorucu olar.
Qrammatik normalar və qrammatik kateqoriyaların şüurlu şəkildə mənimsədilməsi rabitəli nitq
vərdişlərinin yaradılmasında əsas rola malikdir. Nitq, əsasən, cümlə ilə reallaşdığına görə dilin
morfologiyası və onun əsasında formalaşan sintaktik quruluş fikrin ifadəsi üçün ilkin vasitə hesab
olunur. Dilçi alimlərin fikirlərinə diqqət yetirdikdə belə məlum olur ki, nitq mədəniyyəti həm əsas
ünsiyyət vasitəsi olan dilə və onun normalarına əsaslanır, onun üzərində yüksəlir, bir növ üstqurum
rolunu oynayır, həm də dilin gözəlliyini və möhtəşəmliyini yaradır, təbliğ edir, dildə baş verən hadisə və
prosesləri başa düşməkdə bizə yardım edir (9, s. 14). Nitq mədəniyyəti dil mədəniyyətinin ayrılmaz
hissəsi kimi çıxış edir, həm nəticə, həm də səbəb rolunu oynayır. Bu baxımdan, nitq mədəniyyəti fikir,
düşüncə mədəniyyəti, xalqın mədəni səviyyəsinin göstəricisi kimi çıxış edir. Mədəni nitq düzgün yazı və
oxu sənətidir, məhz buna görə də danışan və ya yazan dilin tələffüz və orfoqrafiya qaydalarına ciddi
riayət etməlidir, dil xəzinəsindən söz götürərkən ehtiyatla davranmalı, danışığında dilin lüğət tərkibinin
zənginliyini əks etdirməli, rəngarəngliyi, qrammatik cəhətdən düzgünlüyü, məntiqi uyğunluğu və bədii
ifadəliliyi qorumalıdır.
Nitq mədəniyyətinin birinci şərti dilin qayda-qanunlarına ciddi əməl etməyi tələb etdiyindən onun
dilin ayrı-ayrı səviyyələri ilə bağlamaq zərurəti meydana çıxmışdır. İndiyə qədər aparılan tədqiqat
əsərlərində nitq mədəniyyətinin daha çox üslubiyyatla əlaqəsinə fikir verilmiş, nitqin ifadəliliyi ön plana
çəkilmişdir. Əlimizdə olan dərslik və dərs vəsaitlərinin adları da bunu deməyə əsas verir; məsələn, “Nitq
mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları”; “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat”.
Üslub dil və nitq vahidlərinin müxtəlif normalar şəklində təzahürünü şərtləndirir. Dil normalarının
müxtəlif funksional üslublar şəklində fəaliyyəti dilin, eləcə də nitqin imkanlarını genişləndirir, fikrin daha
gözəl və ifadəli şəkildə çatdırılmasına imkan yaradır. Üslub və nitqin funksiyaları bir-biri ilə əlaqəli olsa
da, onların sərhədləri ayrıdır.
Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik normaları dedikdə, ilk növbədə dilin tələffüz (orfoepik) və yazılış
(orfoqrafik) normaları başa düşülür. Prof. Ə.Dəmirçizadə dilin fonetik normasına yüksək qiymət verərək
yazırdı: “Ədəbi dilin yazılı qolu dilin fonetik sistemini yazıda ümumiləşdirmiş halda sabitləşdirən
orfoqrafik normalarla təzahür etdiyi kimi, ədəbi dilin şifahi qolu da dilin fonetik sistemini tələffüzdə
ümumiləşdirmiş halda sabitləşdirən tələffüz normaları ilə təzahür edir” (5, s.171)
Ədəbi dilin səs sistemi də normalar əsasında tənzimlənir. Səslərin sözlərdə müəyyən düzülüş
forması və ünsiyyətdə məqbul sayılan fonetik dəyişmələrə uyğun variantları və ənənəvi deyiliş forması
norma kimi qəbul olunur. Məsələn, dilimizin ahəng qanununa görə şəkilçilər sözlərin son hecasının
ahənginə uyğun olaraq onlara qoşulur. Əgər binalar, anammız, almaq, gəlmək kimi sözlərdə şəkilçilər
binalər, anamiz, almək, gəlmak şəklində işlədilirsə, bu, fonetik normaya görə qüsur sayılır. Başqa bir
misal: dilimizdə şəkilçi tərkibində e, o, ö saitləri işlənmir. Dialektlərdə sözlər aton, nənön, gəler, alacek
kimi işlədilirsə, deməli, burada da fonetik norma pozulmuş olur. Azərbaycan dilinə məxsus sözlərdə
vurğu, əsasən, sözün son hecası üzərinə düşür. Bəzilərinin danışığında sözlər o`xu, da`ha, ba`şla, a`rzu,
i`sim, si`fət kimi tələffüz olunursa, yaxud mənəvi, mavi, vadar (etmək) kimi sözlərin birinci hecasındakı
qısa tələffüz olunursa, bu da fonetik normanın pozulmasıdır. Dilimizin orfoepik qaydaları fonetik
normalara əsaslandığından təkrara yol verməmək üçün bu barədə (fonetik normalar barədə) ədəbi
tələffüzlə bağlı hissədə bir qədər geniş söhbət açmağı lazım bildik.
Orfoqrafik normanın dəyişməsi birdən-birə baş vermir və bu proses ədəbi dilin lüğət tərkibinin
bütün sözlərini əhatə etmir. Orfoqrafik norma hüquqi baza ilə tənzimlənir. Məsələn, 2013-cü ildə
orfoqrafiya qaydalarında edilmiş dəyişikliyə görə bir sıra sözlərin yazılışı dəyişdirilmişdir: fel - feil,
nəqarət - nəqərat, metafora – metafor, dzü-do - cüdo, tabaşir - təbaşir kompyuter - kompüter və s.
Qloballaşma dövründə orfoqrafik normanın daha həssas olduğu əsas məqam dilimizə daxil olan yeni
sözlərin yazılışı ilə bağlıdır. Hələ bu gün də dilimizdə işləklik qazanmış, ancaq bu normanın
hüdudlarından kənarda qalan “facebook”, “whatsapp”, “Dj”, “google” “wifi” və s. kimi onlarla belə
sözlər var. Buraya ictimaiyyətə məlum olan əcnəbi onomastik vahidlərin (şirkət, istehlak malları, şəxs və
yer adları) orfoqrafiyası ilə bağlı problemləri də əlavə edə bilərik.
Həmçinin soyqırım sözünün yazılışında sintaktik qəlibi əsas götürüb soyqırımı şəklində yazırlar.
Əgər eyni prinsiplə yanaşmalıyıqsa, onda soyad yox, soyadı yazmalıyıq? Fikrimizcə, soyqırım və soydad
şəkilləri daha uyğun orfoqrafik formadır.
Leksik normalar sözlərin incəlik, zəriflik, rəvanlıq cəhətdən daha geniş işlənməsi, mənasının asan
dərk olunması və s. baxımından uyarlısının müəyyənləşdirilməsi və ədəbi dilə gətirilməsinə xidmət edir.
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Leksik norma dilin daha çox dəyişməyə məruz qalan hissəsidir. Belə ki, dilimizdəki bir sıra sözlər
zamanla öz ümumişləkliyini itirir, ancaq bununla yanaşı elm və texnikanın inkişafı digər xalqlarla
ünsiyyətin və əlaqələrin genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq dilimizə yeni sözlər daxil olur, özləşmə
meyilləri əsasında yaradılmış sözlər lüğət tərkibimizi daha da zənginləşdirir. Məsələn: familiya, pioner,
kolxoz, komsomol və s kimi sözlər artıq köhnəlmişdir. Əksinə, açıqca, öndər, toplu, soyad, durum,
dönəm, dəstəkləmək və s kimi sözlər lüğət tərkibimizə daxil olmuşdur. Hazırda bu proses özünü daha çox
büruzə verməkdədir. Xüsusilə siyasət, iqtisadiyyat, texnologiya sahələrində dilin lüğət tərkibinə yeni
sözlər daxil olur. Biz bu sahələrin adını həm də ona çəkirik ki, bu sahələrə aid olan sözlərin əksəriyyəti
sonradan mətbuat vasitəsilə ümumişləklik qazanır. Məsələn, 10 il öncə xarici yaddaş qurğusu kimi hər
kəsin istifadə etdiyi disket öz istifadə dövrünü başa vurduğundan söz də arxaikləşmişdir. Nəticədə onun
yerini bir çox üstünlükləri ilə (həcmi, forması) fləş-kart aldı və bu söz ümumişləklik qazandı.
Həmçinin leksik normanı xarakterizə edən amillərdən biri də nitqdə dialekt sözlərdən,
arxaizmlərdən, vulqarizm və varvarizmlərdən istifadənın qarşısının alınmasıdır. Buna görə də gözəl nitqə
yiyələnmək üçün leksik normanın tələbərinə yiyələnmək vacibdir.
Bu normalara görə sözlərin ədəbi dildə işlənməsi aşağıdakı hallarda məqbul sayılmır:
a) sözlərin yerli şivə və dialektlərdə işlənən və ümumiyyət tərəfindən az anlaşılan variantları: məs.:
cəviz (qoz), sərək (ağılsız), soruq (döşəkağı), qəlbi (hündür), tumo (zökəm) və s.
b) köhnəlmiş, ünsiyyətdə az işlənən sözlər. Bura tarixizmlər və arxaizmlər daxildir. Məsələn, çuxa,
əba, xış, badya (qab), dünğ, kəndxuda, suç, çuar (su çuarı) və s.
c) loru sözlər və ifadələr. Məsələn, zırpı (böyük), lələş, qağa, fışqırıq, dürtmək, anqırmaq,
bağırmaq, böyürmək və s.
ç) sözlərin yerində işlənilməməsi. Məsələn, Azərbaycan xalqı yaxşı yaşamağa məhkumdur
(layiqdir əvəzinə); Biz bunlara müdaxilə göstərməyə (etməyə əvəzinə) çalışdıq; Adama necə də həzz
verirdi (ləzzət verirdi əvəzinə). Bu il havaların pis keçməsilə bağlı qəbahət (çətinlik əvəzinə) yaranmışdır;
İcazə verin sizdən bir sual soruşum (sual verim əvəzinə) və s.
e) söyüş xarakterli sözlər, ifadələr.
Dilin qrammatik quruluşunun nitq prosesində fəaliyyətini nizamlayır. Bu normalara dilin öz təbiəti,
qanunauyğunluğu, dildə axıcılıq, rəvanlıq, ardıcıllıq və s. tələblərin gözlənilməsi baxımından məqbul
sayılan əlaqə formaları, şəkilçilərin ardıcıllığı, sözlərin sıralanması, qrammatik kateqoriyaların işlənməsi
və s. ilə bağlı qaydalar daxildir. Qrammatik normalara aşağıdakıları misal göstərək. Söz kökündən sonra
əvvəlcə sözdüzəldici (söz yaradan), sonra isə sözdəyişdirici şəkilçi (qrammatik funksiyanı yerinə yetirən)
işlənir. Məsələn; arı-çı-lıq-dan, sənət-çi-lər və s. Miqdar və qeyri-müəyyən sayından sonra işlənən isim
cəm şəkilçisi qəbul etmir: beş qələm, xeyli adam, dörd göz otaq əvəzinə beş qələmlər, xeyli adamlar, dörd
göz otaqlar demək düzgün sayılmır. Nitq kommunikasiyasında sözlər müəyyən düzülüş qaydasına malik
olur: mübtəda cümlənin əvvəlində, xəbər sonunda, təyin isim və isimlə ifadə olunan üzvdən əvvəl,
tamamlıq ismi və feli xəbərin, zərflik xəbər, xəbər qrupunun əvvəlində işlənir.
Deyilənlərdən əlavə digər kateqoriyaların, məsələn, mənsubiyyət, hal, dərəcə, zaman, şəxs və
sairənin ədəbi dildə işlədilməsi ilə bağlı qrammatik normalar mövcuddur.
Həm yazılı, həm də şifahi nitqdə qrammatik normalardan uzaqlaşma halları tez-tez müşahidə
olunur. Məsələn;
a) Uzlaşma əlaqəsinin pozulması ilə bağlı qüsurlar:
1. Bir neçə maşın torpaqları həyətə tökdülər.
2. G.Aslanov 12 nəfərlik ailəsi ilə beton döşəmənin üstündə yaşayırlar.
3. Hər bir ailə qurmaq istəyən gənclər uçota götürülür.
b) İdarə əlaqəsinin pozulması ilə bağlı qüsurlar:
1. Ustalar 1400 oturacaq stullar təmir etdilər.
2. Bir çox ölkələrin müşahidəçilər seçkidə iştirak etdilər.
Birinci cümlədə stullar, ikinci cümlədə müşahidəçilər sözləri müəyyən təsirlik halında işlənməlidir.
c) Yanaşma əlaqəsinin pozulması ilə bağlı qüsurlar:
1. Azərbaycanın bütün həyatının sahələri Avropaya inteqrasiya olunur (olmalıdır: həyatının bütün
sahələri).
2. Bizim daha da dostluğumuz artdı (olmalıdır: daha da artdı).
ç) Eyni və ya yaxınmənalı sözlərin təkrar olunması ilə bağlı qüsurlar:
1. Ona müvəffəqiyyət uğuru arzu edirəm.
2. Bu fəaliyyət XX əsrin əvvəlində daha da fəallaşdı.
3. Kompüterdə kompüteri öyrənirəm
4. Yaşarın yazdığı yazını oxudum və s.
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Qloballaşma dövründə Azərbaycan ədəbi dili normalarının gözlənilməsinin vacib olduğu, inkişaf
səviyyəsinin və təsir dairəsinin nüfuz etdiyi bir sıra sahələr var. Ancaq bunlardan bir neçəsi daha böyük
təsir malikdir: birincisi, kütləvi informasiya vasitələridir, ikincisi texnoloji vasitələrdir .
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan dili inkişaf etmiş dillər kimi müəyyən qaydalara, yaxud
normalara malikdir. Və bu normaların ictimaiyyətə çatdırılmasında KİV mühüm bir vəzifə daşıyır. Bu
gün televiziyada, radioda, elektron mətbuatdakı nitq üslubu ictimaiyyət üçün örnək faktorudur. Məsələn,
hamımız vertolyot sözünü uzun illərdir ki, işlədirdik. Ancaq son illərdə mətbuatda helikopter kəliməsinin
tez-tez işlədilməsi nəticəsində bu söz ictimaiyyət arasında işləklik qazanmağa başladı. Yaxud
iqtisadiyyata aid olan devalvasiya termini mətbuatın və medianın vasitəsilə ümumişlək sözə çevrildi.
Və ya hər hansı birimizin kütləvi informasiya vasitələrində müşahidə etdiyi nitq qüsurlarına qarşı
gündəlik həyatımızda mütəmadi rast gəlinən etirazları heç kimi təəccübləndirməməlidir. Çünki
azərbaycanlı təfəkküründə də "nitq mədəniyyəti" təsəvvürü xeyli dərəcədə sabitdir. Məsələn, hər birimiz
bilirik ki, televiziya və ya radioda oxuyacam, yazacam yerinə oxuyajam, yazajam; versək, danışsaq yerinə
versox, danışsox demək ədəbi normadan yayınmaqdır, nitq deffektidir. Maraqlıdır ki, bu norma
pozuntularından nə birincisinə, nə də ikincisinə yazılı dildə təsadüf olunmur. Ancaq üçüncüsü məhz yazı
dilinin, yəni mexaniki normativliyin törəməsidir ki, şifahi dilə də məhz ədəbi normativlik faktı kimi nüfuz
etmişdir. Demək ki, müasir dövrdə dil qaydalarının yayılma arealında KİV xüsusi təsirə malikdir.
Yeri gəlmişkən, bildirməliyik ki, Azərbaycan yazı dili şifahi dildən daha normativ olduğuna görə
şifahi nitqdəki qüsurlar, yaxud nəyin qüsur olub-olmamağına dair mübahisələr yazılı nitqdəki ilə
müqayisə edilməyəcək qədər çoxdur ki, bu da bir tərəfdən Azərbaycan dilində yazı ənənəsinin zənginliyi
ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən ümumiyyətlə, yazı dilinin daha çox normalara malikliyi və ya
standartlılığından irəli gəlir.
Lakin etiraf etmək lazımdır ki, son zamanlar yazının, eləcə də yazı normativliyinin immunitetinin
zəifləməsi müşahidə olunur. Bu da bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da belədir. Əgər vaxtilə
orta məktəblərdə hüsnxət dərsləri tədris olunur, uşaqlara gözəl xətlə yazmaq öyrədilirdisə, böyük tarixi
ənənəsi olan həmin ehtiyac bu gün, demək olar ki, unudulmuşdur. Yazının texnikiləşməsi, ilk növbədə
kompüter texnologiyalarının sürətlə inkişafı hüsnxət barədəki tarixi təsəvvürü tamamilə dəyişdirməklə elə
bir mühit yaratmışdır ki, ümumiyyətlə, əl yazısının nə vaxtsa yalnız ekzotik bir hadisəyə çevriləcəyi artıq
indidən heç bir şübhə doğurmur. Çünki bu günün insanı bütün yazışmalarnı və məktublaşmalarını
elektron resurslar hesabına, məsələn, elektron poçt, feysbuk, tvitter, vatsap, layn və s. kimi veb ünsiyyət
vasitələri ilə həyata keçirir. Təbii ki, bunun da yazı mədəniyyətinə, xüsusilə də yazılı nitqə təsirsiz
ötüşməməsi göz önündədir. Hətta son dövrlərdə veb yazışmlarında “peyda olan” qeyri-ənənəvi nitq
normalarının kütləvi şəkildə yayılması gələcəkdə dilimizin normativ quruluşunu təhlük altına da qoya
bilər.
Kompüter texnologiyasının inkişaf etdiyi bir zamanda yazı, birbaşa olaraq şifahi ünsiyyətin
alternativi kimi çıxış etməkdədir. Sosial şəbəkələrdəki sərbəstlik, virtual dünyanın verdiyi imkanlar bəzən
yazı mədəniyyətinə mənfi təsir edə bilir. Hətta yazılı nitq vərdişləri artıq şifahi nitqə də sirayət
etməkdədir. Belə ki, tələbə sosial şəbəkələrdə mesajlaşarkən qısa cümlələrə, simvollara üstünlük
verdiyindən sözləri ixtisarla yazır.
“Hal-hazırda Azərbaycan ədəbi dilinin sabitləşmiş fonetik, leksik-semantik və qrammatik
normaları vardır və dilimiz Dövlət dili kimi müxtəlif funksional üslublarda maneəsiz olaraq
işlənməkdədir. Yeni dövrün ən böyük və önəmli xüsusiyyətlərindən biri, Azərbaycan ədəbi dilinin millimənəvi diriliyimizə səylə xidmət etməsi, Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu almasıdır” (1, s. 28).
Deməli, qloballaşma dövrdə milli ədəbi dilimizin inkişaf tepmini qorumaq, immunitetini
möhkəmləndirmək, onu zamanın tələbləri çərçivəsində inkişaf etdirmək, qarşıdakı yeniliklərə hazır olmaq
üçün prosesə nəzarət sistemli və davamlı şəkildə həyata keçirilməli, mütəmadi olaraq monitorinqlər
aparılmalı, dünyanın aparıcı dövlətlərinin təcrübəsindən istifadə olunmalıdır.
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Açar sözlər: ədəbi dil, ədəbi irs, ədəbiyyatşünaslıq, türkologiya, dilçilik, sənətkarlıq
Azərbaycan dilçiliyi və ədəbiyyatşünaslığı tarixində Tofiq Hacıyevin adı və ünvanı artıq heç kəsdə
şübhə doğurmur. Dilçiliyin və ədəbiyyatşünaslığın aktual problemlərinə vaxtında reaksiya verən alim
“Sabir: qaynaqlar və sələflər” (1980), “Şeirimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz” (1990), “Dədə Qorqud: dilimiz,
düşüncəmiz” (1999), “Mikayıl Baştunun “Şan qızı” dastanı və poetikası” (2005) kitabları ilə filoloji
fikrimizi xeyli zənginləşdirmişdir.
Müxtəlif vaxtlarda hazırlanan çoxcildlik ədəbiyyat tarixlərinin hazırlanmasında da yaxından iştirak
edərək, “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” (1987), “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili” (1977),
“Azərbaycan dili tarixi” (1983, K.Vəliyevlə birlikdə), “Azərbaycan dili” (1992, Z.Budaqova ilə birlikdə)
kimi əsərləri ilə milli ədəbi dil tariximizin önəmli məsələləri ilə bağlı fundamental elmi mülahizələr irəli
sürmüşdür.
Bədii yaradıcılığın dil-üslub xüsusiyyətlərini tədqiqat predmeti seçən Tofiq Hacıyev tarixi
üslubiyyat sahəsində də tədqiqatlarını davam etdirmiş, Azərbaycan romantik poeziyasının, maarifçirealist ədəbiyyatının dil-üslub problemləri ilə bağlı çoxsaylı məqalələr, monoqrafiyalar yazmış, “Satira
dili: “Molla Nəsrəddin”in dili” (1975), “Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil”(1979), “Molla Nəsrəddinin dili
və üslubu” (1983), “Füzuli: dil sənətkarlığı” (1994) kimi əsərlərində həm klassik sənətkarların dil-üslub
xüsusiyyətlərini tədqiq etmiş, həm də bütöv bir ədəbi mərhələdə ədəbi dilin bədii sistemini aşkara
çıxarmağa nail olmuşdur.
Tofiq Hacıyev ümumtəhsil məktəblərində dilin tədrisinin dövrün tələbləri ilə uyğunlaşdırmaq
məqsədi ilə yazdığı “Orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün “Türk dili proqramı” (1993),
“Türkdili” (IX sinif üçün, 1999), “Türk dili” (X-XI siniflər üçün, 1999), “Azərbaycan dili” (orta
ümumtəhsil məktəblərinin IX sinifləri üçün, 1991) və sair əsərlərində dil tədrisinin müasir problemlərini
yaxşı bildiyini göstərmişdir.
Dilçilik elminin dialektologiya sahəsində də tədqiqata başlayan Tofiq Hacıyev “Azərbaycan dilinin
Cəbrayil şivəsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, Cəbrayil şivəsinin keçid
xarakterinə aydınlıq gətirmiş, Qərb və Cənub ləhcələrinin sərhədlərini müəyyənləşdirməyə çalışmışdır.
Ortaq türk milli-mənəvi dəyərlərinə önəm verən Tofiq Hacıyev bütün türk dünyasında tanınan,
nüfuz qazanan bir dilçi alimdir. “Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili” (2013) monoqrafiyasında ortaq türk
dili məsələsini ortaya qoymuş, bütün türklərin başa düşə biləcəyi ədəbi dil yaratmaq zərurətindən bəhs
etmişdir. Belə ki, o, türk dilləri sırasında Türkiyə türkcəsini ortaq ünsiyyət vasitəsi kimi seçmiş, fərqli
coğrafi şəraitlərdə yaşayan türklərin vahid mədəniyyət altında birləşmələrini vacib hesab etmişdir.
Tofiq Hacıyev ədəbi dil tarixi ilə bağlı yazdığı “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” (1987) əsərində dil
tariximizin sabitləşməsi dövrünün spesifik cəhətlərinin üzə çıxarmış, tədqiqat predmeti kimi aşağıdakı
dövrləri götürmüşdür: XIX əsr ədəbi dili; XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində ədəbi dil; 30-cu illərdən
sonrakı dövrün ədəbi dili. Alimin fikrincə, XIX əsrdə xarici amillər ədəbi dilin inkişafına o vaxta qədər
görünməmiş səviyyədə ciddi müdaxilə edib, dil haqqında fikirlər sadəcə bədii söz sənəti ilə
məhdudlaşmayıb, həm də sistemli dilçilik görüşünə çevrilib.
“Azərbaycan ədəbi dili tarixi” (1987) əsərində dilimizin ərəb-fars sözlərindən təmizlənməsi
məsələsinə də xüsusi diqqət yetirilib. Bu da qeyd olunub ki, son bir neçə onillikdə ərəb-fars sözləri azalıb.
Bu bir sıra səbəblərlə əlaqədardır: 1. Rus, Avropa mənşəyinin işə başlaması; 2. Əsas meyil kimi
xəlqiliyin yüksəldilməsi, canlı ünsiyyət dilinə marağın artması; 3. Ədəbi dil normasının təşəkkülünə yeni
tipli ziyalıların ton verməsi.
Tədqiqatda maarifçi-realist sənətin dili ilə bağlı söylənən fikirlər də ədəbiyyatşünaslığımızda
maraqla qarşılanıb: “Kitabda yeni dövr ədəbiyyatının üç böyük sənətkarı – Q.Zakir, A.Bakıxanov,
İ.Qutqaşınlı yaradıcılığının dil, üslub xüsusiyyətləri tədqiqat mərkəzinə gətirilib. Q.Zakirin dili Füzuli və
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Vaqif ənənələrini yaradanların timsalında, klassik – kitab və folklor – danışıq üslubu, A.Bakıxanovun dili
XIX əsrdə klassik kitab üslubunun bütün ölçülərini “akademik” şəkildə davam etdirmələrini – şeirdə,
nəsrdə Füzuli və yeni tipli mədəniyyəti təmsil edənlərin dili kimi xarekterizə edib. Maraqlı odur ki, Tofiq
Hacıyev hər üç üslubu nitq koloritinə, dialekt-danışıq təzahürünə və başqa dil komponentlərinə görə
fərqləndirib” [6, 165-166].
Dilçi-dialektoloq kimi elmə gələn alim, qısa müddətdə dil tarixçisi kimi ixtisaslaşmış, 1970-ci
illərdən sonra
dilçiliyin, filologiyanın sərhədlərini genişləndirmış, geniş profilli türkoloqazərbaycanşünas kimi tanınmışdır.
“Azərbaycan ədəbi dili tarixi” tipli milli-demokratik əhvali-ruhiyyəli bir kitabın, türk
respublikalarında, məsələn, Özbəkistanda, Türkmənistanda, yaxud Tatarıstanda deyil, Azərbaycanda
meydana çıxması, eyni zamanda o dövr Azərbaycan rəhbərliyinin tutduğu siyasi-ideoloji mövqeyin
nəticəsi idi. Əks halda “Aziya” müəllifinin başına gətirilənlər “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” müəllifinə
də dərs ola bilərdi. Lakin o, bundan heç vaxt çəkinməmişdir.
1970-ci illərin sonu 1980-ci illərin əvvəllərində T.Hacıyevin müasir ədəbi prosesi, əsasən, dilüslub, poetika baxımından təhlil edən məqalələri ədəbi tənqidin ən gözəl nümunələridir. Yazıçılar
Birliyinin “Azərbaycan”, “Ulduz”, “Ədəbiyyat və incəsənət” kimi nüfuzlu orqanlarında onun “Yazıçı
qayğısı, yazıçı mədəniyyəti”, “Zaman, janr və dil”, “Nəsr dilinin müasirlik məzmunu və müəllif çaları”,
“Elmi-zehni səviyyə və bədii dildə novatorluğun faktı”, “Üç Məmməddən biri Araz, biri İsmayıl, biri
Aslan”, “Gözəlliyin dili və dilin gözəlliyi” kimi o zaman müxtəlif səviyyələrdə polemikaya meydan açan
məqalələri, yəqin ki, ədəbi ictimaiyyətin yadındadır – həmin məqalələrdə ədəbi-bədii dilin əsas
tendensiyaları öz əksini tapmışdı.
Azərbaycan dili tarixi sahəsində T.Hacıyevin gördüyü böyük işlər sırasına Azərbaycan
türkcəsinin mənşəyi probleminin araşdırılmasından başqa, ədəbi dil tarixinin dövrləşdirilməsi,
«Kitabi-Dədə Qorqud»un, İ.Nəsiminin, M.Füzulinin, M.Ə.Sabirin, ümumən mollanəsrəddin-çilərin dil
poetikasının tədqiqi, dil tarixi fənlərinin diferensiasiyası və bir sıra digər metodoloji məsələlər
daxildir.
1970-ci illərdə çıxmış “Satira dili: “Molla Nəsrəddin”in dili”, “Azərbaycan ədəbi dili tarixi”,
“XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili”, “Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil” kitablarından sonra
1980-ci illərdə T.Hacıyevin “Sabir: qaynaqlar və sələflər”, “Azərbaycan dili tarixi” (K. Vəliyevlə
birlikdə), “Molla Nəsrəddin”in dili və üslubu”, 1990-cı illərdə “Şeirimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz”,
“Azərbaycan dili” (Z. Budaqova ilə birlikdə), “Füzuli: dil sənətkarlığı” və s. işıq üzü görüb. Bu
kitabların hər biri yalnız T.Hacıyevin deyil, həm də Azərbaycan filologiya elminin gəldiyi son
nöqtədir: “T.Hacıyev 1985-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin türkologiya kafedrasının müdiri
vəzifəsində işləyib. Bu, onun ilk inzibati vəzifəsi idi; bu vaxta qədər nə eləmişdisə, ancaq öz
şəxsiyyətinin, elminin və mədəniyyətinin gücünə etmişdi. Bundan sonra da kafedra müdirliyi
vəzifəsini ancaq filologiya elminin inkişafına, türkologiyanın Azərbaycanda tərəqqisinə (və bunu
xüsusi qeyd etmək istərdik ki, azərbaycanşünaslığın türkologiyada aparıcı mövqe tutmasına) sərf etdi
və etməkdədir. Onun bilavasitə rəhbərliyi (və müəllifliyi) ilə qısa bir zamanda yenidən tərtib edilmiş
“Ümumtəhsil məktəbləri üçün türk (Azəbaycan) dili proqramı”, IX, X, XI siniflər üçün ilk dəfə orijinal
proqram əsasında yazılmış ana dili dərslikləri, görünür, hələ uzun zaman gənc nəslin Azərbaycan
dilini öyrənməsində əsas vasitə olacaqdır...” [2, 3].
Görkəmli türkoloq-azərbaycanşünasın möhkəm, davamlı milli mövqeyi müstəqillik dövrünə nə
qədər böyük elmi-ideoloji fayda vermişdisə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi qazandığı illərdə də o
qədər böyük əhəmiyyət daşıdı. Azərbaycan yazıçılarının X qurultayındakı proqram çıxışı ilə
T.Hacıyev bir daha sübut etdi ki, o, ana dilinin tarixi etnososioloji, siyasi hüquqlarının müdafiəsi
işinə milli dövlət quruculuğunun birbaşa tərkib hissəsi kimi baxır. Azərbaycan prezidentinə,
Azərbaycan xalqının ümummilli liderinə müraciətən deyilmiş aşağıdakı sözlər elmi mildrikliklə
yanaşı, vətəndaşlıq heysiyyətinin, milli mənlik dııyğusunun ifadəsi idi: “...bu gün bədii ədəbiyyatımız
məişətimizə, ziyalıların ünsiyyətinə daxil olan ifadələr, kəlamlar, müdrik sözlər az yaradır. Bugünkü
torpaq dərdi, müharibə şəraiti ilə bağlı məişətimizə girə bilən, müstəqil dövlətçilik psixologiyasını
qidalandıran, insanlara təsəlli, ümid verən, ağızdan-ağıza gəzən misralar, sözlər yoxdu... Bir əcnəbi
təyyarə meydanından maşınla Dənizkənarı bulvara qədər gələr, bilməz ki, dünyanın hansı
şəhərindədir – Vaşinqtondadır, Ankaradadır, ya da Bakıdadır. Bütün reklamlar, yazılar əcnəbi,
yabançı dildədir...” [1, 67].
“Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası”nın hazırlanıb nəşr edilməsində, orta məktəbin ana dili
dərsliklərinin təkmilləşdirilməsində, yüksək ixtisaslı dilçi kadrların yetişdirilməsində və s. böyük
xidmətləri olan alim milli müstəqillik dövründə əməkdar elm xadimi adına layiq görüldü, Azərbaycan
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Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçildi, dilçilik elmimizin, ədəbi dilimizin bir sıra qaranlıq
məqamlarına aydınlıq gətirdi.
Tofiq Hacıyev dünya miqyasında nüfuzu olan dilçi-ədəbiyyatşünas alimdir. Onun Şumer
mədəniyyəti haqqındakı tədqiqatları bunu bir daha təsdiq edir. O, “Şumer və biz” əsərində
S.N.Krammerin “Tarix Şumerdən başlayır” əsərini geniş təhlil etmiş və göstərmişdir ki, alimin bu
əsəri ən azı “Don Kixot”, “Ovod” qədər oxunmuşdur. Tofiq Hacıyevin fikrincə, bunun səbəbi şumer
mədəniyyətinin zənginliyi, qədimliyidir. Eyni zamanda, Tofiq Hacıyev Şumer mədəniyyətinin türk
mədəniyyəti ilə əlaqələrinə də aydınlıq gətirmişdir
Belə demək mümkündür ki, milli mədəniyyət tariximizdə, dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq
elmimizdə Tofiq Hacıyevin xidmətləri kifayət qədərdir. İstər şəxsiyyəti, istərdə də elmi irsi ilə o,
nümunəvi bir alim kimi ictimaiyyət arasında yaxşı tanınıb. Həm də bütöv bir ədəbi gəncliyin
yetişməsində əhəmiyyətli rol oynayıb.
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Anadolu aşıqlığı ilə Azərbaycan aşıq sənəti arasında qarşılıqlı əlaqələrin güclənməsində və
inkişafında özünəməxsus rolu olan Aşıq Sümmani poeziyası sufi terminləri, gizli işarə, kod və simvollarla
çox zəngindir. Tarixi- mədəni kökləri ilə həm qədim türk mifologiyasından, həm də islam təsəvvüfündən
qaynaqlanan aşığın yaradıcılığının gercək mahiyyətini anlayıb dərk etmək üçün bu iki cəhətə ayrıca
diqqət yetirmək lazım gəlir.Çünki onun seirlərinin ürfani-fəlsəfi məzmunu bu iki xəzinənin klassik
ənənələri üzərində formalaşıb zənginləşmişdir.Bu ürfani-fəlsəfi məzmun zənginliyinə görədir ki, ustad
sənətkar xalq arasında “Summani Baba”, “Dədə Sümmani”ad-titulları ilə məşhurlaşmışdır.
Məlumdur ki, həm klassik yazılı ədəbiyyatımızda,həm də aşıq yaradıcılığında “dədə”, “baba”
ifadələri sıx-sıx işlənir.Aşıq Sümmaninin qarşılaşıb deyişdiyi Aşıq Şenlik,Aşıq Ümmani, Aşıq Zühuri,
Aşıq Nihani və başqaları ona dərin ehtiramla “Baba Sümmani” – deyə müraciət etmiş,ustad sənətkarın
zəngin dini biliyinə, geniş ürfani düşüncəsinə heyranlıqlarını bildirmişlər.
Baba sözü sakral mahiyyəti ilə türkün əski düşüncəsinin ilkin izlərini özündə mühafizə edir. Ulu
babalarımız ən qədim çağlarda təbiətin müəyyən predmetlərini, o cümlədən dağı, daşı,qayanı müqəddəs
saymış, ona tapınmışlar. Folklorşünas R. Əlizadənin fikrincə,”dağ ilkin mifoloyi düşüncədə kosmoqonik
stixiya (yaradılış başlanğıcı) olmuşdur.Onun kosmoqonik prosesin əsas obrazlarından birini təşkil etməsi
folklorda geniş obrazlar silsiləsində təmsil olunmasını təmin etmişdir. Dağ obrazı animistik görüşlərlə
birləşmiş və folklorumuzda müxtəlif obrazları yaranmışdır. Bu cəhətdən dağ ruhunun cansız
predmetlərdə, digər tərəfdən təbiətin canlı varlıqlarında, o cümlədən insanda təcəssüm olunmuş
statuslarda aşkarlamaq mümkündür (3,49).
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Türklərin, o cümlədən azərbaycanlıların tarixi – mədəni coğrafiyasında bir sıra yer – yurd adlarında
baba sözünün əks olunması yuxarıda qeyd olunan cəhətlərlə bağlıdır. Babadağ, Ağbaba, Sarıbaba,
Həsənbaba və s. kimi dağ adlarında dağa inamın əski izlərinin qorunub saxlanması bunu aydın göstərir.
Digər bir tərəfdən baba mifoloji obrazının sarkal mahiyyəti islam zehniyyətində sufi yolçunun mürşidi
(ustadı) anlamını ifadə edir. Baba Arslan, Baba Tahir Üryani, Baba Maçin və digər şeyxlərin adlarında
“baba” titulu bu övliyalara xalqın bəslədiyi yüksək ehtiramın təzahürüdür.”Təsəvvüfdə süluk yoluna
girən,nəfsini enmiş, topluma yararlı hava gəlmiş,yəni həfsində ölmüş,ruhunda dirilmiş insana baba
deyilir” (1,61).
Təkkə -təriqət ocaqlarının prinsiplərinə görə sufi “eyvallah” (imtina) qapısından keçməli, üç il
mürşidə qulluq etməlidir.İşi bəyənilərsə,mürşid (baba) tərəfindən təkkəyə qəbul olunur və on iki il yarım
burada xidmət edərək, “qismətində varsa babalıq məqamını qazana bilər”. Baba ad – titulu təcrübədən
daha artıq babanın (şeyxin) bu mənəvi vəzifəni necə yerinə yetirdiyi xüsusilə vacibdir.
Sümmaninin şeirlərində Allah mənasını ifadə edən Yezdan, Hu, Rəb, Rəhman, Xuda və şair
kimi sözlər çox işlənir. Aşığın “Olmasaydı”,”Qapısında”, “ Xuda” rədifli qoşmaları təsəvvüfi məzmunu
ilə zəngin səciyyə daşıyır. Bu qəbil şeirlərində o, uca Tanrının qüdrət və cəlalını vəsf edir, insanları
“balığın qarnında Yunusu əvf edən Yezdana” sığınmağa, haqq yolundan dönməyə çağırır:
Canın cananını görmək istərsən,
Təcəlli göstərir hu qapısında. (2,157)
Bu misralarda aşıq “hu”,”can”,”canan”, “təsəlli” kimi sufi terminlərin vasitəsi ilə mənəvi
saflaşmanın dini – ürfani mahiyyətini poetikləşdirmişdir. Məlumdur ki, təsəvvüf ədəbiyyatında can ruh,
canan isə Allah anlamını ifadə edir. Sufilərə görə, kainatdakı hər şey öz varlıqlarını Allahın hökmü ilə
qoruyub saxlayır. Onun hökmü və qəyyumluğu olmasa, heç nə var ola bilməz. Ona görə də canın,
cananına (Allaha, sevgilisinə) qovuşma məqamının təcəllisini “hu” qapısında görmək mümkündür.
Təsəvvüf terminologiyasında “hu”,”O” mənasını bildirir və “Allah” anlamında işlənir. Qurani – Kərim”in
bir çox surələrində Allah sözü əvəzinə O kəlməsinin (əvəzliyinin) işlənməsi təsəvvüf ədəbiyyatında da
geniş yayılmışdır. Məsələn; “İki dənizi O qovuşdurdu”(“Ər –rəhman” surəsi,19-cu ayə); “Nə göydə, nə
yerdə zərrə qədər bir şey Ondan gizli qalmaz” (“Səba” surəsi, 3-cü ayə) və s.
Dini rəvayətlərdə Həzrət Əlinin “Ya Hu” deyərək dua etdiyi nağıl edilir. Dərvişlər zikr əsnasında
“Hu,Hu” söyləyirlər. Ayrıca “Ya Hu” deyimi “Hər şey bitdi.O, yəni Tanrı qaldı” mənasını ifadə
edir”(4,232).
Sümmani öz seirlərində “hikmət dərsinin” dərin bilgilərini gizli kod və simvollarla işarələyir.
Ürfani fikirlər, dini –fəlsəfi motivlər bu şeirlərin zəngin sufi məzmununu müəyyənləşdirir:
Mənə sorma Haqqın hikmət dərsini,
Kulhu və mekaha vərası yeddi.
Danış əzbabına huluk bəhsini,
Zəmin və asiman arası yeddi. (2,189)
Bu bəndin bütün sözləri, demək olar ki,sufi deyimləri və təsəvvüf anlamları ilə yüklənmişdir.
Misraların urfani –fəlsəfi düzümü, simvol və rəmzlərin alt layında işarələnmiş gizli mənalar açildıqca
məlum olur ki, “haqqın hikmət dərsi” Allahın sevimli bəndələrinə: peyğəmbərlərə,övliya və nəbilərə
miras olaraq verilir. “Varis” sufi deyiminin semantikasını izah edən prof. S.Uludağ yazır ki,”İnsan
bildiklərinə əməl edərsə, Allah ona bilmədiklərinə varis edər” (5,373). Təsəvvüfi bilgilər (mərifətlər) və
hallar Hz.Peyğənbərdən vəlilərə miras qalmışdır. Vəlilər Hz.Peyğəmbərin varisləridir.
Burada “varis” sözünün başqa bir mənasına diqqət yetirməyi vacib sayırıq.Mənşəcə ərəb sözü olan
“varis” deyiminin başqa mənası da miras yolu ilə mala –mülkə sahib olmaq, müəyyən yolun davamçısı
deməkdir. Sufi yolçulara bilgi və məlumatlar Allahdan miras kimi hazır şəkildə verildiyinə görə onlar bu
bilgilərə oxuyub –çalışmadan yiyələnirlər. Heç bir təhsil görməyən Aşıq Sümmaninin geniş
dünyagörüşünün və zəngin dini –ürfani biliklərə yiyələnməsinin səbəbi, fikrimizcə, məhz bu cəhətlə
bağlıdır.
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Sümmani “huluk” (əxlaq) bəhsi deyərkən sufilərin əxlaqi meyarlarının”, davranış prinsiplərinin
özünəməxsus səviyyəsini işarələyir. Aşıq yeddi rəqəminin sakral mahiyyətini yerlə göyün arasında yeddi
təbəqənin olduğu bilgisi ilə izah edir. Qeyd edək ki, müqəddəs kitabımızın bir sıra ayələrində göyün
(atmosferin) yeddi təbəqədən yaradıldığı bildirilir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, Aşıq Sümmaninin “Baba Sümmani” kimi şöhrət qazanması heç də
təsadüfi deyildir. Onun sufi məzmunlu şeirlərində çox geniş və dərin mənalar ifadə edən rəmzi –məcazi
ifadələr, mürəkkəb simvol və gizli eyhamlar bunu təsdiq edir.
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BAYRONUN “QABİL” ƏSƏRİ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ
Həmzəyeva S.S.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: İngiltərə romantizmi, Bayron, “Qabil” əsəri, Lütsifer, İblis
XIX əsr İngiltərə romantizminin parlaq nümayəndələrindən biri Corc Qordon Noel Bayron
qazandığı şöhrətinə görə nəinki, öz ölkəsində, həm də bütün dünyada insan hüquqlarını müdafiə edən,
zülm və əsarətə məğrurcasına etiraz edən şair kimi məşhurlaşmışdı. Belinski Bayron yaradıcılığını
xarakterizə edərək, yazırdı ki, heç bir şair öz – özünə, öz əzab və iztirabları, sevinci üzündən dahi ola
bilməz. Hər bir şair o zaman dahi olur ki, onun sevinc və kədərinin kökləri cəmiyyətə və tarixə bağlı
olsun, o, cəmiyyətin, zəmanəsinin, bəşəriyyətin bir üzvü olsun.
Rus oxucuları Bayronla ilk dəfə 1815–ci ildə “Rossiyskiy muzeum” jurnalı vasitəsilə tanış olublar.
O vaxt Bayronun adı müxtəlif variantlarda Biron, Beyron, Bayron kimi təqdim olunsa da, sonralar Bayron
adı daha çox vurğulandı.
Bayron dahi idi və belə bir dahi sənətkarın yaradıcılığına bizim yazıçılarımız da təbii ki, biganə
qala bilməzdi. Bayrondan ilk tərcüməyə 1907–ci ildə “Füyüzat” jurnlının 9–cu nömrəsində rast gəlinir.
“Təmaşeyi – təbiət”(Lord Bayrondan) başlığı altında verilən bu tərcümə Lefkoşeli (Kiprli) ədib Əhməd
bəy Raiqə məxsusdur. Tərcümənin məhz hansı əsərdən götürüldüyü məlum olmasa da, aparılan
tədqiqatlar göstərib ki, bu müəllifin məşhur “Çayld Haroldun səyahəti” adlı poemasındandır. Onun
175,178,179,182 – ci bəndlərinin məşhur tərcüməsidir.
1934–cü ildə Məhəmməd Hüseyn Təhmasib Bayronun “Qabil” əsərini tərcümə edərək, çap etdirir.
Kitaba ön sözü H.Nəzərli yazmışdı. Tərcümənin bədii səviyyəsi qüsurlu olmasa da bəzi naqisliklər özünü
göstərməyə bilmir. Ən əvvəl onu qeyd edək ki, əsər birbaşa ingilis dilindən deyil, rus dili vasitəsilə
tərcümə olunmuşdur. Rus dilinə isə həmin əsər həm İ.Bunin, həm də Q.Şenqel tərəfindən çevrilib.
Kitabda məhz hansı müəllifdən istifadə olunması dəqiq göstərilməsə də, təxmin etmək olar ki,
M.H.Təhmasib İ. Buninin tərcüməsindən istifadə etmişdir. Çünki, həm Bunin, həm də Şenqelin tərcümə
variantlarını tutuşdurduqda bəzi məqamların Bunin tərəfindən ixtisar edildiyinin şahidi oluruq ki, bu da
eyniləTəhmasibin tərcüməsində özünü göstərir. Məsələn, bəzi məqamlara diqqət yetirək:
Шенгелин тяръцмясиндя Лцтсифер дейир:
Живыми
Великими, разумнуми – во всем
Настолько превышавишми Адама,
Насколько сын Адама превышает
Своих потомков будущих
«Те шесть десятков тысяч покалений
Тупых и дряблых выродков, какие
Населяет мир: Суди о них по плоти
Твоей» (190.137)
Azərbaycanca variantında isə:
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“İblis: Sənin öz gələcək övladına nisbətlə tutduğun mövqeyin yüksəkliyi qədər Adəmdən yüksək,
ağıllı və düşüncəli canlılar.”(27.81) kimi tərcümə olunmuşdur.
Göründüyü kimi, dırnaq içərisində verilmiş hissə tərcümə olunmayıb. Yaxud,
Каин:
Оно мне не понятно
Люцифер:
Ты узнал хотя бы
Что есть иные форма бытия;
Ты утром этого не знал.
Каин:
Но тускло
Неясно все
Люцифер:
Будет день
Когда оно тебе понятней станет. (190.143)
Azərbaycancaya tərcümədə isə: Qabilin “O mənim üçün yenə də anlaşılmaz qaldı” sözlərindən
sinrakı hissələr ötürülmüş, yalnız ən sonda Lütsiferin “Bir gün olar ki, onu da anlarsan”(27.87) cümləsi
saxlanılmışdır. Bundan başqa, M.H.Təhmasibin tərcüməsində səhifə 29–da Adəmin “İnanıram, həm də
ümid edirəm ki, bizim dualarımızı böyük yaradan da sənin kimi eşidəcək” cümləsindən sonra Qabil
“Amin” deyir. Orijinalda isə “Amin” sözünü Habil söyləmişdir. Yaxud, səhifə 51–də Lütsiferin “atadan,
anadan artıqmı?” sözləri Qabilin dilindən getmişdir.
M.H.Təhmasibin tərcüməsində Lütsiferin adı da İblis kimi verilmişdir. Zənnimizcə, adı tərcümə
etməyə zərurət yoxdur. Əks halda, onda gərək Hötenin məşhur “Faust” əsərindəki Mefistofel də tərcümə
olunaydı. Halbuki, adlar tərcümə olunmur. Bu isimlər iblisə verilən adlardır. Əgər əsərdə obraz “demon”,
“satana” kimi getsəydi onu “İblis” adı altında vermək olardı.
Yaxud əsərin digər yerində rus dilində yazılır:
Ада
Я слышала, что нежны – серафимы
И мудры – херувими. Дух ты – мудрый
Ты херувум, тебе любовъ чужда. (190.117)
Azərbaycan dilində isə belə deyilir:
“Mən eşitmişəm mələk var, incə və gözəl olur, mələk var ağıllı olur, ey ruh, sən ikincilərdənsən,
sevgi sənə yabançıdır.”(27.55)
Göründüyü kimi, yenə də adlar – serafim və xeruvim tərcümə şəklində verilmişdir. Lakin yenə də
belə tərcüməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə, əlavə qeydlə onların mənası izah oluna bilərdi. Eyni zamanda,
bəzi sözlərin də ruscadan tərcüməsində yanlışlığa yol verilmişdi. Məsələn, “leviafan” (nəhəng) sözü
əjdaha kimi tərcümə olunmuş, əsərin digər bir yerində isə Lütsiferin “Спроси у разрушителя”(190.107)
cümləsi Azərbaycan dilində “Onu bayquşdan soruş”(27.43), Спокойна ли душа твоя?” (190.119)
cümləsi “Sən sevinirmisən?”(27.59), “Чем ты смущен?” (190.111) isə “Sənə nə oldu?”(27.48) kimi
tərcümə olunub.
Əsərin tərcümə dilinə və formasına gəldikdə isə, nə əvvəl onu qeyd edək ki, nəzmlə yazılmış bu
əsər dilimizə nəsrlə çevrilmişdir. Həmçinin biz burda, 108 – ci səhifədə işıq sözünün “ışıq” formasında
yazılışına rast gəlirik. Məlumdur ki, əsl Azərbaycan sözü olan işıq, ildırım, ilxı, ilğım tipli sözlər tarixən
“ı” saiti ilə başlamış, sonrakı proseslərdə dissimliasiya edərək, bu günkü şəklinə gəlib düşmüşdür.
Tərcümə prosesində söz öz tarixiliyini qorumuşdur.
Sonralar Bayron irsinə yenidən yanaşma olur və böyük şairin əsərləri həm rus, həm də ingilis
dillərindən tərcümə olunmağa başlayır.
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Açar sözlər: Tofiq Hacıyev,ədəbi dil tarixi, klassik ədəbiyyat, ədəbiyyatşünaslıq, dil və üslubiyyat
İstedadlı alim, zəhmətkeş ziyalı, əsil elm adam akademik Tofiq Hacıyev dilçilik tarixində sayılıb
seçilən elm xadimlərindəndir. Tofiq Hacıyev elm aləmində dilşünas alim kimi şöhrət qazansa da, bəhs
etdiyimiz illərdə ədəbiyyatşünaslıq sahəsində də xeyli sayda tədqiqatlar aparmış, klassik və müasir ədəbi
irsin dili, üslubu, poetik xüsusiyyətləri, dilin ədəbiyyatdakı funksiyası haqqında qiymətli tədqiqatlar
aparmışdır. Alimin “Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil” (1979) əsəri dediklərimizə əyani sübutdur. Kitabda
M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.F.Axundzadən, A.Səhhət, N.Nərimanovun yaradılığının bədii üslubi ilə yanaşı,
qəhrəmanlıq dastanlarımızın, satirik ədəbiyyatımızın dil və üslub imkanları tədqiq edilmiş, dəyərli fikir və
mülahizələr irəli sürülmüşdür. Hər hansı bir əsərin ədəbiyyatşünaslıq təhlilində əsərin məzmunu, ideyası,
süjet və kompozisiyası ilə yanaşı, dil və üslub xüsusiyyətləri də kompleks şəkildə öyrədilməlidir. Çünki
əsərdə bədii əsərdə bədiiliyi təmin edən ən əsas vasitə emosional və ifadəli dildir. Kitabda da müxtəlif
əsərlər və yazıçılar üzrə müqayisələr aparılır, onların həm ümumi, həm də fərdi və spesifik xüsusiyyətləri
aşkarlanır.
Tədqiqatı maraqlı edən əsas xüsusiyyətlərdən biri də burada təkcə yazılı ədəbiyyatın yox, eləcə də
şifahi ədəbiyyatının müxtəlif janrlarının dil və üslub xüsusiyyətləri təhlilə cəlb edilmişdir. “Qəhrəmanlıq
dastanlarımızın dil-üslub və tipoloji ənənəsi” adlı başlıqda ədəbiyyatımızın ən qədim nümunələrindən
olan “Kitabi-Dədə Qorqdud” dastanının dilini təhlilə cəlb edən alim onu ən qədim ortaq türk ədəbi
mənbələri ilə müqayisə edərək, dastanın çox qədimlərə aid olduğunu vurğulayır. Dastanı ədəbiyyatımızın
digər qədim nümunəsi olan “Qaraoğlu” dastanı ilə müqayisə edən tədqiqatçı orada “Dədə Qorqud”la
ortaq dil faktlarının mövcudluğunu nümunələrlə sübut edir: “Hər iki dastanda etnik kompozisiya
baxımından da uyğunluq vardır; hər ikisində bədii süjeti təmin etmək üçün ya həmrəylil məqamında, ya
da bədii konflikt üçün etnik parçalanmadan, etnik ikilikdən (duallıqdan) vasitə kimi istifadə olunur.
“Dədə Qorqud”da tayfadaxili diferensiasiya və damğa müəyyənlikləri: İç Oğuz – Daş Oğuz; Üç ox – Boz
ox; “Qaraoğlu” dastanında: Ağpapaqlılar – Qarapapaqlılar, Ağqoyunlular – Qaraqoyunlular”[5, 7]. Alim
qeyd edir ki, dil və üslubda olan oxşarlıqlarla yanaşı, ictimai tayfa münasibətləri, həm dini inamlar, həm
də janr-vəzn xüsusiyyətləri təsdiq edir ki, “Qaraoğlu” dastanı “Dədə Qorqud”dan daha qədim abidədir.
Füzuli sənətinin böyüklüyü, fikrinin müdrikliyi dilə yiyələnmək qabiliyyəti və ondan istifadə
istedadı ilə bağlıdır. Kitabda Füzuli sənətinin yaranmasında və zirvələrə ucalmasında ana dilimizin milli
leksik və qrammatik materialının əsas və həlledici olduğunu qeyd edən alim ədibin dilinin incəliklərini
vurğulamağı unutmur.
Akademik kitabdakı “Vaqif dilinin və sənətinin xəlqiliyi” məqaləsində Vaqif sənətinin ucalığını,
səmimiliyini, nüfuzediciliyini sadə xalq dili və ədəbiyyatı ilə birbaşa bağlayır. T.Hacıyev kitabda yer alan
“M.F.Axundovun dili və obrazları”, “Satirik ədəbiyyatın dil-üslub imkanları”, “A.Səhhətin orijinal və
tərcümə dilinin vəhdəti”, “N.Nərimanovun dramaturgiya dili” məqalələrində də dil və üslub məsələrinə
eyni məsuliyyət və diqqətlə yanaşmış, müqayisə və paralellər aparmışdır.
1980-ci ildə işıq üzü görən “Sabir qaynaqlar və sələflər” kitabında isə alim satirik şeirimizin ictimai
məzmunu və bədii estetik forma xüsusiyyətləri, satira yaradıcılığının əsas mənbə və qaynaqları haqqında
məlumat vermişdir. Müəllif M.Ə.Sabir, M.Füzuli və M.F.Axundzadə yaradıcılığının, dil-üslub sistemini
konkret nümunələr əsasında təhlil etmişdir. Tədqiqatçı Mirzə Cəlil və başqa molla nəsrəddinçilərlə
Sabirin dil, üslub, janr müştərəkliyini, eyni zamanda fərdiliyini sənətkarlıq məsələləri baxımından
işıqlandırmışdır.
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Bilindiyi kimi, Azərbaycandilli satirik şeir M.Ə.Sabir yaradıcılığında kamala çatmış, zarafatdan,
məzhəkədən, həcvlikdən çıxıb, mükəmməl ictimai-estetik vüsət qazanmış, ötəri, əyləndirici gülüşdən
sarsıdıcı gülüşə, yumşaq yumordan sərt satiraya-tənqidə keçmişdir. Bu satira dili öz köklərini Azərbaycan
dilinin ilkin dövründən almışdır. Ulu babalarımız ana dilini növbəti nəslə təhvil verəndə ona öz dövrünün
yumor nəfəsli ifadələrini də bol-bol qatmışdır. Bəhlul Danəndənin, Molla Nəsrəddinin hazırcavab
söhbətlərində bu dil yumorla yoğrulmuşdur. Xalq yaradıcılığından gələn bu satira Sabir dilində alova
dönmüş, qığılcımlarını qaranlıq və cəhalətin üstünə səpmiş və ədəbiyyatımızda Sabir zirvəsi yaratmışdır.
Kitabda “M.Füzuli və M.Ə.Sabir”, “M.F.Axundov və M.Ə.Sabir”, “Molla Nəsrəddin” və
M.Ə.Sabir” başlıqları altında toplanan məqalələrdə poeziyamızın tarixində nəhayət Füzuli “tilsim”ini
qıran, öz dəst-xətti ilə bizi Sabir “tilsim”inə salan ölməz şairimizin satira dilinin incəlikləri təhlil
olunmuş, müqayisələr aparılmışdır. O, belə qəanətə gəlirdi: “Əlinə qələm götürən hər kəs ictimai yaraları
Sabir kimi neştərləməyə çalışdı. Hamı onun kimi güldürməyə səy göstərdi. İnsafən güldürdülər də.
Zahirən Sabirin gülüşünə oxşayırdı da. Lakin bu Sabirin gülüşü deyildi. Sabirin gülüşü kəsiləndən sonra
dərin düşüncə başlayır, oxucu fikrə gedir, şairin mətləbinə nüfuz edir” [2, 165].
Tofiq Hacıyevin “Molla Nəsrəddin”in dili və üslubu” (1983) monoqrafiyasında isə “Molla
Nəsrəddin” jurnalının dilinin xəlqiliyi və novatorluğu tədqiq olunmuş, zəngin faktlar əsasında
Azərbaycan dilinin ictimai-bədii fikir tutumu, ifşaçı-satirik təsir gücü, üslubi imkanlarını
müəyyənləşdirilmişdir. O, M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə kimi molla nəsrəddinçilərin ezopçuluğa
müraciət etmələrini, onların ictimai amalları, dedikləri sözləri həyata keçirmək üçün çalışmaları ilə
bağlayırdı: “Əgər bundan ötrü dolayı vasitələrə əl atırlarsa, bu o deməkdir ki, onlar dillərini tamam
“kəsmirlər”, ancaq bir az “gödəldirlər”; qorxularından yox, xalqa söz demək xatirinə” [1, 156].
“Molla Nəsrəddin” Azərbaycan mədəniyyətinin üfiqlərində gur şüa kimi parladı. O, cəhalətin,
nankorluğun gözünü kor etmək üçün çap olunduğu uzun illər boyunca var gücü ilə mübarizə apardı. O,
xalqın ictimai-fəlsəfi, ədəbi-bədii fikrinin bütün guşələrini, məişətin bütün sahələrini işıqlandırdı.
“Molla Nəsrəddin” yalnız dünya satira sənətinin və onun nəzəri əsaslarını zənginləşdirmək
səviyyəsində mükəmməl ədəbi məktəb olaraq qalmadı, fəlsəfi dünyagörüşünə çevrildi, maarif məşəlinə
döndü. O, xalqın görən gözünə, danışan dilinə çevrildi, xalqın duzlu danışığına dönüb ürəyinə axdı: “O,
dünyanı zarafat bilmədi, ancaq zarafata salıb ürəyində nə varsa, dilinə gətirdi. Zarafata salıb çox ciddi
danışdı” [1, 4].
Akademik Tofiq Hacıyev bütün yaradıcılığı dövründə təkcə dilçilik sahəsində yox, eləcə də
ədəbiyyatşünaslıq sahəsində dəyərli tədqiqat əsərləri yazmış, bədii əsərlərin dil və üslub xüsusiyyətlərini
müqayisəli şəkildə öyrənməyə və öyrətməyə çalışmışdır.
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NƏSİMİ YARADICILIĞI ƏHMƏD CƏFƏROĞLUNUN TƏDQİQLƏRİNDƏ
Eminalıyev E.M
ADPU-nun Şamaxi filiali
edebiyyatd@bk.ru
Açar sözlər: mühacirət, ədəbiyyatşünaslıq, poeziya, ana dili, sufilik.
XX əsrin əvvəllərində yaranan Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığı əvvəlki dövrlərdən fərqli
olaraq, daha çox ideoloji–siyasi motivlərlə fərqlənir. Mövcud siyasi rejimi, hakim ideologiyanı qəbul
etməyən bir çox soydaşlarımız vətəni tərk etməyə məcbur olmuş, elmi, ədəbi-bədii və siyasi fəaliyyətini
müxtəlif ölkələrdə davam etdirmişdir.
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Müasir ədəbiyyatdan daha çox folklor və klassik irslə məşğul olan mühacirət ədəbiyyatşünaslığı
qəhrəmanlıq dastanlarını, milli ədəbiyyatımızda yeni mərhələnin, ədəbi məktəbin əsasını qoyan
sənətkarların yaradıcılığını tədqiq və təbliğ edirdi. Mühacirət ədəbi-tənqidi bu zaman milli ədəbi irsin
qədimliyi və zənginliyini önə çəkməklə, Azərbaycanda mövcud siyasi rejimə inkarçılıq mövqeyini də
qabarıq verirdi. Həmçinin həmin rejimin basqısı ilə süni şəkildə yaranmış, hakim ideologiyaya xidmət
edən ədəbiyyatı da qəbul etmirdi. Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Cəfəroğlu,
M.B.Məmmədzadə, H.Baykara, C.Hacıbəyli və b. Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini, dilini, ən əsası
dövlətçilik ənənəsini əks etdirən əsərlər yazır, bu yolla əzmkarlıq nümayiş etdirirdilər. Həmin mərhələdə
əgər Azərbaycanda yaranan ədəbiyyat, ədəbiyyatşünaslıq rus təfəkkürünün kölgəsində təqdim olunur, ona
istinadən öyrənilirdisə, mühacirət ədəbiyyatşünaslığı Azərbaycan ədəbiyyatını dünya mədəniyyəti
kontekstində qiymətləndirirdi. “Kitabi-Dədə-Qorqud” və “Koroğlu” eposu, N.Gəncəvi, İ.Nəsimi,
Ş.İ.Xətayi, M.Füzuli, A.Bakıxanov, M.F.Axundzadə, M.Ə.Sabir kimi klassiklərimizin irsi bu yönümdən
araşdırılırdı. Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, “mühacirətin respublikamızın arxiv və kitabxanalarından
uzaqlığı, material və mənbə qıtlığı da bu işdə öz təsirini göstərmişdir.”[6, 114]
Mühacirət ədəbiyyatşünaslığının müraciət etdiyi klassik sənətkarlardan biri də İ.Nəsimidir. Anadilli
poeziyanın inkişafında müstəsna rolu olan Nəsimi həm də şəxsiyyəti ilə diqqəti cəlb edirdi. Önəmlidir ki,
Azərbaycan istiqlal mücadiləsinə həsr olunmuş bir çox yazılarda Nəsimi mübarizlik simvolu kimi
dəyərləndirilirdi. Mühacirət ədəbiyyatşünaslığının əksər nümayəndələri anadilli ədəbiyyatın tədqiq və
təbliğindən danışarkən mütləq Nəsimi irsinə müraciət edirdi.
Azərbaycanda Nəsimi yaradıcılığının elmi baxımdan tədqiqinə XX əsrin ilk onilliklərindən
başlanılmış, bu sahədə Y.V.Çəmənzəminli, S.Mümtaz, İ.Hikmət, A.Şaiq, H.Araslı, Ə.Dəmirçizadə,
Y.Seyidov, C.Qəhrəmanov, Q.Paşayev və b. mühüm işlər görmüşlər. Ümumiyyətlə, Nəsimi irsi doğma
vətəni ilə bərabər, Türkiyə, İran, İraq, Rusiya, Amerika, Avropa ölkələrində də araşdirilmiş, şair ədəbi
əsərlərin qəhrəmanı kimi də təqdim olunmuşdur. “Istər Avropa , istərsə də rus alimləri Nəsiminin
yaradıcılığını, əsərlərinin ideya-məfkurə qatlarını tam şəkildə şərh edə bilməsələr də, müəyyən ziddiyyətli
fikirlər söyləsələr də, Azərbaycan şairinin həyatının və bədii irsinin araşdırılması, avropa və rus
oxucularının məlumatlandırılmas; istiqamətində onlar;n xeyirxah təşəbbüs göstərmələrini qeyd etmək
yerinə düşər”. [7,226]
XX əsrdə mühacirətdə yaşamalı olan soydaşlarımız ictimai-siyasi fəaliyyətlə yanaşı, bu və ya digər
formada ədəbiyyatşünaslıqla da məşğul olmuşlar. Ə.Cəfəroğlunun, bütövlükdə
mühacirət
ədəbiyyatşünaslığının ədəbi-elmi irsinin tədqiqi ədəbi–nəzəri fikrimizin dolğun, mükəmməl tarixinin
yaradılmasını şərtləndirir. Bu vacib məsələnin həlli eyni zamanda müasir ədəbi-nəzəri fikrimiz üçün
elmi-metodoloji baxımdan da əhəmiyyətlidir. Araşdırmalar təsdiqləyir ki, Ə.Cəfəroğlunun elmi fəaliyyəti
miqyasına görə heyrətamizdir. Biz professor Məhərrəm Erkinlə bu məqamda həmfikirik ki, “Türkiyə
türkolojisinin qurucularından biri olan professor Cəfəroğlu yalnız Türkiyə türkolojisinin deyil, bütün
dünya türkolojisinin gəlib-keçmiş ən böyük simalarından biridir... saya gəlməyəcək qədər çox çeşidli
mövzularda kitab və məqalə yazmışdır.”Təsadüfi deyil ki, ədibin əsərləri alman, fransız, polyak, italyan,
ingilis dillərinə tərcümə olunaraq geniş elmi ictimaiyyətə çatdırılmışdır.
Ə. Cəfəroğlunun çoxşaxəli elmi yaradıcılığında “Azərbaycan dil və ədəbiyyatının dönüm
nöqtələri”, “Modern Azərbaycan ədəbiyyatına toplu bir baxış”, “Azərbaycan ədəbiyyatı” əsərləri mühüm
yer tutmaqla görkəmli alimin ədəbiyyat tarixi konsepsiyasını əks etdirir. O, Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixinin ümumi məsələləri və nəzəri problemlərinə, onun ayrı-ayrı görkəmli nümayəndələrinin
yaradıcılığına ondan artıq əsər həsr etmişdir. Alimin “Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının dönüm
nöqtələri” adlı fundamental tədqiqat əsərində ədəbiyyatımızın minillik inkişaf prossesi yüksək
peşəkarlıqla araşdırılır.
Bu bir həqiqətdir ki, Nəsimi yaradıcılığı Azərbaycan bədii və fəlsəfi fikri tarixində yeni bir
hadisədir. Bu qüdrətli şair insanı (kamil insanı!) mükəmməl gözəlliyi, idrakı, zəngin mənəvi aləmi ilə
sevmək, tərənnüm etməklə kifayətlənmir, o, yetkin insanı Allahın ən böyük möcüzəsi, hətta bəzən özü
hesab edirdi:
Səni bu hüsnü cəmal ilə, bu lütf ilə görən,
Qorxdular haq deməyə, döndülər insan dedilər.[8, 82]
Şairin dərin düşüncələrinin, fəlsəfi baxışlarının yekunu kimi təqdim etdiyi kamil insan obrazı Ə.
Cəfəroğlunun xüsusi diqqət yetirdiyi fakt idi. Nəsiminin qənaətində kamil insan haqqa qovuşmuş, idealı
özündə tapandır. Belə insanlar qarşılaşanda Nəsimi:
Utanır arifin əqli, sənə insan insan demək neyçün
Ki, insandır demək kimsə sənə ya xəliqəl-insan. [8, 94]
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-deyir. Məhz ruhi-mənəvi dünyası zəngin, azad olan insan Nəsimi yaradıcılığında mühüm yer
tutduğundandır ki, Ə. Cəfəroğlu azadlıq təşnəsi kimi şairə, onun bənzərsiz yaradıcılığına böyük dəyər
verirdi.
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının görkəmli nümayəndələrindən olan Əhməd
Cəfəroğlunun ədəbi-elmi yaradıcılığında klassik irsimizin tədqiqi mühüm yer tutur. Ə.Cəfəroğlu orta
əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini tədqiq edərkən Nəsimi yaradıcılığına da xüsusi diqqət yetirir. (bax:
Caferoğlu A. Azerbaycan edebiyyatı. “Türk dünyasi edebiyyatı”, İstanbul, 1991, səh. 142-143). o,
Nəsiminin şəxsində hürufiliyin önəm qazanmasi, anadilli poeziyanın inkişafında şairin rolu, ədəbi məktəb
yaratması kimi mühüm ədəbiyyatşünaslıq məsələlərinə aydınlıq gətirmişdir. Azərbaycan folkloru, yazılı
ədəbiyyatı, ədəbi dili və tarixi ilə bağlı ardıcıl tədqiqat aparan Ə.Cəfəroğlu Azərbaycan dilinin
inkişafında, ədəbi dil səviyyəsinə yüksəlməsində İzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin və İmadəddin
Nəsiminin xidmətlərini xüsusi olaraq dəyərləndirirdi. Ə.Cəfəroğlu “Azərbaycan ədəbiyyatı” oçerkində
belə qənaətə gəlirdi ki, XIII əsrdən etibarən Azərbaycan dilində yaranan ədəbiyyat tədricən hakim
poeziya dili olan fars dilinə müqavimət göstərərək öncə paralel işlənir, daha sonrakı mərhələlərdə isə
aparıcı mövqeyə keçir.
O, sözügedən əsərində hürufilikdən bəhs edərkən xüsusi olaraq vurğulayır ki, Nəsimi hürufiliyin
sadəcə fanatik tərəfdarı deyil, həm də dövrünün qüdrətli şairi, mütəfəkkiri və filosofudur. Bu bir
həqiqətdir ki, hürufiliyin məramnaməsi Fəzlullah Nəiminin “Cavidannamə” əsərində şərh olunub.
Ə.Cəfəroğlu bu qənaətində tamamilə haqlı idi ki, bu təriqətin mahiyyəti, fəlsəfəsi tam mənasi ilə
Nəsiminin şeirlərində yüksək poetik səviyyədə ifadə olunmuş və geniş xalq kütləsinə çatmışdır. [2, 142]
Ə.Cəfəroğlu Azərbaycan türkcəsinin işləkliyinin önə keçməsində, cilalanmasinda Nəsiminin
xidmətlərini düzgün dəyərləndirir, “Nəsimi Azərbaycan türkcəsinin inkişafında əvəzsiz xidmətlər
göstərmiş, canli xalq dilindən faydalanaraq özünəməxsus ifadə üslubu müəyyənləşdirmişdir” qənaətinə
gəlirdi. Nəsimi poeziyasının dili üzərində müşahidə aparan Ə.Cəfəroğlu yazirdi ki, Nəsimi ərəb dilindən
alınan sözləri qədim türk sözləri ilə uğurla əvəz etmiş və bu sahədə örnək yaratmışdır. Ə.Cəfəroğlu belə
qənaətlənirdi ki, Nəsimi “Azərbaycan türkcəsinə xarüqüladə bir şəkildə hakim olmuşdur”. [2, 142-143]
Məlumdur ki, hələ öz zamanında Nəsimi qüdrətli şair kimi ehtiramla anılmış, geniş nüfuz dairəsinə
malik olmuşdur. Ə.Cəfəroğlu bu məsələyə də aydınlıq gətirərək yazırdı: “Nəsiminin təsiri sadəcə
Azərbaycan ədəbiyyatına münhəsir qalmamış, əksinə, Osmanlı ədəbiyyatına qədər uzanmışdır. Həbibi,
Xətayi, Füzuli kimi böyük şairlər onun sürükləyici şeir sənətinin cazibəsinə qapılmışlardı. XV yüzildən
XVIII yüzilə qədər bir çox şairin hürufi təriqətinə girməsi onun təsiriylə olmuşdur. “[ 2, 143]
Önəmlidir ki, Ə.Cəfəroğlu Nəsiminin yaşadiği dövrdə mühacirəti şərtləndirən səbəbləri nəzərdən
qaçırmır və bildirirdi ki, “XV-XVI əsrlərdə Azərbaycandaki siyasi və ictimai həyat şərtləri nəticəsində
mühacirətə yollanan bir sira şair və alimlərə də təsadüf etmək mümkündür. ” [3, 127]
Milli ədəbiyyatın əsas mərhələlərini təsnif edən Ə.Cəfəroğlu XIV–XV əsrlər dönəmini Nəsimi ilə
başlayırdı. O, “Türk qövmləri” əsərində qeyd edirdi ki, XIII əsrdən etibarən Azərbaycan türkcəsi ədəbi və
milli bir dil olaraq işlənmiş, İzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin və İmadəddin Nəsiminin şəxsində
yeni bir mərhələ meydana gəlmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ayrılmaz tərkib hissəsi olan milli mühacirət ədəbiyyatşünaslığı
totalitar sovet rejiminin buxovlarından kənar, milli düşüncənin və azad siyasi baxışın məntiqi nəticəsi
kimi yaranmışdır. Odur ki, milli mühacirət ədəbiyyatşünaslığının sistemli tədqiqi zamanın tələbidir.
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İBN MƏNZURUN LİSƏN ƏL-ARAB ƏSƏRİNDƏ ƏDƏBİ-LİNQİVİSTİK İNTERFERENSİYA
Heybətov H.H.
Bakı Dövlət Universiteti
Açar sözlər: İbn Mənzur, şahid, Lisən əl-arab, zaid, əl-Bağdadi
Ərəb şeiri ərəb filologiyası elmləri sırasına daxil olan bütün elmlərin inkişafında özünəməxsus rola
malikdir. Bu rol ərəb dilçiliyinin inkişafında isə daha qabarıq şəkildə müşahidə olunmaqdadır. Belə ki,
Orta Əsr qrammatikləri bu və ya digər dil hadisələrini məhz ərəb şeiri nümunələri əsasında izah edir,
qrammatik məsələlərə dair mühakimələrdə ərəb poeziyası incilərindən şahidlər – sübutlar qismində
istifadə edirdilər. Şeir şahidləri ərəb qrammatikasına aid olan dil hadisələrini əsaslandırdığı kimi, bir sıra
hallarda dil qaydalarının pozulmasını da özündə əks etdirir. Orta Əsr filoloqları poeziya nümunələrində
dil qaydalarının pozulması faktlarını, başqa sözlə desək, ərəb şeirində “qrammatiközbaşnalıq” hallarının
şeir zərurəti ilə əlaqədar olduğunu qeyd edir. Məqalədə şeir zərurəti ilə əlaqədar olaraq poetik
nümunələrdə baş vermiş qrammatik səhvlərdən söhbət açılır, İbn Mənzurun Lisən əl-arab əsərindəki şeir
nümunələrinin – şahid beytlərin bir neçəsi təhlil edilir ki, bu da dillə ədəbiyyatın filoloji vəhdət təşkil
etdiyini sübut edir.
Aşağıdakı beyti Mübtədaya artırılmış zaid (artıq) “bə” hərfi ilə əlaqədar misal çəkmək olar. Ərəb
dilində mübtəda adlıq halda olmalıdır. Burada “həsbun” (kifayət) sözü mübtəda olduğu üçün yerinə görə
adlıqda olsa da, artıq – (heç bir qrammatik əhəmiyyəti olmasa da, şeir vəzni ilə əlaqədar artırılmış) “bə”
hərfi vasitəsilə yiyəlikdə təzahür edir. Başqa sözlə desək, beytdə “mübtəda adlıq halda olmalıdır” ümumi
qaydasına riayət edilməmişdir.
[3, 299; 8, 48]ض ْر
َ بِأَنَّكَ فِي ِه ْم
ِب َح ْس ِبكَ فِي ْالقَ ْو ِم أ َ ْن يَ ْعلَ ُموا
ِ ي ُم
ٌّ ِغن
Mənası: sənin xeyirxahlıq etməyə qadir zəngin biri olduğunu onların (qohumların) bilməsi sənə
kifayət etdi. Lakin sən bunu etmirsən. Arxalandığın bu mal-dövlət sənin yox, sənin qohum-əqrəbanındır.
İbn Mənzur yazır ki, darratun o mal dövlətə deyilir ki, o sahibinə deyil, əslində, onun qohuməqrəbasına mənsubdur. Mudir isə bu növ var-dövlətə sahib şəxsə deyilir (  المال يعتمد عليه الرجل وهو:الضرة
 له ضرة من المال:رجل مضر.... ) لغيره من أقاربهBeyt cahiliyyə şairi ي
əl-Əş‘ar ər-Raqabanəlَّ االشعر
ُ
ُّ الرقَبانُ االسد
Əsədiyə aiddir. O, əmisi oğlu Rizvanı həcv edir [8, 48].
Burada “bihəsbikə ən yə‘ləmu” deyilsə də, “ – كافيك عل ُمهمkafikə elmuhum” (kifayətin (mübtəda)
onların bilməsidir (xəbər) ) nəzərdə tutulur [24].
Başqa bir beytə nəzər salaq:
ض َم ْوماة ٌ َويَ ْهما ُء سَ ْملَ ُق
ُ َود ُونَه، َِوإِ َّن ْام َرأ ً أَس َْرى إِلَيْك
ِ مِ َن ْاْل َ ْر
ْ
َ
َ
[4, 257] َُوأ ْن ت َ ْعلَمِ ي أ َّن ال ُمعانَ ُم َوفَّق
،ِص ْوتِه
َ لَ َمحْ قُوقَةٌ أ َ ْن ت َ ْست َجيبي ِل
Mənası: (dəvəyə müraciət edərək şair [19, 252]) səninlə gecə yol gedən, qarşısında isə susuz ərazi,
səhra və düzən duran şəxs layiqdir ki, sən (burada qadına müraciət edir) onun çağırışına (səsinə) qulaq
asıb yardım edilənin uğur qazandığını biləsən.
Beyt əl-Ə‘şaya (570-629) aiddir [15, 223]. Bu beytlər Bəsrə qrammatika məktəbi ilə Kufə
qrammatikləri arasında mübahisə doğuran məsələlərdən biri ilə əlaqədardır. Bəsrəlilərə görə feili sifət aid
olduğu sözdən sonra gəlmədiyi təqdirdə ona məxsus əvəzlik açıq şəkildə qeyd olunmalıdır. Başqa sözlə
desək, misal üçün ٌ زيدٌ أخوه ضاربtipli cümlədə “ ٌ ”ضاربsözünü “Zeyd” sözünə aid etmək üçün mütləq
sonda “daribun” sözündəki “huva” əvəzliyini açıq şəkildə qeyd etmək vacibdir  هند زيد،زيد أخوه ضارب هو
ضاربته هي. Əks təqdirdə feili sifət olan “ ٌ ”ضاربsözü zeydə yox, onun qardaşına şamil olunacaq. Yəni feili
sifətin hansı tərəfə aid olduğunu dəqiqləşdirmək üçün əvəzliyin göstərilməsi zəruridir. Kufəlilər isə bu
əvəzliyin göstərilməsini zəruri hesab etmirlər. İbn Mənzur bu beyti qeyd edərkən kufəlilərin mövqeyindən
çıxış edir və yazır ki, burada ikinci misrada “ləməhquqatun ənti” demək olmaz. Çünki təyin təyinlənənə
aid edilmədikdə əvəzliyi açıq şəkildə qeyd etmək zəruri deyil [4, 257]. Beytdə yaranmış vəziyyət
bəsrəlilərə görə “ləməhquqatun ənti” demək zərurətini yaradır. Çünki feili sifətlə ifadə olunan xəbər öz
mübtədasına aid deyil.
Kufəlilərə görə ikinci misradakı “ləməhquqatun” sözü birinci beytdəki “innə”nin xəbəridir. Belə
olduğu təqdirdə mənaya görə uyğun gəlsə də, qrammatik qaydalara görə zahirən öz mübtədası üçün
nəzərdə tutulmayan bir xəbərdir. (Çünki mübtəda kişi, xəbər qadın cinsindədir). Bəsrəlilərə görə isə
“ləməhquqatun” mübtədadır, sonrakı hissə isə onun xəbəridir və cümlə ümumilikdə “innə”nin xəbəridir.
Belə olduqda sanki, şair deyir ki, لجدير بك إستجابة دعائه
(sənə lazım çağırışına cavab verməkdir) [10, 60-61].
ٌ
Görkəmli filoloq Əl-Bəğdadi (1620-1682) bu məsələyə bir qədər də aydınlıq gətirərək yazır ki,
Əbu Osman əl-Mazini (791-861) dedi: əl-Əsməi (740-831) məndən soruşdu ki, şair nə üçün
“məhquqatun” sözünü qadın cinsində işlədib? Dedim: çünki o, qadın cinsində olan məsdərin yerində
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işlənmişdir, çünki onun mənası “isticabətukə lisauti”dən ibarətdir. Yəni “ən təstəcibi” isticabətukə (cavab
vermən) deməkdir. O, mənə başqa heç nə demədi [20, 292].
Qeyd etmək lazımdır ki, bu şeir zərurətindən doğan bir ədəbi-qrammatik vəziyyətdir. Şeirdə şair
birinci beyti dəvəyə müraciətlə başlayıb ikinci beytdə nəzərdə tutduğu qadına müraciətə keçid edir ki,
nəticədə “məhquqatun” sözü aid olmadığı mübtədaya xəbər yerində işlənir ( ْلن التقدير وإن امرأ محقوقة
[ )باالستجابة20, 292]. Ərəb şeiri tarixində bu kimi beytlərə tez-tez rast gəlinir [2, 308].
Başqa bir beytə nəzər salaq:
[9, 191; 7, 332; 6, 102] َ أ َ َج ْندَالً يَحْ مِ ْل َن أ َ ْم َحديدا
َما ل ِْل ِجما ِل َم ْشيُ َها َوئِيدَا
Mənası: dəvələrə nə olub ki, belə yavaş hərəkət edirlər, onlar daş daşıyır, yoxsa dəmir?
Cahiliyyə dönəmində Ərəbistan yarmadasına və Şam əyalətlərinə rəhbərlik edən kraliça əz-Zəbba
bint Əmr bin əd-Dərbə [25] məxsus bir beytdir. Beyt subyektin (failin) öz amilindən əvvələ keçə
bilməsini əsaslandıran şahid – sübutlardandır. Qeyd etmək lazımdır ki, Bəsrə qrammatiklərinə görə
subyekt öz amilindən sonra gəlməlidir. Misal üçün ٌ( قام زيدZeyd ayağa qalxdı) tipli cümlələrdə “qamə”
feil, “Zeydun” isə onun faili – subyektidir. Kufəlilər isə tərəflər arasında yerdəyişmənin mümkün
olduğunu iddia edir və yuxarıdakı beyti öz fikirlərini sübut etmək üçün əsas gətirirlər. Beytdə fail olan
“məşyuha” öz amili feili sifət mənalı “vaidən” sözündən əvvələ keçmişdir. Bəsrəlilərə görə beytdə
“məşyuha vaidən” deyilsə də, əslində, “məşyuha yəzhəru vaidən” nəzərdə tutulur ki, bu halda “məşyuha”
mübtəda, nəzərdə tutulan “yəzhəru” feili onun xəbəri, “vaidən” isə bu feilin failinə (huva) aid haldır. XV
əsrin görkəmli qrammatiki Süyuti yazır ki, mübahisənin nəticəsi  الزيدون او الزيدان قامtipli cümlələrdə, yəni
fail tək deyil, cəm olduqda, daha aydın ortaya çıxır [13, 255]. Bu fikri ilə dahi qrammatik bizi başa salır
ki, bəlkə də fail tək olduqda bu yerdəyişməni qəbul etmək olar, amma o, cəm olduqda isə yuxarıdakı
misaldan da göründüyü kimi bu mümkün deyil. Əl-Bəğdadi bu beyti Əbulfərəc əl-İsfəhaniyə istinadən
Quseyyirin hekayəsində qeyd edir. Zəbbanın şəhərini tutmağa çalışan düşmən zireh geyinmiş şəxsləri
dəvənin yük yerində gizlədərək Zəbbanın şəhərinə yaxınlaşır. Quseyyir dəvələrin yaxınlaşdığını Zəbbaya
xəbər verir. O da dəvələrə baxıb onların çox yavaş hərəkət etdiklərini görüb yuxarıdakı beyti deyir.
Dəvələr içəri daxil olduqdan sonra isə gizlənmiş silahlılar çıxaraq insanları qılıncdan keçirməyə başlayır.
Beləliklə Zəbbanın şəhəri zəbt olunur [21, 293-295].
Başqa bir beytə nəzər salaq:
ٌِث َج َّمة
ُ  َو ْال َح َواد،أ َ َال َهلْ أَت َاهَا
[3, 459; 7, 125] بِأ َ َّن ْام َرأ َ ْالقَي ِْس بنَ ت َ ْملِكَ بَ ْيقَرا؟
Mənası: Görəsən, Təmlikin oğlu İmru-l-Qeysin şərabı (yaxud, öz torpağını) tərk etməsi xəbəri ona
yetişibmi? (ümumiyyətlə isə) Hadisələr çoxdur.
Məşhur şahidlərdən olan bu beyt İmruu l-Qeysə məxsusdur [14, 392].Beyt “əta” feilinin failində
“bə” hərfinin zaid – artıq işlənməsi ilə əlaqədar şahid kimi istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, “bə”
ön qoşmasından istifadə öz növünə görə üç qismə bölünür. A) istifadə edilməsi vacib olan “bə”; b)
istifadəsi mümkün olan “bə”; c) istifadəsi zəruri olan “bə”. Bu fikirlər Əndəlis torpağının yetişdirdiyi
görkəmli şəxsiyyətlərdən olan İbn Usfurun (1200-1270) məsələyə yanaşmasından aydın şəkildə başa
düşülür. Dahi qrammatik özünün “Şeir zərurətləri” əsərində yazır:
وبالجملة ال تنقاس زيادة الباء في سعة الكالم إال في خبر "ما" و خبر "ليس" وفاعل "كفى" ومفعوله وفاعل "أ ْف ِعلْ " بمعنى ما
 تريد ما أحسنه ويلزم،  ما زيد بقائم وليس عمرو بذاهب وكفى باهلل شهيدا اي كفى هللا شهيدا و كفى بنا حبك وأحسن بزيد: أفعَلَهُ نحو قولك
 وما عدا هذه المواضع ال تزاد فيه الباء إال في ضرورة أو شاذ من الكالم يحفظ وال يقاس عليه. زيادتها في فاعل "أفعل" بمعنى ما أفعله
“Bir sözlə, “mə” və “leysə”nin xəbəri, “kəfa” feilinin fail və məfulu, “ma əfələ” mənasını ifadə
edən “əfil” təəccüb feilinin faili istisna edilməklə “bə” ön qoşmasından ərəb kəlamında geniş şəkildə
istifadə olunmur. Məsələn, “Zeyd ayaq üstə durmamışdır; Əmr getməmişdir; şahid olaraq Allaha kifayət
edər; məhəbbətin bizə yetər; Zeyd necədə gözəldir, o, necə də gözəldir nəzərdə tutulur”. “Əfələnin”
failində “bə”ni artırmaq lazımdır. Bu (qeyd olunan) yerlər istisna edilməklə, “bə” (sözlərə) artırılmır,
yalnız zərurət olduqda, nadir hallarda bu mümkündür ki, onu da qiyas saymaq (qanun hesab etmək –
H.H) olmaz” [1, 64].
Göründüyü kimi “mə” və “leysə”nin xəbərinə “bə”nin artırılması mümkün, təəccüb feilinin failinə
artırmaq vacib, digər hallar isə zərurət qisminə aiddir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz beytdə “bə”nin “əta”
feilinin failinə artırılması şeir zərurətindən yarandığı üçün sonuncu qismə aiddir.
İbn əl-Ənbari (884-940) yazır ki, beytdə adı xatırlanan Təmlik bint Əmr bin Zübeyd bin Müzhəc
İmrül-Qeysin anasıdır [11, 459]. Beytə münasibət bildirən əl-Bəğdadi (1620-1682) qeyd edir ki, “bə”
bəzən “ənnə” ilə işlənir. Lakin bu, az-az hallarda müşahidə olunur. Daha sonra müəllif İbn Sirafi (941995) İbn Usfur (1200-1270) kimi qrammatiklərin yanaşmasını təqdim edərək məsələyə aid digər
nümunələrə müraciət edir [22, 524].
Başqa bir beytə nəzər salaq:
[5, 82] س ٌل َو َما ٌء
ت َرأْ ٍس
ِ سبيئَةً مِ ْن بَ ْي
َ ع
َ يَ ُكو ُن مِ زا َج َها
َ َكأ َ َّن
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Mənası: sanki, bal və su qarışığından ibarət bir Beyt-Rəs şərabı (o qadının dişləri üzərində idi).
Kanə tipli köməkçi feillərin qrammatik funksiyası barədə qrammatiklərin ümumi rəyi bundan
ibarətdir ki, kanənin ismi, yəni bu feil tərəfindən idarə olunan ismi cümlənin mübtədası müəyyən, xəbəri
isə qeyri-müəyyən olmalıdır. Sibəveyhi yazır ki,  – كان زيدٌ َحلي ًماZeyd həlim – səbirli və sakit idi tipli
cümlələrdə ٌ كانَ َحلي ًما زيدdemək olar. Yəni mübtəda ilə xəbərin yerini dəyişmək olar. Çünki heç bir çaşqnlıq
yaranmır. Lakin  كان رج ٌل أو حلي ٌمdemək, yəni kanədən sonra qeyri-müəyyənlikdə olan sözlə başlayıb onu
mübtəda yerində işlətmək olmaz. Çünki müxatəbə qeyri-müəyyən olan üzv haqqında xəbər vermək
düzgün deyil)[ (ال يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكور17, 47-48].
İbn Mənzurun “Rə‘əsə” kökündə təqdim etdiyi yuxarıdakı beytdə isə qeyd etdiyimiz bu ümumi
qayda şeir zərurəti ilə əlaqədar pozulmuşdur. Belə ki, beytdəki “yəkunu” feilinin ismi, ümumiyyətlə isə,
onun mübtədası, qeyri-müəyyənlikdə olan “asəlun” və “maun” sözləridir. Xəbəri isə mübtədadan qabağa
keçən və müəyyənlikdə işlənmiş “mizacəha” sözüdür. İbn Mənzur yazır ki, şair “mizacəha” sözünü
kanənin xəbəri olduğu üçün təsirlik halda işlətmişdir. Bu, beytdə işlənən həmcins mübtədalarismu-l-cins
– növ bildirən ismə” aid olduğu üçün mümkün olmuşdur. Əks təqdirdə kanənin xəbərinin müəyyənlikdə
olması qəbahət sayılardı. Qeyd etmək lazımdır ki, Növ bildirən ismin iki forması var 1) ismu-l-cins əlifradi – aid olduğu sözün həm azına, həm də çoxuna şamil edilən isimlər. Məs, su, bal, süd 2) ismu-l-cins
əl-cəm‘iyy – cəm mənasını əhatə edən isimlər. Məs, tuffah – (ümumiyyətlə) alma, tuffahətun – bir alma
[23].
Beyt Həssan ibn Sabitə (565-674) məxsusdur. “Səbiiə” sözünün mənası şərab deməkdir. Beyt-Rəs
bol meynəsi olan, şərabı ilə məşhur yer – kənd adıdır. Bu yerin harada olması barədə üç müxtəlif fikir
mövcuddur. 1) Beytul-Müqəddəs (İsrail); 2) İordaniya; 3) Hələb yaxınlığında, İbn Mənzurun təbiri ilə
desək Şamda. Beytdəki “kəənnə” – sanki sözünün xəbəri isə növbəti beytdəki “ ”على أ َ ْنيَابِها- “dişləri
üzərində” sözüdür [16, 18].
İbn Mənzurun qeyd etdiyi aşağıdakı beytdə də şeir zərurəti ilə əlaqədar mübtədanın müəyyən,
xəbərin isə qeyri-müəyyən olması zərurəti ilə bağlı qrammatiklərin ümumi rəyi pozulmuşdur. Çünki, beyt
barəsində müxtəlif fikirlər mövcud olsa da, bir versiyaya əsasən burada mübtəda qeyri-müəyyənlikdə,
xəbər isə müəyyənlikdə işlənmişdir:
َّ  بِ َج ْوفِ ال،ت َمي ًما
[6, 305] أ َ ْم ُمت َساك ُِر،ش ِام
غ ِة إذا هَجا
َ س ْك َرانُ كا َن ابْنَ ْال َمرا
َ َأ
Mənası: Mərağənin (uzunqulağın) oğlu Şam çölündə Təmim qəbiləsini həcv edərkən içkili idi, ya
özünü məstliyə vurmuşdu?
Beyt Fərəzdəqə (641-732) məxsusdur [18, 481]. “İbn əl-Mərağə” Fərəzdəqin Cəririn (653-728)
anasına verdiyi ləqəbdir. Beytdə kanənin ismi, yəni cümlənin mübtədası səkran (məst) sözünə qayıdan
onun əvəzliyi huvadir. Kanənin xəbəri isə “İbnu-l-mərağə” (uznqulağın oğlu) birləşməsidir. Bu
yanaşmaya görə mübtəda nəkirə - qeyri-müəyyən, xəbər isə mərifə - müəyyən olur. Çünki, Sibəveyhi
(760-796) və Mübərrədin (826-898) fikrinə əsasən qeyri-müəyyən üzvə qayıdan aid əvəzliyi özü də qeyri
müəyyəndir. Bu rəvayət formasına əsasən səkran sözü nəzərdə tutulan (məhzuf - silinmiş) kanə tərəfindən
adlıqda idarə olunur. Onun xəbəri də özü ilə birlikdə silinmişdir. Çünki ikinci – beytdəki mövcud kanə
onu əvəz edir. Nəzərdə tutulan versiya isə belədir:  أكان سكرانُ ابنَ المراغةburada birinci kanə düşdüyü üçün
sonda  كان ابن المراغةvariantı yaranmışdır. Bu beytdə səkran sözünü təsirlikdə oxuyub onu kanənin
mübtədadan (İbn-l-mərağə sözündən) əvvələ keçdiyini deyənlər çoxluq təşkil edir. Onların hər ikisini
adlıqda oxuyanların rəyinə əsasən isə burada kanə zaid – artıqdır [12, 93].
Nəticə etibarilə qeyd etmək lazımdır ki, qrammatik mühakimələrin sübuta yetirilməsi üçün istiadə
edilən şahid beytlərdə bəzən qrammatik qayda-qanunların pozulması hallarına rast gəlinir ki, bu da şeir
zərurətindən, yəni vəzn, qafiyə və bəhrlərlə əlaqədar edilən dəyişikliklərlə bağlıdır.
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İki min ildən çox tarixə malik olan metaforaların hər bir insanın həyatında xüsusi yeri vardır.
Demək olar ki, bütün ünsiyyət növlərində metaforalardan istifadə edirik. Metaforaların öyrənilməsilə
təkcə dilçilər deyil, filosoflar və psixoloqlar da məşğul olurlar.Müasir metafora nəzəriyyəsində
metaforanın ikidən on beşə qədər müxtəlif funksiyaları fərqləndirilir. Sözsüz ki, ən aparıcı funksiyası
koqnitiv və yaxud ‘yeni biliklərin kəşf olunması’ funksiyadır. Metaforaları koqnitiv-semantik fenomen
kimi izah etmək üçün müxtəlif nəzəriyyələr mövcuddur: metaforaların koherent modeli, ilkin metaforalar
nəzəriyyəsi, metaforik interpretasiyanın konnektiv nəzəriyyəsi, metaforik modelləşdirmə nəzəriyyəsi,
metaforaların deskriptornəzəriyyəsi. Lakin bunlardan ən məşhurları C.Ləkoff və M.Consonunkonseptual
metaforalar nəzəriyyəsivə M.Terner və J.Fokonyenin blendinq nəzəriyyəsidir.
Metafora sözü yunan sözü ‘pherein-daşımaq sözündən düzələn meta və phora’ birləşməsindən
törəmişdir. Bu söz ilk dəfə məşhur yunan alimləri Qorqiya və Prodikanın tələbəsi İzokrat tərəfindən
ritorika və fəlsəfə lüğətinə daxil edilmişdir. İlk metafora nəzəriyyəsi məşhur yunan alimi Aristotelin adı
ilə bağlıdır. Onun Ritorika əsərində metafora haqqındakı fikirlərinə nəzər salaq: “Metafora yüksək
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dərəcədə aydınlığa, xoşagəlimliliyə və yenilik gozəlliyinə yüksək dərəcədə malikdir və onu başqa şəxs
adından mənimsəmək olmaz. Metaforaları səsinə, mənasma görə gozəl olan, ya göz ücün, ya da başqa bir
hiss ücün xoş olan bir şeyə malik sözlərdən əldə etmək lazımdır” [1, s. 167-170]. Digər bir əsərində
“Poetika” da metaforaya belə tərif verir: “Metafora qeyri-adi bir ismi ya cinsdən növə, ya növdən cinsə ya
da növdən növə keçirmək və ya bənzətmə yolu ilə məcazlaşdırmaqdır” [2, s. 55]. Bu tərifdən sonra
Aristotel keçid prosesini və metaforanın növlərini təsnif edir. Germаn Pаulun metafora haqqındakı
fikirləri diqqət yetirək: “Metаfоrа adekvat adlandırmaya malik olmayan, təsəvvürlər kompleksini ifadə
edən ən vacib vasitələrdən biridir. Bu vasitənin istifadəsi məhdudlaşmır... Metаfоrа elə bir şeydir ki, о,
zəruri şəkildə insаnın təbiətindən irəli gəlir və nəinki pоetik nitqdə, hаbelə əvvəlcə оbrаzlı ifаdələrə və
pаrlаq epitetlərə dаimа meylli оlаn хаlqın məişətindən - dаnışıq dilindən əmələ gəlir” [6,
s.114].Göründüyü kimi, ənənəvi yanaşmada metaforaya əsasən söz səviyyəsində, linqvistik məsələ kimi
yanaşılırdı, polisemiyanın inkişaf üsullarından biri kimi baxılırdı, məna və anlam səviyyələrinə diqqət
yetirilmirdi və koqnitiv metafora nəzəriyyəsinə qədər məcaz adlandırılırdı. Sonralar metafora ideyaların
qarşılıqlı əlaqəsi kimi diqqət mərkəzində durdu. Bu yanaşma xüsusilə İ.A.Riçardsın “Ritorikanın
fəlsəfəsi” əsərindən sonra geniş vüsət aldı. O, qeyd edirdi ki, metafora yalnız linqvistik fenomen deyildir,
o insanın düşüncə tərzidir. İ.A.Riçards metaforanın iki aspektinin olduğunu iddia edir:
1) Metaforanı işarə edən söz yaxud ifadə;
2) Metaforik mənada işlənən söz, mexanizm (vehicle) və topik (topic).
İ.A.Riçardsın bu ideyalarina əsaslanaraq C.Ləkoff və M.Conson metaforanı yeni aspektdən təqdim
etməyə başladılar. Onlar metaforanı insan düşüncəsi və davranışı ilə əlaqəli olan konseptual fenomen
kimi irəli sürdülər. Bu alimlərin “Yaşadığımız metaforalar” əsərində metaforalar koqnitiv semantika
işığında tədqiq olunur, “...metafora bizim gündəlik həyatımıza daxil olmuşdur, təkcə dildə deyil, eyni
zamanda düşüncə və davranışlarımıza. Bizim adi konseptual sistemimiz düşüncə və davranışımız
çərçivəsində təbiətən metaforikdir”[4, s. 25].Metaforalar konseptləşmə prosesinin bariz
nümunələridir.Metaforik konseptləşmə iki konseptual domen strukturları - mənbə domen (source
domain) və hədəf domen(target domain) arasında baş verir. Mənbə domen hədəf domendən daha aydın,
daha konkretdir.Metaforaların işlədiləbilmə səbəbi onların bizim düşüncəmizdə, konseptual sistemimizdə
mövcud olmalarıdır. Alimlərin fikrinə görə, insan nəinki öz fikrini metaforalar vasitəsilə izhar edir, o
metaforalarla düşünür.Ləkoff və Conson metaforaları üç yerə ayırırlar:
1) Struktur metaforalar;
2) Orientasion metaforalar;
3) Ontoloji metaforalar.
Struktur metaforalar bir anlayışın digər bir metaforik anlayışla verilməsi, strukturlaşmasıdır.
Məsələn, MÜBAHİSƏ – MÜHARİBƏDİR.Bu o deməkdik deyildir ki, mübahisələr müharibələrin
müxtəlif növləridir. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Biri verbal diskurs digəri isə silahlı konfliktdir.
Mübahisələr haqqında müharibə terminlərindən istifadə edərək danışmaq, anlamaq yəni strukturlaşdırmaq
deməkdir.
Orientasion metaforalar konseptə məkan orientasiyası verir: məsələn, HAPPY IS UP/
XOŞBƏXTLİK YUXARIDADIR; SAD IS DOWN/KƏDƏR AŞAĞIDADIR. HEALTH AND LIFE
ARE UP/SAĞLAMLIQ VƏ HƏYAT YUXARIDADIR.Özünü xoşbəxtliyin zirvəsində hiss etmək.
Ruhdan düşmək. Formada olmaq. Hər şey əlimdədir. Mən ondan daha güclüyəm. və s. Onlar qeyd edirlər
ki, güc, qüvvət, hakimiyyət, sağlamlıq, düşüncə, yüksək sosial status, xeyirxahlıq və s. YUXARI; qəm,
xəstəlik, düşüncəsizlik, aşağı sosial status isə AŞAĞI istiqamətlənmişdir. Bundan başqa alimlər fikirlərini
aydınlaşdırmaq üçün “İÇƏRİ/ÇÖL”; “ÖN TƏRƏF/ARXA TƏRƏF”; “MƏRKƏZİ/PERİFERİK” və b.
anlayışlardan istifadə edirlər. Belə metaforaların ixtiyari olmadığını, onların bizim fiziki və mədəni
təcrübəmizdə mövcud olduğunu, mədəniyyətdən mədəniyyətə fərqləndiklərini, əksər fundamental
konseptlərin bir yaxud bir neçə orientasion metaforadan təşkil olunduğunu, hər bir orientasion
metaforanın daxili sistemliliyə, müxtəlif orientasion metaforaların uzlaşmasını müəyyənləşdirən ümumi
xarici sistemə aid olduqlarını, çoxlu fiziki və sosial əsaslara malik ola biləcəklərini qeyd edirlər.
Ontoloji metaforalarmüxtəlif məqsədlərə xidmət edir, metaforaların müxtəlif növləri müxtəlif
məqsədlər üçün istifadə edilir. Orientasion metaforaların işlənmə imkanları, onların vasitəsilə
konseptləşmə məhduddur. Bizim düşüncəmiz, təcrübəmiz fiziki obyektlərə və əşyalara münasibətdə
orientasiyanın kifayət etmədiyini, yeni anlayışların orientasiyanın çərçivələrinə sığmadığını aşılayır. Bu
kimi məqsədlər üçün ontoloji metaforalara ehtiyac duyulur.Ləkoff və Conson personifikasiyanı
(şəxsləndirmə) da ontoloji metaforalara aid edirlər. Ontoloji metaforalara misal kimi bir neçə konsepti
göstərirlər: THE MIND IS A MACHINE/AĞIL MAŞINDIR; THE MIND IS A BRITTLE
OBJECT/AĞIL KÖVRƏK OBYEKTDİR. Bu ontoloji metaforalar ağılın və qəlbin müxtəlif metaforik
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modellərini formalaşdırmağa, mental düşüncənin müxtəlif aspektlərini aşkarlamağa münbit şərait yaradır.
MAŞIN metaforası ağılın istismar şərtlərinə uyğun; yanıb-sönən, effektiv, istehsal gücü, daxili
mexanizmi, enerji mənbəyi olan, sına bilən, zədələnə bilənmexanizm kimi təəssürat yaradır. KÖVRƏK
OBYEKT metaforası isə zəngin hesab edilmir.
Metaforakonseptləşmənin formalarından biri kimi, düşünmə mexanizmi kimi, yeni anlayışların və
biliklərin formalaşmasında mühüm rola malikdir. Bu koqnitiv mexanizm bizə az məlum olan, mürəkkəb,
abstrakt və. s bir konseptual anlayışı digər bir sadə, daha asan başa düşülən və s. konseptual anlayışla
ifadə etməyə imkan verir. Çünki bizim təfəkkürümüz hər an, hər şeyi qavramağa; aydın, dəqiq təsəvvür
yaratmağa hazır olmur.Onlar ətrafımızda baş verənləri daha sadə şəkildə anlamağa və təhlil etməyə
kömək edir. İnsan təcrübəsinin, dünyagörüşünün ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi, birliyi nəticəsində
metaforaların koqnitiv potensialı üzə çıxır. Bu potensial insan intellektinin ‘uçurumlarına’ qədər
getməyə, ’dibinə’ qədər enməyə, ‘görünməyən tərəflərini’kəşf etməyə, ‘sonsuz üfüqlərinə’doğru
addımlamağa kömək edir.Metaforalar intellektin öz ‘imkanlarını’ genişləndirməsinə şərait yaradır.
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Şeirin ifadə tərzinin gücləndirilməsində, emosionallığın artırılmasında paralelizmin ən çox işlənən
növlərindən olan təkririn xüsusi rolu var.Professor R.Yusifoğlu qeyd edir ki, təkrir eyni sözlərin, söz
birləşmələrinin təkrarı ilə yaransa da, təkrir təkrardan fərqlənir. Təkrar sözün bədii təsir gücünü azaldırsa,
təkrir daha da artırır, sözə emosional çalar verir. [3.144]
Bir çox şairlər öz şeirlərində təkririn həm anafora, həm də epifora növündən uğurla istifadə
etmişlər. İstər lirik, istərsə də uşaq şeirləri ilə ədəbiyyatımızı zənginləşdirən Tofiq Mahmud da təkrirə
biganə qalmamış, yeri gəldikcə öz şeirlərində onun növlərindən istifadə etmişdir.
Anafora təkririn xüsusi bir növüdür. O da təkrir kimi əsərin dilinə emosionallıq gətirir. Eyni
başlanğıc anlamına gələn anafora ədibin yaradıcılığında tez-tez rast gəlinən təkrir növlərindəndir.
“Dünyaya bağlananda” şeirində anaforadan istifadə olunaraq təkririn bu növü vasitəsilə şeirin
emosionallığı artırılmışdır. “Bütün dünyaya çatar, Bütün dünyanı tutar!” yazan şair bütün sözü ilə anafora
yaratmışdır.
Doğma Azərbaycanı qarış-qarış gəzməyi sevən şair “Əziz şəhər” şeirində də anafora yaradaraq
şəhərin gözəlliyini vurğulayır, eyni zamanda şeiri öz poetikliyi ilə fərqləndirir.
Səsləyir qoynuna bu dağ-daş məni,
Səsləyir İlisu, Sarıbaş məni.[1.22]
Yaxud
Hanı başım üstə duran yaşıl dağ,
Hanı qırmızı dam, qırmızı çardaq?!
Hanı o gözəl qız, sübhdən dərərdi,
Məni yamaclardan gül gətirərdi.[1.22]
Burada səsləyir və hanı sözləri anaforadır.
Vətənin gözəlliklərindən bəhs olunan “Gəzərəm bu torpağı” şeirində “Bir əlim gül bağında, Bir
əlim Şah dağında” deyən ədib burada da bir əlim sözü ilə anafora yaradıb.
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Azərbaycanın gözəlliklərini, onun təbiətini, yeraltı və yerüstü sərvətlərini əsərlərində tərənnüm
edən ədib “Zəfəran yarpaqları” adlı şeirində də anaforanın nümunələrini yaradıb. Qədim və ən ulu
sözlərini təkrarlamaqla şair vətənin qədimliyini vurğulayır, həm şeirin poetikliyini artırır.
Qədim əlyazmaları
Qədim Azərbaycanın
Torpağında yaranıb.[1.26]
Yaxud
Ən ulu babamızın
Ən ulu obamızın
Ocağında yaranıb.[1.26]
Sevənlərin dostu, sirdaşı adlandırdığı “Buzovna qayaları” şeirində də anaforanın nümunələrini
yaradıb ki, bu da öz növbəsində şeirin ifadə gücünü qüvvətləndirir, yeni çalarlar yaradır.
Saxlar pıçıltımızı, saxlar xatirəmizi,
Saxlar damlalar kimi şən günləri, ayları,
Buzovna qayaları, Buzovna qayaları!!![1.28]
Tofiq Mahmud şeirlərində anafora ilə bərabər, hətta ondan da artıq epiforalardan istifadə etmişdir.
Deyilən sözün təsirini artırmaq, fikri oxucuya daha təsirli çatdırmaq üçün istifadə olunan epifora həm də
şeirin rəngarəngliyini artırır.
Vətəninin vurğunu olan ədib “Mənim ana torpağım” şeirində əsrlər boyu işğallara məruz qalan elobanın çəkdiyi zülmü aşağıdakı epifora nümunələrini yaradaraq daha da təsirli dillə ifadə edir.
Gücüm dayağım mənim,
Ana torpağım mənim![1.11]
Yaxud
Çay kimi gecə-gündüz axmışam qucağından,
Bütün yer kürəsinə baxmışam qucağından.[1.11]
Epifora nümunələrinə T.Mahmudun digər şeirlərində də rast gəlinir. Yeri gəldikcə epiforadan
istifadə edən şair bununla dinamizmi də artırır. “Papaq altda oğullar var! ” şeirində istifadə olunan epifora
ilə eyni zamanda şeirin ahəngdarlığı artırılmışdır.
Papaq altda oğullar var, mərd oğullar,
Qaya kimi sərt oğullar![1.18]
Əsərlərinə Azərbaycanın müxtəlif guşələrini mövzu seçən ədib “Qusar lövhələri” şeirində
buludlar, tökülür sözləri ilə epiforanın növlərini yaradıb.
İkiyə bölünmüş Azərbaycanın bu dərdinə biganə qala bilməyən şair bu mövzuya həssaslıqla
yanaşmış epifora nümunələri ilə şeirin emosionallığını, dinamizmini, ahəngdarlığını artıraraq onun təsir
gücünü qüvvətləndirmişdir.
Gedir, o nə sədd bilir,
Nə də ki, sərhəd bilir.[1.51]
Ədibin bəzən eyni misrada həm anafora, həm də epiforadan istifadə etmişdir. “Mənim ana
torpağım” şeirində olan nümunəyə diqqət yetirək:
Mənim ana torpağım,
Mənim vətən torpağım.[1.12]
Eyni nümunəyə “Qatar gedir Təbrizə” şeirində də rast gəlmək olur. Anafora və epiforanı eyni
misrada işlətməklə şair Cənubi Azərbaycana getmək istəyinin, dolayısı ilə Azərbaycanın ayrılıq nisgilini
poetik dillə vurğulayır.
Qatar Mincivana yox,
Qatar Naxçıvana yox,
Ox kimi süzə-süzə
Birbaş gedir Təbrizə.[1.50]
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatını şeirləri ilə zənginləşdirən Tofiq Mahmud bu şeirlərdə də təkrirdən
istifadə etmişdir. “Qaçdı yel kimi əsdi, Yenə şimşəyə döndü, Yenə küləyə döndü” misralarında həm
anafora, həm də epiforadan istifadə edən şair uşaq təfəkküründə şeir qüvvətli təsir yaratmasına çalışır.
“Qorxutmasın qar səni” şeirində qızına müraciət edən şair “Ay mənim qəşəng qızım, Gül qızım,
çiçək qızım” yaxud “Çağırır dostlar səni, Qorxutmasın qar səni” deyərək qızını, əslində oxucunu
cəsarətləndirir, eyni zamanda şeirin ifadə gücünü qüvvətləndirir. Şair buna epifora nəticəsində nail olur.
“Qulam qonaq gedəndə” şeirində də epiforadan istifadə olunaraq ahəngdarlıq yaradılmışdır.
Qulamın sözü vasitəsilə yaradılan epifora şeirə xüsusi çalar, ritmiklik gətirir.
Alması var Qulamın,
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Gilası var Qulamın,
Heyvası var Qulamın,
Halvası var Qulamın.[2.48,49]
Beləliklə, bədii irsi ilə Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirən Tofiq Mahmud istifadə etdiyi təkrir
- anafora və epifora ila şeirə ahəngdarlıq, dinamizm, emosionallıq gətirərək ifadə ediyi fikri
dolğunlaşdırır, məna tutumunu artırır.Ədibin uşaqlar üçün yazdığı şeirlərdə də anafora və epiforalara rast
gəlinir.
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KOMPÜTER PROQRAMLARININ AZƏRBAYCAN DİLİNƏ LOKALLAŞDIRILMASI
Heydərova M.İ.
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Açar sözlər: lokallaşdırma, kompüter dilçiliyi, proqram təminatı, tərcümə, Microsoft dil portalı
Müasir dövrdə yeni informasiya texnologiyalarının dilçiliyə intensiv tətbiqi onların həllini tələb
edən yeni, təxirəsalınmaz məsələlərin ortaya çıxmasına şərait yaradır. Bu məsələlərdən biri inkişaf etmiş
proqram təminatının (PT) lokallaşdırılması, kompüter terminlərinin peşəkar tərcüməsidir.
1. Lokallaşdırılma (lokalizasiya) termini keçən əsrin sonlarında meydana gəlmiş və PT-nin hər bir
ölkənin mədəniyyətinə, mentallığına, dünyagörüşünə uyğunlaşdırılaraq, istifadəçi interfeysinin,
sənədlərin və əlaqəli proqram sənədlərinin bir dildən digərinə tərcüməsidir. Lokallaşdırma
proqramçıların, dilçilərin və tərcüməçilərin birgə iştirak edəcəyi bir əməliyyatdır. Lokallaşdırmanın bir
neçə mərhələsi vardır. Bura, ölkənin milli təfəkkürü və vergi qanunvericiliyinin xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla, dil və milli standartları dəstəkləyən tarixin, vaxtın, valyuta simvollarının, ölçü sistemlərinin və
proqram interfeysindəki sənədlərin və mətnlərin milli dilə tərcüməsi aiddir [1].
Lokallaşdırma sürətlə inkişaf edən kompüter texnologiyaları, kompüter dilçiliyi və müasir tərcümə
texnologiyaları (maşın tərcüməsi də daxil olmaqla) arasında yerləşir. Eyni zamanda, tərtibatçılar, bir
qayda olaraq, proqram təminatlarını bir çox dildə, dünyanın müxtəlif ölkələrində və demək olar ki, eyni
vaxtda yayımlanmasını istəyirlər. Bu cür çoxcəhətli problemlərin həlli isə proqramların
lokallaşdırılmasının köməyi ilə mümkün olur. Hal-hazırda müasir tərcümə sahəsinin 40% -ni proqram
lokallaşdırılması təşkil edir [2, s. 36].
Proqramın fərqli dillərdə və fərqli mədəniyyətlərdə istifadəsi problemi ümumiyyətlə üç xüsusi
terminlə xarakterizə olunur - beynəlmiləlləşmə, lokallaşma və lokal. Beynəlmiləlləşdirmə - sonradan
müxtəlif bölgə və dillərə uyğunlaşma imkanı ilə proqram təminatının təşkili prosesidir. Lokallaşdırma isə
beynəlmiləlləşmədən sonra müəyyən bir bölgə və ya dil üçün proqram uyğunlaşdırılmasının növbəti
prosesidir. Bunun üçün proqram mətni hər bir dilin standartlarına uyğun tərcümə olunur və ona konkret
dilə xas xüsusi elementlər əlavə olunur [2,52]. Əsas tərcümə işindən əlavə, lokallaşdırma əlavə
materialların (təlimatlar, dərsliklər, videolar, şəkillər) tərcüməsi, dilin linqvistik və mədəni
xüsusiyyətlərinə uyğunlaşma, texniki, redaktə və s. məsələləri əhatə edir.
Lokallaşdırma zamanı yüksək keyfiyyət əldə etmək üçün bu proses, xarici dilləri və dilin mədəni
xüsusiyyətlərini yüksək səviyyədə bilən və texniki sahədə təcrübəsi olan mütəxəssislər tərəfindən
aparılmalıdır.
Lokallaşdırma və dilçilik arasındakı qarşılıqlı əlaqə yaradan bir sıra maraqlı məqamlar vardır.
Birincisi qlobal bir mətn (proqram) yaratmaq, sonra isə bu proqramı başqa dillərə tərcümə və
uyğunlaşdırma prosesini qeyd etmək olar. Bir dildən digərinə tərcümədən fərqli olaraq, lokallaşdırma
prosesi dillər və mətnin müxtəlif versiyaları arasında dövr edən bütöv bir şəbəkəni təşkil edir [3].
Lokallaşdırma dillər və mədəniyyətlər arasındakı fərqlərə diqqət yetirir.
Ümumilikdə lokallaşdırma prosesi 3 əsas mərhələdən ibarətdir: 1) texniki işlər; 2) linqvistik işlər;
3) idarəetmə işləri [2,22].
PT-nın lokallaşdırılmasına nümunə kimi öz məhsullarını dünyanın bir çox dillərinə lokallaşdıran
Microsoft kompaniyasını göstərmək olar. Lokallaşdırma üçün Microsoft dil portalına daxildir:
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1) 100-dən çox lokallaşdırma təlimatı (müəyyən bir dil üçün qaydalar və üslub tələbləri,
lokalizasiya tövsiyələri, stilistik normalar və texniki sənədlərin dili, regional standartlar və müəyyən bir
dilin spesifikliyi haqqında məlumat);
2) Microsoft məhsulları ilə inteqrasiya olunan tətbiqlərin lokallaşdırılmış versiyalarını hazırlamaq
üçün istifadə edilə bilən terminoloji baza (əsas lüğət);
3) istifadəçi interfeysinin sətri tərcümələri və lüğətləri;
4) müxtəlif dillərdə proqramlar yaratmaq üçün pulsuz dil alətləri və sorğu materiallarının böyük bir
toplusu [1].
2. Azərbaycanda da lokallaşdırılma ilə bağlı müəyyən işlər görülmüşdür. İlk olaraq, 2010-cu ildə
Microsoft korporasiyasının məhsullarını Azərbaycan dilinə tərcüməsi həyata keçirilmişdir. Bu
korporasiya Azərbaycan dilinə Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Phone
(mobil əməliyyat sistemi) əməliyyat sistemlərini, həmçinin Microsoft Office 2003, Microsoft Office
2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 məhsullarını təqdim etmişdir. Microsoft
məhslullarının Azərbaycan dilinə lokallaşdırılması üçün bu proqramlarda istifadə olunan əmr və sözlərin
lüğəti (Glossary) və istifadə olunmayan söz və ifadələrin siyahısı (Azeri Policheck) hazırlanmışdır. 2017ci ilin dekabrında Microsoft platformasında işləyən məhsulların lokallaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş
“Azerbaijani Style Guide” təlimat kitabçası nəşr olunmuşdur ki, bu kitabçada da təlimatlar xüsusi
standartlarla Azərbaycan dilinin fonetik (orfoqrafik), qrammatik, leksik (terminoloji) qaydalarına uyğun
tərtib olunmuşdur. Təlimat hazırlanarkən aşağıdakı əbəbiyyatlardan istifadə olunmuşdur:
“1. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti, Bakı, 2004.
2. Budaqova Z.İ. Azərbaycan dilində durğu işarələri, Bakı, 1977.
3. "Azerbaijani language orthographic rules" approved by the resolution of the
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated August 5, 2004.
4. Budaqova Z.İ. Azərbaycan dilinin qrammatikası, Bakı, 1960 [4].
Təlimatın 2017-ci ildə hazırlanmasına baxmayaraq, “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin
2004-cü il nəşrindən istifadə olunması maraq doğurur. Amma qeyd olunmalıdır ki, təlimat yüksək
səviyyədə hazırlanmışdır.
Microsoft korporasiyası lokallaşdırma ilə məşğul olanlar üçün təlimat kitabaçasını 100-dən artıq
dildə nəşr etmişdir, eyni zamanda onları pdf formatında “Microsoft language portal” saytında
yerləşdirmişdir. Bu təlimatlardan istifadə edərək proqram mətnlərində İngilis - Azərbaycan və İngilis - rus
dilləri arasında fərqləri müəyyən etmək olar. Məsələn, bir proqramı rus dilinə tərcümə edərkən
istifadəçiyə müraciət edərkən kişi və ya qadın cinsinə aid olan sözlərdən istifadə etməmək daha yaxşıdır.
Bu zaman istifadəçilərin hansı cinsdən bəhs etdiklərini göstərməyən feillərdən istifadə etmək tövsiyə
olunur.
Lokallaşdırma zamanı ingilis dilindən digər dillərə tərcümənin bəzi xüsusiyyətlərinə diqqət edək.
Məsələn, rus dilinə tərcümə zamanı aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
1. Rus dilində baş hərflərdən az istifadə olunur. Cümlədəki yalnız ilk söz baş hərflə yazılır
(məsələn, həftə günlərinin, ayların, millətlərin, dillərin və s. adları baş hərflə yazılmır). Bir neçə sözdən
ibarət rus adlarında yalnız birincisi böyük hərflə yazılır;
2. İngilis dilindən fərqli olaraq, rus dilində artikl yoxdur;
3. Bütün proqram komponentləri Microsoft rus materiallarında vahid isim kimi qəbul edilməlidir
(məs: использовать (что?) мастер, установить (что?) клиент);
4. İstifadəçilərə mehriban bir şəkildə müraciət etmək üçün «ваш», «вашего» və bu əvəzliklərinin
digər formalarından istifadə etmək tövsiyə olunur.
5. İngilis dilindən rus dilinə tərcümə olunan və tərcümə olunmayan qısaltmalardan istifadə olunur
(məs: RAM - ОЗУ);
6. İstifadəçiyə müraciət edərkən kişi və ya qadın cinsindən istifadə olunmur və cinslərə ayırmayan
fellər seçilir;
7. İngilis dilində "Attention," "Caution" kimi sözlərdən sonra iki nöqtə qoyulduğu halda, rus dilinə
tərcüməsində bu sözlərdən sonra nida işarəsi qoyulur (məs: Внимание!). Çünki, rus dilində iki nöqtədən
sonra cümlə böyük hərflə başlamır və s. [5].
İngilis dilindən fransız dilinə tərcümənin - lokallaşdırmanın əsas xüsusiyyətləri isə aşağıdakılardır:
1. Sifətlər əlaqədə olduğu isimdən asılı olaraq kişi və qadın, tək və cəm ola bilər;
2. Sifətlər adətən isimdən sonra gəlir;
3. Müəyyən artikllər fransız dilində ingilis dilindən daha çox istifadə olunur. İngilis dilindən fransız
dilinə tərcümə edərkən qeyri-müəyyən artikllərdən istifadə olunmamaq məsləhət görülür;
383

4. Bir qayda olaraq, yalnız müvafiq adlar və cümlədəki ilk sözlər böyük hərflə yazılır;
5. Söz sırası: fransızca diqqəti cəlb etmək üçün əsas fikir cümlənin əvvəlində qoyulur və s. [6].
İngilis dilindən Azərbaycan dilinə lokallaşdırılan kompüter proqramlarında isə aşağıdakı
xüsusiyyətlər nəzərə alınır:
1. Azərbaycan dilində sifətlər aşağıdakı qaydada işlənməlidir:
Sifətlər müvafiq terminlərlə birbaşa lokallaşdırılır. Onların lokallaşdırılmasında heç bir
məhdudiyyət yoxdur. (məs. Windows 10 is a fast operating system - Windows 10 sürətli əməliyyat
sistemidir.)
2. Azərbaycan dilində artikl olmadığından tərcümədə onlar buraxılır. Bununla belə artikllərin
funksiyası nəzərə alınaraq məzmun dəqiq şəkildə Azərbaycan dilinə çatdırılmalıdır. Müəyyən və qeyrimüəyyən artikllərin həmişə eyni şəkildə tərcümə edilməsinin qarşısının alınması üçün müəyyən artikllərlə
əlaqəli sözlər müvafiq şəkilçilərlə əvəzlənməlidir.
3. İngilis dilində olan Microsoft məhsul adları və tərcümə olunmayan xüsusi adlar müəyyən və ya
qeyri-müəyyən artikl olmadan istifadə olunur (məs: Windows Photo Gallery - Windows Foto Qalereyası)
4. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayan Microsoft məhsullarının adları orijinala uyğun olaraq
saxlanılır.
5. Azərbaycan dilində lokallaşdırılmış mətndə tez-tez cümlədəki elementə izahedici məlumat əlavə
edilməlidir. Buna dəqiqləşdirici deyilir. Dəqiqləşdirici şəkilçi, söz və ya cümlə ola bilər (məs: Graham Graham şirkəti).
6. Azərbaycan dili aqlütinativ dil olduğundan, sahibliyi bildirmək üçün çox vaxt ingilis dilindəki
təyini əvəzliyin qarşılığı olan yiyəlik hal şəkilçili əvəzlik istifadə edilmir. Bu zaman yalnız mənsubiyyət
şəkilçiləri əlavə edilir və tərcümə zamanı təyini əvəzlikləri buraxılır (məs: your keyboard - klaviaturanız).
Əksər hallarda bu boşluq səbəbindən cümlənin mənası itmir, çünki şəxs ingilis dilindən fərqli olaraq
Azərbaycan dilində mənsubiyyət şəkilçili söz müstəqil işlənə bilir. Belə bir lokallaşdırmaya misal olaraq,
“Windows 10 can not start your system. If the problem persists, contact your network administrator Windows 10 sisteminizi başlada bilmir. Problem davam edərsə, şəbəkə inzibatçınızla əlaqə saxlayın”. –
cümləsini göstərə bilərik. Nümunədən də göründüyü kimi, your network administrator söz birləşməsi
şəbəkə inzibatçınızla kimi tərcümə edilmiş və buradakı your – sizin sözü buraxılmışdır [4].
Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, lokallaşdırma zamanı prasıoqramçılar, dilçilər və
tərcüməçilər birgə iştirak etməlidirlər. Lokallaşdırmanın bir neçə mərhələsi vardır. Bura, hər bir ölkənin
milli təfəkkürü və vergi qanunvericiliyinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, dil və milli standartları
dəstəkləyən tarixin, vaxtın, valyuta simvollarının, ölçü sistemlərinin və proqram interfeysindəki
sənədlərin və mətnlərin milli dilə tərcüməsi aid edilir.
Azərbaycanda da lokallaşdırılma ilə bağlı müəyyən işlər görülmüşdür. Belə ki, Microsoft
korporasiyası lokallaşdırma ilə məşğul olanlar üçün təlimat kitabaçasını Azərbaycan dilində də nəşr
etmişdir, eyni zamanda onları pdf formatında “Microsoft language portal” saytında yerləşdirmişdir.
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DİLÇİLİKDƏ RİYAZİ-STATİSTİK METODLARIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ
Məmmədova J.E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: lüğət, riyazi-statistik metodlar, proqramlaşma dili, elektron lüğət, internet
Leksikoqrafiyada baş verən əsaslı dəyişikliklər dilçilik elminin digər elmlərlə əlaqəli şəkildə
inkişafı hesabınadır. Başqa elmlər kimi, dilçilik də həm tədqiqat, həm də tədris sahəsində texnikaya
müraciət edir. Dil haqqında elmin bir sıra problemləri əsaslı şəkildə həll olunmağa məhz dilçiliyin texniki
elmlərlə əlaqəsi nəticəsində baş vermişdir. Dilçiliyin texniki elmlərlə əlaqəsi əsasında yeni terminlər
mühəndis dilçiliyi, hesablama dilçiliyi, kompüter dilçiliyi, elektron dilçiliyi meydana çıxdı. Bu anlayış
altında dili əhatə edən bir sıra mühüm problemlər hələ də aktual olaraq qalır. Elektron hesablayıcı
maşınlarla dili sistemli şəkildə öyrənmə, maşın tərcüməsi və leksikoqrafiya məsələləri bu sahənin mühüm
məsələlərindəndir. Dilçilik və Kibernetikanın əlaqələrinə A.Qurbanovun əsərlərində rast gəlmək
mümkündür. Onun fikrincə Gibernetikanın meydana gəlməsi cəmiyyət və təbiət hadisələrinin dəqiq
öyrənilməsinə səbəb olmuşdur [1, 184-185].
Dilçilik və informatika elmi A.Pedronun “Elektron leksioqrafiya” adlı əsərində Ven diaqramı
şəkilində qarşılaşdırılıb. Müəllif H.Bergenholtzun elektron leksikoqrafiyası haqqında fikirlərinə istinad
edərək, məsələlərə bir az aydınlıq gətirmişdir. O, çap lüğətlərin elektronlaşması prosesi dövründə
istifadəçilərin məqsədə daha cəld çatması, rəqəmsal internetdə leksikoqrafiyaya dair informasiyanın
ötürülməsini hər iki elmin naliyyəti olduğunu qeyd edir [2, 26-27].
Dilçiliyə riyaziyyatın tətbiqi hər hansı bir dilçi alim üçün dil materiallarının sistemləşdirilməsi,
ölçülməsi və ümumiləşdirilməsinə geniş imkan yaradır. A.M.Babayevin əsərlərində adi dil ilə riyazi dilin
fərqinə rast gələ bilərik [3, 24-25]. Onun fikrincə, adi dilçilik (söz, söz birləşməsi, cümlə dili) özündə
dörd münasibəti – ad (məlumatın maddi daşıyıcısı), denotat (xarici aləmdə onun əksi), desiqnat (adın
məfhumla əlaqəsi), konnotat (əşya və hadisə haqqında hiss) əks etdirir. Riyazi dildə isə bu münasibətlər
yoxdur, burada yalnız ad və onun riyazi mənasıdır.
Avtomatik məlumat, maşın tərcüməsi, insan-maşın dialoqu zamanı adi dil materialı riyazi dil
əsasında kodlaşdırılır. Adi dildə hər hansı çoxmənalı söz riyazi dilə yalnız bir mənada kodlaşdırılır.
Inkişaf onu göstərir ki, yaxın gələcəkdə ənənəvi dilçilikdə olan bir sıra mübahisəli məsələləri kompüter
dilçiliyi dərhal həll edə biləcək.
Müasir dilçilikdə linqvistik tədqiqatların avtomatlaşdırılmasına da geniş yer verilir. Bu haqqda
A.Axundovun əsərlərində rast gəlmək olar. Burada tədqiqatın yeni predmeti maşın kibernetik beyninin
əks etdirə biləcəyi dil strukturu əmələ gəlir. Burada elə bir hesablama sistemi (alqoritm) yaradılır ki,
qarşıya qoyulan tələb ardıcıl həllini tapsın. Elektron hesablama maşınlarında hər hansı bir
proqramlaşdırma aparmaq üçün alqoritm dilindən istifadə edilir. Bu cür maşınlar fonetik laborotoriya
üçün zəruridir. Dilin riyazi-statistik metodların köməyi ilə tədqiqinə dilçilərin də münasibəti birmənalı
deyildir. Hətta o dövrün görkəmli dilçiləri də belə tədqiqatların perspektivinə inanmırdılar[4, 29-30].
Ümumiyyətlə, bu sahə ilə bağlı bir çox dilçilərin fikrlərinə rast gəlmək olar. Аlekseyev P.M:
“Hesablama texnikası və riyazi statistikanın leksikoqrafiyaya tətbiqi lüğətçilikdə yeni bir sahənin –
statistik leksikoqrafiyanın yaranmasına səbəb olmuşdur”.
1979-cu ildə A.Axundovun “Riyazi dilçilik” kitabının çapından sonra dilçiliyin bu yeni sahəsinə
olan münasibət tədricən dəyişməyə başladı. Sonralar “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının və Məhəmməd
Füzulinin nəzm əsərlərinin statistikası sahəsində araşdırmalar aparılmağa başlandı. Həmin vaxtlarda
maşın tərcüməsi, dilin mühəndis dilçiliyi metodları ilə tədqiqi istiqamətində bir çox uğurlar qazanıldı.
Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğəti və Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğətinin çapı o dövrlərə təsadüf
edir. 80-ci illərdə çapa təqdim olunmuş Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti Azərbaycan dilinin
orfoqrafiya lüğətinin artırılmış və təkmilləşdirilmiş üçüncü nəşri əsasında hazırlanmışdı. Lüğət sözlüyü
qismən köhnəldiyindən təbii ki, həmin sözlük yeni nəşrdə əsas götürülə bilməzdi. Azərbaycan dilinin əks
əlifba lüğəti orfoqrafiya lüğətinin son variantı əsasında, latın qrafikasında tərtib olunmuşdur. Əvvəlki variantda lüğətdə təxminən 60 min söz verilmişdirsə, çap olunmuş kitab təxminən 80 minə yaxın sözü əhatə
edir.
Prof. M.Ə.Mahmudovun elmi axtarışlarının məhsulu olan “Kompüter dilçiliyi” əsəri Azərbaycan
dilçilik elminə layiqli töhfədir. Bundan başqa, V.Y.Pines və M.Ə.Mahmudovun “Elektron hesablayıcı
maşınlar dilçilikdə”, K.A.Vəliyevanın “Mətnin avtomatik sintaktik təhlili və sintezi”, “Mətnlərin
avtomatik redaktəsi”, “Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarının statistik təhlili” və digər elmi əsərlər elektron
dilçilik elminin gələcək inkişafından xəbər verir [5, 17].
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Azərbaycan dilçiliyində baş verən bu dinamika maşın tərcüməsi, mətnlərin formal təhlili, müxtəlif
lüğətlərin tərtibi və s. bu kimi məsələlərlə daha çox qeyri-dilçilər, dəqiq elmlərin nümayəndələri məşğul
olmasına aparıb çıxartdı. Dil materialı üzərində araşdırmalar aparan və texnika sahəsində elmi dərəcə
alan mütəxəssislərin sayı da indi nəzərəçarpacaq dərəcədədir (Ə.Fətullayev 2006; Əmirov, 2006; R.Fətullayev, 2010; Mamedova, 1984 və b.). Hazırda cümlənin formal sintezi alqoritmlərinin yaradılması və
tətbiqi məsələlərinə R.Ə. Fətullayevin əsərlərində rast gəlmək olar. İngiliscə-azərbaycanca maşın
tərcüməsi sistemində felin çoxmənalılığının alqoritmik həllinə isə Ə.A. Əliyevin elmi araşdırmalarında
rast gəlinir [5, 18].
Ümumiyyətlə, müşahidələr göstərir ki, dilçiliyin başqa elmlərlə əlaqəsi ona zərrə qədər xələl
yetirmir, əksinə, onun sürətli inkişafına səbəb olur.
Bəşər sivilizasiyası tarixində informasiya emalı sahəsində mövcud olan dəyişikliklərə müvafiq
olaraq, son illərdə informasiya texnologiyaları elmin bütün sahələrinə kütləvi şəkildə tətbiq olunmağa
başladığından onun sahələr üzrə tətbiqi informatika bölmələri formalaşır və cəmiyyət də tədricən bundan
yararlanır [5,25].
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ƏZ-ZƏMƏXŞƏRİ VƏ ONUN “ƏL-KƏŞŞAF” ƏSƏRİNİN “NİZAM NƏZƏRİYYƏSİ”NİN
İNKİŞAFINDA ROLU
Məmmədova K.Ə.
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
naznar82@gmail.com
Açar sözlər: Qurani-Kərim,Ərəb dili,Nizam nəzəriyyəsi,Əz-Zəməxşəri, “Əl-Kəşşaf”əsəri
Əbul-Qasim Məhəmməd bin Ömər ibn Məhəmməd ibn Ömər əl-Xavərəzmi əz-Zəməxşəri 1074-cü
ildə Xavərəzmin böyük kəndi hesab olunan Zəməxşərdə anadan olmuş və 1143-cü ildə vəfat etmişdir [4,
660]. İbn Xallikan onun haqqında deyir: “Əz-Zəməxşəri dövrünün təfsir, hədis, qrammatika, bəyan
sahəsinin böyük imamı olmuşdur” [1, 260]. O, ilk dəfə “bədii”nin növlərini təsnif etmiş və özünün
ّ  "الكəsəri ilə Quranın təfsirini vermişdir. Müəllif bu kitabda Quranın ecazı ilə bağlı fikirlərini bildirir
"شااف
və qeyd edir ki, Quran iki səbəbə görə möcüzədir: nizamına və qeyb xəbərlərinə ) (علام هللاgörə [2, c.2, 273].
Aşağıdakı ayələrdə bunu aydın şəkildə görmək olar:
ُ " بَلْ َكذَّبُواْ ِب َما لَ ْم يُحِ ي
)39:" (يونس...ُطواْ ِبع ِْلمِ ِه َولَ َّما يَأْتِ ِه ْم ت َأْ ِويلُه
“Xeyir, o kafirlər elmini qavraya bilmədikləri və hələ yozumu (müşriklərə, kafirlərə vəd edilmiş
əzab) onlara gəlib çatmamış Quranı yalan hesab etdilər...” (Yunus:39)
Və ya:
)14:" (هود...ّللا
ِ ّ نز ِل بِع ِْل ِم
ِ ُ فَا ْعلَ ُمواْ أَنَّ َما أ... "
“...Bilin ki, O ancaq Allahın elmi ilə nazil olmuşdur...”(Hud:14)
Əz-Zəməxşəri bu iki ayə ilə Quranın məhz nizamı və qeyb xəbərlərini ehtiva etməsi ilə möcüzə
olması barədə fikirlərini təsdiqləyir və bildirir ki, qeyb aləmi Allahın elmi ilə bağlı bir məsələ olduğundan
onu Allahdan başqa bilən yoxdur.
Ədib Quran ecazının əsasən “nizam”la daha çox bağlı olduğunu bildirir və aşağıdakı ayə ilə fikrini
sübut etməyə çalışır:
)39:" (طه...ُعد ٌُّو لَّه
ِ "أ َ ِن ا ْق ِذفِي ِه فِي التَّابُو
َ عد ٌُّو لِّي َو
َ ُت فَا ْق ِذفِي ِه فِي ْاليَ ِّم فَ ْلي ُْل ِق ِه ْاليَ ُّم بِالسَّاحِ ِل يَأْ ُخ ْذه
“(O zaman ki, Mən anana buyurmuşdum: ) "(Musanı) bir sandığa qoyub çaya (Nilə) at. Qoy çay
onu sahilə çıxartsın və Mənə də, ona düşmən olan birisi (Firon) onu (sudan tapıb) götürsün". (Taha:39)
Bu ayədəki şəxs əvəzliklərinin bəzisi Musaya, bəzisi sandığa və bəzisi də Allaha aid edilib. Ayəni
oxuyarkən adama elə gəlir ki, şəxs əvəzlikləri ayrı-ayrı yerlərə səpələnmişdir. Lakin bu ayə ilə bağlı ərəb
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dili norma və kateqoriyalarının təhlili göstərir ki, burada hər bir söz məhz özünə aid yerində işlənməklə
mənanı tam şəkildə ehtiva etmiş və bu da öz növbəsində ümumi ahəngdarlığa səbəb olmuşdur. Quranın
ecazı da məhz budur, “nizam” da məhz bu ecazdan yaranmışdır!
Əz-Zəməxşəri bildirir ki, ayələrdə “nizamı” göstərmək üçün onların təfsirə böyük ehtiyacı vardır.
Qeyd edək ki, əz-Zəməxşəri Quran ecazının bəlağəti və bəyanı haqqında ayrıca bir kitab yazmadı, o,
bəlağət və sirlərlə dolu olan nizamı Quranı təfsir etməklə kəşf etdi. Əz-Zəməxşəridən əvvəlki alimlər
Quranın bəyanı və ecazı barədə kifayət qədər araşdırmalar apardığından, ədib bu işə onların dayandığı
yerdən başlamağa üstünlük vermişdir. Əl-Curcani Quranın bir möcüzə və onun ecazının məhz “nizam”ı
ilə bağlı olduğunu tutarlı dəlillərlə sübut etdiyindən, əslində bu iş onunla sona çatmışdır. Bu məsələdə əlCurcaniyə haqq qazandıran əz-Zəməxşəri bildirir ki, “əl-Curcani “nizam nəzəriyyəsi”nin əsasını qoymuş,
lakin dediklərini nümunələrlə tam şəkildə göstərməmişdir”[5, 127]. Bu da əz-Zəməxşərini qane etməmiş
və o, Cahizin də özünün " "الحياوانəsərində “nizam” haqqında bir neçə ayəni nümunə gətirdiyini, İbn əlMutəzzin " "البااديعəsərində gətirdiyi nümunələrdə məqsədinin Quranın gözəllik sirləri deyil, onun
“bədii”nin izahını aydın şəkildə göstərmək olduğunu, ər-Rummənin Quranın bəlağət ecazının 10 bəndini
nümunələrlə izah etdiyini, əl-Xəttabinin Quran ecazının bəyanı haqqında danışdığını, lakin bu barədə çox
az nümunə göstərdiyini (xüsusilə də, kafirlər haqqında), əl-Baqillaninin yalnız iki surənin müxtəlif
ayələrini nümunə göstərdiyini, Abdul Cabbar isə özünün "“ "تنزياه القار ن عان المطااعنQuranın təhriflərdən
təmizlənməsi” əsərində çox surələrdən nümunələr gətirdiyini qeyd edir. Lakin əz-Zəməxşəri həmin
tədqiqatların bütün məziyyətlərini qeyd etməklə yanaşı, onların Quranın ecazını tam şəkildə aça
bilmədiklərini vurğulayır və hər birinin nöqsanlarını göstərir. Abdul-Cabbarın bu məsələyə münasibətinə
gəldikdə, əz-Zəməxşəri onu Quranın ecaz xüsusiyyətlərini göstərməkdən ötrü yalnız mötəzilə məzhəbi ilə
bağlı ayələrdən istifadə etdiyinə görə günahlandırmışdır [6, 62].
Əz-Zəməxşəri qeyd etdiyimiz alimlərin fikirləri ilə razılaşmayaraq, təkcə əl-Curcanini dəstəkləmiş
və bildirmişdir ki, Quranın sirri və ecazı yalnız onun “nizam”ı ilə bağlıdır. Məhz buna görə də əzZəməxşəri bu mövzu ilə bağlı fundamental bir əsər yazmaq qərarına gəlmiş və onu " الكشااف عان حقاائق
"“ غاوام التنزيال وعياون اْلقاويال فاي وجاوه التأويالGizli gələn həqiqətlərin və deyilən sözlərin (hədislərin) kəşfi”
adlandırmışdır. Bu əsərlə ədib əl-Curcaninin qoyduğu nəzəriyyəyə uyğun bütün sirləri araşdırmağa və hər
bir nəzəri məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdı. Ədib bu işdə özünə bəraət qazandıraraq deyir: “ƏlCuracani onun əsərlərindən və düşüncələrindən bəhrələnəndə böyük fərəh hissi keçirirdi, hətta öz
şeirlərindən birində bunu açıq-aydın bildirir:
بمصقال باد يسقى الزروع
ما شئت من زهزهة والفنى
“Kim mənim sənətimdən bir şey götürsə və parlasa (məşhurlaşsa) hiss edirəm ki, sanki bitkilərə su
verirəm”.
Əz-Zəməxşəri kitabın müqəddiməsində məani və bəyan elmləri vasitəsilə “nizam” elmindən bəhs
etdi. O bu barədə deyir: “Elm irinlənmiş yara kimidir, onu yarandan sonra içindən nələr töküldüyünün
görürsən. Biz də elmin içindəki sirrləri araşdırmalı və onları tədqiq etməliyik. Biz bu sirri yalnız təfsir
elmi vasitəsilə öyrənə bilərik, çünki təfsir elmi bütün sahələri əhatə edə bilir”. Sonra sözünə davam
edərək deyir: “Təfsirə aid əsərlər həddindən artıq çoxdur, lakin mənim yazdığım kitab fikrimcə ən
üstünüdür” [2, c.4, 311]. Bu fikri öz şeirində aşağıdakı şəkildə vəsf edir:
ّ شاف كَال
ّ فال َج ْه ُل كَالدّاءِ والك
ْ
شافِي
ُفالز ُّم ق َِرا َءتَه
ِ إن ُك ْنتَ تَبْغي ال ُهدى
“Əgər sən düzgün yol tapmaq istəyirsənsə, onda bir kitab oxumalısan. Cahil adam xəstə kimidir,
onun dərmanı “əl-Kəşşaf” əsəridir [3, 22].
Əz-Zəməxşəri bu işin ümumiyyətlə birinci dəfə həyata keçirildiyini özüdə bilmədən həmin
əsərində bəlağət elmini məani, bəyan və bədii olmaqla üç hissəyə böldü. O daha çox diqqətini ayələrin
sirlərinin açılmasına yönəldərək bu işə böyük önəm verdi. Doğrudur, o bəzən bədiini gözəlləşdirmək üçün
bəyan elmindən danışır, lakin fikirləşirdi ki, bəlağət elmini tam dəqiq bilmədən onu tətbiq etmək mümkün
deyil. Bəlağəti də dərindən anlamaq üçün üslub elmini bilməli və əs-Səkakinin " "مفتااح العلاومəsərində
deyildiyi kimi “fikirləşmək və həyata keçirmək” metoduna üstünlük verməliyik. Ona görə də əzZəməxşəri “nizam nəzəriyyəsini” Quranın birinci ayəsindən sonuncu ayəsinə qədər təfsirdə tətbiq etmiş
və Quranın nizam sirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışmışdır.
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BAĞLAYICININ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ VƏ ÜSLUBİYYATLA İNTEQRASİYASI
Hümmətova R.Ə.
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Açar sözlər: mədəni nitq, ədəbiyyatşünaslıq, poetik kateqoriya, nitq üslubu, bağlayıcıların üslubi
imkanları
Məlumdur ki, mədəni nitq dilin yalnız leksik-qrammatik normalarını gözləmək demək deyil.
Mədəni nitq üslubi cəhətdən də düzgün qurulmalıdır. Yəni danışarkən elə sözlər, ifadələr seçilməli,
cümlələr elə qurulmalıdır ki, fikir dəqiq, aydın, təsirli və inandırıcı olsun. Danışan və yazan aişlətdiyi hər
bir sözün əhəmiyyətini, onun nəzərdə tutulan fikrin ifadəsi üçün nə dərəcədə yararlı, dəqiq olmasını
nəzərə almalıdır. Həm danışıq, həm də yazıda hər hansı bir söz öz həqiqi mənasından başqa, digər
mənalarda da işlənir. Mənadan doğan forma rəngarəngliyi dilin üslubi imkanları əsasında yaranır. Və
bütün bunlar dilin üslubiyyat bəhsində öyrənilir. Nitq üslubu danışanın, eləcə də yazanın dil
vasitələrindən, onun fonetik, leksik və qrammatik imkanlarından məqsəd və məramına uyğun istifadə edə
bilmə bacarığı, tərzi, yoludur. Dil vahidlərinin üslubi məqamları və keyfiyyətləri müxtəlifdir. Bu
keyfiyyətlər dilin sistemlərini yaradan ayrı-ayrı dil vahidlərinin imkanları sayəsində formalaşır, nitqə
üslubi rəngarənglik gətirir, onu daha təsirli, səlis, mənalı və kəsərli edir, estetik dəyərini artırır. Dil
vahidlərinin üslubi məqam və imkanları haqqında Ə.Dəmirçizadə yazırdı: “Üslub dedikdə biz sözlərin,
ifadələrin, qrammatik vasitələrin və fonetik imkanların məqsədə uyğunluq əsasında seçilmiş vahidlər
sistemini başa düşürük”.
Nitq hissələri dilimizin üslubi cəhətdən zənginləşməsində geniş imkanlara malikdir.
Əvvəlki sətirlərdə qeyd etdik ki, bağlayıcının əsas funksiyası bərabərhüquqlu üzvlər və cümlələr,
tabeli mürəkkəb cümlənin komponentləri, mətnin tərkib hissələri arasında sintaktik əlaqə yaratmaqdır.
Bağlayıcı bu cür əsas, aparıcı funksiyasını yerinə yetirməsi ilə yanaşı, zəngin üslubi imkanlara da
malikdir. Ümumiyyətlə, leksik vahidlər kimi, morfoloji vahidlərin də rəngarəng üslubi çalarlar yaratdığı,
poetik kateqoriya kimi çıxış edərək, bədii mətləbin daha təsirli və ekspressiv çatdırılmasına xidmət
göstərdiyi sübut olunmuş faktlardır. Biz bunun az bir qismini başqa bir məqalədə qoşmanın üslubiyyat və
ədəbiyyatşünaslıqla əlaqəli tədrisini şərh edərkən bədii əsərlərdən gətirdiyimiz faktlarla əsaslandırmışdıq.
Bu baxımdan bağlayıcıların da üslubi imkanları genişdir. Bağlayıcının məna növləri, xüsusən
qarşılaşdırma bağlayıcıları üzrə iş aparmaqla onların bədii ədəbiyyatda təzad yaratma xüsusiyyətini üslubi
məqam kimi araşdırmaq mümkündür. Təzad müəyyən bir fikir və hissi oxucuya daha qabarıq, canlı və
təsirli bir şəkildə çatdırmaq məqsədilə mənaca bir-birinin əksi olan həyat lövhələrinin yanaşı işlənməsidir.
Təzad real varlıqda maddi və mənəvi aləmlə əlaqədar olan hər şeyi əhatə edir və obyektiv gerçəklikdə,
real həyatda, təbiət və cəmiyyətdə, insan münasibətlərində olan ziddiyyətlərdən yaranır. Dünya bina
olduğu gündən xeyirlə şər, mərdliklə namərdlik, xəyanətlə sədaqət, həyatla ölüm, bədbəxtliklə xoşbəxtlik,
gözəlliklə eybəcərlik, yaxşılıqla pislik və s. bir-biri ilə daim mübarizədə olub, bir-biri ilə əks mövqedə
dayanıb. Həyatın öz daxilində olan bu ziddiyyətin dildə ifadəsi, əsasən, antonimlər vasitəsilə çatdırılıb.
Lakin digər leksik və morfoloji vasitələr də müqayisə və qarşılaşdırma yolu ilə aşkar edilən müxtəlif
təzadlı hadisələri, obyektiv aləmin bütün ziddiyyətli cəhətlərini əks etdirməyə qadirdir. Aparılan
müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, istər yazılı, istərsə şifahi xalq ədəbiyyatında gerçək həyat
həqiqətlərinin, xalqın poetik təfəkkürünün, üslubi niyyətlərinin çatdırılmasına birbaşa imkan yaradan
poetik fiqurlar içərisində üstün mövqedə dayanan antitezanın (təzadın) formalaşmasında qarşılaşdırma
bağlayıcıları da morfoloji vasitə kimi xüsusi çəkiyə malikdir. Nitqdə, xüsusən bədii nitqdə vəli, leyk, və
leyk, vəleykin, amma, ancaq, lakin, fəqət, isə kimi qarşılaşdırma bağlayıcılarının üslubi rolu
əvəzedilməzdir. Bir nümunəyə diqqət yetirək:
Bəzən kirpiyində iki damla yaş
Çıxırsan o tozlu yollar üstünə.
Qəlbində çırpınan gizli bir təlaş,
Deyirlər, dua oxursan mənə.
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Titrək dodaqlarla məni anırsan,
Yanırsan, yanırsan, ana, yanırsan!
Lakin mənim düşdüyüm fırtınalar, boranlar,
Mehrablarda əks edən dualardan nə anlar?!
Mən yalnız iman etdim qollarımın zoruna,
Bu zor məni qurtarıb, çıxaracaq yarına.
Mən atdım artıq əski hürkümü, ana!
Dinləsənə uzaqdan coşan türkümü, ana!
(A.İldırım)
Real həyat həqiqətləri, insan mənəviyyatı, müqayisə olunan tərəflər – bir tərəfdə tozlu yollar
üstünə çıxıb oğul yolu gözləyən, həsrətdən yanıb-qovrulan ağzı dualı ana, bir tərəfdə “fırtınalar, boranlar”
içərisində öz yolunu tapan oğulun coşub-daşan türküsü bütün çılpaqlığı ilə gözlərimiz qarşısında canlanır.
Bu ziddiyyəti, qaşılaşdırmanı gücləndirən vasitələrdən birincisi ana obrazının təsvir edildiyi misraların
heca vəzninin 11-lik, yalnız qollarının gücünə güvənərək mübarizə meydanına atılan oğulun təsvir
edildiyi misraların isə 14-lük bölgüdə yazılmasıdır. Əslində bu cür hecalanma bilərkdən, müəllifin poetik
tələbindən, oxuculara çatdırmaq istədiyi əsas məqsəd və məramından irəli gəlir. Ömrü tozlu yollara
baxmaqla keçən zəif, köməksiz, qəlbi təlaşla dolu ana obrazının təsvir edildiyi misralar, təbii ki, 14-lük
bölgü ilə yazıla bilməzdi. Misralardakı qaşılaşdırmanı qüvvətləndirən, etiraz, üsyan notlarını daha yüksəs
səslə, bəlkə də, hayqıraraq çatdıran ikinci morfoloji vasitə “lakin” bağlayıcısıdır. Mətni struktur-semantik
cəhətdən bağlayan “lakin” bağlayıcısından sonra mənzərə tamam dəyişir. Göründüyü kimi, köməkçi nitq
hissəsi dediyimiz bağlayıcı ilə antitezanın ən bariz nümunəsi yaradılmışdır.
Qarşılaşdırma bağlayıcıları ilə insan xarakterlərindəki ziddiyyətləri, təbiət və cəmiyyət arasındakı
əkslikləri, cəmiyyətdəki sürətli təbəqələşməni, varlılar, yoxsullar dünyasının daxili aləmini, onların hər
birinin hiss və duyğularını, həyat tərzini, həyata baxışlarını, cəmiyyətə münasibətlərini olduğu kimi,
ancaq obrazlı şəkildə təsvir etmək mümkündür. Bədii söz dünyamızda qarşılaşdırma bağlayıcıları ilə
rəngarəng, çoxsaylı antitezalar yaradılmış, bununla da hadisələr və predmetlər arasındakı kontraslar, lirik
qəhrəmanın daxili aləmindəki iztirablar, ziddiyyətli hisslər yüksək emosionallıqla, daha təsirli bir dillə
əks etdirilmişdir.
Həm klassik, həm folklor, həm də müasir bədii ədəbiyyat üzərində aparılan tədqiqat qarşılaşdırma
bağlayıcıları ilə yaradılan minlərlə antitezaların müşahidə edildiyi fikrini deməyə əsas verir. Bu da
təbiidir. Çünki əksliklər, ziddiyyətlər həyatla, cəmiyyət və təbiətlə birgə doğulur. Nümunələri izləyək:
Neçə kişilər dəviyi-islam edər, amma
Tək aradə bir xaç ilə zünnar bulunmaz.
Hər kişidə bir cübbəvü dəstar olur, amma
Min başdan biri layiqi-dəstar bulunmaz.
(İ.Nəsimi)
Beytlərin mənası: Çox kişilər müsəlmanlıq iddiası edərlər, islama dəvət edərlər, ancaq arada bircə
xaç və zünnarları (zünnar ərəb mənşəli söz olub,“vaxtilə xristian ruhanilərinin bağladıqları qaba yundan
toxunmuş qurşaq” mənasını bildirir) olmasa da, yenə kafirdirlər. Çünki əməllərində müsəlmanlıqdan,
islam qaydalarına riayət etməkdən əsər-əlamət yoxdur. Hər kişidə bir uzun ətəkli üst paltarı və çalma olsa
da, min başdan biri çalmaya layiq deyil.
Və yaxud:
Tanrı hər yerdə pulu bir ürəyi səxtə verər,
Mərifət müftədi çün, kasibi-bədbəxtə verər.
Hacı Rüstəm əmiyə yeddi oğul, cümlə qəni,
Leyk baqqal Cəbiyə yeddi qızı süftə verər.
(M.Ə.Sabir)
Əslində izaha ehtiyacı olmayan bu misralar zamanın fövqündə dayanan dahi Sabirin amansızlıqla
(özü də öz “amansızlığına” heyran idi) qamçıladığı hacılar –baqqallar, varlılar–yoxsullar dünyasının,
yaşadığı cəmiyyətin güzgüsüdür. Böyük ustalıqla yaradılmış üslubi antitezalar: pul–müftə; ürəyi səxt (daş
ürəkli)–mərifət; hacı–baqqal; oğul–qız cəmiyyətdəki ədalətsizliyi, insanlar arasındakı bərabərsizliyi,
“tanrının səxavətini” yüksək bədiiliklə çatdırır. Bu qarşılaşdırma cəmiyyəti və münasibətləri, insanlar
arasındakı fərqi güzgü kimi əks etdirir. Göründüyü kimi, Sabir üslubi antitezalar vasitəsilə başdan-başa
sarkazmla yoğrulmuş olduqca maraqlı və həm də təbii bir təzad yaratmışdır. Gözlərimiz qarşısında
cəmiyyətin bir-birinə zidd təbəqələrinin – varlılar və yoxsullar, hacılar–baqqallar dünyasının, pulu olub
mərifətdən xəbəri olmayanların, mərifətli bədbəxt kasıbların real həyat tərzi canlanır. Güclü bədii ifadə
vasitəsindən biri olan təzadın formalaşmasında, ziddiyyətin daha da dərinləşməsində, heç şübhəsiz ki,
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müasir ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmiş leyk (amma, ancaq) qarşılaşdırma bağlayıcısının da xüsusi çəkisi
vardır. Leyk bağlayıcısı vasitəsilə dahi söz ustadı təzadlar içində hökm sürən ədalətsiz dünyanı qabarıq
şəkildə təsvir edir.
Başqa bir nümunəni də nəzərdən keçirək:
Gözəl qız, sən saf susan,
iki qəlb arzusan,
Mən səni sevirəm,
susuzluğun od vurub köz kimi yandırdığı
dodaq su sevən kimi.
O isə səni sevir,
rahatca bardaş qurub,
“Kabab üstündən sərin su pis olmaz”, -deyən kimi.
(Ə.Kərim)
Lirik ovqatla köklənmiş, yüksək bədii dəyərə malik olan misraların məzmununu açmağa,
fikrimizcə, ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, “İki sevgi” nin qarşılaşdırılmasında, təzadın yaranmasında isə
bağlayıcısının da rolu olduğunu çatdırmaq fikrindəyik. Bu qədər. Əlbətt ki, təhsilverən antitezaların
formalaşmasında rolu olan dil vahidlərini linqvistik müstəvidə təhlil edəcəkdir.
Fikrimizcə, verdiyimiz nümunələr bağlayıcıların tədrisində fənlərarası inteqrasiyanın qurulmasına
şərait yarada bilər. Təbii ki, yalnız bu nümunələr vacib deyil. Hər iki fənnin mövzusu nəzərə alınaraq bu
əlaqə yaradılmalı, bağlayıcının da qoşma kimi, fənlərarası əlaqənin tətbiqində ən mühüm dil
vahidlərindən biri olaraq xüsusi çəkiyə malik olduğu praktik olaraq işıqlandırılmalıdır.
Müşahidələr göstərir ki, “Bağlayıcı” nın tədrisi prosesində xüsusi olaraq mövzulararası və
bölmələrarası (əsasən sintaksislə) inteqrasiya məqsədə uyğun qurulmalıdır. İnteqrasiya morfologiya
bölməsində həm bağlayıcıdan əvvəl (qoşma), həm bağlayıcıdan sonra (ədat) yaradılmalıdır. Daha sonra
sintaksis bölməsinin müvafiq mövzularının tədrisində “Bağlayıcı və onun məna növləri” mövzusu
arasında yaradılan qarşılıqlı inteqrasiya ən vacib pedaqoji vasitə kimi nəzərdə tutulmalıdır.
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XAQANİNİN MÜTƏRƏQQİ İDEYALARI
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Açar sözlər: humanizm, ədalət, zülmkarlara nifrət, yaxşılıq, insanpərvərlik
Adı dünya ictimai – bədii fikir tarixində əbədiləşmiş misilsiz söz ustadlarından biri də Xaqani
Şirvanidir. O, XII əsr Azərbaycan intibah ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsidir. Əfzələddin Xaqani
zəngin bir irsə malikdir. Onun ədəbi irsi on yeddi min beytlik lirik şeirlər divanından, bütün şərqdə ilk
səyahətnamə olan “Töfvətül – İraqeyn” adlı 25.000 beytdən ibarət poemadan və bədii nəsrin maraqlı
nümünələri olan 60 məktubdan ibarətdir. Əfzələddin Xaqani şeirlərini Xaqani, Həqayiqi, Əfzəl
təxəllüsləri ilə yazsa da “Xaqani” onun başlıca təxəllüsü olmuşdur.
Əfzələddin Xaqaninin yaradıcılıq həyatı onun şəxsi və ailə həyatı ilə sıx bağlıdır. Şair özünün ailə
həyatını genişliyi ilə yazıya almışdır. Bu da onun yaradıcılığını mükəmməl öyrənmək üçün bizə məlumat
verir. Xaqani ilk ömür-gün yoldaşına çox şeir yazmışdır. Lirik şeirlərinin çoxu ilk məhəbbətinə həsr
edilmiş qəzəllərdən ibarətdir. Bu qəzəllərdə şair könül çırpıntılarını, duyğularını, qüssə və kədərlərini
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daha geniş ifadə edirdi. Şairin “Divanı” –na onun qəsidə, qəzəl, qitə və rübailəri daxildir. İlhamlı şairin
zəngin irsi humanist ideyalar, elmi-fəlsəfi düşüncələrlə sıx bağlıdır.
Əfzələddin Xaqani ədəbiyyatmıza dostluq və vətənpərvərlik motivləri gətirmişdir. Şair insanın
cəmiyyət və təbiətdəki uğur və uğursuzluqlarını, ədalət və ədalətsizliklərini zülmə son qoymağı,
pislikləri yox etmək yollarını düşünmüşdür. Feodal-ruhani görüşlərinə qarşı kəskin etirazlarını
bildirmişdir.
Şair insanın şəxsiyyəti haqqında mütərəqqi fikirdə olmuş, saraylara, şahlara dərin nifrət
bəsləmişlər
Şahların sarayı bir dənizdir ki,
Orada sədəf yox, yüz min nəhəng var.
Arzu gəmisini salmaz heç zaman,
Bu coşqun dəryaya ağlı olanlar.
Xaqani insanları mərdaniliyə, əyilməzliyə səsləmiş, ağıl və fərasətlə öz daxmasında yaşamağı şah
sarayının “dəbdəbəsindən” çox-çox üstün tutmuşdur:
Könül, sən gəl ağlın pənahında ol,
Ki, ağıl tamahın boynunu vurar.
Bir tikə çörəyə, suya qane ol,
Nə sərvət, nə mənsəb, nə ağa axtar!
Xaqani zülmə qarşı ədaləti, hərislik və tamaha qarşı fərqi, vəzifəpərəstliyə qarşı pis mühitdən və pis
adamlardan uzaqlaşıb təklənməyi qoruyur, həqiqətpərəstliyi mənəvi təmizlik üçün başlıca şərt sayır.
Xaqani “Divanı”nda cəmiyyətin dərmanını arayarkən onu el fəlsəfəsindən axtarır, ataların
“Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir” zərbi məsəli ilə insanların və
cəmiyyətin sağlamlaşdırılması üçün “pislik qarşısında yaxşılıq et” hikmətini irəli sürürdü. Şair bu hikməti
insan və insanlığın ən uca idealı və yuxarı “həddi” saymışdır.
Qoy nə qədər bacarırsa, xacə məni pisləsin,
Mənsə onu vəsf etməkdən geri addım atmayım,
Pis danışır, qoy danışsın, ləyaqəti ondadır
Mənim ancaq pislik deyil, yaxşılıq olmuş payım.
Xaqani yaradıcılığının başlıca ictimai-siyasi motivləri XI-XII yüzilliklərdə Azərbaycanda renessans
düşüncələri ilə bağlıdır. Bu böyük insani istəklər və ideyalar o illərin, o dövrün qabaqcıl insanlarının
düşüncələri ilə bağlı olmuşdur. İnsan şəxsiyyəti, azadlığı, sərbəstliyi ideyası, ədalət, bərabərlik və
qardaşlıq ideyaları şairin lirik yaradıcılığının mövzusu olmuşdur. Xaqani humanist düşüncələrini yeri
gəldikcə atalar sözləri ilə söyləmiş, böyük bədii ümumiləşdirmə bacarığı göstərmişdir. “Mənə azar edən
kimsə azad ola bilmədi. Azar etmək istəyənin özü azad ola bilməz”.
İnsanın maddi və mənəvi sərbəstliyini onu əldə etmək yollarını Xaqani hər an düşünmüşdür. Şairin
böyük elmi nəticələri onun şeir və şairliklə bağlı olan bədii-estetik görüşlərinin sistemli və ardıcıl
düzümünü bürümüşdür. O, qabaqcıl düşüncəni-insaniyyəti, insanlığı böyük ədəbiyyatın yaradılması üçün
ilkin sərvətlər saymışdır. Şair ədəbiyyatı ölkənin ictimai-siyasi həyatı ilə sıx bağlayırdı. Şairin “ruzigarın
kəsərli qılıncı” sayırdı. Poeziyanı zəmanəsinin aynası bilirdi.
Xaqani əsərlərində qeyd edirdi ki, şair madii və mənəvi baxımdan sərbəst olmalı, yazılarında
qabaqcıl insani düşüncələri, əxlaqi meyilləri qorumalı və yaymalı, insanlara uğur, səadət və sevinc yoluna
çıxmanın vəzifələrini göstərməlidir. Şair həyatdakı pisliklərə və şər qüvvələrə qarşı çıxmalıdır, dövləti
ədalətə çağırmalıdır.
Xaqani şəxsiyyətlə cəmiyyətin azadlıq və sərbəstliyinə bir-birindən ayrılmaz anlayışlar kimi
baxırdı, birini o birisinin varlığı üçün şərt saymışdır. Şair qadın və kişiyə bir gözlə baxmış, üstünlüyü,
ancaq qadın və kişilərin ləyaqətləri ilə ölçmüşdür. O, xalq yaradıcılığından gələn “Aslanın erkəyi dişisi
olmaz!” hikmətini əsas götürmüşdür. “ Döyüşdə dişi və erkək aslan birdir, bir-birindən ayrılmır”
demişdir.
Xaqani heç vaxt hakim zümrələrin tərəfində olmamış, insanlığı yüksəklərdə görmək istəmişdir,
başqalarının dərdinə, oduna yanmağı varlığın gövhəri saymışdır. O, açıq düşüncəli, sabaha ümidlə baxmış
yaxşılıq prinsipini uca tutmuşdur. Şairin şeirlərində ifadə olunan əxiliyin şüarları belədir: “ pislik
qarşısında yaxşılıq et, gözəllik və yaxşılığı qorumağa qalx! Pisliyi, zülmü sarsıntısız, kökündən qopar!
Zülmə qarşı dayan! Yoxsulları qoru! İnsanlar qardaşdırlar, dərvişlik sultanlıqdır.”
Mən o Xaqaniyəm ki, bu dünyanı,
Gözəl dərk etmişəm fərasətimlə.
Nakəsdən görmədim mən bir yaxşılıq,
Yoxladım mən bunu sədaqətimlə.
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Pislərin əlindən yaxşılıq gəlməz,
Mən pislik etmərəm öz hümmətimlə.
Humanist şair insanın şərəf və ləyaqətini uca tutur, onları mənəviyyatca zəngin, əxlaqca kamil
görmək istəyir. O, sadəlik və təvazökarlığı nəcib sifət kimi tərənnüm etmiş, lovğalığı, xudpəsəntliyi
pisləmişdir.
Mənəm mənəm deyib öymə özünü,
Həmişə müxtəsər söylə özünü.
Cahildir özünü tərif edənlər,
“Çox bilirəm” demə, bilsən də əgər.
Xaqani insanın şərəfini və ləyaqətini əxlaqi gözəllikdə görürdü. Doğruluq, düzlük, halal zəhmətlə
yaşamaq, pis adamlardan, əyrilikdən uzaq olmaq Xaqaninin əsas şüarı idi. Şair əsərlərində paklığa
sığınmağı, şöhrət ardınca qaçmamağı, tərənnüm edir:
Xaqani, hümmətə sığındıqca sən
Alçaqlar tək cəlal, şöhrət güdməzsən.
Bir piyada olub düz getmək xoşdur,
Bir vəzir olub da əyri getməkdən.
Müdrik şair insanları ədəbli, mərifətli olmağa, səsləmiş və qeyd etmişdir ki, insan həyatı
gözəlləşdirməli, öz kamalı ilə onu işıqlandırmalı, xeyirxah işlər görməlidir. İctimai ədalətsizlik və
bərabərsizlik hökm sürən zəmanədə insan fəzilət və ləyaqət sahibi olmalıdır.
Ədəbli ol, unutma, ədəb qılıncı ilə
Ərəb, Əcəm mülkünü asan keçirmiş ələ.
Canının tilsimi ədəbdir, bax bu sözü
Başındakı tacına yazdırmış Kəsra özü.
Sədaqətlə, ədəblə xalqa yaxınlıq etsən,
Elə bil ki, tanrıya yüz ibadət etmisən
“Fəzilət xələti saralmaz, solmaz,” – deyən Xaqani sözün qədir-qiymətini bilməyə, danışarkən ədəb
gözləməyə, dilin nəyə qadir olduğunu anlamağa, ağıllı insanlara yüksək qiymət verməyə böyük əhəmiyyət
verir və insanları sayıqlığa çağırırdı:
Xülasə, bir axmağı ağıllıya tutma tay!
Ağıllını baş bilib, səfehləri ayaq say!
Salma qəmə, möhnətə ağıllı insanlara,
Qənimətdir xalq üçün bil onların canları.
Xaqani Mənüçöhr ilə danışıqları zamanı onu ədalət və əliaçıqlığa çağıraraq, ədalətə söykənməyə,
“Şirvanı bürümüş qaranlıqları ölkədən qovmaq üçün” – şəri əzmək üçün ədaləti çıxış yolu saymışdır. “
Hökmdarın varlığı ədalətdir”-demişdir.
Ədalət axtaran olmalı şahlar,
Zülmkar hökmdar çox az yaşayar.
Bu din aləmində çoxlu hikmət var,
Lakin tək ədalət əbədi qalar.
Şəxsiyyət azadlığı Xaqani yaradıcılığının əsas zirvəsidir. “ Başımın qorxusu dilimin ucundadır”. “
Dilimin ucundan doğan baş ağrısı mənə bəsdir”- deyir. Ona dil və sözündən bəla çatdığını bildirir. Söz
sərbəstliyi və insani hüquqlar istədiyindən başının çox bəlalar çəkdiyindən yazır:
Mən ki, Xaqaniyəm, iki cahandan,
Nə yaxşı, nə yaman bir şey istəmə.
İstəyim dünyada tək azadlıqdır.
Allahım əfv etsin, behişt istəməm.
Xaqani yazıb-yaratdığı illər də bədii yaradıcılıq zirvəsi daha çox qızıldan asılı idi. Şair isə söz,
yaradıcılıq və düşüncənin azadlıq və sərbəstliyini, onu əldə etmək yolunu düşünməyə başladıqda: “Ey
Xaqani, söz qızılın əlimdədir, sən isə sözə arxalandın”–demişdir. Xaqani xoşbəxtliyinin mənasını sərvət
toplamaqda, hakimiyyət əldə etməkdə, saxta şöhrətdə görənləri mənəviyyatca yoxsul sanmış, insanları
ayıqlığa və hüşyarlığa səsləmişdir:
Qızıl tələb etmirəm, qızıla can atanlar,
Xəzan yarpağı kimi ayaqda tapdalanar.
Kimin başı qızılla zamanədə yüksələr,
O baş yerə dikilər, sikkə zərbəsi yeyər.
Ə. Xaqani böyük mütəfəkkir şairdir. O, mütərəqqi ideyalar, bəşəri düşüncələr carçısıdır. Şairin
əsərlərindəki əxlaqi-fəlsəfi fikirlər müasir dövrümüzdə də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəsillərin sağlam
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tərbiyəsində, əxlaqi-idrak kamilliyində şairin nəsihətamiz şeirləri müstəsna rol oynayır. Şair insanları
ədalətə, insanlığa, yaxşlığa, sülh və əmin-amanlığa səsləyir.
Xaqani dühasının hikməti, böyüklüyü, əzəməti də məhz bundan ibarətdir.
Xaqaniyəm, qəlbim azaddır mənim,
Ağlım, idrakımdır yol göstərənim.
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Qloballaşan dünyada dil əlaqələri problemi getdikcə daha çox önəm kəsb edir. Çünki ikidillilik
sürətlə artır, hər kəs əcnəbi dil öyrənməyə can atır. Xarici dilin öyrənilməsi isə öz növbəsində
interferensiya ilə müşayiət olunur. “İnterferensiya dil əlaqələri və ya doğma olmayan ikinci dilin
öyrənilməsi zamanı yaranan ikidillilik şəraitində dil sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində doğma
dilin təsiri ilə ikinci dildə baş verən normadan və sistemdən kənaraçıxma ilə ifadə olunur. İnterferensiya
iki dildə danışanın nitqində xarici dilin aksenti kimi təzahür edir və o, sabit (kollektivin nitqinin
xarakteristikası kimi) və keçici (kiminsə idiolekti kimi) təzahür edə bilər” [1,198]. İnterferensiyanın əsas
səbəbi qarşılıqlı əlaqədə olan dillərin müxtəlif sistemli olmasıdır. Məlum olduğu kimi, dillər müxtəlif
fonem tərkibli, intonasiya modelli, qrammatik kateqoriyalı olmaları ilə bir-birindən fərqlənir. Bu fərqlər
də öz növbəsində iki dilin təması zamanı interferensiyaya səbəb olan amillər hesab edilir. “İkinci dilin
mənimsənilməsi prosesində bilinqvin şüurunda həmişə iki dil – doğma və yad dilin sistemləri qarşılıqlı
əlaqədə olur. Bu qarşılıqlı əlaqə zamanı, xüsusi ilə də ilkin uşaqlıq çağlarında ana dili ilə yanaşı ikinci
dilin mənimsənilməsi prosesində hər iki dilin modeli yenidənqurmaya məruz qalır [2,60]. Sonrakı
ikidilliliyin - ana dilinin mənimsənilməsindən sonra ikinci dilin öyrənilməsi zamanı formalaşdığı şəraitdə
öyrənilən dilin strukturu böyük dəyişikliyə məruz qalır. Bu zaman doğma dilin ikinci dilə təsiri kifayət
qədər güclü olur. “İnterferensiya” əvvəllər fizikada işlənən termin olub dalğaların üst-üstə düşdüyü vaxt
onların qarşılıqlı güclənməsi və ya zəifləməsini bildirir. Latın dilindən tərcümədə inter “arasında” +
ferens (ferentis) “daşıyıcı”, “aparıcı” mənasını verir. Müasir dövrdə bu termin psixologiyada, dilçilikdə və
xarici dillərin tədrisi metodikasında geniş istifadə edilir. Dilçilik ədəbiyyatlarında bu terminin müxtəlif
izahlarına rast gəlinir və ilk dəfə Praqa dilçilik dərnəyinin üzvləri tərəfindən işlənildiyi qeyd edilir
[3,108]. U.Vaynrayxın fikrincə, interferensiya dil təmasları nəticəsində bir neçə dil bilən ikidillilərin
nitqində dillərdən hər hansı birinin normadan kənara çıxmasıdır [4,22]. V.Y.Rozensveyq isə
interferensiyanı, ikidilli tərəfindən təmasda olan dillərin əlaqələndirilməsi zamanı bilinqvin nitqində
normadan kənaraçıxma kimi yaranan pozulma halı kimi izah edir [5,4]. İnterferensiya hadisəsini tam
anlamaq və izah etmək üçün ona müxtəlif tərəflərdən yanaşmaq lazım gəlir. K.Z.Zakiryanov haqlı olaraq
yazır: “İnterferensiyaya tam olaraq 3 aspektdən yanaşmaq lazımdır: psixoloji, linqvistik və metodik”
[6,33].
Bəzi dilçilər alınmaları da interferensiya hesab edirlər. Bu fikirdə olan dilçilərin fikrincə, əcnəbi
dildən alınma elementlər və sözlər interferensiyanın mahiyyətini təşkil edir. Fikrimizcə, bu iki dil hadisəsi
arasında kifayət qədər fərqlər mövcuddur. L.İ.Barannikova bu hadisələrin nəinki bir-birindən fərqli
olduğunu, hətta bir-birinə zidd olduğunu qeyd edir. Alim haqlı olaraq qeyd edir ki, alınmalar zamanı bir
sistemin elementləri digərinə keçir və onda müxtəlif növ assimilyasiyalara uğrayır. İnterferensiya zamanı
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isə dildə yeni vahidlər yaranır və alınma sistemin özü assimilyasiyaya məruz qalır. Alınmalar lüğətdə,
interferensiya isə qrammatikada və fonologiyada baş verdiyindən interferensiya dilin daha çox struktur
cəhətdən ciddi təşkil olunmuş sistemlərini əhatə edir [7,88-92]. Y.A.Jluktenko dildə baş verən
dəyişikliklərin hamısına interferensiya kimi baxır: “…belə düşünmək səhv olardı ki, leksik alınmalar bir
dilin hesabına digər dilin resurslarının sadə artımıdır. Əvvəla, alınmalar fərqli dilin bütün sahələrində baş
verir: fonemlər, fonem seqmentləri, morfemlər, sözlər, qrammatik modellər və hətta (az halda olsa belə)
qrammatik formalar alınır. Bu vahidlərin alınması, həmin elementləri alan dilin sistemində heç vaxt
nəticəsiz qalmır. İkincisi, hətta sözlərin alınması belə, leksik inventarın sadəcə genişlənməsi ilə üst-üstə
düşmür. Beləliklə, dilin strukturunda baş verən bütün dəyişiklikləri interferensiya hesab etmək lazımdır”
[8,61].
Nitqdə interferensiya fərdin digər dillə tanışlığı zamanı meydana çıxır. Dildə isə interferensiya
halları dəfələrlə təkrarlandıqdan sonra artıq möhkəmlənmiş qaydalara çevrilir və onların sonrakı istifadəsi
artıq ikidillilikdən asılı deyil. Yəni, bu hallar artıq dildə elə möhkəmlənir ki, hətta ikidilli olmayanlar da
bu cür danışırlar. Fikrimizcə, bu halda artıq interferensiyadan deyil, alınmalardan danışmaq lazımdır.
İnterferensiya eyni zamanda qarşılıqlı əlaqədə olan xalqların qohumluğundan da asılıdır.
M.Mixaylov haqlı olaraq qeyd edir ki, “interferensiya daha aydın və hiss ediləcək dərəcədə qohum
olmayan dillərin təmasında daha uzunmüddətli və möhkəm olur” [9,199]. “Qohum olmayan dillərin
əlaqəsi zamanı iki dilin fonetik sistemində ümumi heç bir oxşarlıq olmayan sahələrdə interferensiyaya
daha çox rast gəlinir, amma bu hadisə uyğun cizgilərin olduğu sahələrdə daha uzunmüddətli olur” [10,5].
Dillərarası əlaqələrlə bağlı tədqiqatlarda əcnəbi dil elementlərinin və ya struktur modellərinin ana dilə
keçməsini diffuziya hadisəsi kimi şərh edirlər. Diffuziya hadisəsinin baş verməsi üçün ilkin şərait əlbəttə
ki, ikidilli insanın bir dildən digər dilə keçməsidir. Bu keçidin özü hələ heç bir dilçilik dəyişməsini
özündə əks etdirmir. Diffuziya prosesinin özü iki mərhələyə bölünür: a) interferensiya; b) inteqrasiya.
İnterferensiya və inteqrasiya arasında dilçilikdə hələ tam sərhəd müəyyənləşdirilməmişdir. Belə hallarda
tədqiqatçılar baş verən prosesin istifadə ardıcıllığına əsaslanırlar. Dildə epizodik olan, ancaq dil əlaqələri
nəticəsində yaranan və yayılan hallar interferensiya sahəsinə aid edilir. Yeni sistemdə ardıcıl olaraq
işlənən hallar isə inteqrasiya mərhələsinə aid edilir. İlkin mərhələdə bilinqv tərəfindən linqvistik
dəyişiklik normadan kənaraçıxma kimi qəbul edilir və bu hal gələcəkdə normaya da çevrilə bilir (eyni
zamanda çevrilməyə də bilir). Bu halda normadan kənaraçıxma dildə nəzərə çarpmır və o artıq inteqrasiya
mərhələsinə qədəm qoyur, dilin tərkib hissəsinə çevrilir. İkinci dilin elementlərini qəbul edən kollektivin
üzvləri sözü doğma söz kimi qəbul etdikdə söz inteqrasiya mərhələsinə qədəm qoymuş sayılır. Buna
misal olaraq müasir Azərbaycan dilində işlənən məktəb, kitab və s. bu kimi sözləri göstərmək olar. Belə
ki, onların alınma olduğu ancaq bu sahənin mütəxəssisləri tərəfindən müəyyənləşdirilə bilir. Eyni sözləri
fonetik, morfoloji və sintaktik dəyişikliklər haqqında da demək lazımdır. Təəssüf ki, bu meyarlar həmişə
etibarlı olmur. Məsələn, Azərbaycan dilində işlənən bir çox rus sözlərini buna misal göstərə bilərik.
Məsələn, vabşe (ümumiyyətlə), plyaj (çimərlik), fortoçka (nəfəslik), astanovka (dayanacaq), şofer
(sürücü), prosto (sadəcə), prava (sürücülük vəsiqəsi) və s. Biz gündəlik həyatımızda dəfələrlə bu cür
hallarla rastlaşırıq. Məsələn, Get “fortoçkanı” aç, Sabah “plyaja” gedəcəyik və s. Bundan başqa, rus dilini
zəif bilən azərbaycanlılar “Mən səndən soruşuram”ın təsiri ilə “Я от тебя спрашиваю” deyirlər. Yaxud,
Azərbaycan dilini zəif bilən (yeni öyrənən) rusdilli “утром, вечером, в прошлом году” mənalarını,
müvafiq olaraq “səhərdə”, “axşamda”, “keçən ildə” kimi ifadə edir. Maraqlıdır ki, bu ancaq ikidillilərin
nitqində baş vermir. Digər insanlar da bu formada danışmağa öyrəşiblər. Bu cür hallara eyni zamanda
sintaktik səviyyədə də rast gəlinir. Məsələn, O insanlar hansı ki, bu işləri görüblər, cəzalarına çatacaqlar
və s. Bu hallara daha çox tərcümə ədəbiyyatlarında rast gəlinir. Şübhəsiz, bu cür ifadələrdə Azərbaycan
dilinin qrammatik normalarından kənara çıxıldığı aydın sezilir. Göründüyü kimi, sözün o vaxt inteqrasiya
mərhələsinə keçdiyini demək olar ki, onu qəbul edən dil kollektivində danışanlar artıq onun əcnəbi
xarakterini hiss etməsinlər və ona öz dil sisteminin, əsl vahidləri ilə heç nə ilə fərqlənməyən müəyyən bir
elementi kimi baxsınlar. Bir sıra tədqiqatlarda qarşılıqlı təsirdə olan iki dildə baş verən kənaraçıxma
hallarının özləri də fərqləndirilir. Belə ki, interferensiya termini ilə birinci dilin təsiri ilə ikinci dildə baş
verən normadan kənaraçıxmanın qəbul edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. İkinci dilin təsiri ilə birinci
dildə baş verən normadan kənaraçıxmalar isə interkalyasiya termini ilə ifadə olunur. “İnterferensiya və
interkalyasiyanın səbəbləri fərqlidir” [6,55]. İnterferensiyanın səbəbi təmasda olan dil sistemləri
arasındakı struktur fərqlərdir. İnterkalyasiya zamanı isə bilinqv onun doğma dilində artıq ekvivalenti olan
sözləri ikinci dildən götürərək istifadə edir [11,112]. İnterkalyasiyanı yaradan struktur amillər ancaq
leksik səviyyə ilə məhdudlaşır. Bu halın öyrənilməsi isə ancaq bilinqvin öz doğma dilində danışmasının
izlənməsi ilə mümkündür. İnterkalyasiyanın yaranmasının əsas səbəbi dillərdən birinin güclü sosial
təzyiqə məruz qalmasıdır. “Bu şəraitdə birinci dilin üzvlərinin böyük əksəriyyəti ailə və dostların
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əhatəsindən kənarda əsasən ikinci dilə keçir, bu da öz növbəsində birinci dildə bir sıra məhdudiyyətlərə
səbəb olur, belə ki, bilinqv öz nitqində tez-tez ictimai həyatın tam müxtəlif sferalarında ikinci dildən
istifadə etmək məcburiyyətində qalır” [11,113]. İnterkalyasiya ilə interferensiyanın əsaslı fərqi ondadır ki,
interkalyasiya zamanı ikidilli fərd tərəfindən nitq üzərində şüurlu nəzarət həyata keçirilir. İnterferensiya
zamanı isə belə nəzarət praktik olaraq mümkün deyil. Beləliklə, interferensiya zamanı bilinqvin nitq
fəaliyyətinə təsir edən amillərin əsas hissəsini psixoloji, interkalyasiya vaxtı isə sosiolinqvistik amillər
təşkil edir. Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə yuxarıda qeyd olunan məsələ ancaq
müəyyən tədqiqatçılar tərəfindən qəbul edilir. Bir çox tədqiqatçılar interkalyasiya terminini ümumiyyətlə
şərh etmirlər. Bəzi dilçilər hətta interferensiya zamanı bir dilin təsiri ilə digər dilin normalarının
pozulması faktını da sual altına alırlar. Onların fikrincə, normanın pozulması digər dilin normalarına
oxşadılması məqsədi güdür. K.Z.Zakiryanovun fikrincə, interferensiya halları aşağıdakı kimi yaranır. “İki
dilin qarşılıqlı təsiri zamanı bilinqvin şüurunda dil identifikasiyası (eyniləşdirilməsi) deyilən proses baş
verir. Məqsəd isə əlaqədə olan dillərdə oxşar və eyni olan vahidlər arasında müəyyən əlaqənin
yaradılmasıdır. Təmasda olan dil hallarının səhvən eyniləşdirilməsi zamanı interferensiya səhvləri baş
verir” [6, 35]. İnterferensiyanın xarakteri, yaranma dərəcəsi və yayılması müxtəlif amillərdən, ikidilliliyin
formasından və onun əldə edilməsindən, əlaqədə olan dillərin strukturundan və sistemindən asılıdır.
İnterferensiyanın aşağıdakı növləri fərqləndirilir:
1. Mənşəyinə görə: daxili və xarici interferensiya; 2. Doğma dilin vərdişlərini öyrənilən dilə
köçürülməsinin xarakterinə görə: birbaşa və dolayısı ilə interferensiya; 3. Yaranma xarakterinə görə: açıq
və gizli interferensiya; 4. Linqvistik təbiətinə görə, səviyyəcə: fonetik, leksik (semantik) və qrammatik
interferensiya.
Ə.Rəcəblinin fikrincə, təzahür səciyyəsinə görə xarici (aşkar) və gizli; yayılma sahəsinə görə
fonetik, qrammatik (morfoloji və sintaktik) və leksik interferensiya vardır [12, 32].
Dilçilik ədəbiyyatında daha çox interferensiyanın dil səviyyələrində yaranma səbəblərindən və
onların yaranma yollarından danışılır. Biz də, əsasən, interferensiyanın linqvistik səviyyədə növlərindən
danışacağıq.
Məlumdur ki, interferensiyaya daha çox fonetik səviyyədə rast gəlinir və bu hadisəyə dilçilər
əksərən məhz xarici dilin aksenti kimi yanaşmış və bu mənada interferensiyanın ancaq fonetikada
olduğunu iddia etmişlər. Buna görə də fonetik səviyyədə interferensiya dilçilik baxımdan daha çox maraq
doğurur. Dünya dilləri içərisində hətta iki dil belə tapmaq olmaz ki, fonetik sistemləri tam olaraq üst-üstə
düşsün. Buna görə də əcnəbi dildə hər hansı bir sözü və ya ifadəni demək cəhdi artikulyasiyanın və
informasiya vərdişlərinin yenidən qurulmasını tələb edir. Lakin yeni dili öyrənən hər bir şəxs ilkin
mərhələdə xarici dilin səslərini öz doğma dilinin “fonetik sistemi” prizmasından qəbul edir. Bu da öz
növbəsində fonetik interferensiyanın yaranmasına münbit şərait yaradır. Möhkəm eşitmə və ifadəetmə
vərdişlərinə yiyələnən bilinqvin dilindəki səhvlərin səbəbləri qəbul etmə və ya ifadəetmə orqanlarından
deyil, əksinə təmasda olan dillərin fonoloji sistemindən asılıdır. Başqa sözlə, səhvlər nitqdə yaranır,
amma onun səbəbləri qarşılıqlı əlaqədə olan dillərin fonoloji sisteminə əsaslanır və mənşəyinə görə bu
səbəblər dil sistemi ilə bağlıdır. “Xarici dilin səsləri bizdə yanlış fonoloji interferensiya alır, belə ki, onlar
bizim doğma dilin “süzgəci”ndən keçir” [12,57].
Əcnəbi dili yeni öyrənməyə başlayan şəxsə elə gəlir ki, xarici dilin bütün əsasını predmetlərin,
anlayış və proseslərin başqa cür səslənməsi təşkil edir. Belə insanlar hər şeydən əvvəl nəyin necə
deyilməsini öyrənməyə tələsir və səslənməyə o qədər də fikir vermirlər. Yeni dili mənimsəyərkən onlar
öz doğma dillərinin artikulyasiya vərdişlərini istifadə etməkdə davam edirlər. Ancaq fərdin ikidillilik
təcrübəsi artdıqca o daha çox dəqiqlik əldə edir, xarici dil axınını və onda olan ayrıca komponentləri
dəqiq ayırmağa başlayır. Dil əlaqələrinin təbii formalarında xarici nitqin təhlili böyük çətinlik törədir.
Ünsiyyətin hər bir halında dili yeni öyrənməyə başlayan, danışıq təcrübəsi olmayan individin üstünə tam
bir axın tanış olmayan nitq gəlir. O, bu vəziyyətdən birtəhər özü çıxmalıdır. İndivid ayrı-ayrı elementləri
müəyyənləşdirməyə və fərqləndirməyə çalışmalı, onların qarşılıqlı əlaqəsini müəyyənləşdirməli,
fərqləndirici xüsusiyyətlərini tapmalıdır. Bütün bu çətin məntiqi və linqvistik təhlillər isə ani vaxt
kəsiyində aparılmalıdır. İnsanın bu effektivliyi əldə etmək üçün kifayət qədər vaxtı olmadığı üçün onun
tərəfindən aparılan əməliyyatlar da həmişə səhvlərlə müşahidə olunur. İndivid qəbul etdiyi xarici nitqi nə
qədər dəqiq təhlil edirsə, onları öz nitqində bir o qədər dəqiq ifadə edəcək. Lakin əcnəbi dildə istifadə
etdiyi nitqi doğru qəbul edən şəxs hələ onu doğru tələffüz etmək vərdişini əldə etmir. Onu səhv təhlil
edən şəxs isə heç vaxt onun yaxşı tələffüzünə nail ola bilməz. Bu və digər hallarda fonoloji normalardan
kənara çıxmalar adətən fonoloji interferensiyaya səbəb olur.
Dillər arasında müəyyən əlaqələr yarandıqda dilin digər səviyyələrində olduğu kimi, qrammatik
səviyyədə də müəyyən normadan kənaraçıxma halları baş verə bilər. Lakin bu məsələdə dilçilər arasında
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yekdil fikir yoxdur. Dilçilərin bir qismi dillərarası əlaqələr zamanı dillərdən birinin digərinin qrammatik
quruluşuna təsirini mümkünsüz sayırlar. Bu fikirdə olan dilçilərə görə qrammatik quruluş sabitdir və dilin
qrammatik quruluşu heç bir halda dəyişə bilməz. Bir qisim dilçilərin fikrincə isə, uzun sürən qarşılıqlı
əlaqə zamanı dilin qrammatik səviyyəsində də müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər. Xüsusən də,
U.Vaynrayxın, E.Haugenin və V.Y.Rozensveyqin bu sahədə apardığı tədqiqatlar deməyə əsas verir ki,
dillər arasında baş verən uzunmüddətli əlaqə zamanı dilin lüğət tərkibi və fonem sistemində olduğu kimi,
qrammatik sistemdə də müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər. V.Y.Rozensveyqin təbirincə desək,
məsələnin daha dərindən öyrənilməsi əminliyə əsas verir ki, iki dil sistemini istifadə edən insan nəinki
fonemləri və leksemləri, həmçinin bu iki dilin qrammemlərini də tam olaraq ayıra bilmir [138,60].
Xüsusi ilə də, son dövr dilçiliyində bu məsələyə baxışda ikinci nöqteyi-nəzərə daha çox diqqət
yetirilməyə başlanmış və qrammatik quruluşun stabilliyi fikri getdikcə daha çox şübhə altına alınmışdır.
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SƏDİ SANİ DİVANININ ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİNİN TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ
Vəliyeva İ.X.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Ilahe_veliyeva07@mail.ru
Açar sözlər: Sədi, divan, transfoneliterasiya, qəzəl, nüsxə, əlifba.
Məlum olduğu kimi, filologiya elminin mühüm sahələrindən biri olan mətnşünaslığın əsas metodiki
üsullarından biri hər hansı bir müəllifin əldə olan əsərlərinin nüsxə fərqlərini üzə çıxarmaq və onların
üzərində tekstoloji müqayisə yolu ilə araşdırmalar aparmaqdan ibarətdir.
Türk dilləri üçün bir qədər münasib olmayan ərəb əlifbasının Azərbaycan dili qəlibinə salınmasının
özü olduqca mürəkkəb bir prosesdir. Min illər keçməsinə baxmayaraq, həmin əlifba ilə yazılan türk
mətnlərində vahid sistemin, sabit qayda-qanunların olmaması müəyyən çətinliklər doğurmuş və onlar bu
gün də öz təsirini göstərməkdədir. Bu səbəbdən də əksər hallarda ərəb qrafikası ilə yazılmış mətnlərin
oxunuşu və transfoneliterasiyası zamanı tədqiqatçılar arasında fikir ayrılığı meydana çıxmışdır. Bu
baxımdan hər bir əlyazmanın qrafik-orfoqrafik xüsusiyyətlərinin araşdırılması yazılı abidələrin düzgün
oxunması və müasir əlifbaya transfoneliterasiya edilməsi işində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan dilində olan e, ə, ı, o, ö, ü kimi sait səsləri ifadə etmək üçün konkret qrafik işarə
olmadığı üçün əksər hallarda mətnin oxunmasında ciddi səhvlərə yol verilirdi. Lakin bu çətinliyi aradan
qaldırmaq üçün həm köməkçi işarələrdən, həm də ( ىya), (وvav), (اəlif) və ( هha) hərflərindən, eləcə də
onların birləşmələrindən istifadə edilmişdir.
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Sədi Sani Divanının avtoqraf nüsxəsində, eləcə də onun üzü köçürülmüş nüsxələrində bu hərfi
işarələrin ayrı-ayrı məqamlarda sabit deyil, fərqli şəkildə işləndiyinin şahidi oluruq. Bu fərqləri göstərmək
üçün həmin əlyazmaların qrafik-orfoqrafik xüsusiyyətlərini araşdırmaq olduqca vacibdir.
Klassik mətnlərdə olduğu kimi, Sədi Sani Divanının nüsxələrində də səs əvəzlənməsini əks etdirən
müxtəlif qrafik variantlar meydana çıxmışdır. Baş verən bu fonetik hadisə klassik dilimizdə imla
sabitsizliyi, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, eyni sözlərin müxtəlif şəkildə yazılması və danışıq dilimizdə
səs əvəzlənməsi nəticəsində meydana gəlmişdir. Sədi Saninin Divan nüsxələrində belə hallara az da olsa
təsadüf olunur:
(daş-taş) Ya ilahi. Daş tökülsün gögdən əğyar üstünə
 داش طاشÇün töküllər tənə taşın aşiqi-zar üstünə (T.116a).
Şair birinci misrada “daş”, ikinci misrada isə “taş” variantından istifadə etmişdir.
( توسدىtüsdü) – tüsdü (A-34a)
Divan nüsxələrində ən çox خ- قsəs əvəzlənməsinə təsadüf edilir
(yoxsa) ( يوخسه – يوقسهB- v.24a)
( يوقمىyoxmu) (A-14a).
(çox - çox) چوق-( چوخA- v.10b).
 قر-( قارaxar) axar (T-v. 63a, A-v. 50a)
Yoxsa o tiri-nigahi-çeşmə tuş olmaqmı xoş,
Yoxsa, əmrinlə dəryayi-cuş olmaqmı xoş? – beytinin birinci misrasında
“yoxsa” sözü
 يوقسهkimi, ikinci misrada isə  يوخسهkimi yazılmışdır
( توقنماقtoxunmaq) Arami-dili-zarıma azar toxunmaq (T-2a)
(qoxusun) ( قوقوسينT-94b).
Baxdı – bağdı بقدی – بخدی
2. Söz daxilində hərf yerdəyişmələri:
 امرود – رمودarmud-əmrud.
(توپراقtopraq). Suyu ənbər suyudur, toprağı ənbər buyidir. (B- v.21a).
( يپراقyapraq) yapraq. (B-25b) (T- v.61b)
(təprətdi)  تپرتدیtəprətdi (A- v.22a).
ب –م
(مونى – بونىbunu-munu))
(mənə - bana) منكا – بنكا
ط-( دd-t)( دوتوبdutub) dutub (B- v.22a).
( طاغ – داغdağ-tağ)
(tökdi) ( – توکدیdökdi) دوکدی
Məlum olduğu kimi, dilimizdə olan q, z, s, t səslərini ifadə etmək üçün ərəb qrafikalı əski əlifbada
vahid bir hərfi işarədən deyil, bir neçə qrafik işarədən istifadə olunur. Məsələn “q” səsi üçün (قqaf) گ
(gaf); “z” səsi üçün (رze), (ذzal), (ضzad), ( ظza); “s” səsi üçün (سsin), (صsad) (ثse); “t” səsi üçün ت
(te), (طta) hərfi işarələrindən istifadə olunur. Hərfi şəkillər Azərbaycan dili üçün önəmli olmasalar da,
ərəb dili üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, ərəb dilində hansı söz müvafiq hərfin hansı qrafiki ilə
yazılıbsa, fars və Azərbaycan dillərində də o qrafiklə yazılmalıdır. Əks təqdirdə ərəb dili qanunlarına görə
bu çox ciddi səhv hesab olunur. Çünki qrafikin dəyişdirilməsi ilə sözün mənası itir və nəticədə məna
təhrif olunur. Dövrün savadlı, təcrübəli, peşəkar katib və xəttatları bu incəliyi dəqiq bildikləri üçün ona
ciddi riayət etmiş və çox nadir hallarda səhvə yol vermişlər. Lakin bu həmişə belə olmamış, Azərbaycan
dilində qrafik dəyişikliyi sözlərin oxunuşunda anlaşılmazlıq yaratmadığı üçün bəzən eyni söz fərqli qrafik
işarələrlə yazılmışdır.
Zəfər.  ضفر – طفرQıl qəzəbdən həzər, söyləmə tiği-zəfər (A-34a)
Burada “zəfər” sözü "( "ضzad) qrafiki ilə yazıldığı üçün səhvdir. Ərəb mənşəli bu söz (ظza) ilə
yazılır.
(ilham) الحام – الهام
(zalim) زالم – ظالم
(əbyazın) (ابياظک – ابياضکB-5a, A-5a)
(yəzid)
( يزيد – يذيدT-52a A-13a)
Öndə qeyd etdiyimiz imla sabitsizliyi ilə əlaqədar əksər əlyazmalarda olduğu kimi Sədi Sani
Divanının əlyazmalarında da bəzi sözlərin bir neçə qrafik vahidi olduğuna təsadüf edirik.
“ – داق – طاغ – داغdağ-tağ”, “ الدن – ايلده نeldən”
Ayrılıq يرلغ
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 تپراغ – تپراقtoprağ-topraq
Onlar, olar ( اوالر15a) ona نکا
Bana ( بکا32b)
( کونکير – کونک سيزkuyinsiz) ( سنسيز – سن سيزsənsiz)
قاشکسيز – قاشک سيز رخسانکله – رخسارکله
( ارضيده بيكسك – بى كسيكA-5a) – ( ارضدهB-5a) ərzdən
( مندليبيA-5a) (توتمشدور) – دوتمشدرΒ( ) مندلبى4a)
( يوزيكى – اوزيكىüzünü – yüzünü) (5a) (vurduğu – urduğu اوردغی
“Kimi” qoşması bir neçə qrafik variantda işlənmişdir.
“ – کيبی – کبی – کمیkimi – kibi”.
Ayrı-ayrı xüsusi adlar müxtəlif formalarda yazılmışdır.
( موسا – موسیMusa)
( عيسا – عيسیİsa)
Bəzən söz daxilində eyni qrafemlə yazılan, lakin müxtəlif səsləri ifadə edən səsləri ayırmaq üçün
qrafemlərdən birinin üzərinə əlavə işarə qoyulurdu. Məsələn: “çavuş” sözündə “v” və “u” səslərinin hər
ikisi (وvav) qrafemi ilə işarə olunduğu üçün onları fərqləndirmək və düzgün oxumaq məqsədilə “vav”
lardan birinin üzərinə ) (اzebər işarəsi qoyulmuşdur: (چاووشçavuş); arzu ( رزوT-27a) sözündə isə həmin
məqsədlə ( وvav) üzərinə “pis” işarəsi qoyulmuşdur.
Şah olmadan əvvəl şəhrə çavuş olması xoşdur.(A-12a).
Klassik dildə olduğu kimi, “hamı” sözü əvəzinə bəzən “qamu” sözü işlədilmişdir.
( قموننکqamunun). Səndən qamunun xatiri xoş olası xoşdur (B-13a)
ƏDƏBİYYAT
1. AMEA Əİ-nin arxivi. B-1232/2855.
2. AMEA Əİ-nin arxivi. B-1298/2921.
3. Qasımzadə F.S. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı: Maarif, 1974.
4. Əliyev A. XVII əsr Azərbaycan əlyazma kitabı. (paleoqrafik və mətnşünaslıq məsələləri) ND,
Bakı, 1997.
5. AMEA Əİ-nin arxivi. A-34(1) Fr.993.
6. Qarayev N.S. XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri. Bakı: Nurlan, 2010.
7. Kərimov R. Farsdilli Azərbaycan poeziyası (XIX əsrin II yarısı). Bakı: Azərbaycan nəş. 1999,

ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБСТАНЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕМПОРАЛЬНОСТИ И
ЕЕ ЛОГИКО-ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
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В современной лингвистической науке проблема темпоральности как динамичный объект
языкознания соотносится с концептуальной динамикой, с развивающимися теоретическими тенденциями.
По трактовке, восходящей к Р. Барту, в современной научной методологии условием исследования объекта
считается относительность системы отсчета. Для сложных теоретико-лингвистических объектов это
оборачивается перспективой объяснения с единых позиций феноменов и связей, ранее разобщенных.
В исследованиях темпоральности наблюдается определенное расхождение, взаимно-неоднозначное
соответствие между общим концептом и его компонентами (такое же расхождение ранее преодолевалось в
отношении категории вида, залога и некоторых других). Если общая концептуализация темпоральности как
текстовой категории осуществляется достаточно последовательно, то в вопросе о том, из чего же
складывается данная макрокатегория, единства нет. Между тем „одной из основных задач, решение которой
— необходимое условие разработки общей теории языка, является инвентаризация и систематизация
основных его компонентов..." (Богушевич 1991, 49). Компоненты темпоральности определяются достаточно
противоречиво, причем причины такой неопределенности известны.
Основная из них — крайне разветвленная представленность временной семантики. С этой причиной
соотнесена зависимость иных категорий, в том числе основополагающих, от темпоральности. Так, во
взаимной связи уточняются темпоральность и субъект, Я (Якимец 2004, 121-122). Причем асимметрию Я —
НЕ-Я являют как раз модально-временные ограничения: „недопустимость или сомнительность сочетания
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модальных слов при субъекте в 1-м лице ед. ч. с целым рядом пропозиций, ср. (?) Ich bin wohl der
Meinung...[Я, пожалуй, придерживаюсь мнения...]. Ich glaube wahrscheinlich... [Я, наверное, полагаю],
особые модально-прагматические оттенки, cp.Sie wollen doch nicht etwa behaupten... [Вы же, может быть, не
будете утверждать...]" (Милосердова 1995, 19).
Эти причины дополняются постоянным обновлением подходов к категории темпоральности. Они
связаны и с общелингвистической множественностью и, соответственно, с активным обновлением
семантики терминов при взаимодействии научных парадигм. Интеграция, перенос предполагают пересмотр
значений терминов с новых позиций.
Так, уже в анализе структуры текста „одному и тому же тексту ставится в соответствие не одна
структура, а несколько, в зависимости от того, какие элементы текста выбираются в качестве элементов
структуры" (Рафикова 1994). При обращении к функциональным, прагмалингвистическим,
антропоцентрическим измерениям эта поликоординатность усиливается.
В современный период развития языкознания ее уравновешивает та установка на многомернореальное наполнение концепта „время" в теории языка, при которой „парадоксальная противоречивость
суждений о времени объяснима именно тем, что речь идет о разных планах времени... Понятие момента
речи предполагает разнонаправленность движения от этой точки" (Золотова 2002, 12-13). Приведенная
установка соответствует возрожденной общепознавательной тенденции — преодолевать разрыв между
научным и обыденным знанием, что должно распространяться и на интерпретацию грамматических
значений: „Никакого противоречия между научным знанием и здравым смыслом нет и быть не может... речь
идет о смысле слов, предложений, текстов, адекватно представляющем в них тот смысл, что соответствует
им в объективной действительности" (Аронов 2004, 171).
Поэтому разноречивость преодолевается в различных теоретико- лингвистических парадигмах. В то
же время с единых позиций компоненты темпоральности в современной теории языка не
систематизировались. Избранная терминология (антропоцентрическая триада, координативно-временная и
координативно-стилистическая системы) служит предпосылкой для раскрытия компонентов
темпоральности. Материал различных языков интегрируется при этом в теоретико-лингвистическом
понятийном аппарате.
Таким образом достигается соответствие трактовок времени и категории, тесно с ним связанной, —
модальности, относительно которой специально обосновано: „Она не отражает отношений, существующих
в самой действительности, а является порождением и необходимой принадлежностью мыслительного
процесса" (Чесноков 1997, 46).
Смысловое содержание, рождающееся в процессе деятельности общения, не поддается кодификации.
„Оно — всегда результат творческого мыслительного усилия, так как формируется в неповторяющихся
ситуациях, воплощая в себе соотнесение данной ситуации... с внутренней моделью мира, хранящейся в
сознании человека" (Звегинцев 2001, 177).
Исследование языкового сознания, наряду с исследованием языковой картины мира, становится
одной из ключевых проблем. При ее анализе особенно отчетливо проявляется тенденция, свойственная
современной лингвистике (и психолингвистике) в целом, а именно — тенденция все более частого
обращения к понятиям, методам, исследовательским приемам и задачам, выходящим за пределы собственно
языковедческой проблематики. Анализируя их, можно констатировать, что внимание многих
исследователей сосредоточено на определении таких предельно общих понятий, как сознание (причем не
только языковое, метаязыковое, но и сознание вообще), самосознание, психика, мышление, на решении
вопроса о соотношении этих понятий между собой, на выявлении структуры языкового и неязыкового
сознания, его форм, функций и этапов развития, на изучении внеязыковой реальности типа мышления,
установок субъекта, уровня притязаний, эмоций, процесса целеполагания и т.п.
В целом эти исследовательские ориентации объединяет стремление ответить на вопрос о том, что
такое сознание (и языковое сознание как его разновидность), каковы основные положения теории сознания
и онтологические предпосылки ее построения. Исследовательский же прием, общий для большинства
авторов, изучающих проблемы языкового сознания и соответствующий сформулированному вопросу,
заключается в движении не от самой языковой реальности к пониманию таких ее структур, как языковое
сознание, а от внеязыковой реальности прежде всего психологической, через ее описание, изучение и
объяснение — к формированию представлений о языковом сознании.
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БИР МУХАММАС ТАҲЛИЛИ ЁХУД ҲОФИЗ, НАВОИЙ ВА ТАБИБИЙ
Маҳмудов Ж.
УзДСМИ, Узбекистан
Халаф шоирлар ўзларининг салафлари ижодидан таъсирланиши, илҳомланиши натижасида
уларга мухаммас боғлаши, татаббуъ, тазмин ёки назира ёзганликлари мумтоз адабиётимиз
тарихидан маълум. Бунинг натижасида қанчадан-қанча ажойиб асарлар ёзилгани ва ушбу анъана
бугунги кунда ҳам давом этаётгани кундек равшан.
Мухаммас боғлаш ёки бошқача айтганда тахмис ҳам ана шундай таъсирлар, илҳомланишлар
натижасида юзага келувчи шеър турларидан биридир. “Тахмисни шоир ўзга шоирлар ижодидаги
бирор ғазалдан таъсирланиш натижасида яратади ва мухаммасда ўша ғазалдаги фикр
ривожлантирилади, ўз даври ёки шароитига мослаштирилади. Тахмисда ҳар бир банддаги
дастлабки уч мисра мухаммас боғловчи шоирга тааллуқли бўлса, кейинги икки мисра ғазал
эгасига тааллуқлидир”i.
Хоразм адабий муҳитининг йирик намояндаси Аҳмад Табибий ижодини ўрганиш
натижасида шу нарса маълум бўлдики, унинг биргина форс-тожик тилида ёзилган
мухаммасларининг сони 171 тани ташкил этади. Яъни, Табибийнинг биринчи форсий девони
“Туҳфат ус-султон”да 125 та, иккинчи форсий девонида 46 та мухаммас мавжуд.
Бироқ бугун биз Аҳмад Табибийнинг Алишер Навоий ғазалига боғлаган туркий
мухаммасига ва унинг яратилиш тарихига ҳамда ғазалнинг турли нашрлардаги матний
тафовутларига диққат қаратмоқчимиз.
Бошқа классик шоирлар сингари Аҳмад Табибий ҳам Алишер Навоий ижодидан
таъсирланган ва натижада шоир ғазалларига кўпгина мухаммаслар битган. Ўзбекистон Фанлар
Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фондида сақланаётган
Табибийнинг учта дафтар (девон)и жамланган биргина 678-рақамли қўлёзма таркибида Алишер
Навоий ғазалларига боғланган бешта туркий ва учта форсий мухаммас мавжуд. Ушбу қўлёзма
кўчирилган пайтида котиб томонидан рақамланмаган. Уни кейинчалик тавсифлаб чиққан
ходимлар кейинчалик кўк қаламда рақамлаб чиқишган. Қўлёзмада Табибий меросидан иборат
учта дафтар - девон келтирилган. Шулардан иккитаси туркий, биттаси форсий девондир. Барча
дафтар - девонларнинг котиби Домулло Ортуқ марҳумийнинг ўғли Домулла Муҳаммад Одамдир.
Қўлёзманинг 164-168 саҳифалардаги муқаддимада охирида котиб шундай ёзади: "Ҳазрат подшоҳ,
марҳамат дастгоҳ, шафқат огоҳ, жаҳонбонлиқ асосиға боний, Саййид Муҳаммад Баҳодирхони
сонийнинг ишорати олияси судур топғони важҳидин, ман фақир ал-ҳақир, Домулло Муҳаммад
Одам валади Домулло Ортуқ марҳумий, Табибийнинг назм ва наср сўзларини китобат қилмоққа
мутасадди бўлдим".
Ундаги "Мухаммаси Табибий бар ғазали Навоий" дея сарлавҳаланган туркий мухаммаслар
қуйидагилардир:
- 19-рақам остидаги "Гул керакмастур манга мажлисда саҳбо бўлмаса, Найлайин саҳбони,
бир гул мажлис оро бўлмаса" деб бошланувчи “Фавойид ул-кибар”даги 24-рақамли ғазалга
мухаммас;
- 21-рақам остидаги "Кўнглум ўртансин агар, ғайриға парво айласа" деб бошланувчи
“Бадойеъул-бидоя”даги 49-рақамдаги ғазалга мухаммас;
- 25-рақам остида "Ўқинг юрагимда жо бўлубдур, ул важҳдин ул яро бўлубдур" матлаъли
“Бадойеъ ул-бидоя” девонининг 149-рақамидаги ғазалга битилган мухаммас;
- 27-рақам остида "Дайр аро муғбачадин соғари мастона керак, Нечаким тўлдурубон тутса
они, ёна керак" матлаъли “Фавойид ул-кибар”нинг 334-рақамдаги ғазалига битилган мухаммас.
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Шунингдек, мазкур қўлёзма таркибидаги Табибийнинг форсий шеърлари жамланган учинчи
девонининг 333 ва 334-саҳифаларида (44-46-48-рақамлар остида) "Мухаммаси Табибий бар ғазали
Фоний" деб номланган учта форс-тожик тилидаги қуйидаги матлаъ билан бошланувчи
мухаммаслар келтирилган:
1) Балову дард жуз ушшоқи шайдо бар намигардад,
Зулоли кийнаро қалби мусаффо бар намигардад,
(Бало ва дардни шайдо ошиқлардан бошқалар кўтаролмас,
Азоб-уқубатни мусаффо қалб чашмасидан бошқаси юва олмас)
2) Ошиқонро дар ғами ҳижрони ту ором нест,
Нағмаи афғони ишон ғайри зиру бом нест,
(Сенинг ғаму ҳижронинг туфайли ошиқларга ором йўқдир,
Уларнинг нолаю фиғонлари томдан тепага чиқолмайди.)
3) Жаҳонро ҳоли ушшоқ равнақи бозор мигардад,
Насибашон агарчи меҳнату озор мигардад
(Мазмуни: Гарчи уларнинг насибаси меҳнату озор бўлса-да, ошиқларнинг аҳволи жаҳонни
қизиган бозорга айлантиради).
Кези келганда шуни айтиб ўтиш лозимки, Аҳмад Табибийнинг “Танланган асарлар”ини
нашрга тайёрлаган адабиётшунос олим Фатҳулла Ғанихўжаев ўз китобида Табибийнинг Навоий
боғлаган мухаммасларидан иккитасини, яъни "Гул керакмастур манга, мажлисда саҳбо бўлмаса...”
ҳамда "Мувофиқ кийдилар, бўлмиш магар Наврўз ила байрам, Чаман сарви ёшил хилъат, менинг
сарви равоним ҳам" (“Фавойид ул-кибар” да 420-рақамли) деб бошланувчи ғазалларига боғлаган
мухаммасларини келтирганii.
Мазкур қўлёзмадаги биз сўз юритмоқчи бўлган Навоий ғазалига боғланган мухаммаслардан
биринчиси 5-рақам остидаги тахмис бўлиб, у машҳур "Саҳар ховар шаҳиким чарх уза хайли
ҳашам чекди" матлаъли ғазалига боғланган. Навоийнинг ушбу ғазали “Хазойин ул маъоний”нинг
“Наводируш шабоб” девони таркибида 606-ғазалiii тартиб рақамида берилган.
Аввало ғазал ҳажми тўғрисида. Биз тадқиқотга тортган Табибий мухаммас 13 банддан
иборат. Шундай экан, асл ғазал ҳам 13 байтдан иборат бўлиши табиий ҳол. Бироқ таниқли
манбашунос олим Ҳамид Сулаймон томонидан 1959 йили нашрга тайёрлаган “Хазойин улмаоний” девонлари туркумида ушбу ғазал 10 байт ҳажмида келтирилган. Аммо кейинчалик
олимнинг турмуш ўртоғи Фозила Сулаймонова таҳрири остида нашрга тайёрланган Алишер
Навоийнинг 20 жилдлик “Мукаммал асарлар тўплами” (1989 йил)да мазкур ноқислик бартараф
этилган ва ғазал 13 байт шаклида берилган. Натижада кейинги нашрларда ҳам бу камчилик
тўғирланганiv.
Шу ўринда бир фикрни айтиб ўтишни лозим топдик. Алишер Навоий девонларига кўз
югуртирар эканмиз, уларни асосан, 9 ва 11 байтлик ғазаллардан иборат эканлигини кузатамиз.
Баъзи бир ўринларда, истисно тарзида айтмаса, 13 байтлик ғазаллар кам учрайди. Масалан,
“Ғаройиб ус-сиғар”даги 8-тартиб рақамидаги ғазал 13 байтдан иборат бўлиб, унинг мазмуни
кўпроқ қасида услубига хос, яъни унда шоир Шоҳ Ғозий – Ҳусайн Бойқарони таърифини
келтирган. Ғазал шундай матлаъ билан бошланган:
Ҳар гадоким, бўрёйи фақр эрур кисват анга,
Салтанат зарбафтидин ҳожат эмас хилъат анга....
Мумкин эрмас шаҳлар ичра буйла ниятлиғ, магар
Шоҳи Ғозийким, муяссар бўлди бу давлат анга. (10- байт)
Гар Навоий сўз узатти фақрдин эрмас деманг,
Бўлмағунча ҳукм шаҳдин қайда бу журъат анга?! (13-байт)v
Аслида ҳам шундай бўлиши лозим. Зеро ғазал жанрининг ҳажмий хусусиятларидан бири,
унинг асосан, 5,7,9, 11 байтгача бўлган шеърий шаклдан иборатлигидир. Шу ўринда серқирра
олим Абдурауф Фитратнинг ғазал ҳақидаги фикрларини ҳам келтириб ўтсак. “Ғазал: форс
адабиётиға ғазал шакли ҳам қасидаға ўхшаб араб адабиётидан келди. Бу шакл қасиданинг
кичкинаси (12 байтдан кам) бўлиб, ишқий савдо, гўзаллик, шароб мавзуларида ёзилиши
шартдирvi”.
Гарчи ғазал қасиданинг ички компонентларидан, яъни “ташбиб”, “тағаззул”, “насиб”
қисмларидан бўлса-да, бироқ уни “араб адабиётидан келган” деб қатъий айтиб бўлмайди. Чунки
ғазал кўпроқ форс-тожик классик адабиётида шаклланган. Демак, олимнинг фикрига кўра, ғазал
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ҳажман 12 байтгача бўлиб, ундан ортиғи эса қасидага мойил шеър жанрига айланиб кетадики, уни
шартли равишда қасида-ғазал деб аташ мумкин. Шуни ҳисобга оладиган бўлсак, юқорида биз
таҳлилга тортаётган мухаммаснинг аслияти ҳам қасида ғазал бўлиши мумкин, деган фикр
туғилади. Қасида эса, маълумки, ҳажман ғазалдан катта жанр бўлиб, айтишларича, ғазалнинг
келиб чиқишига ҳам аслида қасида асос бўлган. Бекорга, классик адабиётда илк девонлар қасида
жанри билан бошланмаган. Яъни, ҳали ғазал жанри устунликни ўз қўлига олмасдан бурун, араб
адабиётида шаклларган “қасида” жанри девонларнинг устун бир жанри сифатида пешқадам бўлиб
келган. Араб адабиётида қасида жанрининг илк намуналари сифатида “Қасидаи Бурда” ва бошқа
шу каби диний мазмундаги қасидаларни олиш мумкин. Шунингдек, туркий адабиётда илк
яратилган ғазал ҳам аслида қасида оҳангида бўлган асар бўлиб, Носиридин Бурҳониддин
Рабғузийнинг “Баҳор мадҳи” ҳақидаги ғазали қасида услубини беради.
Адабиётшунос олим Абдурауф Фитрат ёзади: “Қасида: бир қофия айтилған узун
манзумалардан иборатдир. Адабиёт қоидачилари унинг 12-15 байтдан ортуқ бўлушини лозим
кўрадилар. Қасидалар, умуман, шоирнинг севганини мақташ, баҳор, куз, қиш каби фасллларни
тасвир қилиш, ахлоқий ва фалсафий дастурлар бериш билан бошланиб бир ҳукмдорнинг, бир
вазирнинг ёхуд қандайдир бир тўрани мақташ билан тамомланади. Қасида араб шеъриятининг
эски бир шаклидир. Арабларда қасидачилиқ исломдан бурун бор эди”vii
Агар таърифларга эътибор қилинадиган бўлса, биз келтирган мисолдаги Шоҳ Ғозийни
мақталиши, “Баҳор мадҳи”даги ҳолатлар ғазалларга қасидага хосликни беради. Умуман олганда,
ғазалнинг пайдо бўлишига қасида жанри асос бўлган.
Асл мақсаддан узоқлашиб, қасида ва ғазал муҳокамасига киришганимиз бежиз эмас. Чунки,
биз таҳлилга тортаётган мухаммасга асос бўлган ғазалнинг ёзилишига ҳам аслида ана шундай
турдаги, яъни қасида услубидаги ғазал сабаб бўлган. Яъни, Шамсиддин Муҳаммад Ҳофиз
девонида қуйидаги мисралар билан бошланувчи ғазал мавжуд:
Саҳар чун хусрави ховар алам бар кўҳсорон зад,
Ба дасти марҳамат ёрам дари уммидворон задviii.
(Мазмуни: Саҳар пайти ховар шоҳи (яъни қуёш) тоғлар узра байроғини тикканида, ёрим
марҳамат қўллари билан умидворларнинг эшигини қоқди)
Ҳофиз Шерозий девонидаги қуёш чиқиши тасвири билан бошланувчи мазкур ғазал 13
байтдан иборат бўлиб, мазмунан уни қасида ғазал деб аташ мумкин. Чунки унинг 9-байтида шоир
ўз тахаллусини келтиради. Бу ҳолат эса, табиийки ғазал тугашини билдиради. Бироқ ғазални яна
давом эттирган шоир кейинги 10-13 байтларда ўша даврнинг адолатпарвар ҳукмдори Шоҳ
Шужоъни таърифу тавсиф қилади. Ғазалнинг охирги байтлари бус-бутунича мазкур шоҳнинг
тавсифига бағишланганидан, уни шоҳ таърифида ёзилган қасида дейиш мумкин:
Шаҳаншоҳи Музаффар фар, Шужоъи мулку, дин Мансур,
Ки жуди бедариғаш ханда бар абри баҳорон зад.
(Музаффар ҳашаматли, мамлакат Шужоъси, яъни шижоатлиси ва диннинг Мансури бўлган
ул зотнинг бедариғ саховатининг кўплигидан баҳор булутлари устидан кулади).
Шоир 1- мисрада сифатлар билан бир қаторда исмларни ҳам берган. Яъни, мисрадаги
Музаффар, Шужоъ ва Мансур ҳам сифат, ҳам исм маъносида келган. Чунки, тарихий
маълумотларга кўра, тўлиқ исми Абулфаворис Жалолиддин – Шоҳ Шужоъ Музаффар ибн
Мансур хонадонининг султонларидан бўлиб, милодий 1333 йил 10 мартда туғилган ва 1478 йили
вафот топганix.
Аз он соат ки жоми май бадасти у мушарраф шўд,
Замона соғари шоди баёди майгусарон зад.
(Мазмуни: унинг қўлига май жоми етган соатдан бошлаб замона шодлик соғарини май ичувчилар
эсига солди)
Байтда Шоҳ Шужоънинг қўлига тахту тож еткач мазмуни “май жоми унинг қўлига етишиш
мушарраф бўлган соатда” жумласи замона шоду хуррамликда ҳаёт кечира бошлаган. Бу ҳолатдан
Ҳофиз Шоҳ Шужоънинг адолатли шоҳ бўлганлигини таъкидламоқчи бўлган. Дарҳақиқат, тарихий
манбалардан маълум бўлишича, Шоҳ Шужоънинг отаси – Амир Муборизиддин Муҳаммад
Музаффар - жуда қаттиққўл, золим подшоҳ бўлган. У Озарбайжон жангидан қайтиб келгач ўз
яқинларини ҳам аямасдан қирғин қилган шоҳ сифатида тарих саҳифаларида қолган.
Алишер Навоийнинг “Наводируш шабоб” девонида 606-тартиб рақамида келтирилган
мазкур ғазал Ҳофизнинг мазкур ғазалидан илҳомланиб ёзилган. Адабиётшунос олим Ё.Исҳоқов
ёзади: “Лекин Навоийда “Чекти” радифли бир ғазал борки, унинг юзага келиши Ҳофизнинг худди
шу радифли (яъни тожикча “Зад” радифли) ғазали билан бевосита алоқадорx.
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Ғазалга фақат биринчи байтлар асос бўлган холос, яъни Навоий Ҳофизнинг дастлабки
мисраларинигина татаббуъ сифатида олган:
Саҳар ховар шаҳи чарх узраким, хайлу хашам чекди,
Шиои хат била кўҳсор уза олтун алам чекди.
Бошқа тасвирлар оригинал. Шу жиҳатдан айтганда, Навоий ғазалида қасидавий характер
мавжуд эмас. Шунингдек, 9-байтдан кейин ҳам ҳеч қандай таъриф ва тавсиф, ёки ғазал ўртасда
тахаллус келтириш ҳолати учрамайди.
Ғазал поэтикасини таҳлил қилар экан, адабиётшунос олим Ё.Исҳоқов ёзади: “Шуни
таъкидлаш лозимки, тонг отиши ва қуёш чиқиши билан алоқадор истиоравий иборалар поэтик
этикет даражага етиб қолган бўлиб, уларнинг моҳияти бир – позитив (ижобий) характерда; Қуёш –
ғолиб, қоронғулик – зулмат (салбий) лашкарини мағлуб этган қудратли шоҳ сифатида талқин
этилади...”xi
Адабиётшунос олимлар Ҳ.Ҳомидов ва Жаъфар Холмўминовнинг маълумот беришларича,
тонгда қуёшнинг чиқиши билан боғлиқ тасвир “Шоҳнома”да 300дан ортиқ ўринда турли хил
шаклларда келтирилган. Ушбу тасвир қанча такрорланмасин, бирор жойда бирор калима ёки
ибора аввалгисини такрорланмас, барчаси мутлақо оригинал экан. Жумладан:
Кўжо хўфтэ-ий, эй бўланд офтоб?
Берун ойу, бар чархи гардун бетоб!
(Қаерда ухлаб ётибсан, эй баланд мақомли офтоб?
Ташқарига чиқу чархи гардун бўйлаб айлан, чоп!)
Ёки:
“Чу хуршид аз чархи гарданда сар
Бар-овард бар сори заррин сипар
(Мазмуни: Қачонки қуёш айланувчи чарх этагидан заррин тожга ўхшаш бошини
кўтарганида...)xii
Шарқ эпик шеъриятида анъанавий усулга айланган бундай тасвирлар Низомий Ганжавийда,
Хусрав Деҳлавий каби жаҳон эътироф этган классиклар ижодида ҳам у ёки бу шаклда
келтирилган. Умуман олганда бу тасвир ҳам анъана тусига қириб қолган шеърий тавсирлардан
биридир.
Энди мухаммас таҳлилига ўтсак. Кузатишларимиз шуни кўрсатдики, мухаммасда
келтирилган ғазал матни билан нашрларда келган ғазалнинг асл матнида бир қатор тафовутлар
мавжуд экан. Адабиётшунос олим Абдурашид Абдуғафуров ўз фикрларидан бирида
“мухаммаслар ғазалнинг асл шаклини белгилаб беришда жуда муҳим аҳамиятга эга” деган эди.
Шуни назарда тутиб, биз Аҳмад Табибий таянган матн ҳамда адабиётшунос олим Ҳамид
Сулаймон нашридаги ва мукаммал асарлар тўпламидаги ғазал матнларидаги фарқларни ўзаро
солиштириб чиқдик ва қуйидаги фарқларни аниқладик:
Ғазалнинг биринчи байти Табибий матнида:
Саҳар ховар шаҳиким чарх уза хайли ҳашам чекди,
Шуоъи хатт била кўҳсор уза олтун алам чекди.
тарзида бўлса нашрларда у қуйидагичадир:
Саҳар ховар шаҳи чарх узраким, хайлу хашам чекди,
Шиои хат била кўҳсор уза олтун алам чекди.
Бу ерда асосий фарқ 1-мисрада бўлиб, Табибий суянган матнда “ховар шаҳиким” деб,
Ҳ.Сулаймон нашрида эса “чарх узраким” деб келтирилган.
Шунингдек, Табибийда “хайли ҳашам”, Ҳ.Сулаймон нашрида “хайлу хашам” дея берилганки,
бизнингча ҳар икки ҳолат учун ҳам Табибийдаги вариант тўғридир. Чунки, биринчи ҳолатда
Ҳ.Сулаймон келтирган “чарх узраким” жумласи вазнга (“мафоийлун” такрорига) сакталик
етказади. Иккинчи ўринда хайл ва ҳашам сўзлари ўртасидаги боғловчи эмас, изофа эканини
эътиборга олинса, Ҳ.Сулаймон келтирган матн мазмунга бироз халаллик етказади.
1. Кейинги фарқ 3-байтда бўлиб, 1-мисра Ҳ.Сулаймон нашрида “Китоба сунъи килки сувраи
ва шамс тафсирин”, Табибийда “Китоба сунъ килки сураи "Ваш-шамс" тафсирин” шаклида
келган. Мазмунан “Китоб, яъни Қуръонга Яратувчининг қалами “Ваш-шамс” сурасининг
тафсирини рақам қилди” бу мисрада, табиийки, ушбу ўринда Табибий матни тўғри. Матндаги
“сунъ килки” (Яратувчининг қалами) ҳамда Қуръондаги “Шамс” сурасининг илк ояти “вашшамси” Ҳ.Сулаймон нашрида нотўғри ёзилган. 2-мисрада Табибий вариантида: “Фалак тоқининг
ҳошияси-четига зарҳалдан рақам чекди” деган мазмун, Ҳ.Сулаймон нашрида “Фалак тоқи
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ҳошиясида-четида зарҳалдин рақам чекди” мазмунлари чиқадики, грамматик жиҳатдан Табибий
вариантидаги жўналиш келишиги қўшимчаси -га аслиятга яқинроқ.
2. Кейинги фарқ: Табибийда: “Яқо чок этди” (ма-фо-ий-лун-ма-...), Ҳ.Сулаймон нашрида:
“Ёқа чок этти..”(фо-и-ло-тун-фо). Агар ғазалнинг “мафоийлун” вазнида келаётганини ҳисобга
олинса, бу ўринда Табибий матни тўғри ҳисобланади. “этди” ва “этти” сўзларининг фарқини
истисно қилса ҳам бўлади, деб ўйлаймиз.
3. Ғазалдаги “Замона кулди ул ғофилгаким...” деб бошланувчи байтдаги 2-мисра мазмуни
Табибий матнида анча ғализ келган. Бизнингча Ҳ.Сулаймон нашридаги вариант биринчи мисра
мазмунини тўлдириб келувчи, тўғри вариантдир.
4. “Бўлуб матлуби рухсориға...” деб бошланувчи байтнинг 1-мисрасида Табибийда “маҳв”,
Ҳ.Сулаймон нашрида “маҳву”, 2-мисрада Табибийда “ҳам” (юклама), Ҳ.Сулаймон нашрида “хам”
(эгик) тарзида келтирилганки, бу ўринда Ҳ.Сулаймон нашридаги вариант ҳақиқатга яқин деб
билдик. Чунки толиб матлубининг чеҳрасини кўриб маҳв бўлган – ўзини йўқотиб қўйган, унинг
маърифат жомидан эса маст бўлган. Натижада, юзини ерга қўйди ва бошини эгди, деган иккита
ҳолат тасвири мазмуни чиқади.
5. Охирги байт мазмуни Табибий вариантида: “Эй Навоий, шоядки, ул йўл юрувчига бу
мақсад насиб бўлгай... Ки, у фано даштини босиб ўтишга йиллар давомида қадам чекди” деб
келтирилган бўлса, Ҳ.Сулаймон нашрида: “....Ки у фано даштини босиб ўтишга йиллар давомида
рақам чекди” дейилган. Мазмунан қараганда, йўловчи “рақам чекмайди”, балки “қадам чекади”, бу
жиҳатдан эса Табибий келтирган вариант бошқа вариантларда келтирилганлардан тўғри вариант,
деб айтсак ўринли бўлади.
Хулоса қилиб айтганда, Табибийнинг мазкур мухаммаси Навоийнинг машҳур ғазалининг
матнини тиклашда асос вазифасини ўташи ва нашрлардаги баъзи бир матний хатоларни тузатишга
катта ёрдам беради.
“Мухаммаси Табибий бар ғазали Навоий”
Шаҳи анжум ҳукумат тиғини чун субҳидам чекди,
Шафақдин арсаи олам аро гулгун ҳашам чекди,
Зиёву нур хайлини арабдин то ажам чекди,
Саҳар ховар шаҳиким чарх уза хайли ҳашам чекди,
Шуоъи хатт била кўҳсор уза олтун алам чекди.
****
Кавокиб шоҳи солди субҳ аро анвор итолгусин,
Фалак майдонида сайд айламакка шом оҳусин,
Кудуратдин мусаффо қилғай рухсор кўзгусин,
Қазо фарроши чекди субҳнинг сиймин супургусин
Музаҳҳаб парларин, андоқки товуси ҳарам чекди.
****
Қилурға даҳр назҳатгоҳини зеб ила таъмирин,
Намудор этди абнои қазо аснофи тадбирин,
Эшит, қилғумдурур ҳушинг қулоқи бирла тақририн,
Китоба сунъ килки сураи "Ваш-шамс" тафсирин,
Фалак тоқи ҳавошисиға зарҳалдин рақам чекди.
****
Рунуд аҳли ражо овозасин оламға еткурди,
Муножот аҳли ҳам насс бим исботида келтурди,
Ғараз даҳр ичра ҳар ким нукта аро мақсудин сурди,
Муаззин Каъба тоқи узра гулбонги самад урди,
Бараҳман дайр айвонида оҳанги санам чекди.
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Проблема тела человека является одной из фундаментальных проблем на всем протяжении
развития знания о человеке и в настоящее время играет решающую роль в понимании мира. В
последнее время в гуманитарных науках наметилась тенденция к более полному изучению
человека – его внешности, внутреннего мира, менталитета. Рост внимания к человеку в
лингвистике приводит к детальному исследованию текстов одного автора в аспекте
функционирования в них конкретной лексической единицы. Актуальное для писателя частотное
слово выполняет в художественном тексте различные задачи, раскрывает в нем свои
семантические и стилистические возможности, кроме того, является наиболее достоверным
языковым материалом для исследования «человека телесного». Описание лексемы-соматизма
позволяет, по мнению многих лингвистов, подойти к проблеме индивидуального стиля автора.
Материалом анализа в данной статье послужил весь корпус художественных произведений
русского писателя, сценариста, режиссера, актера Василия Макаровича Шукшина, созданных им
на разных этапах творчества. Наше обращение к прозе данного автора объясняется тем, что его
художественная картина мира подчеркнуто антропоцентрична: «именно человек составляет
главный объект эстетических поисков автора» [1,76].
Для изучения специфики использования лексемы «лицо» в художественном тексте сначала
обратимся к обозначению лица в русском языке. Так как обозначения частей тела человека в
любом языке, в том числе и русском, относится к архетипической лексике, необходимо обратиться
к этимологии. Исследователь Г.В. Клименко [2] выявил, что смысловая структура лексемы «лицо»
в период XI-XVIII вв. имела следующие лексико-семантические варианты: 1. Передняя часть
головы человека. 2. Внутреннее состояние человека. 3. Наличие чего-либо. 4. Существо, человек.
5. Поверхность. 6. Персонаж пьесы. 7. Человеческое достоинство, честь. [3,247-249]. К XX в.
утрачиваются значения «поверхность», «наличие», а значение «честь, достоинство» сохраняются
только во фразеологизмах. Современные толковые словари приводят от четырех до шести
значений лексемы «лицо»: 1) передняя часть головы человека; 2) перен. индивидуальный облик,
отличительные черты кого-л., чего-л.; 3) отдельный человек в обществе, член общества; 4)
передняя сторона дома, строения, фасад; 5) обращенная наружу (лицевая) сторона чего-л. (ткани,
одежды); 6) грамматическая категория, показывающая отнесенность к говорящему (1-е лицо), к
собеседнику (2-е лицо), к тому, кто не является ни говорящим, ни собеседником (3-е лицо) [4-6].
Таким образом, анализ словарных статей показал, что лексема «лицо» имеет богатый
семантический потенциал, который может быть реализован в художественном тексте, поскольку
«лицо», будучи соматизмом, представляющим собой названия наружных частей человеческого
тела, т. е. наиболее активных и функционально очевидных для человека, является единицей
основного словарного фонда и развивает многозначность в языке.
В художественном тексте В.М. Шукшина лексема «лицо» употребляется 158 раз. Следует
отметить, что исследуемая лексема не является самой частотной. Среди выявленных и описанных
нами лексем для характеристики «человека телесного» в статике [7] лексема «лицо» по
частотности употребления находится в ряду соматизмов после лексем: глаза 758
словоупотреблений, рука 481 словоупотреблений, голова 378 словоупотреблений.
Полисемант-соматизм «лицо» в описаниях внешности шукшинских персонажей,
естественно, чаще всего функционирует в своем первом значении «передняя часть головы
человека» [6, 337]. При описании внешности человека обычно обращают особое внимание на его
лицо – прежде всего объект привлечения внимания при «первовидении» незнакомого человека и
способ проникновения в его внутренний мир [8]. Различают правильные и неправильные черты
лица, то есть контуры и линии разных его частей. По лицу людей узнают, на лице отражаются
чувства и переживания человека, а также его отношение к другому. Анализируя сочетания слова
«лицо» с прилагательными, удалось выделить следующие группы. Как показывает исследуемый
материал, для писателя интересными являются следующие характеристики лица: 1) форма:
вытянутое, как у лошади (1 с/у), длинное (1), квадратное (2), круглое (1), курносое (2), остроносое
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(2), продолговатое (2), русское (3), скуластое (4) грубоватой работы; грубой ковки, тонкое (2),
точеное (2), узкое (2), широкое (5) в скулах; 2) цвет: белое (2), желтое (3), красное (3), розовое (1),
румяное (1), серое (2), смуглое (2), темное (1). Например: Красивое смуглое лицо его уже не было
ни приветливым, ни добродушным («Штрихи к портрету»); Лицо хоть широкое, круглое, но
крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки... («Мой зять украл машину дров!»).
Для выражения физиологического состояния персонажей В.М. Шукшин использует номинации:
бабье (1), бородатое (1), бледное (3), гладкое (2), заспанное (2), конопатое (1), крепкое (1), мокрое
от слез (1), морщинистое (2), мужское (1), обветренное (3), обсосанное (1), потное (1), рябое (2),
сальное (1), свежее (1), 1 усатое (1), холеное (1) и др. Например: Никогда еще лицо ее не было так
близко – так невероятно, неожиданно и страшно близко. Оно было мокрое от слез, измученное
тревогой – красивое, самое дорогое («Любавины»). Психологическое состояние и характер
персонажей репрезентируется следующими языковыми единицами: безобразная (морда),
великолепное (1), выразительное (1), глупое (1), глуповатое (1), добродушное (1), дорогое (1),
изумленное (1), измученное тревогой (1), задумчивое (2), злое (1), кислое (1), кислая фигура (в
значении ‛лицо, мина’), красивое (4), лукавое (1), мечтательное (1), милое (1), настороженное (1),
неинтересное (1), непроницаемо чужое (1), озабоченное (1), ожесточенное (1), окаменелое (1),
оскорбленное (1), открытое (1), прекрасное (2), приветливое (1), простое (2), простодушное (1),
расстроенное (1), свирепое (2), сердитое (2), серьезное (1), сильное (1), скучающее (1), спокойное
(1), сытое (1), торжественное (1), умное (1), холеное (1), хмурое (3) и др. Например: Выражение
его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на
бабку – такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами
(«Сельские жители»); – Сделаем так, – начал он, устроившись удобнее на стуле; выражение его
лица было довольное и хитрое («Классный водитель»); Теперь он запомнил ее лицо – красивое,
сытое, очень спокойное («Там вдали…»); И опять «смотрел» куда-то далеко-далеко, и опять
лицо его было торжественное и умное. И оскорбленное и прекрасное («В воскресенье матьстарушка...»).
Писатель активно использует не только прилагательные со значением общей
характеристики внешности персонажей (например: большое лицо, морщинистое лицо, круглое
лицо и др.), но и атрибутивные прилагательные, которые фиксируют постоянные свойства
человека и притом наблюдаемые. В исследуемом материале выявлены сложные прилагательные, в
которых особенности лица персонажей выражены по цвету:
белолицая, желтолицый,
зеленолицый, розоволицый; по форме: круглолицый / -ая , круглоликая: Ивлев сшиб со своего плеча
тяжелую руку краснолицего, встал и вышел на улицу («Любавины»); Из избы вышла жена
Михайлы, Анна, молодая круглолицая баба («Светлые души»)
Выступая в качестве подлежащего, «лицо» совершает следующие действия: искажается
(томлением, мукой, болью); наливается (кровью); деревенеет (от напряжения); каменеет, стоит (в
глазах), вытягивается (от страха), покрывается (мучнистой бледностью) и др.: – Ферапонтыч, –
выдохнула она с ужасом, – гляди-ка! Баев всмотрелся, и у него тоже от страха лицо
вытянулось («Беседы при ясной луне»); Лицо парня Никитич не видел, но оно стояло у него в
глазах – бледное, с бородкой… («Охота жить»).
По нашим наблюдениям в художественных произведениях В.М. Шукшина лицо человека,
равно как и другие части тела, часто обретает другие наименования, которые имеют явное
отрицательное значение: морда (гр. прост.), рожа (прост., иронич.), мина (гр. прост.), фигура
(пренебр., иронич.): рожа [кывадратная]; кислая фигура (в значении ‛лицо, мина’). В сочетании
с оценочными прилагательными эти слова позволяют выразить чрезвычайно широкий спектр
характеристик и оценок лица наиболее значимого «компонента» человеческой внешности.
Номинации лексемы «лицо» представлены в произведениях В.М. Шукшина разными
способами: не только прямым и опосредованным, но и через метафору и через фразеологизм.
Лицо как обозначение соматического объекта входит в целый ряд устойчивых сочетаний,
часть из которых являются подлинными фразеологическими единицами: измениться в лице,
спасть с лица, лицо вытянулось, прочесть <что-то> на лице, также номинации мимических
жестов скривить лицо (скривиться), играть лицом, подёрнуть лицом. Интересны, на наш взгляд,
индивидуально-авторские фразеологизмы с компонентом «лицо»: морда кирпича просит (о
наглом, самоуверенном выражении лица или о полном, откормленном лице); морда, как на
витрине (бран.); дать по мусалам (избить, ударить по лицу); ни глаз, ни рожи (ирон. о человеке,
выполняющем грязную работу, в вечно засаленной, замасленной и т.п. одежде); с лица не опадешь
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(при требовании что-л. сделать: хуже не будет, «не переломишься», «не переработаешь»); с рожи,
что ль, спадет? (ничего страшного, ничего ему (ей) не будет).
В произведениях Шукшина соматизмы во всем многообразии представлены в различных
изобразительно-выразительных средствах языка. Важную роль в раскрытии образа персонажа
через слова, называющие разные части тела человека, играет сравнение. В прозе писателя
соматическая лексика употребляется в основном в качестве субъекта сравнения – слова,
называющего предмет или явление, поясняемое через сопоставление с чем-либо. Соматизм «лицо»
незначительно функционирует в лишь в некоторых малых парадигмах. Например: ‘S →
животное’: Лицо – лошадь: Был он здоровенный парень с длинными руками, горбоносый, с
вытянутым, как у лошади, лицом («Гринька Малюгин»); ‘S → ткань’: Лицо – сукно: Некто, с
лицом красного шершавого сукна и с вылинявшими глазами, все время пытался бить посуду
(«Любавины»). Где S (соматизм) – субъект образного употребления (то, что отождествляется), а X
– объект образного употребления (то, с чем происходит отождествление).
Лицо может мыслиться и как пространство (поверхность), на котором расположены
многие соматические объекты самой разной природы, свойств и функций. Это органы и вместе с
тем части лица (глаза, нос), это собственно части лица (например, щёки, губы), части частей лица
(зрачки глаз, веки, крылья носа), отверстия (ротовое отверстие, ноздри), кости (лобная кость,
челюсти). Используя метод сплошной выборки и метод статистического анализа, из
художественного текста Шукшина нами были выбраны и описаны следующие соматические
объекты: глаза (701), губы (79), лоб (25), нос (72), щеки (7), скула (15), челюсть (13), шея (12) [9] .
Укажем здесь лишь наиболее содержательные их характеристики. Несмотря на то, что щеки
наиболее иллюстративная часть лица, в художественном тексте В.М. Шукшина этот соматизм
относится к низкочастотным. Из основных физических свойств щёк писатель берет во внимание
только те, которые не просто характеризуют щёки, но говорят многое о физическом здоровье или
нездоровье героев, а также передают информацию о некоторых свойствах их тела. Речь идёт о
свойствах поверхности, форме и размере щёк. Эти характеристики влияют на общую и
эстетическую оценку внешности или физического состояния человека: толстые, румяные,
небритые щеки.
Соматизм «губы» является частотным (79 с/у). Писатель для описания внешнего вида
своих героев дает следующие характеристики губ по форме, цвету и физическому состоянию:
влажные, горячие, девичьи, затвердевшие, красные, малиновые, побелевшие, красивые, мокрые,
мягкие, обветренные, полураскрытые, потрескавшиеся, припухлые, пропахшие (табаком,
бензином), свежие, сведенные злой судорогой, солоновато-жесткие, тонкие, толстые, сухие,
чувственные и др. Интересны индивидуально-авторские фразеологизмы с компонентом «губы»:
губа титькой (о чем-л., до чего кто-л. большой охотник, любитель); по губам мазать (мало пить);
смерть губошлепа любит (смерть выбирает слабого, умирает самый слабый, неприспособленный);
устами чьими дерьмо жрать (о грешном, недостойном, плохом человеке).
Итак, исследование специфики функционирования соматизма «лицо» в художественном
тексте В.М. Шукшина позволяет сделать некоторые выводы: во-первых, употребления соматизма
«лицо» многочисленны и многофункциональны; во-вторых, автор использует прежде всего
возможности, скрытые в самом полисеманте «лицо», используется преимущественно в первом
значении, а переносные, вторичные смыслы встречаются редко; в-третьих, помимо семантических
возможностей писатель активно использует сочетаемостные возможности описываемого нами
частотного слова, что свидетельствует не только о плотности насыщения в языке автора
соматизма «лицо», но и о языковом чутье В.М. Шукшина, реализовавшего в художественном
тексте богатейшие возможности семантики и сочетаемости данной лексемы.
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ÇAĞDAŞ POEZİYADA DİN VƏ FƏLSƏFƏNİN İNTEQRASİYASINI
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Açar sözlər: din, fəlsəfə, inteqrasiya, Tanrı, çağdaş, sosial, poeziya
Hər bir mədəniyyət, o cümlədən də ədəbiyyat üstqurum hadisəsidir. Hər bir ədəbi hadisə və
mövzular dövrün məhsuludur, onun ortaya qoyduğu forma və məzmundur. Həm dini, həm də fəlsəfi
motivlərin ədəbiyyatda çoxpilləli bir tarixi vardır və bu tarix çoxqatlı məzmunlarla müşayiət olunmuşdur.
Müstəqillik dövründə isə o, tamamilə yeni bir forma və məzmun müstəvisinə yan almışdır. Çünki bu
dönəmdə onu müəyyənləşdirən koordinantların özü tamamilə fərqli bir müstəvidə idi.
Bədii yaradıcılıq sosial, milli amillərin şərtlərində yaranır. Təbii ki, bu şərtlər zaman zaman dəyişir.
Müasir poeziyada həm dini, həm də fəlsəfi mövzu və motivlər özündən əvvəlkinin bədii-məntiqi davamı
olsa da, ondan çox fərqli qatlara malikdir. Bu mövzuda ənənəvi poetik yanaşmaları, qeyri-ənənəvi,
avanqard meyillər əvəz etmişdi. Bu isə əlbəttə, mövzudaxili hadisə olmayıb, ədəbiyyatda gedən ümumi
tendensiyaların axınında, onların inteqrasiyasında baş verirdi. "Sovet ideoloji maşınının və sosrealizmin
məngənəsindən qurtulmuş ədəbiyyat "itirilmiş zamanı" konpensə etməyə, XX əsrin dünya ədəbi-bədii
təcrübəsindən bəhrələnməyə tələsir, estetik avanqardizmə meyil edir"(4; 86).
Sovet keçmişinə dərin nifrətin, müstəqilliyə
böyük məhəbbətin, yeniliyə çılğın qoşmanın,
müharibə bəlasının, itirilmiş torpaq acısının, qaçqınçılıq dərdinin coşdurduğu ehtiraslar ictimai-siyasi
mühit kimi, milli düşüncə sferamızı, o cümlədən də ədəbi düşüncəmizi çaxnaşma içərisinə atırdı.
Çaxnaşma, vurnuxma içərisində olan insan istiqamətləri itirdikdə yolunu Allahın dərgahına salır,
çarəsizliyin, əlacsızlığın girdabında üzüldükcə isə üzünü Tanrıya tutur. Çağdaş dövr poeziyası ilə bağlı
tədqiqatında Nərgiz Cabbarlı yazır: "...müharibə aparan bir ölkənin şairinin Ölüm, Tanrı, Dərd,
Çıxılmazlıq, Ədalətsizlik haqqında yazmasından təbii nə ola bilər ki?" (9; 10).
XX əsr keçidi böyük inqilabi dəyişikliklərlə müşayiət olunurdu, o, bəşəriyyəti keçmişindən
qoparır, ənənəni inkar edirdi. Yenini köhnənin davamı kimi yox, köhnənin xarabalıqları üzərində qururdu.
Bu xarabalıqlar altında yalnız həyatımızın köhnə məişət tərzi, planetimizin köhnə geosiyasi quruluşu yox,
həm də mənəvi-əxlaqi dünyamızın dəyərləri qalırdı. Bu proses XX əsrin sonları XXI əsrin əvvəllərində,
demək olar ki, bütün planeti öz girdabına almış, qarşısıalınmaz, sürətli bir hərəkətə keçmiş və bəşəriyyət
istəsə də, istəməsə də onun axınında yola çıxmışdır. Bu yol onu hara aparacaq, hansı sahilə çıxaracaq?
sualının cavabını insan elmi-məntiqi axtarışlarda tapa, rasional yanaşmalarda həll edə bilməyəndə,
irrasionallığa varır, Tanrıya üz tutur. A.Karrel yazır ki, "İnsan oğlu Allaha bütün dövrlərdə hava-su kimi
ehtiyac duyubdur"(2). Amma biz deyərdik ki, müasir dövrdə insanın bu ehtiyacı daha böyükdür. O, bu
mənada özünün əcdadına - qədim insana daha yaxındır. Qədim insanın təbiət qarşısında qorxusu və
bilgisizliyi onun təsəvvüründə bir Tanrı obrazı yaratmış, təfəkküründə dini-mifoloji model
uydurmuşdusa, müasir insan da bu gün çıxdığı yolun qeyri-müəyyənliyində, labirintində azarkən, özünü
Tanrıda tapır. Bu ruhi vəziyyət öz anlamı ilə XVIII əsr fransız filosofu Volterin: "Tanrı olmasaydı, onu
uydurmaq lazım gələrdi" fikrinə bağlanır. Çünki insan gücsüzlüyündə həmişə mütləq Gücə möhtacdır.
Müasir insanın elmi-texniki bazası nə qədər güclüdürsə, ruhi-psixoloji halı bir o qədər zəifdir. O, öz
məişətində komfortlu şərait, ruhunda isə əsəbi bir gərginlik içərisindədir.
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M.Rzayev keçid dövrünün insanın sosial-fəlsəfi təhlilində yazır: "... dəyərlərin müxtəlif
labirintində çaşıb qalan və çıxış yolu tapmayan insan "ekzistensial vakuuma" düçar olur. Qeyd edək ki,
sözügedən vəziyyət müasir dövrün şəxsiyyət tipi üçün daha səciyyəvidir. Çünki indi cəmiyyətin həyat
fəaliyyətinin bütün sahələrində özünü göstərən əsaslı dəyişikliklər gedişində ənənəvi dəyərlər sisteminin
köhnəlməsi, bütövlükdə dəyərlərin yenidən mənalandırılması adlı proses baş verməkdədir. Bununla
əlaqədar olaraq nəinki təkcə gənclər, hətta yaşlılar arasında öz həyatının mənasını, nəyə görə yaşadığını
dərk etməyən insanlar hələ xeyli xüsusi çəkiyə malikdirlər. Şəxsiyyətin həyatı üçün əsas əhəmiyyət kəsb
edən dəyərlərin itirilməsı ("ekzistensial vakuuma") çox vaxt stress vəziyyətinə gətirib çıxarır..."(14; 282).
Və bütün bu şərait dövrün fəlsəfəsinin mövzu-məzmununu dini müstəviyə istiqamətləndirir.
Əlbəttə, bu istiqamətlənmə elmi fəlsəfədə yox, bədii fəlsəfədə özünü güclü şəkildə göstərir. "Məlumdur
ki, ətrafa baxış iki əsas - fəlsəfi və dini dünyagörüşü formalarında əks olunur" (13; 13). Bədii
ədəbiyyatda isə bunlar ortaq bir məzmuna inteqrasiya edə, dini-fəlsəfi görüşlər şəklində birləşə bilirlər.
"Azərbaycan xalqının milli inkişafında ədəbi-bədii fikrin rolu həmişə böyük olmuşdur. Obrazlı düşüncə
bir təfəkkür tərzi kimi rasional elmi düşüncəni həmişə üstələmişdir. Xalqımızın milli fəlsəfi fikri də çox
vaxt öz əksini elmi traktatlarda və monoqrafiyalarda deyil, bədii ədəbiyyatda tapmışdır. Ona görə də
fəlsəfi təfəkkürə gedən yol da, əsasən ədəbiyyatdan keçmişdir"(5; 51).
İran filosofu Ş.Puzuki yazırdı: "müxtəlif İslam incəsənət sahələrinin yaranmasına baxmayaraq,
müsəlman aləmində şerin mövqeyi həmişə güclü olmuşdur" (6; 57).
XX əsrin sonlarında, yəni müstəqilliyin astanasında milli düşüncə sferamız qlobal ideoloji
dəyişikliklərə məruz qaldı. "XX əsrin son onilliyi Azərbaycan üçün köklü (dəyişikliklər) reformasiya
prosesləri onilliyi olmuşdur. Onların mürəkkəbliliyi, ziddiyyətliliyi və çoxsahəliliyi bizim cəmiyyətin
həyatında eləcə də ayrıca götürülmüş, hər bir şəxsin həyatında müxtəlif səviyyəli gərginliklər
yaratmışdır. Keçən onilliyin hər bir ayı və ili özünün dolğunluğuna və tarixi əhəmiyyətinə görə keçmiş
yetmiş ilin hər bir onilliyinə bərabər tutula bilər"(13; 7). Bu ziddiyyətin, mürəkkəbliyin çözümünü insan
təkbaşına bula bilmədi və daha ali Gücə ehtiyac hiss etdi və poeziya onun bu ehtiyacını ən yaxşı şəkildə
ödədi.
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Dilin əsas leksik vahidi olan sözün inkişafı birbaşa olaraq xalqın məişəti, adət-ənənləri, coğrafi
mühiti, tarixi hadisələri, mədəni-iqtisadi əlaqələri ilə sıx bağlıdır. Xalqın inkişaf səviyyəsi əgər ki dilin
inkişaf səviyyəsinin göstəricisidirsə, dilin inkişafı səviyyəsi isə həmin dildə danışan, ünsiyyət quran
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xalqın inkişaf səviyyəsinin göstəricisidir. Dil hər bir xalqın mövcudluğunu şərtləndirir. Akademik
Ağamusa Axundovun qeyd etdiyi kimi, dil xalqın malıdır və bu cəhətədn təbiidir ki, hər bir dil mənsub
olduğu xalqın tarixi ilə bağlıdır. Dil elə bir güzgüdür ki, xalqın tarixi bu və ya digər şəkildə öz əksini
orada tapır. [1, 120]
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi mənşə baxımından çox geniş olmaqla yanaşı,
müxtəlifdir. Bu təsadüfü xarakter daşmır. Belə ki, xalqımız tarixən müxtəlif dövr və zaman kəsiyində bir
sıra yadelli istilalarına məruz qalmış, nəticə olaraq dilimiz leksik alınmalar hesabına zənginləşmişdir. Bu
özünü nəinki adi məişət üslubundan, hətta ədəbi dil səviyyəsində də göstərməkdədir. Bu dildə superstrat
hadisəsi olub, gəlmə dilin yerli dil üzərindəki izləri kimi izah etmək olar. Azərbaycan dilində superstrat
hadisəsi ərəb-fars mənşəli leksik vaidlərdə daha çox izlənilir. Belə ki, XX əsrin 50-60-cı illərinin bədii
üslubunun dil xüsusuiyyətlərini araşdırarkən məlum olur ki, bu dövrdə də bir sıra məişətlə bağlı olan
adlar mənşə baxımından daha çox alınma leksik vahidlərdir. Buraya gündəlik geyim, yemək, qida,
yaşayışla, bir sözlə maddi və mənəvi mədəniyətlə bağlı olan adları buna misal göstərə bilərik. Müasir
dilimizdə bu sözlər fonetik cəhətdən dilimizin qayda-qanunlarına elə sıx tabe olmuşdurlar ki, onların
mənşəyini müəyyənləşdirmək məsələsi çətinlik yaradır. Superstrat hadisəsi əsasən Azərbaycan xalqının
tarixi ilə əlaqədardır. Dil vahidlərində baş verən dəyişmələri onun tarixindən ayrı öyrənib doğru nəticəyə
gəlmək elmlərarasında yanlışlıqlara gətirib çıxarda bilər. Məhz dil vahidlərinin tədqiqində də tarix mənbə
əsas götürülməlidir.
Akademik Ağamusa Axundovun qeyd etdiyi kimi, “.....xalqın tarixi ilə dilin tarixinin möhkəm
əlaqəsi dilin bütün səviyyələrinə aid deyildir. Belə ki tarixin izi daha çox dilin lüğət tərkibində özünü
göstərir” [1, 125]. Məhz bu cür lüğət tərkibinin izlənilməsi dilə dair bir sıra məslələri önə çıxarmış olur.
Dilin qrammatik quruluşunda baş verən dəyişmələr isə xalqın tarixi ilə əlaqələndirmək doğru olmazdı.
Çünki əsrlər boyu yazıb yaratmış söz ustalarının dilində istifadə olunan qrammatik formalar günümüzlə
tamamilə səsləşir. Məs.: indiki zaman –ır və onun inkar forması ma+ır=mır // yazır// yazmır bütün
dövrlər üçün eyni qrammatik formadır..
Lakin bundan fərqli olaraq dilin lüğət tərkində elə leksik vahidlər var ki, onlar ya müasir ədəbi
dilimizlə səsləşir (maddi və mənəvi mədəniyyətlə bağlı olan sözlər nəzərdə tutulur), ya da dialektlərdə
izlərini qoruyaraq etnoqrafik dialektizmlər adlanır. Bu sözlər mənşəcə həm milli, həm də alınma
vahidlərdir. Dilimizdə elə dil vahidləri də var ki, onlar nə izahlı lüğətdə, nə də dialektoloji lüğətdə qeydə
alınıb. Bu yalnız konkret olaraq yazıçının fərdi üslubunda işlənmiş vahidlərdir.
Maddi və mənəvi mədəniyyətlə bağlı olan bir sıra sözləri tədqiq edrəkən onun yaranma və dövrlər
üzrə davametmə müddətini dəqiq müəyyənləşdirmək üçün tarix elminə müraciət etmək vacibdir. Xalqın
tarixi kimi, onun adət-ənənləri, dünyagörüşü də dildə öz əksini tapır. Vilhelm Humbold göstərir ki ,
xalqın dili ounu ruhudur və xalqın ruhu ounun dilidir- bundan da güclü olan eynilik təsəvvür etmək
çətindir. Xalqın ruhunu, ilk növbədə, yazıçıların, ədiblərin əsərlərinin dil xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaqla,
müəyyən bir dövürün dil mənzərəsini tam təsəvvür etməklə üzə çıxarmaq mümkündür. Bədii sözün tarixi
insanın dil açdığı dövrdən başlayır.
Geyimlər və onların adları çox qədim dövrləri əhatə etmişdir. İnsanlar yaşadıqları ərazinin
iqlimindən asılı olaraq müxtəlif geyimlərdən istifadə edərək geyim formaları yaratmışdır. Geyimlərin və
onların forma qədimliyi haqqında məlumatı yalnız arxeoloji qaynaqlardan əldə edə bilirik. Məlum olur ki,
e.ə V əsrə aid olan möhür barmaqçılar həmin dövrün geyimləri haqqında təsəvvür yaratmağa imkan verir.
. [4, 161] Azərbaycan geyimləri uzun sürən və çox mürəkkəb inkişaf yolu keçmiş və xalqın maddi,
mənəvi sərvəti kimi möhkəmlənmişdir. Bəzi alınma mənşəli qadın geyimlərinin etnolinqvistik təhlilinə
nəzər salaq.
XX əsrin 50-60-cı illərinin bədii üslubunu izlərkən qadınların çarqat adlı baş geyimindən istifadə
etdiyinə rast gəlinir.
Dil faktlarında çarqatın XVI əsrdə qadın baş geyimi kimi mövcud olduğunun şahidi oluruq.
Yaxası mürəssə, çatqısı gülgəz,
Çarqatının ucu sürmələnibdi. (“Qurbani)
Şifahi xalq ədəbiyyatıına dair nümunələrdə çarğat formasına da rast gəlinmişdir. Pəri xanımın genə
ürəyi durmayıb, yendi Tapdığın yanına, başından ipək çarğatı açıb, onun başını sarıdı, götürdü otağa, bir
həkim çağırıb, yarasını sağaltdı. Çarğatını da kolun başına atıb, asta qaçan namərddi, meşə ilə qaçmağa
başladı (“Alı xan”) [3, 220]
XVII əsrdə Vaqifin dilində müxtəlif baş örtükələrinin adı çəkilir ki, bunlardan biri də çarqatdır.
“Al çatqatdan yaşmaq tutub çənəyə”
****
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Çəhrayı çarqatı qəddə bərabər
****
Libasın əlvandır, carqat narıncı.
****
Al çarqatın qırağına yaraşmış”.
Şair poeziyasında çarqatın formasını və nə məqsədlə işlənməsini incəliklə təsvir edə bilmişdir.
Məlum olur ki, çarqat uzun (bədən boyu ) olub, qadınların yaşınmaq üçün istifadə etdiyi, müxtəlif rəngdə
(daha çox narıncı, çəhrayı, al olan baş geyimidir. Forma cəhətdən kələğayını xatırtsa da ondan fərqlənir.
Çarqat dördkünc olub, daha çox qiymətli parçadan tikilərmiş.
Fars mənşəli olan bu söz ədiblərimizin yaradıcılığında iki variantda çarqat/çarğat şəklində
işlənmişdir. Quruluşca mürəkkəb olan çarqat farsca çar (çəhar) dörd, ğat/qat künc sözlərindən ibarətdir.
“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti ”də çarqat köhnəlmiş söz kimi qeydə alınsa da, xanlıqlar
dövründən, konkret dil nümunələrinə əsaslansaq XVIII-XIX yüzillikdən XX əsrə qədər olan bədii dil
nümunələrimizdə geniş şəkildə istifadə edildiyinə şahid olaraq. [2, 447]
Çarqat is. köhn. Böyük baş yaylığı. Səba xanım bu sözləri dedikdən sonra ipək çarqatını kənara
ataraq boynundakı yara yerlərini göstərdi. M.S.Ordubadi. Vəliqulu içəri girən kimi Zeynəb bir baxdı
oğlunun üzünə .. və sağ əlilə çarqatını gözlərinin üstə aparan kimi Vəliqulu başa düşdü ki, anası ağlayır.
C.Məmmədquluzadə. . [2, 447]
Böyük qadın baş yaylığı (örtüyü) olan çarqata Mir Cəlalın “Dağlar dilə gəldi” povestinin dilində
də rast gəlinir. Ədalət başına bir çarğat salıb Hacı Pirinin evinə getsəydi, məktəbdən, dəftər-kitabdan
üzülüşsəydi, ağ günə çıxardı. [5,163]
Azərbaycanın qərb bölgələrində kəlağayıya bəzən çarqat da deyilir.
Azərbaycan qadın baş geyimləri mənşəcə başqa dilə məxsus olsa da, göründüyü kimi çox zəngin və
mürəkkəb tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Bu tarixi inkişaf yolunda o yüksəkliklərə də qalxmış, tənəzzülə də
uğramışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan geyimləri həmişə xalqımızın həyat tərzi, məişəti ilə
əlaqədar olmuş, xalqın bədii zövqünü, dünyagörüşünü əks etdirmişdir. Geyim onu daşıyanın xarakterini
və milli ləyaqətini, estetik zövqünü, düşüncə və duyum tərzini, yaşını və sosial mənsubiyyətini, maddi
durumunu özündə asanlıqla əks etdirir. Eyni zamanda, geyim insanın zahiri aləmini gizlətməklə onun
daxili aləmini açır. Xalq geyimləri maddi mədəniyyətin bir sahəsi kimi, xalqın həyat və məişətinin ayrıayrı məsələlərini aydınlaşdırmaq üçün zəngin etnoqrafik materiallar verir. Geyimlərin dil və tarxixi
cəhətədən öyrənilməsi hər bir xalqın milli xüsusiyyətlərini, iqtisadi və mədəni həyat səviyyəsini, onun
başqa xalqlarla tarixi əlaqə və qarşılıqlı təsir məsələlərini, etik normalarını, estetik və bədii zövqünü, etnik
və sinfi mənsubiyyətini müəyyənləşdirməkdə əhəmiyyətli mənbə rolunu oynayır
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AŞIQ POEZİYASINDA ONOMASTİK VAHİDLƏR
Mərdiyeva E.Z.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
elya777.el.13@bk.ru
Açar sözlər: aşıq poeziyası, onomastik vahidlər, antroponim, toponim, etnonim
Aşıqların və el şairlərinin sinələrində yatan onların doğma bayatı və dastanlarında işlənən
onomastik vahidləri üzə çıxarmaq, bunların spesifik xüsusiyyətlərini ümumiləşdirib öyrənmək çox
vacibdir. Xalq yaradıcılığında işlənən onomastik vahidlərin köməyi ilə yaddaşlardan silinən, köhnəlib
işləklikdən düşən forma və quruluşunu dəyişən sözləri yada salmaq, sirri açılmayan bir çox xüsusi adların
sirrini açmaq Azərbaycan xalqının tarixən hansı ərazilərdə yaşamasına, hansı xalq və ölkələrdə siyasiiqtisadi əlaqədə olmasına dair çoxlu faktları üzə çıxarmaq mümkündür. Qeyd edək ki, dildəki hər bir
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xüsusi ad – onomastik vahid ictimai-tarixi inkişafın məhsuludur. Onomastik vahidlər keçmişin izlərini
özündə mühafizə edib müasir zamana kimi gətirən real faktlardır, tarixin canlı şahidləridir.
Onomastik vahidlərin arealı Azərbaycan aşıq poeziyasında da çox böyükdür. Azərbaycan aşıq
sənətinin tarixi çox qədimdir. Şaman, varsaq, ozan, dədə, yanşaq və digər adlar altında bu günə gəlib
çıxan aşıq sənəti azərbaycanlıların canına-qanına hopmuşdur. Ona görə də aşıqlar xalqın xeyir-şərində,
toy-düyünündə, sevinc-kədərində fəal iştirak etmiş və bu zaman xalqın yaşadığı yerlərə, buradakı
toponimlərə yaxından bələd olmuşlar.
Azərbaycan aşıq poeziyasında işlənən onomastik vahidlərin çox zəngin olduğunu nəzərə alaraq
onları ayrı-ayrı fəsillərdə nəzərdən keçirmək daha məqsədəuyğundur.
Aşıq poeziyası antroponimlər üçün tükənməz bir xəzinədir. Burada qədim dövrlərdən bu günə gəlib
çıxan, nəsildən-nəsilə ötürülən bir çox tarixi və mifoloji adlar yaxşı mühafizə olunub saxlanılır.
Azərbaycan aşıq yaradıcılığında da antroponimlərin əsas növlərindən biri şəxs adlarıdır. Aşıq
yaradıcılığında işlənən şəxs adlarını tədqiq etmək tarixi həqiqətləri üzə çıxarmağa kömək edir.
Antroponomika insan adlarının öyrənilməsi ilə məşğul olur. Antroponomikanın tədqiqat sahəsinə
ad, ata adı, familiya, təxəllüs və ləqəb daxildir. Həmçinin antroponomika şəxs adlarının əsası, mənşəyi,
quruluşu, adqoyma ənənələri, antroponomik hadisəsi, şəxs adlarının təşəkkülü, inkişafı və başqa dilə
transliterasiyası problemləri ilə də məşğul olur.
Aşıq yaradıcılığında tarixi şəxsiyyətlərin, şairlərin adları dəfələrlə çəkilir, onlara böyük ehtiram öz
əksini tapır.
Sazı susub, sözü susub Qorqudun,
Qəlbi susub, özü susub Qorqudun.
Oğlu susub, qızı susub Qorqudun
Yar- yoldaşsız, dost-dayaqsız qalıbdı.
Bu parçada Azərbaycan xalqının möhtəşəm bədii abidəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının
əsas surəti olan Dədə Qorqudun adı çəkilmişdir. Dədə Qorqud Oğuz yurdunun başbiləni, ən aqil qocası,
ən müdrik insanıdır. Dədə Qorqud antroponimindəki “Dədə” vahidi də məhz həmin mənadadır. “Dəd”
sözünün “Qorqud” əsl adına sonralar əlavə edilmişdir. Bu barədə M.Ergin yazır: “Tarixi qaynaqlarda və
çeşidli oğuz rəvayətlərində Qorqud adının bəzən “Dəd”siz olaraq sadə Qorqud, bəzən də Qorqud Ata
şəklində işlənməsi bunu açıqca göstərməkdədir”.
Ə.Dəmirçizadə 70-ci illərdə “Qorqud” antroponimindəki “qor” və “qut” apelyativlərini izah
edərkən göstərir: “Qorqud adı əvvəlində “qorumaq” və “qut” sözləri b” mənasına formalaşdırılmış bir ad
kimi şöhrət qazanmışdır.
Aşıq poeziyasında toponimlər də çox geniş areala malikdir və bu toponimlər təşəkkül tarixi
baxımından müxtəlif dövrlərə aiddir. Toponimlər müxtəlif quruluşa malik coğrafi obyekt adlarını – dərə,
təpə, düz, kənd, şəhər, məhəllə, küçə, meydan, sahə, rayon, respublika, dövlət, yol və s. adlarını bildirir.
Yenə könül ilham alır Göy-göldən,
Gözəl Qarabağdan, Muğandan, Mildən.
Görürsənmi nə xoş gəlir il-ildən,
Qazax, Şəki, Şirvan gülür, sən də gül.
Aşıq poeziyasında antroponim və toponimlərlə yanaşı, digər qrup onomastik vahidlərlə də
zəngindir. Burada etnonim, hidronim, zoonim, kosmonim və ktematonimlər geniş surətdə öz əksini
tapmışdır. Dilimizdə başqa söz qruplarından fərqli olaraq etnonimlər daha qədim fonetik-qrammatik,
leksik, semantik xüsusiyyətlərə malikdir. Etnonimlər xalqın ictimai-siyasi həyatı ilə bağlıdır və tarixin
müxtəlif mərhələlərində meydana gəlmişdir. Etnonimlər aşıq poeziyasında geniş şəkildə əks olunmuşdur.
Var olsun Qarabağ, əcəb səfadı,
Başa Xaçın axar, ayağa Qarqar.
Göyçə qar əlindən zara gəlibdi,
Mugan həsrət çəkir o yağa qar, qar.
Məhsətinin nəvəsiyəm bil özün.
Gəlişimlə danış özün, gül özün.
Gülnigarla sevincini böl özün,
Çağlayıram coşan sel tək, a Gəncəm.
Nümunələrdən gördüyümüz kimi müxtəlif toponimlərdə etnonimlər öz əksini tapmışdır və beləliklə
də etnotoponimlər aşıq poeziyasında məhsuldar şəkildə işlənmişdir.
Aşıq poeziyasında hidronomik sözlər xüsusi yer tutur.Dilçilikdə su ilə, su mənbələrinin adları ilə
əmələ gələn xüsusi adlar - çay, dəniz, okean, bulaq, arx, kanal, şəlalə adları hidronim adlanır. Aşıq
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poeziyasında çay adlarına, xüsusən Azərbaycanın ən böyük çayları olan Kür və Arazın adlarına tez-tez
rast gəlinir:
Yol bərəni gəl bağlama Tovuzda,
Ürəkləri gəl dağlama Tovuzda.
Dəli Kürəm, sədd bağlama Tovuzda,
Çal sazını tellərinə bələnək.
Oba-oba, oymaq-oymaq ellənək.
Şah Xətaim necə olsa, gələcək,
Xan Arazın bir gün üzü güləcək.
Şəhriyarım necə olsa biləcək,
Sazın-sözün ışığına gəlmişik.
Dilarəyəm, Kür, Araza çiləndim,
Saz-söz üçün darızmışıq, ey baba.
Azərbaycan dilində onomastik vahidlərin bir qrupu zoonimlərdən ibarətdir. Zoonimlər dilin zooloji
leksikasını təşkil edir. Zooloji leksikaya heyvan və quş adları daxildir. Bir qədər də dəqiq desək
onomastik leksikanın bu qrupu heyvanların, quşların, balıq növlərinin, həşəratlarının, sürünənlərin,
müxtəlif növ gəmircilərin adlarını əhatə edir. Aşıq poeziyasından zoonimlər növ bildirən, yəni ümumi
zoonimlərə aid seçdiyimiz misallara nəzər salaq:
Dəyişdi donunu çöllər bir anda,
Bahar havasıyla coşdu insan da.
Torpağın sinəsi qızır hər yanda,
Gölümüzə sona gəlir, qaz gəlir.
Aşıq yaradıcılığında səma cisimlərinin adlarını bildirən sözlərin xüsusi mövqeyi vardır. Səma
cisimləri dedikdəGünəş, Ay, Yer ulduzlar, bürclər kravetlər və s. nəzədə tutulur. Şübhəsiz, müxtəlif
planetlərə bürclərə, ulduzlara verilən adlar şərti – ləqəb xarakteri daşıyır. Azərbaycan aşıq poeziyasında
kosmonimlərdən – səma cisimlərinin adlarından geniş şəkildə istifadə olunur. Buna həm klassik aşıq
şeirində, həm də müasir aşıq poeziyasında külli miqdarda yaratdıqları dastanların adını da səma
cisimlərinin adlarından götürmüşlər. Azərbaycan folklorunda hamıya tanış olan “Tahir və Zöhrə”
məhəbbət dastanı buna misal ola bilər.
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NƏSİMİ DİLİNDƏ ARXAİK QOŞMALAR
Əkbərov Ə.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı
Açar sözlər: Köməkçi nitq hissələri, dilçilik, qoşmalar, tədqiqat, bağlayıcılar, orta əsrlər
Orta əsrlərin ədəbi dilində işlənən qoşmalardan çoxu kiçik fonetik dəyişikliyə uğrayaraq müasir dilimizdə bu
gün də öz mənasını və qoşulma imkanlarını saxladıqları üçün onların geniş təsvirinə ehtiyac yoxdur, məs; sarı-saru,
qarşu-qarşı, təkin-tək, səvayi-savayı və s. Bu məqalədə tarixi qrammatikalarda, eləcə də müasir Azərbaycan dilinin
morfologiyasına həsr edilmiş dərslik və monoqrafiyalarda geniş izah edilməyən, yalnız Nəsimi dilindən nümunə
kimi götürülən, müasirlik baxımından arxaik hesab olunan qoşmalardan bəhs ediləcəkdir. Belə linqvistik təhlil son
altı yüzillikdə Azərbaycan dilində köməkçi nitq hissələrində baç verən dəyişiklikləri, inkişafı düzgün
qiymətləndirməyə, material əsasında nəticələri ümumiləşdirməyə imkan yaradır.

Dil materialının hansı dövrün məhsulu olması dilçilikdə mühüm məsələdir və tarixi qrammatika
kimi sanballı bir dilçilik elminin əsasını təşkil edir. Azərbaycan dilinin tarixi inkişaf yolu, qədim, orta
əsrlər və müasir dövrü geniş tədqiq edilmiş və folklor nümunələri yazılı salnamələr əsasında dilimizin
inkişaf mərhələləri araşdırılmışdır. Bu tədqiqatlar ədəbi dilimizin formalaşmasında və inkişafında
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müstəsna xidmətləri olan Füzuli, Nəsimi, Xətai kimi ulu söz ustalarının yaradıcılığına istinad etməklə
aparılmışdır. Bu dövr əsərlərinin əksəriyyətinin ərəb-fars dillərində yazıldığını nəzərə alsaq, orta əsrlər
türk ədəbi dilinin tərəqqisindəNəsiminin anadilli poeziyasının əvəzedilməz əhəmiyyəti inkarolunmazdır.
Sırf dilçilik sahəsi olan köməkçi nitq hissələrinin müasir baxımdan arxaikləşən formaları
araşdırmalarda az da olsa yer almışdır, lakin ayrıca Nəsimi yaradıcılığında deyil, daha geniş aspektdə,yəni
XIII-XVI əsr ədəbi dilin tarixi araşdırılan zaman Füzuli, Xətai və b. ilə yanaşı Nəsimi yaradıcılığından da
nümunələr verilmişdir. Bu məqalədə məqsəd yalnız Nəsimi dilində köməkçi nitq hissələrinin istifadəsini
və müasir baxımdan arxaik sayılanların inkişafını izləməkdir.
Dilin inkişaf prosesində bir sıra sözlərin ilkin mənaları aradan çıxır, söz ya başqa məna alır, ya da
fonetik dəyişikliyə uğrayaraq əvvəlki mənada sabitləşir, yəni söz quruluş, forma və məzmun cəhətdən
dəyişir, başqalaşır. Bu proses dilçilikdə arxaikləşmə adlanır. Müasir dilçilik ədəbiyyatında
arxaikləşmədən bəhs edilərkən, adətən leksik vahidlər nümunə kimi verilir; sayru-xəstə, damu-cəhənnəm,
yavuş-pis, ün-səs və s.
Orta əsrlərin dil materiallarının tədqiqində ən az araşdırılan sahə köməkçi nitq hissələridir.
Morfologiyanın bu bölməsi əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq dilçiliyin həll olunmamış
problemlərindəndir. Mülahizələr çox, nəticələr mübahisəlidir. Köməkçi nitq hissələrinə baxışların
müxtəlifliyini nəzərə alaraq Nəsimi dilində qoşmaların arxaik formalarından danışmazdan əvvəl müasir
Azərbaycan dilçiliyində köməkçi nitq hissələrinə müabhisəli baxışlarla tanış olmağı lazım bilirik.
Müasir dərslik və monoqrafiyalarda köməkçi nitq hissələrinə münasibət mübahisəli və
ziddiyyətlidir. Keçən yüzilliyin ortalarında cəmi iki köməkçi nitq hissəsindən bəhs olunurdu: qoşma,
bağlayıcı. Sonralar ədatlar da əlavə olunaraq, onların sayı üçə çatdırıldı. Lakin dilimizdə heç bir qrupa
daxil edilməmiş çox söz qalırdı, onların qrammatik mövqeyi müəyyənləşdirilməli idi. Xüsusilə nidalar və
modal sözlər leksik mənalarının şəffaflığı unudan nə əsas, nə köməkçi nitq hissəsi kimi qəbul edilə
bilməzdi. Onları xüsusi nitq hissələri adlandırdılar. Sözlərin üçüncü qrupu yarandı. Lakin tədqiqatlar bu
qruplara daxil olmayan təqlidi sözləri, imperativləri, uşaq sözlərini, predikativləri aşkarladı və onları
qeyri-müəyyən nitq hissələri adı ilə təqdim etdi. Beləliklə, nitq hissələri dörd qrupa bölündü və ən azı 15
söz qrupunu əhatə etdi. Yeniliklər bununla bitmədi, çünki bəzi dilçilər qoşma, bağlayıcı, ədatla yanaşı,
modal sözləri /Q.Kazımov, Ə.Tanrıverdi/, digərləri nidaları / A.Qurbanov və b/, başqa bir qrup hər
ikisini-modal sözləri və nidaları köməkçi nitq hissəsi hesab edərək (F.Zeynalov) köməkçi nitq hissələrinin
sayını beşə çatdırdılar. Bir başqaları nidaları, modal və təqlidi, sözləri, imperativləri xüsusi nitq hissələri
adlandırsalar da, (B.Əhmədov, A.Bəşirova, B.Xəlilov, M.Hüseynov və b. ) onları köməkçi nitq hissələri
bölməsində araşdırmışlar.
Beləliklə, müasirAzərbaycan dilində köməkçi nitq hissələri problemi nəzəri cəhətdən daha da
mürəkkəbləşmiş, fikirlərin müxtəlifliyi bu məsələnin həllində ümumi bir fikrin formalaşmasına mane
olmuşdur.
Arxaizmlər dilin özünü saflaşdırmaq xüsusiyyətindən yaranan qanunauyğunluqdur. Sözlərin qədim
zamanlarda ifadə etdiyi məfhumlar, əşya və hadisələr indi də var, lakin ifadə formaları müasir tələblərə
uyğun gəlmədiyindən köhnəlir, başqa cür adlandırılır. Ona görə də arxaizmlər dövrün dil xüsusiyyətlərini
əks etdirir. Dilin lüğət tərkibinin nə dərəcədə dəyişməsini, yeniləşməsini, zənginləşməsini müəyyən
etməkdə arxaizmlərin mühüm rolunu inkar etmək olmaz.
Köməkçi nitq hissələrinə klassik baxışı əsas götürərək, qoşma, bağlayıcı və ədatların arxaik
formalarının Nəsimi dilində istifadəsi, müasir dilimizdə sabitləşən paralelləri ilə müqayisəsi tədqiqata
cəlb edilmişdir. Bu işə orta əsrlərdə Azərbaycan dilində işlənən köməkçi nitq hissələrinin inkişaf
xüsusiyyətlərini izləməyə imkan verir.
İ.Nəsiminin dili Ə.Dəmirçizadə, V.Aslanov, S.Əlizadə, E.Əlibəyzadə, Y.Seyidov, H.Mirzəzadə,
Ə.Abdullayev, F.Cəlilov, Ə.Tanrıverdi, C.Qəhrəmanov, V.Əliyev, Q.Məmmədova, M.Quluzadə,
S.Şıxıyeva və b. tərəfindən dərindən öyrənilmiş məqalə və monoqrafik tədqiqatlarda dəyərli fikirlər
söylənmişdir.
Nəsimi “Divan”ının müxtəlif dialekt və şivəli adamlar tərəfindən müxtəlif dövrlərdə üzünün
köçürülməsi və tərtibi “Divan” da öz izini hiss ediləcək dərəcədə göstərmişdir. Köçürənin savadından
asılı olaraq variantların, dialekt və şivə nümunələrinin, hətta bəzən neologizmlərin yer almasına səbəb
olmuşdur. Belə yanaşma Nəsimi dilinə xələl gətirməsə belə, bəzən əsas mənanın düzgün anlaşılmasına
mane olmuş, Nəsimi bədii üslubuna təsirini göstərmişdir. Məsələn;
Ağzının sirrinə əndişə qaçan vaqif ola
Çün üquləhli ana nöqteyi-pünhan dedilər.
Nəşrlərin bəzilərində çün əvəzinə (ki), (ana) əvəzinə (ona) yazılmışdır. Əvəzetmələr beytin
məzmununa xələl gətirməsə də, unutmaq olmaz ki, (ki) bağlayıcısı və(ona) əvəzliyi orta əsr dilinə xas
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deyil. Və ya cələyin, ləyin, anuvi, anrux, anca kim qoşma və bağlayıcılarını münasib qarşılığı ilə əvəz
etmək cəhdi özünü göstərir: anuvi-ancaq, gər-əgər, çün kim-elə ki, cəlayin-kim və s.
Nəsiminin dilində aşağıdakı qoşmalar müşahidə edilmişdir; bərli (bəri), saru, toğru, kibi, asa, çün,
ucundan, ötrü, yana, özgə, ayrux, ayru, qarşu, içrə, qədər, -ca2, -ilə və b. Bunlardan bəziləri bugünümüzə
qədər sabitliyini saxlamış (ötrü, qədər, üçün və s.), digərləri müəyyən fonetik dəyişikliyə uğrayaraq
mənasını qismən və ya bütövlükdə qorumuş(kibi, qarçu, toğru, saru və s.), daha bir qrup sonrakı dövrlər
üçün istifadəyə yararsız kimi tamamilə arxaikləşmiş və sinonim variantlarının yaranmasına səbəb
olmuşdur; asa, ayrux, ləyin, vəli, təkin və s. Qoşmalardan bəziləri leksik mənalı sözlərə omonim kimi
işlənmişdir, məsələn;
Düşdügüm ayru səndən uş yanar oldu canıma...
Düşmüşəm ahu-naləyə səndən ayru mən...
Birinci nümunədə ayru leksik mənalı omonim, ikincidə qoşma kimi işlənmişdir. Ayru qoşması
Nəsimi şeirlərində iraq, uzaq mənalarında daha çox omonim kimi istifadə olunur:
-İndi kim eynimdən ayru kimsə xoş bimar ikən.
Nəsiminin dilində bu qoşma müxtəlif sonluqla işlənmişdir: ayrux, ayru, ayrı şəklində, məsələn:
Ey Nəsimi, nədir ayrux diləyin həqdən kim,
Nə ki həqdən dilədin oldu müyəssər dedilər...
Ey səndən ayru könlüm vəhşi iki cahanda...
Düşmüşəm ahu-naləyə olalı ayrı mən,
Hazırda sonuncudan başqa ayrux qoşmasının digər formaları işlək deyil. Bütün formaları “başqa”
qoşmasına sinonimdir.
Tarixi qrammatikalarda ayru qoşmasının ayruq sifətindən törədiyi ehtimal olunur. Nəsimi dilində
ayruq sözünün qoşma kimi işləndiyi güman edilə bilər, məs:
Bəqayi-eşqin ilə canı cavidan olanın.
Bu cismi-faniyə ayruq nə hacət, ani nedər?
Mənası: Eşqin bəqası ilə əbədiyyət qazananın bu fani cismə başqa nə ehtiyacı var, onu neynər? və
ya:
Həqiqət əhlinə eynəl-yəqin-yəqin oldu,
Yəqinə uğrayan ayruq xəta güman edər,
yəni həqiqət əhlinə eynəl-yəqin (gerçək vəhdəti görmək – Ə.Ə) aydın oldu, aydın biliyi qazanan bundan
başqa gümanı neynər?
Zülfündə kim ki görmədi hüsnün qiyamətin
Bilməz saçın hesabını ayruq şümar edər
Qoşmalara aid tədqiqatlarda Nəsimi dilində artıq sözünün qoşma kimi istifadəsi göstərilməmişdir.
Nəsiminin şeirlərində bu sözün çıxışlıq hal ilə fərqləndirici qoşma kimi işlənməsinə rast gəlirik:
- Çün səndən artıq kimsədə yoxdur bu ehsan, qandasan?
Burada artıq başqa, savayı qoşmalarının sinonimi kimi işlənmişdir. Müasir Azərbaycan dilində
artıq sözünün qoşma funkisayına demək olar ki, təsadüfi hallarda rast gəlinir. Qoşma mənasında bu söz
sinonimləri tərəfindən sıxışdırılmış, məhdudlaşaraq arxaikləşmişdir.
Orta əsrlərin ədəbi dilində fərqləndirilmə mənası olan özgə, savayı, qeyrü qoşmaları da işlənmişdir.
Lakin bütün bu qoşmalar ilkin mənalarını bu günə qədər mühafizə edib saxladıqları üçün onları müasir
dilimiz üçün arxaik hesab etmək olmaz. Bunlarla bir qrupda eyni mənada işlənən başqa qoşmasına qədim
və orta əsr abidələrinin, eləcə də Nəsiminin dilində rast gəlinmir.
Orta əsr abidələrinin dilində işlənən qoşmalardan ən çox arxaikləşən zaman, bənzətmə, məsafə,
kəmiyyət, birgəlik bildirənlərdir. Nəsimi dilində zaman məzmunlu bərlü qoşması tamamilə
arxaikləşmişdir. Bərü variantı da olmuşdur. Bərü variantı bəzi dialekt və şivələrimizdə bəri isə müasir
dilimizdə “bərlü” qoşmasının sinonimi kimi işlənir.
- Ölməzəm bən öləsi xud degiləm əzəlidən bərü nişatiləəm.
.
Bərlü
zaman qoşması
heç orta əsrlərin ədəbi dilində də fəal işlənməmişdir. Dialekt və
şivələrimizdə, həm də xalq danışıq dilindən istifadə edən sənətkarların dilində -alı, -əli şəklində feili
bağlama şəkilçiləri ilə əvəz edilərək sözlərə bitişik yazılmaqla zaman məzmununu saxlayır:
Düşmüşəm ahu-naləyə səndən olalı ayrı mən.
Görmə rəva bu halımı, qoyma bu rəsmikurə gəl...
Vəslində iraq eyləyəli canımı təqdir,
İşim dünü gün ah ilə fəryadu fəqandır.
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Bərlu qoşması ilə yanaşı Nəsiminin dilində eyni məzmunlu bəri qoşmasına rast gəlirik: Andan bəri
kim eynimiz ol üzünü gördü və s.
Bənzətmə bildirən cilayın, ciləyin, ləyin, misali, asa, nisbət və s. qoşmalar tamamilə arxaikləşmiş,
kibi qoşmasının sabitləşmiş müasir forması olan kimi qoşması ilə əvəz olunmuşlar. XIV-XV əsrlərdə kibi
və kimi paralel işlənmişlər, bəlkə də, nüsxə köçürənlərin günahı üzündən daha çox üstünlük kimi
qoşmasına verilmişdi. Nəsimi “Divan” ında bu cəhət aydın hiss olunur:
Xızr kibi içdi həyat abını..
Buyu Məşiha kibidir canfəza...
Sulu incularına təşnə kibi cam susadı...
Gəl Nəsimi kibi sən kişvərini fəth elə gör və s.
Kimi qoşması da heç bundan az işlənməmişdir:
Pərvanə kimi şəmi-rüəcün narınə yandır...
Badi-səba İsa kimi gərçi dirildir öliyi..
Şol türrə kimi dilbəri-əyyar kimin var və s.
Tarixi qrammatikalarda əks olunmayan bir məsələ də kibi qoşması mənasında bizim üçün
arxaikləşmiş çü, çün ünsürlərinin Nəsimi dilində istifadəsidir, məs:
Həbiba, firqətin saldı məlalə,
Qana boyandı ürək həm çü lalə.
Burada bənzətmə kibi əvəzinə çü ilə ifadə olunmuşdur (lalə kimi) başqa misrada: Cövbərləri
zühura gətirdi çü nitqi-həq çü həm kimi, həm ilə mənsaında aydınlaşdırıla bilər. Həqqin kəlamı (sözü,
nitqi) ilə cövhərləri aşkara çıxartdı və ya: həqqin kəlamı kimi cövhərləri aşkara çıxartdı. Hansının daha
düzgün olduğunu Nəsimişünasların ixtiyarına buraxıb deməliyik ki, bu misranın mənasının düzgün
izahında, Nəsiminin sirr dolu fikirlərinin açıqlanmasında bu misradakı çü qoşmasının kimi yoxsa ilə (lə)
mənasında işlənməsinin böyük əhəmiyyəti vardır.
Kəmiyyət bildirən –ca2 dilimizin bütün inkişaf mərhələsində işlək olmuşdur. Nəsiminin dilində
özünəməxsusluq ondan ibarətdir ki, -ca, -cə mənasını saxlasa da onun qoşulduğu söz müasir baxımdan
arxaik olduğu üçün qoşma da arxaik təsiri göstərir, məs:
Bunca namərdi görün bir ər qıyarlar ağrımaz.
Güzgünü arıtmayınca, ey liqadan bixəbər,
Surətin görmək təmənna etmə, didar istəmə...
Hər kim içər doluca hikmətdir və s.
-Ca2 qoşması qədər qoşmasının tam sinonimidir. H.Mirzəzadə yazır ki, -ca, -cə qoşması fonetik
tərkibi etibarilə sifətin artırma dərəcəsini, məsafə bildirən –cən qoşmasının –cə ünsürünə bənzəsə də,
məzmunca onlardan fərqlənir, çünki kəmiyyət anlayışı bu qoşma ilə daha qabarıq əks olunur.
Təəssüf ki, bu fikir Ə.Tanrıverdi tərəfindən düzgün anlaşılmamış, bu fikrin guya, Nəsimi
şeirlərindəki çoxlu sayda “bunca” sözünə aid olduğu qeyd edilmişdir. Halbuki H.Mirzəzadə məzmun
fərqlərini xüsusi diqqətə çəkərək onların yalnız fonetik oxşarlığına işarə etmişdi. (3, 20: 7,339-340)
Y.Seyidov da Nəsimi yaradıcılığında –ca2 qoşmasının kəmiyyət bildirdiyini və qədər qoşmasına
sinonim kimi işləndiyini aşağıdakı beytdə qılca sözü ilə izah etmişdir:
Ol kim bizim həqiqətimizdir xəyalımız
Yoxdur nişanı qılca, nə bilsin nişanımız
Nəsimiyə aid tədqiqatlarda rast gəlmədiyimiz bir məsələ də ondan ibarətdir ki, kəmiyyəti ifadə
etmək üçün şair ca əvəzinə başqa ünsürlərdən də istifadə etmişdir, məs:
Gəl Nəsimi kibi sən Kişvərini fəth elə gör,
Yoxsa kim faydasız aləmi tutdun ha tut.
Burada tutdun ha tut ifadəsi tutduqca tut ifadəsi ilə eynidir, sadəcə Nəsimi kəmiyyəti –ca qoşması
ilə deyil, bu anlayışı daha da qüvvətləndirmək məqsədilə fərdi yaradıcılığa xas olan başqa qrammatik
vasitə ilə-ədatla ifadə etmişdir.
Kibi qoşmsı ilə bir qrupda olan və bənzətmə bildirən cilayın, ciləyin, tələyin, misalı, asa, nisbətən,
təkin qoşmaları tamamilə arxaikləşmiş, müasir dilimizdə kimi qoşması ilə sabitləşmişlər. Cilayın, ciləyin
qoşması heç orta əsrlərdə də çox işlək olmamışdır. Nəsiminin dilində bu qoşmaya cəmi bir neçə dəfə rast
gəlinir:
Qanı Mənsurləyin bir əhli-həq kim,
Asıla eşq içində başı bərdar...
Ey aşiq, anın zülfünə yapış bu cahanda
Bir ancılayın dilbəri-əyyar ələ gəlməz.
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Bənzətmə bəzən müqayisə bildirən bu qoşma adətən şəxs əvəzliklərinin sonunda bitişik
yazılmışdır:
- Bir dəxi səndən istərəm ancılayın xəbər kibi..
Aləmdə bu gün sənciləyin yar kimin var..
Bir bənciləyin məxzəni-əsrar kimin var? H.Mirzəzadə bu qoşmanın əsasən XIV, qisməndə sonralar
XVIII əsrlərdə ədəbi dildə müşahidə olunduğunu göstərsə də, Ə.Tanrıverdinin tədqiqatlarında cilayın,
ciləyin qoşmasının daha qədim tarixə malik olduğu “Kitabi-Dədə Qorqud” və M.Kaşğarlının “Divan”ında
gətirdiyi misallarla təsdiqlənir. Müasir dövrümüzdə bu qoşmanın heç bir variantı –cilayın, -ciləyin, ləyin,
nəinki ədəbi dilimizdə, heç dialekt və şivələrimizdə də saxlanmamışdır.
Nəsiminin dilində müasirlik baxımından arxaik təsirli daha bir neçə bənzətmə qoşmalarına rast
gəlinir. Bunlardan tək, təki, təkin daha işlək olmuşlar. Lakin orta əsrlər ədəbi və danışıq dili üçün nümunə
göstərilən asa, misali, nisbət, nisbətli qoşmalarına Nəsimi dilində rast gəlinmir.
Bunu tarixi qrammatikanı araşdıran müəlliflər də qeyd etmişlər. Ə.Dəmirçizadə, H.Mirzəzadə və
digər müəlliflər asa, nisbət, nisbətli qoşmalarının ərəb, fars mənşəli olduğunu, dilimizdə işlək
olmadıqlarını qeyd etməklə, Həqiri, Nişat Şirvani, Xətai, hətta Zakirin yaradıcılığından nümunələr verilsə
də, Nəsimi dilində bu qoşmalar müşahidə olunmamışdır. Buna aid bizim axtarışlarımız da nəticə
verməmişdir. Bu onu göstərir ki, asa, nisbət qoşmaları dilimizə XIV əsrdən sonra daxil olmuş, lakin aktiv
fəaliyyət göstərməmişdir.
Nisbət sözü bənzətmə mənasında Nəsimi dilində var, amma qoşma kimi yox, leksik mənalı söz
kimi:
Ey nisbət edən üzünü gülzar ilə bagə,
Üzütək anın gülşənü gülzar kimin var.
Tək, təki. təkin formalarından yalnız sonuncu ədəbi dildə arxaikləşmiş, çox cüzi halda bəzi dialekt
və şivələrdə işlənməkdədir. Tədqiqatçılar təki, təkin qoşmasına “Gültəkin abidələri”ndə taqi şəklində rast
gəlindiyini və onun təki qoşmasının cüzi bir səsdəyişməsindən başqa bir şey olmadığını qeyd etmişlər.
Nəsimi dilində tək, təki formaları daha çox işlənmişdir.
- Bulmadım mən sən təki bir cani-canan, erməni...
Üzü tək anun gülşəni-gülzar kimin var?
Gül çöhrəsinin şəmilə pərvanə təkin yan
İstiqamət bildirən toğru// toğri, saru qoşmaları Y.Seyidovun tərkibincə desəək 650 ildə ciddi
təbəddülata uğramamışlar. Tərəf, doğru qoşmalarına tam sinonim olub cüzi fonetik dəyişikliklə müasir
dilimizdə sarı, doğru kimi işlənir. Onlar Nəsimi dilində də fəaldır:
Həqdən oldu həqqə toğru rahimiz
Həccə toğru varmayan hacı degil.
Toğru söz toğrilərə acı degil, həqdən oldi həqqə toğri rahimiz və s.
Məsafə bildirən qədər, -dək, -can qoşmalardan yalnız –dəkin arxaikləşmişdir. Ə.Tanrıverdinin
Orxon-Yenisey abidələrinin dilindən gətirdiyi nümunələr göstərir ki, dəkin qoşması təğü, təğu şəklində
qədim tarixə malikdir.
-Gün batandan gün toğan yerə dəkin
Eşq ərinin bir nəfəs seyranıdır. (7.336-338)
Müasir dilimizdə səbəb məqsəd bildirən kimi üçün müxtəlif şəkildə əks olunaraq öz sinonimləri
arasında ən çox işlənən olmuş, bu gün də fəaldır, işləkdir: üçün, çin, çi şəkillərində bir mənanı ifadə edən
bu qoşmanın mənşəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Onun iç sözündən (O.N.Bot...), öc sözündən
(A.U.Elove), “uc” sözündən (M.Kasteri, J.Denni, H.Mirzəzadə, A.N.Kononov) əmələ gəldiyini
göstərmişlər. Ə.Rəcəbli belə hesab edir ki, üçün qoşmasının uc sözü ilə heç, bir mənşə yaxınlığı yoxdur.
Bütün fikirlərə hörmətlə yanaşaraq deməliyik ki, Azərbaycan dilində “uc” sözü ilə birbaşa bağlı
olan “ucundan” qoşması həmişə görə, üçün mənasında ismin adlıq halına qoşularaq səbəb bildirmişdir.
Şifahi xalq dilində bu söz indi də işləkdir:
Bağban ağlar bağ ucundan
Alma, heyva, nar ucundan
Ələsgər tək yar ucundan
Batıbdır yasa tellərin.
Hətta ucundan mənasında Bakı və Şirvan dialektində ucbatından qoşması bu gün də işlənməkdədir.
Onun yazılı dilimizdə qədimliyi üçün qoşması ilə bağlılığı və eyni mənanı ifadə etməyi Nəsimi dilində
ucundan qoşmasının işləkliyi də sübut edir:
Sənin bir tarə zülfün ucundan
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Iki aləm ana yarım böhadır..
Zülfün ucundan nə çoq-çoq yelə vardı başlar.
Bu qoşmanın qədimliyi için, çün, çi variantlarının arxaikləşməsi XIII-XIV əsərlərin ədəbi dil
materialları ilə müasir ədəbi dil nümunələrinin müqayisəsi zamanı aydın görünür:
Canını qurban edəndir yar için gerçək şəhid
Yanar imiş yar üçün vasil olan yarinə
Əzəli çü şirr idim mən əbədi nişana gəldim
Dersəm ki, tərkini uc, mənim cü şahim odur...
Düşmən içün Nəsimiyə olma məlul, qəm yemə və s.
Nəsimidə üçün, içün qoşması sözlərə həm bitişik, həm də ayrı yazılır:
Yummaram göz gecələr didar haqqiçün inan,
Sözümü faş etmərəm ənvər haqqiçün inan...
Ol yar içün əzəldən qul oldum bəhanəsiz
Aləm tövhidə çün irişdi Nəsimi,
Nar ilə nur oldu ki nur nar ilə xoşdur.
Dili-sərgəştə ey sultani aləm,
Səninçün ta əbəd heyran deyilmi?
Üçün qoşmasının sinonimi olan görə, ötrü XIII-XIV əsrlərdə fəal olmamışdır. “Görə” qoşması Nəsimi
dilində müşahidə olunmur. Məlumatlara əsasən, XVI əsrdən işlənməyə başlamışdır, ötrü qoşması isə Nəsimi dilində
cüzi miqdardadır: Kafirin nəfəsi əlindən ötrü gəl gör ey könül.. Nə fəttanasan ki, cümlə səndən ötrü, Cahan ucdanuca qovğaya düşmüş... Zahirü batil əvvəli-axir, Səndən ötrü zühuri şərhi-bəyan və s.
İ.Nəsimi dünya səviyyəli sənətkardır. Ona görə də hələ 2017-ci ilin may ayında Parisdə UNESKO-nun Baş
qərargahında onun ölümünün 600-cü ildönümü bəşəri bir tarix kimi qeyd edilir. Bu, əslində Nəsiminin ölməzliyinə
verilən qiymət idi. Nəsimi dilinin qüdrəti, ən incə mətləbləri ifadə etmək imkanları heç kəslə müqayisə ediləsi deyil.
Bu dilin özünəməxsusluğunu, gizli sirr dünyasını Nəsimi özü dəfələrlə oxucularına belə çatdırırdı:
Heç kimsə Nəsimi sözünü faş edə bilməz
Bu quş dilidir, bunu Süleyman dəxi bilməz.
Nəsimi şeirlərinin dil-ifadə və üslub gözəlliyi yüzilliklərdir araşdırma mənbəyidir, lakin onun “sirrlər
xəzinəsi” ni sona qədər açmaq heç kəsə müyəssər olmamışdır. Onu görə də Nəsimi yaradıcılığının tədqiqinə həsr
edilən hər zərrə onun bədii-fəlsəfi dünyasını,heyrətamiz həyat yolunun özünəməxsusluğunu dərk etməyə, XVI əsr
Azərbaycan ədəbi dilinə verdiyi əvəzsiz töhfəni düzgün qiymətləndirməyə kömək ola bilər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 15 noyabr 2018-ci il tarixli “Böyük Azərbaycan şairi İ.Nəsiminin
650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” sərəncamı, 11 yanvar 2019-cu il ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan edilməsi
ulu şairə ümumxalq məhəbbətinin təcəssümüdür.
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MƏMMƏD SADIQ ARAN VƏ AZƏRBAYCAN DİLİ
Məmmədova A.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
aybeniz.mammadova.1962@gmail.com
Açar sözlər: mühacirət ədəbiyyatı, M.S.Aran, dil xüsusiyyətləri
Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılması yolunda mübarizənin fəal iştirakçısı olan Məmməd
Sadıq Aran istər Azərbaycan parlamentində deputat olduğu vaxt, istərsə də onun məğlubiyyətindən
sonrakı dövrdə mübarizələrlə dolu fədakar bir həyat yaşamışdır. O, bu mübarizədə həm görkəmli ictimaisiyasi xadim, həm də ədəbi şəxsiyyət kimi iştirak etmişdir. Siyasi və elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı,
ədəbi yaradıcılıqla da ardıcıl məşğul olmuşdur. Onun Cənubi Azərbaycanda yaşayan türklərin ictimaisiyasi vəziyyətinə həsr olunmuş “İran türkləri”, gənc nəslin millətsevərlik tərbiyəsi baxımından
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əhəmiyyətli olan “Türkün altın kitabı”, “Top səsləri”, “Qara köynək”, “Qaçaq Nəbi”, “Gənclərə nəsihət”,
yüzlərlə müxtəlif mövzulu şeirləri, ədəbi-bədii yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Onun yaradıcılığının
dilinə və üslub xüsusiyyətlərinə, xüsusilə də türkcə leksikasına nəzər saldıqda diqqəti cəlb edən əsas
məsələlərdən biri azərbaycan dili və Azərbaycana bağlılığı məsələsidir. Əsərlərinin türk dilində
yazılmasına baxmayaraq, sadə bir azərbaycanlı oxucu onun dilini asanlıqla başa düşər. Çünki M.S.Aran
milli-müstəqillik uğrunda mübarizədə ədəbi-mədəni mübarizə formasını daha vacib hesab etmişdir. Digər
tərəfdən türk-oğuz folklor dilində yazıb-yaratmışdır.
Ümumiyyətlə, tarixin dövrlərində Türkiyə türkcəsində və Azərbaycan dilində yazılmış əsərlərə
nəzər saldıqda dil yaxınlığına dair ortaq bir cəhəti aşkar etmək olur.
M.S.Aran da yaradıcılığında Azərbaycan dili və azərbaycançılığı şüurlarda kökləşdirmək üçün bu otaq
nisbətdən kifayət qədər istifadə etməyə çalışmışdır.
Kederebaşeğmeyiz, kederbizebaşeğsin!
Dağlarselamedursun, qarşımızdaeğilsin.
Yaradışılımızdailahikudretvar,
Aslanyavrularıyız, korkarbizdəncanavar!.. [2.5]
Bu nümunələrdən aydın olur ki, M.S.Aran Azərbaycan ədəbi dilinin bütün sahələrinə yaxından
bələd olmuş, xəlqiliyi və sadəliyi qoruyub saxlamağa çalışmışdır.Yazılı və şifahi ədəbi dilin vahidlərini
qarşılıqlı şəkildə yaxınlaşdırmaqla ədəbi-bədii yaradıcılığını daha da zənginləşdirmişdir.Azərbaycan
DemokratikRespublikasının süqutundan sonar Türkiyəyə mühacirət etməyə məcbur olmuş bir çox
soydaşlarımız kimi, Məmməd Aranın yaradıcılığında ətraf nitq mühiti öz izini buraxmışdır, çünkiAnadolu
türkcəsinin özünəməxsus fonetik, orfoqrafik və qrammatik normaları var, lakin bu normalar M.Aran
dilinin ideoloji məzmununu dəyişmir, daha çox ictimailəşir, bütövlükdə türk dünyasının azadlıq və
mübarizəsin əxidmət edir.
Ey viran bağlarda sızlayan ana!
Kim sənin çehreni boyamış kana?
Aç derdlik oynunu, yanma hicrana,
Tərk edib qurbeti men sana gəldim. [4.3]
M.S.Aranın yaradıcılığını araşdırarkən yüzlərlə Anadolu türkcəsində işlənən sözlərinAzərbaycan
dilində işləndiyini görürük.M.Aranındilində öz – “kəndi”dən, necə - “kaç”dan, bütün – “həpsi”dən, men –
“ben”dən, bu – “şu”dan daha çox işləkdir. “O”, “bu” işarə əvəzliyinin işlənmə tezliyi də aktivdir.
M.S.Aranın dilində müasir türkcəyə yaxınlıq ancaq “söylə”, “böylə” əvəzliyində dahaçox hiss olunur;
“Böylə milyonlar cat abaanız bulunanTürk müslamanların sizin yanınızda hiç hatiri sayılmazmı? [1.6]
Belə nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq olar. Təkcə M.Aranın deyil, bütövlükdə mühacir
ədəbi yazarlarımızın yaradıcılığı və dili üzərində araşdırma aparmaq lazımdır. Mühacirət ədəbiyyatı
ədəbiyyat tariximizdə şərəfli bir yaranışdır. Milli müstəqillik uğrunda mübarizə mühacirət ədəbi-ictimai
fikrinin əsas mövzusu olaraq milli tariximizin əbədiyaşar səhifəsi kimi varaqlanacaq, haqqi şinin
tərcümanı sayılacaqdır.

MUSTAFA ÇƏMƏNLİNİN DİLİ
Babayeva A.N.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: Mustafa Çəmənli, dil, bədii mətn, obrazlılıq, poetiklik, frazeologizm
Ədəbiyyat dedikdə ilk öncə ağlımıza sözdən yaranan bədii mətn gəlir. Bədii mətni bütünlükdə
təhlil edərkən diqqətimizi mövzu, məzmun, ideya, janr xüsusiyyətləri cəlb etməklə bərabər yazıçının dili
və üslubu haqqındada fikirləşməli oluruq. Çünki bədii mətnin tutumu, ifadə və istifadə imkanları, üslubi
məqamları yazıçının mətnyaratma bacarığını, sənətkarlıq xüsusiyyətlərini dəyərləndirməyə imkan verir.
Deməli, hər bir yazıçının fəaliiyəti, yaradıcılığı dildən başlayır. Əsərlərdə təsvir və ifadə olunacaq
mövzu, kompozisiya, problem, ideya məhz bu dildən qaynaqlanır. Yəni dili zəif olan yazıçının ifadə tərzi
əsərin natamamlığının əsas mənbəyidir.
Əsasən bədii mətnin dili lakonik, yüklənməmiş olmalıdır. Lakin bu, o demək deyildir ki, mətn
emosional ekspressivlikdən uzaq olmalıdır.
Bu baxımdan M.Çəmənlinin dili maraq doğurur. Onun əsərlərinin dili təbii və səlis, səmimi və
lakoniklik, emosional-ekspressivlik kimi xüsusiyyətlərə malik bir dildir. O, əsərlərində taftalogiyadan
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istifadə etməsə də, lazımi məqamlarda dilinə obrazlılıq, psixologizm, emosional ritoriklik verməklə
toxunduğu mövzuları açmaq üçün istifadə etdiyi həyat hadisələri, obrazları incəliklə təsvir və ifadə
etməyi bacarır. Bəzən detallar, bəzən də ümumiləşdirmə yolu ilə, bəzən nəql, bəzən də şərh edərək
lirizmlə, poetikliklə zəngin bədii mətn yarada bilir.
Ümumiyyətlə, M.Çəmənli dili ədəbi və xalq dilinin bütün qanunauyğunluqlarını özündə təcəssüm
etdirir. Yəni o, obrazların nitqində, hadisələrin şərhində dilin tarixi inkişaf yollarını yaşadan sözlərdən –
dialekt və şivə sözlər, ləhcələrdən (çeştə, mətə, çəkil, tərmi, sinsaf və s.) istifadə edir. Bu da onun
Azərbaycan dilinə dərindən bələdliyinin göstəricisidir. Eyni zamanda sözün bədii-estetik səviyyəsini
yüksəldən frazeologizmlər, bədii təsvir və ifadə vasitələri Mustafa Çəmənli yaradıcılığında xüsusi yer
tutur. Bu, onun qələminin, üslubunun sənətkarlıq xüsusiyyətinin göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də
yazıçının düşüncəsini, dünyagörüşünü təyin edən məziyyətdir. Bu halda haqlı olaraq demək olar ki,
yazıçı özünəməxsus üslubu - canlı və cəlbedici təhkiyəsi vasitəsi ilə aktual mövzular kontekstində janr,
ideya və məzmun müxtəlifliyinə nail ola bilən sənətkarlardandır.
Məcazlar sistemindən istifadə Mustafa Çəmənli üçün məqsədyönlü xarakter daşıyır. O, öz
təxəyyülündən yola çıxaraq obraz, hadisə və ya əşyanı sözə, sözü də məcaza çevirə bilir. Bədii təsvir və
ifadə vasitələrindən istifadə onun üslubunda əvəzolunmaz yaradıcı bir proses şəklini. Yazıçının
əsərlərində kifayət qədər epitet, metafora, metonimiya, mübaliğə, təzad və s. görmək olar.
Məsələn, yazıçı epitetlərdən obrazların zahiri görünüşünü, psixoloji durumunu izah etmək üçün
istifadə edir. sınıq qəlb [5, s.43], soyuq bir gizilti [5, s.219], ala gözlüm [5, s.248], təmiz adam [4, s.17],
şirin səs [4, s.109], göynəyə-göynəyə ağlayırdı [5, s.219], mamırlı sinə [2, s.149] və s.
Bununla yanaşı, o oxucunun diqqətini hadisə, əşya və obrazın konkret bir detalına və ya ümumi
mahiyyətinə yönəltmək üçün də epitetlərin üslubi imkanlarından bəhrələnir. Məsələn, oğrunca süzdü,
quşburun çəkmə [5, s.21], quşbaşı qar [5, s.8], iynəli zarafatlar [ 5, s.47], işıqsız alma gözlərindən [5,
s.237], günəşin ilıq şüaları [5, s.218], ağrıdan yoğrulmuş bir nəğmə [5, s.219], oynaşa-oynaşa işıldaşan
ləpələrin fonunda [2, s.150] və s.
Müəllifin istifadə etdiyi “həm ümumxalq dilini, həm də ədəbi dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən
dil vahidləri” [7, s.58] metaforalar onun fərdi poetik üslubunun bir hissəsini təşkil edir. O, mətnə
bənzətmə, müqayisə yolu ilə müsbət və ya mənfi ifadəlilik, psixologizm qataraq sözün poetik gücünü
artırmağı bacarır. Məsələn, həyat eşqi aşıb daşırdı [3, s.63], düşmən pəncəsi [4, s.8], yana-yana oxumağa
başladı [4, s.23], sözün bətnində [4, s.30], istedadın cilalanması, parlaması [4, s.11], yaddaşınız çiçəklədi
[5, s.12], boynunu qarsdı [5, s.41], yaddaşının gözü [5, s.45], səsimi kamana köçürürdü [5, s.21], torpaq
oyanmışdı [5, s.231], fikirləri üşüyə, düşüncələrini ayaz vurma [5, s.246], pul üfürmək [4, s.28], dağlar
od tutub yanır [5, s.207], gecə hamilədir [5, s.119],
Yazıçının dilini tədqiq edərkən görürük ki, o, hər hansı bir obraz, hadisə və ya əşyanın bir
xüsusiyyətini qabartmaq üçün təşbehlərdən çox istifadə edir. O qarşılaşdırılaraq müqayisə, bənzətmə
yaradan təşbehlər vasitəsilə xarakterik bir xüsusiyyəti qabartmağa müvəffəq olur. Məsələn: Köçəri quşlar
təki uçub gəlmiş səs [5, s.13], atalar sözü şimşək təki çaxırdı [5, s.217], ağ günə çıxmaq [5, s.238]; Elə
bil tənha bir qoz ağacıydı Gülsüm [5, s.123]; Dəli bir qəhqəhəylə gülməyə başladı [5, s.135] və s.
Əvəzləmə funksiyasını daşıyan metonimiyalar ( istedadlar beşiyi [4, s.11], fikrin dağda-bağda gəzir
[5, s.115], Qafqazın bütün adlı-sanlı türk xanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi [5, s.11]; Mömünə
Xatun onun evinə istilik gətirmişdi [5, s.116]; Bizi bu günə qoyanlar təkcə ermənilər yox, həm də bizə it
otartdıranlar oldu [5, s.119]; Sabah torpağımızın Azadlığı doğulacaqdır [R, s.119]; Tanışlığa körpü
salmağın məqamı [5, s.121]; Yemişanlıq tərpəndi [5, s.128]
və s.) onun əsərlərində yığcamlığa,
obrazlılığa xidmət edir.
Mübaliğələrlə (qan çilənmiş səmaya; Dəmirçi kürəsi kimi qızaran günəşin səcdəsinə dayanmışdı
[5, s.120]; Ona gəlirdi ki, günəşi əjdahalar, əcinnələr tutub aparırlar [5, s.120]; Yazıq Gülsüm içini yeyən
nəfsini öldürmək istədi, ancaq gördü yox, vallah, elə bil içində atlı çapır [5, s.122] və s. ) isə yazıçı
qabartmaq istədiyi detala diqqəti cəmləşdirir. O, bu yolla sözün bədii emosional təsirini, ekspressivliyini
qüvvətləndirir.
Yazıçı yaradıcılığında antonim sözlərdən, bir-birinə zidd olan fikirlər vasitəsilə bədii təzadlar
yaratmışdı. O, istifadə etdiyi bədii təzadlarla (Bu sükutdan nə isə oxudu [5, s.222]; süd kimi gecə [5,
s.233]; Tutar qatıq, tutmaz süd [5, s.236]; Murad bilmədi gün hardan doğdu, harda batdı [5, s.233];
Murad bəy ay işığında bir cüt işıqsız gözlərin ona zilləndiyini görüb köks ötürdü [5, s.239]; Anlayanın
qabağına anlamaz çıxıb[5, s.130]; Bu sükutdan nə isə oxudu [5, s.222]; süd kimi gecə [5, s.233];
Fikirləşdi ki, nə bilmək olar, insandı söz sözü çəkər, dost yox, düşmən çıxar, çörək kəsməz [5, s.121] və
s.) fikrin dərinliyinə, təsirliliyinə nail olur.
420

Yuxarıda göstərilən nümunələr yazıçının fərdi üslubunun özünəməxsusluğunu, koloritini,
xəlqiliyini, emosionallığını, ekspressivliyini təsdiq edir.
Mustafa Çəmənli zamanla həm sabitləşmiş, həm də özünəməxsus frazeologizmlərdən (Göz
vermədim, işıq vermədim [5, s.13]; qurd ürəyi yeyiblər [5, s.212], bir ürək çırpınırdı [2, s.151], fürsəti
əldən verdi [4, s.33], dünyanı ona bağışlayırdılar [4, s.9], ağzından bal tökülür [4, s.108], kimin qabında
nə vardı bilmirdi [4, s.17]; üzünə ağ olub [1, s.77], ruzi dalınca gedib [1, s.80], qəlbinə toxunmuşdu [1,
s.83]; xəbər tutmaq [1, s.91]; Torpaq birucdan şəhid olmuş cavanları udurdu [1, s.99]) istifadə edərək
yaratdığı bədii mətnlərin poetiklik, təsiretmə gücünü artırır. O, üslubunda obrazlı düşüncə tərzini
formalaşdırmaqla mətnin bədiiliyinin qüvvətləndirir. Bu halda da yaradıcılıq prosesi bir sənət hadisəsinə
çevrilir. Eyni zamanda frazeologizmlər mətndə həyatiliyi, təbiiliyi qabardaraq “məişət-ünsiyyət
estetikası”nın [6, s.85] göstəricisinə də çevrilir.
Frazeoloji söz birləşmələrinin üslubi xüsusiyyətlərindən biri də ekstensiv obraz yaratmasıdır.
Obrazların çoxluğu həm də poetik ekspressivliyi, dramatikliyi intensivləşdirir.
Deməli, yazıçı frazeoloji birləşmələrin köməkliyi ilə yığcamlığı və obrazlılığı təmin etməklə
bərabər, həm də təhkiyədə geniş emosional, psixoloji təhlilə zəmin yaradır.
Mustafa Çəmənlinin bədii nəsrində, publisistikasında işlənmiş frazeologizmlər həm hadisənin
psixoloji tərəflərinə, həm də dilin linqvistik cəhətlərinə aydınlıq gətirir. Ümumiyyətlə, bədii dil folklor
nümunələri, məcazlar, frazeologizmlərdən təcrid olunarsa, sənətliliyini, estetikliyini, bütövlüyünü itirər.
Mustafa Çəmənlinin mətnyaratma prosesində özünəməxsus kompozisiya yaradır. Bu kompozisiya
formasında, əsasən, irihəcmli girişlər, standart süjet sonluqları yoxdur. Müəllif müxtəlif ideyaların
ziddiyətini yaratmır. O, öz qəhrəmanını sosial mühitdə, məişət hadisələri zəminində sınaqdan keçirir. Adi
görsənən məişət hadisəsi fonunda qəhrəmanın xarakterini, əhval-ruhiyyəsini görsətməklə o, həyatın
zahirən ekstraordinar olmadığını göstərir. Lakin bu adi və bəsit görsənən problemlərin daxili aləminə
enərək bütün ziddiyyətlərin məhz burdan qaynaqlandığını xüsusilə vurğulayır.
Bütün bunlar bir yerdə yüksək emosional təsir gücünə malik zəngin bir dil formalaşdırır.
Yazıçı öz təbii və canlı dili ilə detalları real təsvir edir. Amma bu reallıq onun dilinin təsir gücünü,
ekspressivliyini daraltmır. Çünki Mustafa Çəmənlinin dili hadisə, obraz və hissləri konkretləşdirsə də,
dəqiqliyini və dərinliyini itirmir.
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NƏSİMİ ŞEİRLƏRİNDƏ ONOMASTİK VAHİDLƏR VƏ
ONLARIN FUNKSİONAL NÖVLƏRİ
Bayramov A.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: İ.Nəsimi, Adəm, Yusif, İsrail, Musa, Əli
Azərbaycan, eləcə də bütün türk dünyasının filosof şairi İ.Nəsiminin anadan olmasının 650 ili
tamam oldu. Bu münasibətlə Republikamızın Prezidenti İlham Əliyev 15 noyabr 2018-ci ildə xüsusi
Sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyildiyi kimi Nəsimi irsi Azərbaycan xalqının mənəviyyat
xəzinəsində layiqli yer tutur. Onun ədəbi irsi qədim köklərə və çoxəsrlik ənənələrə malik Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. Onun şeirləri Azərbaycan ədəbi dilinin məna imkanlarını
bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks etdirir. Şairin yaradıcılığı bir sıra xalqların, xüsusilə türk
xalqlarının bədii-ictimai fikrinin inkişafına qüvvətli təsir göstərmişdir. Şair qəzəl, qəsidə, tuyuq, rübai və
digər janrda olan fəlsəfi şeirlərində müxtəlif söz oyunlarından istifadə edərək həm üslub, həm də məzmun
421

cəhətdən gözəl şeirlər yaratmış, bununla da özündən sonra şərq şairlərinə onun yaradıcılığı bir örnək
olmuşdur [7, s.323]. Şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət fəlsəfəsindən örnək götürən Nəsiminin şeirlərində
onomastik leksikanın işlənməsi daha çox nəzərə çarpır. Onun şeirlərindəki onomastik vahidlər
(antroponimlər, etnonimlər, toponimlər, hidronimlər, astionimlər, oronimlər, kosmonimlər, ktematonimlər
və s.) öz zənginliyi və müxtəlifliyi ilə seçilir. Onların dil mənşəyi müxtəlif olsa da, Azərbaycan dilinin
onomastik sistemində aktiv işlənmişdir və işlənməkdədir. Bu dil vahidləri dünya, eləcə də şərq xalqlarının
etnoqrafiyasını, islam tarixini öyrənmək baxımından yetərincə məlumat verir [2, s.278].
Şairin şeirlərində işlənən əfsanəvi və tarixi şəxsiyyətlərin, peyğəmbər və imamların adları, şəhərlər
və çayların, səma cisimlərinin və bürclərin adları haqqında ətraflı məlumat bilmədən o adları şeirdə
işlətmək mümkün olmazdı. Bunun üçün gərək Misir, yunan, Roma, Bizans və islam tarixini, eləcə də
coğrafiyanı dərindən biləsən. Şeirlərdə xatırlanan onomastik leksikanı şeirin canına hopdurmaq, təzad və
cinas yaratmaq, müqayisələr aparmaq, mifik düşüncə və fəlsəfi-təsəvvüf anlayışlarını, həm də şeirlərin
məzmununa qatmaq çətin məsələlərdən olsa da, amma Nəsimi bunu bacarmışdır. Hər biri bir rəvayət və
gerçək tarixlə mifik düşüncə ilə bağlı olan onomastik vahidləri şeir dilinə tətbiq etməyi bacarmış, özü də
gözəl bacarmışdır.
Nəsiminin şeirlərində işlənən onomastik leksikanın işlənmə funksiyasına görə aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar.
1) Antroponimlər:
a) Qədim Misir, İran və Yunan şahlarının adları: Firon, Bəhmən (Daranın atası), Dara, Keyqubad,
Xosrov, İsgəndər, Şəddat, Nəmrud, Bilqeys və s.
- Zülmətə girmə, İskəndər kimi heyvan diləmə [2, s.268].
b) Dünyəvi dinlərə, islamdan əvvəlki peyğəmbərin və məleykələrin adları: İsa, Musa, Məryəm,
Məsih, Adəm, Yusif, Nuh, Süleyman, Həvva, İbrahim, Bilqeyis, İsrail, Cəbrayıl, Əzrayıl, Xəlil, Ənkur,
Münkir, Mikayıl, Əhrimən, Yəqub, Azər (İbrahim peyğəmbərin atası), Harut və Marut – əfsanəvi
mələklər, Zəkəriyyə, Xızır - əfsanəvi peyğəmbər.
Sözün sehrindən ol Harutu Marut
Asılmış şahı Babildə yeridir [5, s.263].
* * *
Heç kimsə Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz,
Bu quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq [5, s.30].
ç) İslam peyğəmbərləri və imamların adları: Əhmədü Muxtar, Mahmudü. Qasım, Mustafa –
Məhəmməd peyğəmbərin epitetləri; Şahi Mərdan, Əliyül Mürtəza – İmam Əlinin epitetləri; İmam Rza,
Məhəmməd Tağı, Hüseyn, Məhəmməd Baqi, Cəfər Sadıq, Zeynal, Museyi-Kazım, Haşim, Mehdi, xəlil –
İbrahim peyğəmbər, Xızır – çətin anda insanlara kömək edən əfsanəvi peyğəmbər.
Əhmədü Mahmudu, Qasım, şahü sultan [2, s.203].
* * *
Dal-Dəlil oldu dəhanın rəmzini qıldı əyan
Bildi bildirdi rəsulu həm Əliyyül Mürtəza [4, s.215].
c) Sufi-təsəvvüf şairlərinin adları: Siblü Cəfər, Fəzlullah Nəimi, Həllac Mənsur və s.
Gözlərin sürmüş və üzmüş canımı aşiqlərin
Asılı zülfündə yüz min Şiblüvi Mənsur idi [2, s.231].
d) Şərq folklorunda, eləcə də Azərbaycan dastanlarında və klassik ədəbiyyatda işlənmiş və
adlarına neçə-neçə poemalar yazılmış aşıq və məşuq obrazlarının adları: Vis və Ramin. Xosrov və Şirin,
Yusif və Züleyxa, Mehr və Müştər, Vamiq və Əzra, Mahmud və Ayaz və s.
Leyli cəmalından cüda məcnun kimi
Fərhadivar istər könül Şirin dodağından səfa [1, s.24].
e) Tarixi qəhrəmanların adları: Bijən, Zöhrab, Rüstəm, Zəkəriyyə.
Nəsimi öldürməyən gər Bijənü, Söhrab
Pəhləvan olmaz adı, həm Rüstəm [5, s.126].
2. Etnonimlər. Türk, ərəb, tatar, həbəş, moğol, kürd, qıpçaq, zənci, hind, şəddatlar, turabilər.
Cahanda qulların çoxdur, vəlikin çün Nəsimi,
Bəsa türkü, bəsa qıpçaq, bəsa rəngi, bəsa hindu [5, s.267].
3. Toponimlər:
a) Qədim ölkə adları: Çin, Maçin, Bulqar, Mülki-Turan, Beytül-həram, Əshabi-kəhv, Mülki-Hind,
Mülki Sind, Mülki-Şam, Mülki-Qeysər, Krım, Ədən, Xatay, Həbəş, Misir və s. Bəzən də bu adlardan şair
maraqlı cinas yaradır:
- Salıbdı daneyi-xalın könüllər quşuna çinə,
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Xəbər düşdü bu mənidən Xətavü Rum ilə Çinə [5, s.48].
* * *
- Mülki-İran, Mülki-Turan, Mülki-Hindü, Mülki-Sind
Mülki-Şamam, Mülki-Qeysər, Rumiyəm, Ənkuriyəm [3, s.13].
b) Qədim şəhər adları – astionimlər
Hələb, Bursa, Larəndə (Qaraman), Xorasan, Bağdad, Darüssəlam (Bəsrə), Kəbə, Toqat.
Bulmadı bu qəsidənin mislin
Həddi Sivas, xütteyi-Toqat [4, s.260].
4. Kosmonimlər. Səma cisimləri və bürc adları: Müştəri,Mərrix, Şəms, Utraid, Zöhrə, Qəmər,
Şəms, Keyvan, Günəş və s. Bürc adları: Həməl, Qövsi, Covza, Əsəd, Sərətan, Sünbülə, Dəlbin.
Səcdə edər Şəmsü-Qəmər, Zöhrəvu- Mahi-Müş.
Müştəri, Bəhramü Keyvan, Tirü-Zöhrə, Mehrü Mah [1, 36].
5. Ktematonimlər:
a) Muğam şöbələrinin adları: Üşşaq, Novruz, Rast, Cargah, Zəngulə, Segah, Hicaz, İsfahani, Hisar,
Buzurqi, Şahnaz, Şur, Hüseyni, Tənnar və s.
“Zəngulə” sifət nalə qılam zar “seygahə”
Çün əzmi-“Hicaz” eyləsə məhbubi-xoşavaz [1 s.2130].
b) Dünyəvi dinlərə aid olan müqəddəs kitabların və məscidlərin adları – ideonimlər.
Tovrat (yəhudilərin dini kitabı), İncil (xristianların dini kitabı), Zənbur (bütpərəstlərin dini kitabı),
Quran (müsəlmanların dini kitabı) və s.
Kipriğin Tövratü İncilü Zəburun sirridir,
Dörd kitabın mənisi səbül-məsani qandadır? [4, s.163].
* * *
Əbdəhü Leyla tapundur, məscidi-Əqsa imiş [3, s.316].
Kütübət fiz Zəburu vəl Tovrat [4, s.259].
Nəsiminin şeirində ktematonim kimi Zülfiqar (Əlinin qılıncı) onomastik vahidi də işlənmişdir.
Rəvayətə görə Məhəmməd peyğəmbər Bədr yaxınlığındakı vuruşmada düşməndən qənimət aldığı bu
qılıncı Əliyə bağışlamışdır:
Tey, Turabilər əlində Zülfiqar Şəmşirü-tiğ
Fəzrəbu buyruldu həqdəm, həm buyurdu Mustafa [4, s.215].
6. Zoonimlər. Şairin şeirlərində az da olsa, at və quş adları işlədilmişdir. Buraq (Məhəmməd
peyğəmbərin atının adı), Simurq və Hüthüt – şanapipik quşu.
Hüthudi Bulqeysə rəsul eylədi,
Nameyi göndərdi Süleymanımız [7, s.259].
Eşq imiş Simürgü aşiq kuhi-Qaf,
Eşqə sığmaz lafu eşq olmaz kəsaf [7, s.300].
7. Çay və müqəddəs su quyusu adları – hidronimlər: Dəclə, Fərat, Nil, Ceyhun, Ərəs (Araz) Kövsər
(su quyusu), Səlsəbil (cənnətdə çeşmə), Zəmzəm.
Sənin gülgün yanağın həsrətindən
Axar çeşmim yaşı həm çün ərəsvar (Araz kimi) [7, s.237].
* * *
Cənnətü huri mənəm, Kövsərü Tubi mənəm,
Nariyü nuri mənəm, həm susuram, həm Fərat [7, s.36].
Dediyimiz kimi, hər bir onomastik vahid müəyyən bir dini rəvayətlə bağlıdır. Məsələn: yuxarıda
adı çəkilən Harut və Marut dini əfsanəyə görə iki mələyin adıdır. Əfsanəyə görə guya onlar insanların yer
üzündə gördükləri pis işləri Allaha çatdırır və onlar insanları ən pis məxluq adlandırırlar. Allaha deyirlər
ki, Siz onlara bu qədər nemətlər vermişsiniz, onlar təşəkkür əvəzinə pis əməllərə əl atırlar. Cavabında
Allah onlara deyir ki, insanlarda olan imkan siz mələklərdə olsa idi, siz daha çox cinayətlərə əl atardınız.
Mələklər Allahın bu sözlərinə etiraz etdikdə, Allah sınanmış iki mələyi Harut və Marutu insan surətinə
salaraq Babil ölkəsinə göndərir ki, onlar hakim kimi xalqın şikayətinə baxsınlar.
Bir gün onların yanına Zöhrə adlı bir qadın gəlir və ərindən şikayət edir. Mələklər bu gözəl qadına
vurulub ona eşq elan edirlər. Qadın onları aldadaraq onlardan ismi-əzəm duasını öyrənir və onlara çaxır
içməyi təklif edir. Onlar qadının sevgisi qarşısında çaxır içib məst olurlar. Zöhrə isə öyrəndiyi duanı
oxuyub göyə qalxır, ulduz olaraq orada yaşayır. (Zöhrə eşq ilahəsi kimi xatırlanır). Harut və Marutun
əməlləri isə Allahın acığına gəlir və onları cəzalandırır. Qiyamətə qədər Babildə bir quyuda ayaqlarından
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asılı vəziyyətdə qalmalı olurlar. Bununla şair demək istəyir ki, insan gözəlliyi qarşısında mələklər də ram
olar.
Başqa bir qəzəlində isə Davud peyğəmbərin oğlu Süleymanın Səba malikəsi Bilqeyslə görüşüb
danışmaq üçün həsrət quşu olan Hüthütlə - Şanapipiklə məktub göndərdiyi rəvayət olunur.
Nəsimi şeirlərindəki onomastik leksikanın çoxu Quran ayə və hədisləri ilə bağlıdır. Bu mövzu
xüsusi tədqiqat tələb edir.
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MƏMMƏD ARAZ POEZİYASINDA BƏDİİ TƏSVİR VASİTƏLƏRİ
Məmmədrəfiyeva A.S.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: Məmməd Araz, poeziya, bədii təsvir vasitələti, bənzətmə, məcazlaşma
Bədii təsvir vasitələri şairə fikirlərini daha tez, daha bariz şəkildə çatdırmağa kömək edən
vasitələrdir. Görkəmli şair Məmməd Araz poeziyası belə naxışlarla, incilərlə zəngindir. Onun şeirində
məcazlaşdırma çox qüvvətlidir. Müəllifin yaradıcılığında bənzətmələrə, bir obyektin nəyəsə
oxşadılmasına, nə iləsə müqayisə edilməsinə tez-tez təsadüf edirik. Bu əsərlərdə bənzətmə bir şəkildə
yox, özünün müxtəlif şəkillərində təzahür edir. Şairin “kimi”, “tək” qoşmaları, “elə bil ki”, “bənzəmək”
sözləri vasitəsilə bənzətməni sadələşdirdiyini görürük:
Döşünü qayıqlar düymətək bəzər,
Dedim bu görkəmli Xəzərə bənzər....(3.49)
Dünən əl çalındı bir sənətkara,
Bir kürsü qulunun rəngi dəyişdi
Elə bil səhnədə çox sıralara
Matəm buludundan su çilənmişdi (2.9) .
Çox vaxt müəllif bənzətmələrin daha mükəmməl növünü yaradır. Burada artıq bənzətmə
qoşmalarına , əlavə sözə ehtiyac qalmır. Bənzəyənlə bənzədilən birbaşa əlaqəyə girərək, bənzəyənin
üstünlüklərini daha qabarıq nəzərə çatdırır. Məsələn, aşağıdakı nümunələrə diqqət yetirək:
Od-gülüş, təbəssüm uşaq səsində,
Od-fikir, xəyaldır, şən arzulardır (2.48).
Yel əsdi, yarpaqlar suya töklüdü
Göy çitə tünd sarı güllər tikildi (3.49).
Nümunələrdən də göründüyü kimi, mükəmməl bənzətmədə bənzəyənin bənzədilənə oxşarlığında
artıq heç bir şübhə yeri qalmır, bənzəyiş hökm kimi verilir.
Şeirdəki emosionallığın qüvvətləndirilməsində, təsvirin bu və ya digər cəhətini oxucuya daha
qabarıq çatdırılmasında istiarələr böyük rol oynayır. İstiarələrdə bənzədilən yalnız bir əlaməti
saxlandığına görə təsvir olunan cansız əşya və ya obyekt çox vaxt insana və ya hər hansı bir başqa canlıya
məxsus keyfiyyəti özündə göstərir (4.69).
Dağlar da diksinir bu əhvalımdan,
Xəzrini vağzala qaçırdır Xəzər.
Çinarlar, qovaqlar evlər dalından
Boylanıb, aramla əl eləyirlər (3.262).
Ocaq çırtıldayır, gözü dərində....
Axıdır gözünün yaşını çırpı (3.25).
Nümunələrdən “diksinmək”, “qaçırtmaq”, “boylanmaq”, “əl eləmək”, “göz yaşı axıtmaq”, “su
səpmək” kimi insana məxsus hərəkətləri, xüsusiyyətləri görürük, lakin insanın özünü görümürük, çünki
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bu xüsusiyyətlər təbiətin bu və ya digər hadisəsinə şamil edilir, hər hansı cansız əşyanın simasında özünü
göstərir.
Maraqlı burasıdır ki, müəllif insandan, ümumiyyətlə, canlıdan danışanda da onu təbiətlə müqayisə
edir, insanın hər hansı bir xüsusiyyətini təbiət hadisəsi ilə, cansız əşya ilə bir sıraya qoyur. Məsələn:
O tutuldu, o qaraldı, doluxsundu;
Elə bil ki, su sənəyi dolu sındı;
Su alışdı, su danışdı saxsılara,
Saxsılar da haray saldı ağ sulara....(3.69)
bəndində şair bədii obrazının mənəvi böhranını dolu su sənəyinin daşlara çırpılıb qırıq-qırıq olmasına
bənzədir. Aşağıdakı beytdə də müəllif “öz halını” yanar səhra ilə müqayisə edir:
Yanar səhra kimiyəm,
Nəğmə-bahar yağışım....(3.143)
Belə qarşılaşdırılmaq obrazın mənəvi aləmini elə bil ki, əyaniləşdirir, onun arzularını daha anlaşıqlı
edir.
Həmişə çayı, bulağı insan təbiətinə məxsus xüsusiyyətlərlə, insan aləminə mənsub haidsələrlə
müqayisə edən şair aşağıdakı bənddə əks əlaqə yaradır, bəşəri kateqoriyanı təbiət kateqoryası ilə
üzləşdirir.
İndi dayanmışıq üz-üzə, yaxın.
Təəssüf çay kimi axır aradan (3.263).
Burada çaya bənzətmə uğurlu çıxıb, belə ki, o, müəllifin istədiyi kimi, təəsüfün nəhayətsizliyini,
kəsilməzliyini, sonsuzluğunu, bir sözlə, tutumunu olduqca dəqiq əks edir.
Bədii təyinlər də istedadlı şairin qələmindən tez-tez çıxır:
Dalımca tarlalar, düzənlər axır,
Yol payı gətirir Mil bacım, demə.
Bəstəkar qardaşım Kür yola çıxıb
Nəğmə bağışlayıb-bir dərə nəğmə!(3.25)
Bəndin hər misrası məcazın müxtəlif nəğmələrinə misal ola bilər. Müəllif Kürü qardaş, Mili bacı
adlandırır, şair Arazın buna haqqı da var. Belə bədii təyinlərlə şair həm fikrin daha incə, daha poetik
çıxmasına, həm də özünün təbiətə doğma münasibətinin istifadəsinə nail olur, insanların da təbiətin bir
övladı olduğunu nəzərə çatdırır. Nəğmələrin çoxluğunu bildirən “bir dərə” sözü bədii təyinlərin bariz
nümunəsidir. Aşağıdakı misal da şairin dəsti-xətti üçün xarakterikdir:
Əlvida, atamın tüstü dəsmalı,
Əlvida, atamın tüstü əlləri (3.56).
Evin bacasından çıxan tüstünü vida əlaməti kimi “başa düşən” sənətkar oxucusunu da düşünməyə
vadar edir, insanın ömür boyu hər səfərdə, ayrılıqda ötürən, yola salan “əl” və “dəsmalın” əvvəlinə
“tüstü” sözünü artırmaqla söhbətin nədən getdiyini aydınlaşdırır.
Bədii təyinlərdən tərənnüm daha çox qida alır. Aşağıdakı şeir parçası kimi nümunələr istənilən
qədərdir və Məmməd Araz poeziyasında yeganə hal deyil:
Dağların pələngi, şiri də sənsən,
Şairi də sənsən, şeiri də sənsən.
Barı, bərəkəti, xeyri də sənsənÇoban, salamat qal, sağ-salamat qal (3.70).
Bu bənddə bədii təyinlər çobanın səciyyəvi cəhətlərinin canlandırılmasında fəal rol oynayır.
Aşağıdakı nümunələr isə şair bədii təyinlər vasitəsilə çayı, bulağı əzizləyir.
Bu dağlarda hər çay igid,
Hər bulaq gəlin (3.62).
Mələyə-mələyə quzu bulaqlar
Daşların dibində yetim qaldılar (3.170).
Sənətkar öz fikirlərinin təsir gücünü artırmaq məqsədilə bəzən qəsdən onları üstüörtülü şəkildə
çatdırmağa cəhd edir və qüvvətli rəmzlər yaradır. Rəmzlərin bir qismi kütləvi şəkildə başa düşülür və adı
çəkilən kimi sözün arxasında nəyin nəzərdə tutulduğu təsəvvürümüzdə canlanır (1.56). Məsələn, “Təbriz”
Azərbaycanın cənubunun, “yeni dünya” Amerikanın rəmzi kimi dilimizdə vətəndaşlıq hüququ
qazanmışdır.
Gərək dil susanda əllər danışa,
Əllər bağlananda dillər danışa.
Elə danışanlar-ellər danışa....
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Dəli gülüşlərin ağlar başımda,
Təbriz oxuyurdu dağlar başında...(3.262)
Bu bənddəki “Təbriz oxuyurdu” ifadəsi özündə iki məfhumu birləşdirir: sazı çalıb oxuyan Aşıq
Cavanı təmsil etdiyi cənublu qardaşlarımızı. Şair elə məhz bu iki məfhumu ifadə etmək üçün şeirin həm
bəndinin sonunda “Təbriz” rəmzindən istifadə edir. Məsələn, əgər ifadəni “Aşıq oxuyurdu dağlar
başında” kimi müstəqim mənada işlətsəydi /çünki dağların başında oxuyan məhz aşıq Cavandır/, şeir
həmin effekti, həmin nisgili çatdıra bilməzdi.
Əgər şeiri axıracan oxumayıb, “Şəhriyar” adına rast gəlməsək, söhbətin hansı “tac”dan getdiyini
anlaya bilmərik. “O tay” məfhumu yadımıza cənublu qardaşlarımızı salır, lakin Azərbaycan poeziyasının
tacı ustad Şəhriyarın adını gördükdə qəti fikrə gələ bilirik, rəmzin sirrini açırıq. “Araz üstdə çinar
gördüm” şeirində də şair rəmzlə danışır:
Araz üstdə
Çinar gördüm.
Qoşa çinar,
Budaqları bir-birinə
Dolaşan çınar.
Xəyalımın üfüqündə görüş istədi
İki tənha, pərişan çinar (3.119).
Şairin xəyalında canlanan çinarlar vahid Azərbaycanın iki yerə bölünmüş hissələridir ki, daim birbirinə sarılmağı, bir-birini qucaqlamağa can atırlar. Burada biz rəmzin təşxisləşməsinin şahidi oluruq.
“Fillərin ömrü” şeirində də qüvvətli təşxis yaradılmışdır. Filin simasında mərd, qoçaq, istedadlı,
uca insanların paxıllığını çəkən, onların həyatına da, səadətinə də, müvəffəqiyyətlərinə də susamış xəbis
adamların obrazı canlanır.
Bəzən də müəllif bədii obrazın mənəvi və fiziki imkanlarını, igidliyini nəzər çatdırmaq məqsədilə
şişirtmələr yaradır. Məsələn, “Vətən mənə oğul desə” şeirinin adının tələb etdiyi suala cavab olaraq deyir:
Qaydaları haçalardı qüdrətim,
Buludları parçalardı qüdrətim.
Şimşəkləri qıçalardı qüdrətim,
Yorulanda nur mizrablı ozanım (2.34).
Belə şişirtmələr vətən oğlunun qəhrəmanlığını, əzmkarlığını, ana torpaq uğrunda hər çətinliyə,
ağrıya sinə gərmək hazırlığını çox dəqiq ifadə edir.
Məmməd Araz şişirtmələri mahir sənətkarlıqla kəşf edib işlətdiyi kimi, litota-kiçiltmələri də
vaxtında, lazımi yerində yaradır:
Qarışqayla keçmək olar sel qabağından
Sözün bütün tay-tuş olsa sözü bütünlə (2.291).
Burada şair bir-birini başa düşən, anlayan insanların dostluğunun möhkəmliyinin, qırılmazlığının
ifadəsi üçün litota yaradır. Kiçikliyin rəmzi olan “qarışqa” ilə böyüklüyün, nəhayətsizliyin rəmzi “sel”i
qarşılaşdıraraq, təzad vasitəsilə bəhs etdiyi dostluğun gücünü göstərir.
Məmməd Araz şeirlərinin emosiyaca zəngin çıxmasında müəllifin yaratdığı bədii təkrir, bədii sual
və bədii nidaların xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bədii təkririn şifahi və klassik poeziyamızda möhkəm ənənəsi
var. Məmməd Araz yaradıcılığı hər iki ənənənin layiqli davamçısı olduğuna görə bəzən klassik
ədəbiyyatdan gələn ifadə tərzinə rast gəlirik. Məsələn, aşağıdakı şeir parçasında “oxu” sözü hər misranın
əvvəlində təkrar olunaraq anafora təşkil edir:
Oxu, bir aram-aram,
Oxu, bir həzin-həzin,
Oxu, çöllər uyusun,
Oxu, dağlar titrəsin....
Araz yadıma düşüb....(3.143)
Saza müraciətlə yazılmış bu misraları oxuyarkən yadımıza başqa müraciət, tara müraciət düşür:
Azərbaycan sovet ədəbiyyatının klassiki Mikayıl Müşfiqin “Tar” şeirindəki “Oxu, tar, oxu, tar, səni kim
unudar?!” məşhur misrasını xatırlayırıq. Məmməd Araz ənənəylə bağlı olduğu qədər də novator şairdir.
Onun heç kimə bənzəməyən, şeirimizdə yeni səslənən bədii təkrirləri də çoxdur. Aşağıdakı misal bədii
təkririn şeirdəki fikri oxucuya daha dərin çatdırmaq imkanını biruzə verir:
Təbrik yağdırırdı məktəblər onaAna dilində.
Təbrik yağdırırdı məktublar onaAna dilində (3.67).
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Bənddə həm anaforaya, həm epiforaya nümunə var. Bu təkrirlər sözlərin sadəcə təkrarı deyil.
Onların vasitəsilə müəllif şeirini həm formaca zənginləşdirir, səslənməsini musiqiləşdirir, həm də
məzmununun kəsərini artırır. Belə ki“ Şəhriyar gəlmədi” şeirindən seçilən bu nümunə Cənubi
Azərbaycanda ana dili- Azərbaycan dilinin nüfuz dairəsinin məhdudluğunu, Sovet Azərbaycanında isə
hər bir azərbaycanlının öz doğma dilində yazıb oxumağa geniş imkan olduğunu nəzərə çatdırmaq üçün
eyni sözlərin təkrarında istifadə edir.
Məmməd Araz çox vaxt oxucunu düşündürmək naminə fikirlərini sual şəklində qurur, bir-birindən
maraqlı bədii suallar yaradır.
Eh, nə bilim, hər bir dərdi taleyinə
İnsan özü közəmirmi?
İşıqlar da insanlara bənzəmirmi?
Tarix qayalarda yazı qalırmı?
Çoxu çoxdan itib, azı qalırmı?
Dağ öz duruşundan razı qalırmı?
Yalan yarğanlara nağıl söyləsək
Sən kimə gərəksən,
Mən kimə gərək?!(3.60)
Şairin yaradıcılığına xas olan həyat faktlarına fəlsəfi baxış bədii suallarda özünü daha qabarıq
biruzə verir. Müəllif sanki insan təfəkkürünün daim axtarışda olduğunu, daim düşündüyünü, hansı
problemi isə həll etdiyini oxucuların nəzərinə çatdırır, oxucularını da özü kimi həmin sual ətrafında
düşünməyə vadar edir. Bu da onun şeirlərini daha oxunaqlı, daha maraqlı edir.
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Açar sözlər: A.Bakıxanov “Qanuni-qudsi”, “Əsrarül-mələkut”, Kəşfül-Qəraib”, “Təhzibi-əxlaq”
“Kitabi-nəsihət”, terminoloji leksika
XIX əsrin qabaqcıl Azərbaycan alim və ziyalıları, elm xadimləri dünya elminə inteqrasiya etməyə
cəhd göstərir, onu öyrənib, tətbiq etməyə çalışırdılar. Bu dövrdə bir çox elmi əsərlər yazıldı və
terminologiyanın zənginləşməsi üçün geniş imkanlar yarandı. Əsrin ədəbi dili rus və avropa dillərindən
alınma terminlər hesabına yenilənməklə yanaşı, ərəb və fars dilli mənbələr də öz yerini qoruyub
saxlamaqda idi. Terminlərin yaranma mənbələrinin müxtəlifliyi yazılan elmi əsərlərdə və müəlliflərinin
leksikasında öz əksini tapırdı. Elmi əsərlərini fars və ərəb dillərində yazmasına baxmayaraq XIX əsr
terminologiyasının tədqiqatı üçün A.Bakıxanovun elmi yaradıcılığı mühüm mənbələrdən
biridir.S.Sadıqova yazır: “XIX əsrdə Azərbaycan dilində elmi terminologiyanın inkişafını tədqiq edəndə
A.Bakıxanovun elmi irsini nəzərdən keçirməmək qeyri-mümkündür” (5-səh. 121). Maarifçiliyin ilk
təşəbbüskarlarından olan A.Bakıxanovun yaradıcılığında realizmin ilk təsirləri özünü göstərir.
Ensiklopedik bilik sahibi olan A.Bakıxanovun fars dilinin qrammatikasına aid “Qanuni-qüdsi”;
astronomiya və fizika elminin incəliklərini əks etdirən “Əsrarül-mələkut”, coğrafiya elminə dair “KəşfülQəraib”, fəlsəfə, pedaqogika və etik məsələlərin geniş yer aldığı “Təhzibi-əxlaq” və “Kitabi-nəsihət”
yaxud “Nəsayeh”, tarix sahəsində yazılmış “Gülüstani-irəm” əsərləri elmi üslubun qiymətli
nümunələridir.
A.Bakıxanovun elmi əsərlərindən olan “Qanuni-qüdsi” dilçilik sahəsində dövrünün ən mükəmməl
əsərlərindən biridir. A.Bakıxanov əsərdə dili və nitqi yüksək qiymətləndirir. Ə.Dəmirçizadə Bakıxanovu
Azərbaycanda ilk dilçi alim hesab edir. Bəzi tədqiqatçılar bu fikirlə razılaşmasalar da “Qanuni-qüdsi”
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əsərini dövrümüzə gəlib çatan ilk qrammatika kitabı hesab edirlər. C.Sadıqova və T.Ələsgərova “Fars
dilini tədqiq edən Azərbaycan alimləri” kitabında yazırlar: “Fikrimizcə, A.Bakıxanovun qrammatikası
həcminə, metoduna, qoyulan məsələlərin şərhinə, nəhayət bir müstəqil əsər kimi nəşr olunmasına görə
Rusiyada çap edilmiş ilk müstəqil qrammatika kitabıdır” (6 - səh. 148).
“Qanuni-qüdsi” 1831-ci ildə fars, 1841-ci ildə Tiflisdə rus dilində (“Краткая грамматика
персидского языка”) nəşr olunmuşdur. Fars dilində və fars dilinin qrammatikasına dair yazılmasına
baxmayaraq əsərin elmi dilçilik üçün, eləcə də dilimizin elmi üslubu və terminologiyası üçün əhəmiyyəti
inkar edilə bilməz. “Qanuni-qüdsi” əsəri fars dilini və onun qanunlarınıayrıca bir elm sahəsi kimi
öyrənmək üçün qiymətli bir əsərdir və fars dilinə azərbaycan təfəkkürünün yanaşmasıdır. T.Hacıyev
yazır: “...Bakıxanov dil qanununu ayə səviyyəsində toxunulmaz sayır. Əsərin adı bunu deyir: “Qanuniqüdsi” – müqəddəs qanun. Deməli, A.Bakıxanov qrammatikaya Quran kimi baxır” (3 - səh 14).
“Hərflər”, “Kəlmələr” və “Cümlə” adlı üç bölmədən ibarət olan bu əsərin yazılmasında əsas
məqsəd məktəblərdə fars dilinin fonetika, morfologiya və sintaksisini, eləcə də digər nəzəri məsələlərini
asan yolla tədris etmək idi. M.Sultanov əsərin elmi əhəmiyyəti haqqında yazır: “Bakıxanovun fars dilinin
səhv və nəhvinə dair yazdığı bu dərslik kitabı farsların özlərindən də çox qabaq bu dilin quruluşu və
təlimi üçün yazılan ilk əsərdir” (2- səh 6).
A.Bakıxanov “Qanuni-qudsi” əsəri ilə məktəblərdə rus və ərəb dillərinin təlim qaydalarına
əsaslanaraq fars dilinin qrammatikasını onun daxili qanunlarına uyğun tətbiq etməyə çalışmışdır. Əsərdə
müəllif fars dilinin nitq hissələri bölgüsünü ərəb dilinin xüsusiyyətlərini əsas götürərək aparmışdır, lakin
dilə qrammatik yanaşmada rus dilinin qanunlarına əsaslanmışdır. A.Bakıxanov “Qanuni-qudsi” əsərində
fars dilində olan sözləri və onların quruluşunu rus dili ilə müqayisə edərək onların bir-birindən
fərqləndiyini dilə gətirir. Əsərin fonetika hissəsində ədib fars dilindəki bəzi səslərin tələffüzünü rus və
fransız dillərindəki səslərlə müqayisə edərək müqayisəli qrammatika sahəsində ilk addım atmışdır.
A.Babayev yazır: “Dilin ümumi problemləri haqqında A.Bakıxanov özündən əvvəlki mütəfəkkirlərin
fikirləri ilə tanış idi və özü də bədii əsərlərində bu məsələlərdən bəhs etmişdi. Amma bu fikirləri dilçilik
əsəində bir dilçi kimi deməsi, heç şübhəsiz, onu ümumi dilçilik üzrə ilk Azərbaycan alimi hesab etməyə
əsas verir” (1- səh. 68).
Alimin digər elmi əsərlərindən biri də coğrafiya, fizika və astronomiya elmlərinin tədqiqinə həsr
etdiyi “Əsraru-l-mələkut” (“Kainatın sirləri”) əsəridir. Bizə gəlib çatmış hər iki əlyazmasında
A.Bakıxanov “Əsraru-l-mələkut”un coğrafiyaya aid kitabının riyaziyyat bölməsindən çıxarış olduğunu
vurğulayır A.Bakıxanovun risalə adlandırdığı bu əsər müqəddimə, üç hissə və nəticədən ibarətdir. Ədib
astronomiya elminin tarixi haqqında yazdığı qısa məlumatda Misir və Finikiyanı bu elmin mərkəzi hesab
edir və yunanların da nücum elminə yiyələnməkdə bu ölkələrdən bəhrələndiyini qeyd edir. Əsərin
müqəddiməsində A.Bakıxanov nücum elminin tərifini verir, Ptolomey və Kopernikin kainatın quruluşu
ilə bağlı nəzəriyyələrini təqdim edir. A.Bakıxanov Yerin kainatın mərkəzində hərəkətsiz vəziyyətdə
durduğu, Günəş və Ayın isə onun ətrafında dövr etdiyini iddia edən Ptolomeyi və onun geosentrik
nəzəriyyəsini rədd edərək Günəşin hərəkətsiz, Yer və digər planetlərin isə onun ətrafında fırlandığını
dəqiq həndəsi dəlillərlə izah edən Kopernikin heliosentrik sistemini qarşılaşdırır. A.Bakıxanov birinci ilə
müqayisədə Kopernikin nəzəri sistemini doğru hesab edərək, onun Quranın ayələri və hədislər ilə
uyğunluq təşkil etdiyini qeyd edir.
On fəsildən ibarət olan birinci hissədə ədib Yerin vəziyyətindən bəhs edir. Əsərin ikinci hissəsində
Göy cisimlərindən, üçüncü hissədə isə Kepler və Nyuton qanunlarından bəhs edilir. Əsərdə coğrafiya və
astronomiyaya dair çox sayda termin işlənmişdir. Məsələn: ox, qütb, üfüq, cəhətlər, meridian, en və
uzunluq dairələri, qurşaqlar, iqlim, bürc, planetlər, ekvator xətti və s. A.Bakıxanov bəzi terminlər
haqqında qısa məlumat versə də bir çox terminin mənasını izah edərək konkret tərifini verir.
Meridian. Bu – Yer kürəsi üzərində hər bir yerdə qütbdən-qütbə uzanması fərz olunan xəttə deyilir.
Ekvator xətti. Yer səthi üzərində meridianları kəsən böyük bir dairə fərz edək; buna ekvator xətti
deyilir.
Göy qübbəsi, sabit ulduzlar. Yerdəki hissəciklərin Günəş şüaları ilə əhatə olunmasından mavi
görünən geniş, nəhayətsiz sahəyə zahiri görünüşünə görə göy qübbəsi (fələk), orada görünən göy
cisimlərinə isə hərəkətsiz durmuş, sabit ulduzlar deyilir.
Bürclər. Sabit ulduzlardan bir neçəsi yerləşməsinə görə nəyinsə şəklini xatırladır və bürclər
adlanır.
A.Bakıxanovun elmi əsərlərində işlətdiyi terminlərin çox hissəsi müasir dilimizdə Azərbaycan və
rus-Avropa mənşəli sözlərlə əvəzlənmişdir. Məsələn: Ərz – Yer, cəzirə – ada, qiblənüma – kompas,
dairətul-ufk – meridian, kəhkəşan – qalaktika, məhvər – ox və s.
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A.Bakıxanovun elmi irsinə daxil olan qiymətli əsərlərindən biri də “Gülüstani-İrəm”dir.
Azərbaycan tarixi, coğrafiyası, etnoqrafiyası və mədəniyyətini öyrənmək baxımından dəyərli məxəz olan
“Gülüstani-İrəm” əsəri terminlərlə olduqca zəngindir.
Əsərin leksikasında məzmununa müvafiq olaraq tarix, ictimai-siyasi və diplomatiyaya dair
terminlər geniş yer almışdır. Məsələn: tayfa, qəbilə, qərargah, qeysər (padşah), xaqan, imperator, mahal,
hökumət, divan, elçi, mahal, əhdnamə, fərman və s. Burada “mahal” - ərəb mənşəli söz olub, dövlət
ərazisinin idarəçilik sahəsi, yəni inzibati-siyasi cəhətdən bölünmüş bir hissə nəzərdə tutulur. “Gülüstaniİrəm” əsəri Azərbaycan tarixinə həsr edilməsinə baxmayaraq leksik tərkibinə çoxsaylı coğrafiya
terminləri daxildir. Məsələn: çay, dəhnə, dağ silsiləsi, okyanus (okean), Küreyi-ərz (Yer kürəsi), səhra,
şimal en dairəsi, cənub, dərəcə və s. Əsərdə A.Bakıxanov “dərəcə” terminini sadə və anlaşıqlı tərzdə izah
etməyə çalışmışdır: “Düz xətlə hər bir dərəcənin məsafəsi təqribən 15 coğrafi mil – yeddi rus versti qədər
və ya bir ağac yarımdır. Hər ağac – üç islami mil uzunluqdadır. İslami mil – doxsan altı min barmaq
boydadır. Bir barmaq da orta boylu altı arpa uzunluqdadır (arpaların birinin arxası o birinin qarnına bitişik
surətdə düzülmək şərtilə)”. Əsərdə işlənən verst, mil, ağac, arşın, şah arşını və s. uzunluq vahidləri ilə
yanaşı “sa” və “kil” kimi arxaikləşmiş ağırlıq vahidləri də nəzərə çarpır. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin
məişət leksikasında çəki vahidi kimi “kiloqram” əvəzinə “kilo” sözü işlənir ki, bu da XIX əsrdə işlənən
“kil” sözünün kiçik fonetik dəyişməsidir.
A.Bakıxanovun farsca yazılmış “Kəşfül Qəraib” əsəri Amerikanın kəşfinə həsr olunmuşdur. Əsər
müəllif tərəfindən Yeni Dünyanın kəşfi və onun vəziyyəti haqqında iki məqaləyə bölünüb. Birinci hissəsi
bir qədər bədii xarakterli olsa da ikinci hissədə coğrafiya mütəxxəssisləri üçün qiymətli məlumatlar yer
almışdır. İkinci hissədə Amerika qitəsində yerləşən müxtəlif ölkələrin ərazisi, əhalisi və təbiəti haqqında
qısa məlumatlar verilmişdir. Ədib Amerikanı yer kürəsinin yarım qərbi hissəsi adlandırır. “KəşfülQəraib” əsərində dəniz səyahətləri, onun mədəniyyət, iqtisadiyyat və elmin inkişafındakı əhəmiyyəti
yüksək qiymətləndirilir. Dəniz səyahətlərinin inkişafında kompasın ixtirasının vacibliyi qeyd olunur:
“Dəniz işində ən vacib olan (kompasın) qiblənümanın ixtirasından sonra dənizçilik işində mühüm bir
texniki tərəqqi yarandı”. Əsərdə cəzirə (ada), ekvator xətti, körfəz, çay, dəniz və s. coğrafiya terminləri ilə
yanaşı liman, xərac, əmtəə, əkinçilik, ticarət, mədən və s. terminlər də diqqət çəkir.
A.Bakıxanovun leksikasında ərəb-fars dillərində olan terminlərin çoxluq təşkil etməsinə
baxmayaraq, onun elmi irsi digər elm sahələri ilə yanaşı ədəbi dilimizin terminologiyasının inkişafına da
mühüm təsir göstərmişdir.
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ZƏNGƏZURUN TOPONİMİYASINDA «DƏDƏ QORQUD»UN İZLƏRİ
Rüstəmov Ə.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: Zəngəzur, toponim, etnotoponim, Qazlıq, Dondarlı, Ulaşlı.
Zonanın Azərbaycan mənşəli toponimlər sistemində etnotoponimlər – qəbilə və tayfa adları ilə
bağlı adlar üstünlük təşkil edir. Bu cür adların semantikasının açılması xalqın tarixinə, dilinə, inam və
etiqadlarına aid maraqlı faktlar verir. Bu toponimlər tarixən bu ərazidə sakin olmuş əhalinin etnik
tərkibini öyrənməyə kömək edir.
Qazlıq – Qazyan toponimi. Zəngəzur ərazisinin toponimiyasında türk mənşəli toponimlər
sərasında oğuzlarla bağlı coğrafi adlar üstünlük edir. Bu adlar sırasında xalqımızın ən möhtəşəm abidəsi
olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları ilə bağlı çoxsaylı toponimlərə rast gəlirik. Oğuz tayfaları ilə,
“Kitabi-Dədə Qorqud”la bağlı olan onomastik vahidlərdən biri Zəngəzurun Qubadlı rayonu ərazisində
olan Qazlıq adlı toponimidir. Bu coğrafi ad həmin rayonun Xocahan sovetliyinin tərkibində mövcud olan
və sonralar passiv fonda daxil olan coğrafi adlardandır. Əslində bu cür “lal” toponimlər aşkarlanmalı, üzə
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çıxarılmalı, kimliyi müəyyənləşdirilməlidir. 1933-cü ildə bərpa olunmuş Qubadlı rayonunda qeydə alınan
coğrafi adlardan biri Qazlıq oykonimidir. Çox zaman ya səslənməsi xoşa gəlməyən, mənası aydın
görünməyən coğrafi adlar ya dəyişdirilir, ya da unudularaq yaddan çıxır. Şübhə etmirik ki, Qazlıq
etnonimidir. Ən azı “Kitabi-Dədə Qorqud” personajlarından birinin adıdır. Qeyd edək ki, “Kitabi-Dədə
Qorqud” boylarından birinin adı “Qazlıq qoca oğlu Yegnəyin boyu” adlanır. Bu boyda əsas qəhrəman
Qazlıq qocadır. Bu obraz Dədəm Qorqud qəhrəmanları içərisində mötəbər, titullu qəhrəmanlardan biri
olduğu üçün bu boy birbaşa onun adı ilə bağlıdır. Boyda deyilir: “...Qazlıq Qoca deyilən bir kişi vardır.
Bayandır xanın vəziri idi”. Demək, Qazlıq Qoca İç Oğuz bəylərindəndir. Oğuzlar içərisində nüfuzu vardır
[1, 94] .
Zonanın toponimiyasını tədqiq etdikdə aydın görürük ki, burada “Dədə Qorqud” personajları,
ümumiyyətlə, “Dədə Qorqud” onomastikası ilə əlaqədar çoxsaylı etnotoponimlərə rast gəlirik. Deyə
bilərik ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” qəhrəmanları (personajları) ilə bağlı hər bir coğrafi ad etnotoponimdir.
Zəngəzur bölgəsində Oğuz//quz//qaz//az komponentli xeyli miqdarda etnotoponimlər var. Yenə də
Qubadlı rayonu ərazisində Qazlıq, Ulaşlı, Dondarlı kəndlərinə yaxın ərazidə Hal sovetliyi tərkibində
Qazyan oykonimi də var. Şübhə etmirik ki, Qazlıq-Qazyan-Qazançı toponimlərinin nüvəsində əsas
komponent kimi Qaz//quz-ğuz dayanır. Dastanda onomastik vahid olan Qazlıq sözü üç məqamda
işlənmişdir. Qazlıq (qoca) – dastanda antroponim kimi işlənir. Boyun birinin adı onun adı ilə bağlıdır.
Qazlıq leksik vahid kimi, zoonim kimi dəfələrlə işlənmişdir. Dördüncü boyda: “...Paralanıb Qazlıq
atından yenməyincə
Yenimlə alca qanım silməyincə,
Qol-put olub yer yüzinə düşməyincə,
Yalnız oğul xəbərin almayınca,
Kafər yollarından dönməyin -dedi” [1, 73].
Ana kitabımız “Kitabi-Dədə Qorqud”da Qazlıq sözü oronim kimi çıxış etmişdir. Dastanın bir
boyunda Qazlıq dağının adı çəkilir.
“...Birər ayıda otlarına qarğamagil,
Qazlıq tağının suçu yoqdır.
Arslanla qaplanına qarğamagil,
Qazlıq tağının suçu yoqdır” [1, 39].
Dastanda adı çəkilən Qazlıq türklərin müqəddəs bildiyi, tapındığı, uca bildiyi, ucalıq rəmzi olan
dağdır.
Biz burada oğuz//quz//ğuz adı ilə bağlı bir toponimin – etnotoponimin adını çəkmək istəyirik. Bu,
Zəngəzur ərazisinin Laçın rayonu bölgəsində, Cicimli sovetliyində yerləşən Qaz dərə toponimidir. Bu
toponimin birinci hissəsi olan Qaz(ı) sözü oğuz sözünün nüvəsində dayanan komponentdir. Yəni
Oğuza//quza//qaza mənsub olan dərədir.
Bəzi tədqiqatçılar Qazlıq dağını Qafqaz dağı kimi təqdim edirlər. Mərhum prof.Ə.Dəmirçizadə
Qafqaz sözünün açımını verərkən belə qənaətə gəlir: “...Qafqaz sözü dağ mənasında olan “qaf” sözü ilə
tayfa adı qav//qas sözlərinin “qaslar//qavlar dağı” mənasını verən birləşməsindən başqa bir şey deyildir.
Məhz buna görə də “Kitabi-Dədə Qorqud”da adı çəkilən Qazlıq dağı Qafqaz dağından başqa bir şey
deyildir” [3, 35].
Qazlıq dağı, Qazlıq Qoca, Qazlıq atı birləşmələrində işlənən Qaz sözü Oğuz//qaz//güz etnosunun
birbaşa adı ilə bağlıdır. –lıq şəkilçisi çoxluq, ucalıq, məkan ifadəsini bildirən ünsürdür. Diqqət etsək, hər
üç birləşmə ucalıq, yüksəklik, yüksək, uca anlamındadır. Qazan xan – Qazlıq Qoca antroponim kimi
işləndikdə uca, böyük, baş, birinci olan mənasındadır. Doğrudan da, Qazan xan və Qazlıq
QocaOğuz//qaz//quz elinin mötəbər, uca, nüfuzlu adamları idi. Qazan İç Oğuzun sərkərdəsi, Qazlıq Qoca
isə iç Oğuzun vəziri idi. Sözün lüğəvi mənası ilə personajların cəmiyyətdə (eldə) mövqeyi tam uyğun
gəlir. Qazan xan ucalığın yüksəkliyin xanı idi. Oğuz elinin bütün ağır işləri, iç Oğuzun qorunması,
iqtisadiyyatı elin yaşam tərzi, (bu, Qazan xanın evini yağmalatdırdığı XII boyda daha qabarıq görünür)
hücumları Qazan xanla bağlı idi.
Qazlıq dağı//tağı birləşməsində də yenə biz qaz//qas elementini yüksəklik, ucalıq mənasına aid
olduğunu və “yüksəklik dağı”, “ucalıq dağı” bildirdiyini aydın görürük. Qazlıq atı birləşməsi atın güclü,
bərk qaçan at, uca at, ən yaxşı at, güclü at anlamına uyğun gəlir.
Qaz//qaz//quz//ğuz tərkibindən yaranmış qədim qala adlarına XI əsrin müəllifi, türkologiyanın
babası M.Kaşqarinin “Divani-lüğət-it türk” əsərində rast gəlirik. M.Kaşqarlı məşhur əsərində “Kaz” adını
– Əfrasiyabin qızının adı kimi, Kaz oynu –Kazın (Əfrasiyabın qızının) qurduğu indiki Qəzvin şəhərini,
Qaz suyu//suv dedikdə İla çayına axan iri bir çayı nəzərdə tuturdu [4, 733].
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Mahmud Kaşğariyə görə, Qəzvin//Kazvin şəhərini Əfrasiyabın qızı tikmişdir. Kazvin sözünün əsli
“Kaz oynu”dur. Kazın oynadığı yer, sahədir. Çünki Əfrasiyabın qızı orada yaşayır, orada oynayırmış.
Ona görə də bəzi türklər Qəzvini türk şəhəri sayırdılar [4, 151-152]. Burada da qaz yüksəklik mənasında
işlədilmişdir. Hakim təbəqələr həmişə özlərini qaza – yüksəkliyə, ucalığa, dağa oxşatmağa çalışmışlar.
Gətirilən tarixi toponimlərdən Qazlıq, Qazyan, Qazı dərə, Qazançı, Qazan dağı, Qazan gölü,
Qazangöl dağı, Qazangöl keçidi, Qız qalası (Qır qalası), etnoqrafik materiallardan aydınlaşır ki,
qaz//qas//qız//quz tərkibi ya müstəqil, ya şəkilçi qəbul edilərək, ya da başqa bir sözlə birləşərək erkən orta
əsrlərdən onomastik vahidlərin tərkibində işlənmişdir. Maraqlıdır ki, bu coğrafi obyektlərin adları təkcə
Zəngəzur bölgəsinə aiddir. Yalnız bir bölgənin ərazisində 10-a qədər tərkibində qaz//qas//oğuz elementi
olan coğrafi adlar var ki, bunların da digər bölgələrdə areallığı tədqiq olunsa, sayı qeyd olunanlardan qatqat artıq olar. Bu sadalanan toponimlərin türk, o cümlədən Azərbaycan dilində işlənməsi göstərir ki,
burada azərbaycanlılar-türkdillilər lap qədim vaxtlardan yaşamış və öz dağlarına, çaylarına, qalalarına,
dərələrinə, yerlərinə öz dillərində dünyagörüşləri ilə bağlı adlar qoymuşlar.
Bütün bu deyilənlər bu ərazinin əhalisinin Oğuzların aborigen olduğunu, gəlmə olmadığı fikrini bir
daha təsdiqləyir. Bizcə, həqiqəti görmək istəməyənlərin fikirlərinə bu faktlar tutarlı cavabıdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə bağlı onomastik vahidlərin digər qismini də əlavə etsək, bu
istiqamətdə çox böyük elmi qənaətlərə gəlmək olar. Dədə Qorqud boyları obrazlarının əsas
qəhrəmanlarının toponimiyada (Zəngəzurun toponimiyasında) nə dərəcədə əks olunmasını nəzərdən
keçirək. Qazan xanın adı ilə bağlı Qazançı kəndi, Qazangöl dağı, Qazan göl keçidi Bayandır obrazının
adı ilə başlı Gorus rayonu ərazisində II Bayandur adlı oykonim (Bayandır dastanda xanlar xanı, Oğuz
elinin başçısı idi. Demək, digər Bayandur kəndi də olmuşdur), Oxçu personajının adı ilə bağlı Oxçu kəndi
və Oxçu çayı coğrafi obyektinə, Dondar adlı personajın adıyla bağlı Dondarlı kəndinə, Qazlıq Qoca
obrazının adı ilə Qazlıq kəndinə, Qazan xanın atası Ulaş obrazının adı ilə bağlı (Ulaş oğlu Qazan xan)
Ulaşlı kəndinə, Basat personajının adı ilə Basatsay hidroniminə, Qorqud qəhrəmanı Əkərək//Aqaraq adı
ilə bağlı Həyərək, Akara (q) toponiminə, Qaragünə oğlu Qarabudağın adıyla bağlı Budaqdərə toponiminə
rast gəlirik. O cümlədən, oğuz//quz etnosunun adı ilə bağlı Qız qalası və Qazı dərəsi coğrafi obyektlərinin
adlarını da qeyd edə bilərik. Bu obrazların hər biri tarixi şəxsiyyət olsalar da, onların adları ilə bağlı
toponimlərə antroponim deyil, etnotoponim demək daha doğrudur. Çünki Qorqud qəhrəmanlarının demək
olar ki, hamısı əski zamanlarla səsləşir, onların kökünü V-VII və bir qədər sonrakı dövrlərin tarixində
araşdırmaq gərəkdir.
Bu ərazinin ən qədim toponimik layını məhz oğuz mənşəli coğrafi adlar təşkil edir.
Dondarlı toponimi. Zəngəzur ərazisində (Qubadlı rayonu) mövcud olan türk mənşəli etnotoponimlərdən biri Dondarlı toponimidir. Dondar// Dondarlı toponimi də areal toponimdir. Qeyd edək ki,
Cənubi Azərbaycan ərazisində Dondar toponimi var. Hələ antik müəlliflər Şimali Qafqazda dondar
etnoniminin adını çəkmişlər. Şübhəsiz ki, coğrafi adlarda Dundar// Dondar// Dondarlı//Tundar formasında
olan bu areal toponim dondar etnosunun coğrafi adlarda izidir. Strabon (I əsr), Pliniy (I əsr), Plutarx (II
ər) bu tayfanın Azov dənizi sahillərində, Qafqazın şimal hissəsində yaşadıqlarını qeyd etmişdir. Bu
deyilənlərdən aydın olur ki, Dondar toponimi qədim türkdilli tayfalardan birinin adı ilə bağlıdır.
Dondarlar oğuz xaqanlarının kökündə dayanan tayfalardandır. Azərbaycan xalqının formalaşmasında və
inkişafında bu tayfanın öz rolu var.
Eyni zamanda xalqımızın möhtəşəm abidəsi olan “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanında Dondar
antroponim kimi iştirak edir. Dəli Dondar Qiyan Səlcuqun oğludur. Dastanda “Dəmir qapı Dərbənddəki
dəmir qapını hücumla alan .... Qıyan Səlcik oğlu Dəli Dondaz(r) çaparaq yetişdi.” işlənmişdir [1, 147].
Dastanda Dondaz// Dondar əvəzlənməsi (r>z) türk dilləri üçün məqbuldur. Məs.: görsət >göstər,
dirsək>disrək. Dildə etnonimlərin anrtoponimlərə və buradan da toponimlərə çevrilməsi qanunauyğun
haldır. Dastanda “dəli” sözü igid, qoçaq mənasında işlənmişdir.
Strabonun “Coğrafiya” kitabında da dondarlar döyüşkən, cəngavər kimi təsvir olunmuşdur. Qeyd
edək ki, Zəngəzur ərazisində “Dədə Qorqud” dastanında iştirak edən etnos və antroponimlərlə bağlı
çoxsaylı toponim var. Məs.: Qazançı, Qazan gələn dağ, Oxçu, Ulaşlı, Bayandur, Qanlı, Basat çayı və s.
Q.Qeybullayev qeyd edir ki, dondar etnonimi təkcə Azərbaycan ərazisində deyil, əksər türkdilli
tayfaların yaşadığı ərazilərdə səciyyəvi olmuşdur. Bu tayfa Kiçik Asiyada, Cənubi Sibirdə, Dağıstanda
yaşadığı üçün həmin ərazilərdə öz tarixi izini qoymuşdur. Müəllif antik mənbələrə əsaslanaraq dondar
sözünü “oğul”, “gənc hərbçi” mənasında işləndiyini göstərmişdir [6, 136].
Dondarlı sözündə iki ünsür vardır. Dondar etnosu və -lu şəkilçisi. Dondarlı dondarlara məxsus, aid
olan mənasını ifadə edir.
Dondar areal toponimdir. Tovuzda Dondarlı, Dondar-Quşçu, Dəvəçi rayonunda Dondar-qala,
Qazax rayonunda Dondardağ toponimləri var.
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VAQİF SƏMƏDOĞLU ƏSƏRLƏRİNİN KOMİK DİLİ
Səttarova A.A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Aygun201182@gmail.com
Açar sözlər: komediya, komik dil, xalq danışıq dili, dialekt və şivə, komik kontrast
V.Səmədoğlunun dramaturgiyasında komizmin bədii struktur məsələlərindən danışarkən komik
hərəkətin qurulmasında dil vasitələrindən istifadənin araşdırılması çox vacib məsələlərdəndir. Çünki dram
da elə bir janrdır ki, o, səhnə mizanları üzərində qurulur. Əsərin səhnə strukturunun başlıca elementi isə
dildir. Erik Bentli dram janrı ilə bağlı tədqiqatında yazır: "Bütün ədəbiyyat sözdən yaranır; pyesin
özəlliyi ondadır ki, o, tələffüz olunmalı sözdən yaranır. Düzdür, bütün bədii əsərləri ucadan oxumaq olar,
pyes məhz ona görə yazılır ki, onu ucadan oxusunlar... Yazıdan öyrənilmiş söz və ifadə müəyyən praktiki
xeyirə malik ola bilər, lakin onlar heç vaxt sərbəst danışdığımız dildəki söz və ifadələr qədər bizim
üçün əhəmiyyət kəsb edə bilməz". [1; 67]
E.Bentlinin pyesdə dil faktorunun yeri və əhəmiyyəti məsələsinin canlı şəkildə, həyat faktları ilə
müqayisədə izahı dramaturji əsərlərin tədqiqatında dil məsələrinin araşdırılmasını vacibliyini bir daha
doğrulayır. Onu da qeyd edək ki, dramaturgiyanın ajanrları içərisində, xüsusilə komediyada dil hərəkəti
ifadə etmək funksiyasından hərəkəti qurmaq dərəcəsinə qədər yüksəlir. Məsələn, tragediyada tragik,
dramda dramatik ovqatı biz hadisələrin məzmununa əsasən öyrənib, yaşayırıqsa, komediyada bir söz, bir
ifadə və yaxud kiçik bir dialoq bizə komik ovqat yaşada bilir. Demək, bu janrda söz yalnız məzmunu
ifadə vasitəsi deyil, həm də komik yükü özündə daşıyan bədii detaldır.
Komizm elə bir bədii ifadəetmə üsuludur ki, digər ifadəetmə üsullarından fərqli olaraq o, bədii dil
müstəvisində daha sərbəst hərəkətə malikdir. Yəni ki, komik əsərlərdə ədəbi dil normalarının pozulması,
xalq danışıq tərzindən istifadə daha məqbul və daha tez-tez rast gəlinən haldır. Komediyada müəllif
təhkiyəsinin yoxluğu, dilin personajların nitqi üzərində qurulması, satirik, yumoristik obrazın nitqinin
tipikləşdirilməsi zərurəti dili ədəbi dil normalarının çərçivəsindən uzaqlaşdırıb, xalq danışıq dilinə
yaxınlaşdırır. T.Hacıyev yazır: "...Xalq dilinə, onun canlı danışığına, xalq məişətinə satira dili,
komediyanın ifadə vasitələri daha yaxındır". [2; 62]
V.Səmədoğlunun komediyalarında komizm tez-tez öz hərəkətini xalq danışıq dili üzərində qurur.
Dramaturq personajların dilinə xalq danışıq dilindən elə söz və ifadələri gətirir ki, onlar ədəbi dil variantı
ilə müqayisədə daha komik rəngə malikdir.
Vətənski: Ə, sən öl, sən özünü mən dediyim təkin öldür, millət uğrunda çez, gör bu qağan səni
yerdən həncəri götürtdürür, üçünü, yeddini, qırxını, cümə axşamlarını nə təmtəraqla verer! [3;104] Əgər
bu cümlədə dramaturq "çez" sözü əvəzinə onun ədəbi dil variantı olan "öl" sözünü işlətsəydi, məzmun
dəyişməsə də, sözün ifadə etdiyi komiklik tamamilə yox olacaqdı.
"Bəxt üzüyü" pyesində personajların nitqində işlənmiş dialektizmlər yalnız obraz nitqinin
tipikləşdirilməsi, bədii dilin canlandırılması işini yerinə yetirmir, həm də komik hərəkətin qurulmasında
aktiv bədii detala çevrilir. Əgər Moşu ilə Söylünün nitqi Qazax şivəsində deyil, ədəbi dildə qurulsaydı,
onda bədii gülüş xeyli zəifləyəcəkdi.
Bu komediyada dramaturq komizmin qeyri-ədəbi dil vahidləri üzərində uğurlu hərəkətini Seda ilə
Moşunun dialoqlarında da qurmağa müvəffəq olmuşdur.
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Seda(nazlı-nazlı): Bu motoru yenə kim vurdu? Mənə meşat eləyir! Zanimatsa olmağa qoymur!
Konsertə hazırlaşıram axı!
Moşu: Az, kiri!
Seda: Çto znaçit kiri?
Moşu: Kiri deyirəm dana. Sən orda qapı iti kimi uluyorsan, sabahdan burda ağaclar yaner. Kiri,
özün də eşiyə çıxanda avırlı geyin çıx, adamın səni görəndə gözləri qamaşer. Sürük.
Seda: Qrubiyan! Çuşka! [4; 9]
Moşunun şivədə, Sedanın isə rus dilində danışması komizmin hərəkət xəttini təzadlı müstəviyə
çıxarır. Milliliklə əcnəbiliyin təzadı üzərində qurulmuş bu səhnədə komizm yalnız nitqin məzmununda
deyil, həm də onun ifadə vahidlərində: Qazax şivəsinin dil-ünsür elementlərində və fikrin rusdilli
ifadəsində tapmışdır.
Müxtəlif dil elementlərinin bir mətn daxilində yaratdığı uyğunsuzluğun komik kəsərini
müstəntiqlə Moşunun qarşılaşdığı səhnədə də müşahidə edirik.
Müstəntiq: Vətəndaş! Adınızı deyin! Adınızı!
Moşu (rola girir): Xalq!
Müstəntiq: Necə yəni xalq?
Moşu: Xalq, dana, narod! Na-rod! [4;46]
Burda komik effekti gücləndirən vasitə uyğunsuzluğun üç ayrı dil faktının: ədəbi dil (xalq), dialekt
(dana) və varvarizm (narod) vahidlərinin üzərində qurulmasıdır.
"Yaşıl eynəkli adam-1" əsərinin sonunda qohumların görüşüb bir süfrə başında oturduqları son
səhnədə müəllif əcənəbi dildən komik bədii detal kimi istifadə etmişdir.
Qafar: O bədənsiz əjdaha başları da, bu başlarsız əjdaha bədəni də bizik. Sən,sən, sən, sən, sən və
mən. Çünki qohum-əqrəba bir yerdə olmayanda, bir-birindən uzaq düşəndə, bir-birini tanımayanda dönür
başlardan məhrum edilmiş mənasız, məzmunsuz bir əjdaha bədəninə! Və yaxud öz doğma bədənindən
ayrılmış miskin, əfəl, kimsəsiz, yetim bir əjdaha başına! Tamamilə avara bir məxluq olur!
Qərib: Djanik, perevedi, pojalyusta, çto on qovorit?
Cahangir: On qovorit bez qolova əjdaha net, bez əjdaha narod.
Qərib: A, oçen interesno... [5; 181]
Bu səhnədə Qafarın məzmunlu nitqinin rus dilinə məzmunsuz tərcüməsi ilə yanaşı, Qəribin ona
verdiyi reaksiya, rus və Azərbaycan dili komponentlərinin bir ifadə (bez əjdaha) daxilində birləşməsi də
bədii gülüşün yaradıcısıdır.
V.Səmədoğlunun komizm yaradıcılığında ayrı-ayrı söz və ifadələrə komik rəng verməklə yanaşı,
bu rəngdə yeni söz yaratmaq məqamlarına da rast gəlirik. Komik sözün aktiv planda olduğu “Yumurta”
pyesində dramaturq mövcud sözlərin komik potensialı ilə kifayətlənməmiş, əsərdə komik söz oynunu
qondarma sözlərdə davam etdirmişdir.
Daday: Bu oğlanlar mənim mühafizəçilərimdi. Biri həmişə sağımda olur, o biri solumda.
Şahin: Sağdiş-soldiş kimi?
Daday: Xeyr, sağmüh-solmüh kimi. [6; 250]
və yaxud
Professor: Bu quş adlarını sizə kim qoyub?
Şahin: Mənə rəhmətlik atamla, qeyri-rəhmətlik anam. [6; 238]
Bu misallarda komik söz oyunu qeyr-rəhmətlik və sağmüh-solmüh sözlərinin qondarmaçılığında:
sağ adamın rəhmətə getməmiş adam şəklində təqdimatında və mühafizəçilərin isə sağdiş, soldiş
sözlərinin qəliblərində ifadəsində qurulmuşdur.
Ümumiyyətlə, qondarma söz şəkli V.Səmədoğlunun müstəqillik dövrü komediya yaradıcılığında
əsas komik vasitələrdəndir. Bu üsul onun dramaturgiyasında özünü qondarma onomastik vahidlər
şəklində də göstərir.
“Uca dağ başında” komediyasında Quqqullu müəllim, “Bəxt üzüyü” də Moşu adları personajların
komik xüsusiyyətlərini özlərində ifadə edir. Müəllif “quqqulu” sözünün fonetik şəklindən və leksik
mənasından obrazın başqalarının əlində asanlıqla oyuncağa çevrilən təbiətini vermək üçün istifadə
etmişdir. Yaxud Moşu adı onun şairliyinin qondarmaçılığına parodik ifadədir. Dramaturqun müstəqillik
dövrü dramaturgiyasında satirik-parodik adlara “İntihar”, “Yumurta”, “Yaşıl eynəkli adam-3”, “Mamoy
kişinin yuxuları”da rast gəlirik. “İntihar” komediyasında “xalq qəhrəmanı” Vətənskinin təxəllüsü onun
siyasi karyerizminə,
şair-dramaturqun Şəkər Bədbin imzası isə onun söz-sənət alverinə komik
parodiyadır. Dalila və Samson adları isə dramaturqun onların əxlaq, mənəviyyatına istehzasıdır.
“Yumurta”da Daday, “Mamoy kişinin yuxuları”da Mamoy, Qaraqaytan, Kəlməqarı, Kəllə-Manqoy kimi
şəxs adlarında da komedioqraf personajların komik xarakterini şifrələyib.
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Satirik-parodik adlar V.Səmədoğlu dramaturgiyasinda yalnız şəxs adları formasında deyil.
Dramaturq “Yumurta” və “Yaşıl eynəkli adam-3” komediyalarında siyasi təşkilat, kütləvi informasiya
vasitələrinin adlarını komik oyunun fiqurlarına çevirir. “Yumurta” pyesində “Azərbaycan Deyli
Brokkastin Nyus Aparteyt Şanell” kanalının, “Bakoy İndependent deyli nyus”, “Baku tayms”, “Jitse
baku”, “Yestudey”, “Hacıqabul tayms”, “Turan-interneşyşl”, “Patria o muereti” qəzetlərinin,
“Azərbildinq nonses” televiziya kampaniyası, “Bəd nəzərdən uzaq” verilişinin, “Demokratik Xaos
Partiyası”nın adları əslində heç bir nominativ-tanıtma məqsədini yerinə yetirmir, ancaq komik vasitə
kimi bədii mətnə daxil olurlar.
Cəmiyyəti parçalamaq təhlükəsi qarşısında qoyan siyasi qruplaşmaların mövzu-problemə çıxdığı
“Yaşıl eynəkli adam-3” komediyasında partiya adlarının satirik-parodik şəkli şiddətli gülüş doğurur. Baş
Barmaq Partiyası, Adsız Barmaq Partiyası, Çeçələ Barmaq Partiyası, Şəhadət Barmaq Partiyası, Orta
Barmaq Partiyası adları həm komik, həm də simvolik xarakter daşıyır.
Tamamlanmış bir inforamasiya, aydın məzmun ortaya qoymayan söz də onun komediyalarında
komik fiqur ola bilir. Məsələn, “Yaşıl eynəkli adam-2” pyesində Uşaq obrazının atasına, anasına
söylədiklərinin məzmunu olmadan belə onun “mama xanım!”, “papa bəy!” deyə müraciəti gülüş doğurur.
Dramaturq Uşağın milli təəssübkeşliyi ilə dil vərdişlərinin əcnəbiliyinin kontrasını cəmi bir ifadənin
daxilində məharətlə komik hədəfə çevirə bilmişdir.
Aydındır ki, dram əsəri səhnə üçün yazılır və onun bədii strukturu səhnə imkanlarını nəzərə alaraq
qurulur. Odur ki, bu janrda yazılan əsərlərin, xüsusilə də komediyanın bədiilik gücü bədii-poetik
fiqurların impovizə imkanları ilə ölçülür. “Bəxt üzüyü” komediyasının mətnində Moşunun “xoşbəxtlik”
sözünə qafiyə axtarması ümumi komik ovqatda yaddaqalan və xüsusi təəssürat yaratmır. Ancaq əsərin
kino versiyasında bu detalın komik təəssüratı olduqca güclüdür. Demək, komedioqraf pyesdə rejissor
quruluşunun, aktyor ifasının komik improvizəsinə imkan verən bədii detal qura bilmişdir.
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MİFOLOJİ ANTROPONİMLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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Mifoloji leksikanın öyrənilməsi, dilin müxtəlif prizmalarından tədqiqata cəlb edilməsi bütün
dövrlər üçün aktuallıq kəsb edir. Mifoloji leksikanı tədqiq etməklə hər bir dilçi-alim istənilən yazıçı və ya
şairin poetik dünyasına, söz bazasına doğru-düzgün qiymət verə bilər. Bu konsepsiya özünü daha çox
klassik ədiblərin əsərlərinin tədqiqi zamanı büruzə verir.
Türk xalqlarında eyni zamanda Azərbaycanda qeydə alınan mifoloji antropotonimlərin böyük bir
hissəsi kosmoqonik və təbiət mifləri ilə, yəni ilkin inanclarla əlaqədardır. Bu miflərin əksəriyyəti az
arxaik və etioloji miflərə nisbətən daha çox mərasimi olub kosmosun, xüsusilə, onun bir sistemdə birləşən
hissələrinin mənşəyi haqqında və insanın təbiət haqıqnda ilkin təsəvvürləri barədə məlumat verir. Bu
mifoloji sistemdə kainatın, dünyanın yaranmasının təsviri və şərhi ön planda durur.
Kosmoqonikmiflərin
əsascəhətlərindənbiridə
təbiətlə
insanınsıx
əlaqədə
götürülməsidir.Buradayainsandünya yaradılan elementdən düzəldilir, ya da kainat ilk insan bədənindən
yaradılır. Bu miflərdə xaosun kosmosa çevrilməsi xüsusi ilə aydın şəkildə ifadə olunur. Onlarda bilavasitə
kosmosun strukturu haqqında kosmoloji təsəvvürlər əks olunur. Bu baxımdan türk xalqlarının, o
cümlədən də Azərbaycan xalqının ilkin inanclarla bağlı görüşləri Ana Təbiət, Su anası, Yer anası, Od
Allahı, Günəş və Ay kosmonimləri ilə bağlı bir sıra etiqadlara söykənən mifonimlərlə bağlıdır.
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Azərbaycantaqədimdənodlaryurduolduğundanbu ərazidə yaşayanxalqlarınilkinanclarından, sitayiş
etdiklərifövqəlqüvvələrdənbiridə od // atəşallahı olub. Beləki, əsatirvə miflərdə “Odlar qızı”, “Od allahı”
və s. mifik personajların adlarına rast gəlinir. Bu cür dini-mifik görüşlərin təməli günəşə sitayiş etməklə
başlamış və Günəş də bir zamanlar sitayiş mənbəyi olmuşdur.
Dünya xalqlarının mifologiyasında günəşlə bağlı təsəvvürlərdə onunatlarlaidarə olunan təkərli
arabada kainatın dörd tərəfinigəzib-dolaşmasından, hər şeyə canverməsində ndanışılır.
Təkərinvəarabanınkəşfinin mifik zamana deyil, inkişafın yüksək pilləsinə aid olmasına əsaslanaraq, bəzi
tədqiqatçılar bu cür miflərin qədimliyini şübhə altına alırlar. Lakin bu qənaətə qarşı daha maraqlı
fərziyyə irəli sürənlər tapılır. Günəşin özünün dairə şəklində görünməsi və təsviri təkər mifopoetik
obrazının çox qədim zamanlarda meydana gəlməsi fikrinə dəstək kimi səslənir. Hind miflərində Şimşək
allahı İndra döyüşdə Suryaya (Günəşə) qalib gəlir və Günəş tanrısının arabasının təkərlərindən birini ələ
keçirir. İlk təkər Günəşə məxsus idi. Maraqlıdır ki, Azərbaycan mifik görüşlərində Günəş kainatı arabada
deyil, kəhər atda gəzir (“Kəhər atı min çıx...”) [1, 23].
Kosmoqonikmiflərinstrukturundaəsas yeri Günəş və Ay tutur. Həmin miflərdə Günəş və Ay
mədəni qəhrəmanlar, sevgililər, bacı-qardaş və bəzən də valideyn – övlad kimi təqdim olunur. Burada
əsas məsələ ondan ibarətdir ki, kosmoqonik miflərdə Günəş və Ay, əsasən, müqəddəs, fövqəltəbii
varlıqlar kimi xarakterizə edilir. Qədim insanlar Günəşin yaradıcı və Ayın məftunedici xüsusiyyətlərini,
primitiv də olsa, dərk etmiş və bu dərketməni müəyyən xarakterdə izah etməyə çalışmışlar. Elə indinin
özündə də Günəş türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalqının mifik dünyagörüşünə görə, işıq və
istilik mənbəyi, həyat verən – müqəddəs hesab olunur. Hətta, bəzən xalq arasında kimisə nəyəsə
inandırmaqüçün “o günhaqqı” ifadəsidəişlənir[2, 26-29].
Əsrlərdən bəri ibtidai insan ətraf aləmi kəşf etdikcə, daha çox səmavi cisimlərə mifoloji obraz kimi
baxmış, uzun-uzun dönəmlər ərzində onlara sitayiş etmiş, ilahi varlıq kimi onların önündə səcdə
qılmışdır. Mifoloji obraz və ya mifoloji təsəvvür ibtidai təfəkkürün ətraf aləmə semantik reaksiyasıdır.
Çünki ibtidai insan ətraf aləmi totemik olaraq qəbul edirdi. İzahını bilmədiklərini totemləşdirib ona
mifoloji don geyindirirdi.
Məhz bu səbəbdəndir ki, dilimizdə, folklor nümunələrimizdə göy cisimləri ilə bağlı istənilən sayda
atalar sözləri, alqışlar, qarğışlar, bayatılar və s. mövcuddur. Türk mifologiyasında səma cisimlərindən,
yuxarıda qeyd edildiyi kimi, daha çox Günəş və ondan sonra Ay mifik obraz hesab edilmişdir. Ay daha
çox təmizlik, bakirəlik somvolu kimi çıxış etmişdir. A.Tapdıqov bu məqama toxunaraq doğru olaraq qeyd
edir ki, “Aydan arı, sudan duru” ifadəsi də Ayın türk-Azərbaycan xalqında müqəddəsləşdirildiyini bir
daha əsaslandırır. Günəş və Ayın türk xalqlarında kultlaşdırılğını, müqəddəsləşdirildiyini göstərən digər
bir xüsusiyyət isə şifahi xalq yaradıçılığı ilə yanaşı, həm də yazılı ədəbiyyatımızda bu obrazların geniş
işləklik dairəsinə malik olmalıdır. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatını Günəş və Ayın semantikası əsasında
yaradılan epitetlərsiz təsəvvür etmək olmaz. Bunları deməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, həm şifahi
xalq yaradıcığımızda, həm də yazılı ədəbiyyatımızdakı Günəş və Ay obrazları məhz mifoloji köklərə
malikdir” [3, 27].
Kosmoqonik mifologizmləri bu gün daha çox yer adlarında, yəni toponimlərin timsalında daha
geniş şəkildə müşahidə etmək mümkündür. A.Tapdıqovun məqaləsində bu fikir bir daha təsdiqlənir və
müəllif Günəş və Ayla bağlı mifotoponimlərin Azərbaycan ərazisində sayca çoxluğunu xüsusilə
vurğulayır [3, 28].
Türk dillərinin, demək olar ki, hamısında ana // ene // anne // ava şəklində fərqli semantikalarda
mifologizmlərə rast gəlinir. Bu leksik vahidin çoxsaylı ümumtürk paralelləri vardır: kumık dilində enem
— küpəgirən qarı, tatar dilində ineke, özbək dilində eneqe, türkmən dilində eneke — mifologiyada qida,
qayğı mənbəyi olan ana, ana ayı və s.
Qeyd etdiyimiz obrazların ümumiləşdirilmiş forması olan Umay ilahəsi ümumbəşəri olduğundan
bütün türk xalqlarının mif dünyasında özünə yer ayırmışdır. Umay uşaqları, insanları qoruyan, himayə
edən qadın ilahəsidir.
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MƏMMƏD ASLAN POEZİYASINDA MƏCAZLAR SİSTEMİ
İsgəndərov B.A
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: poeziya, bədii yaradıcılıq, epitet, metafor
Ədəbiyyatda obrazlı düşünərək bədii fikrin və ya hər hansı bir ifadənin müxtəlif məna çalarlarını
üzə çıxarmaq, dəqiqləşdirmək mühüm şərtlərdən hesab edilir. Odur ki, yazıçı və şairlərimiz öz
yaradıcılıqlarında çox vaxt dilimizdə işlənən məcazlardan yetərincə istifadə etmişlər. “Obrazsız incəsənət,
deməli, həm də poeziyada bədii sənət deyil, çünki həyat poeziyaya ancaq obrazlar vasitəsilə daxil olur.
Şeiri şeir edən də məhz dildəki musiqi və obrazdır. Elə bunun üçün də obrazlılıq şeir dilinin ilkin
əlamətidir, dil və ifadə gözəlliyinin əsas şərhidir. Bu. Şeirdə özünü göstərən obrazlı dil vasitələrindn
ibarətdir, başqa sözlə, desək, həmin vasitələr, şeir dilini obrazlı şəklə salır” (3, 28).
Bilindiyi kimi, şeir obrazlı təfəkkürün məhsuludur. Şeirin dilində işlənən obraz sadəcə bər-bəzək
deyil, zərurətdir. Deməli, bədii poetik obrazın yaranmasında yeganə vasitə dil hesab olunur. Yaradılmış
obraz öz növbəsində nitqin fəallığını hərəkətə gətirir. Bu zaman praktik olaraq, obrazlı deyim gözlərimiz
önündə canlanır və şeirin poetik ruhuna yeni nəfəs verir.
“Poetik dildə obraz bər-bəzək deyil, zəruridir. Dil təsvir edir ki, ifadə etsin, bədii nitq isə ifadə edir
ki, təsvir olsun” (3, 29).
Deməli, obrazlı anlayışlar dil ilə birbaşa bağlıdır. İstər peoziya nümunəsi olsun, istərsə də nəsr fərq
etməz. Çünki bu bədii nümunələrdə Azərbaycan dilinin zəngin obrazlar sisteminin yardımı ilə obrazlı
təfəkkürün yadda qalan gözəl örnəklərini yaratmaq mümkündür. Bəzən də elə olur ki, şair və
yazıçılarımız yaradıcılıq prosesində yeni, orijinal məcazlar da yaradırlar. Belə şairlərimizdən biri də
Məmməd Aslandır. Məmməd Aslanın şeir dili olduqca zəngindir. Bu zənginliyi yaradan əsas səbəb isə,
söz sənətkarının tükənməz folklor qaynaqlarından yetərincə bəhrələnməsi ilə bağlıdır.Odur ki, xalq
ədəbiyyatından mayalanan, qurduğu söz “hanasına” çeşidli “ilmələr” vuran Məmməd Aslanın bənzərsiz
poeziya nümunələri hər zaman olduğu kimi, bu gün də müasirdir.Digər şairlərimiz kimi, Məmməd Aslan
da yaradıcılığı boyu dilimizdə mövcud olan məcazlar sistemində bacarıqla bəhrələnərək, özünün yüksək
bədii-emosional təsir gücünə malik olan çoxsaylı əsərlərini yaratmışdır.
Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi mərhələ təşkil edən 60-cı illər poeziyasının görkəmli
nümayəndələri sırasında Məmməd Aslan öz fərdi üslubu, ifadə tərzi, bədii sözə münasibəti baxımından
“yenilikçilər” cərgəsinə qoşula bildi. “Həqiqi, nümunəvi poeziya hadisəsi sayıla bilən lirik əsərlərin dil
mənzərəsi, buradakı məcazi sözlərin poetik siqləti bir daha göstərir ki, xalq poetik təfəkkürünün dərin
qaynaqlarından süzülüb gələn epitet, təşbeh, metafora və digər poetizmlər 1960-cı illər nəslinə mənsub
olan istedadlı şairlərin – Məmməd Araz, Ramiz Rövşən, Ələkbər Salahzadə və Məmməd Aslan... kimi
ədəbi qüvvələrin poetik prosesdə fəal, məhsuldar iştirakı sözə hopdurulmuş obrazlı düşüncənin
kamilliyində mühüm rol oynadı” (3,5).
Bu bir həqiqətdir ki, poeziyanın başlıca keyfiyyəti onun bədii – emosional dilindədir. Tədqiqat
zamanı məlum oldu ki, harada həqiqi istedad varsa, dil gözəlliyi, poetik ifadə qüdrəti, məhz oradadır. Bu
baxımdan Məmməd Aslan poeziyası bəxti gətirmişlərdəndir. Onun şeir dilinin zənginliyi imkan verir ki,
hər misrada hər bənddə istifadə etdiyi poetik vahidlərə məcazların köməkliyi ilə yeni məna çalarları əlavə
etsin. Çünki hər hansı bədii əsəri məcazsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Məsələn:
Dərd dəryadı, Məmməd-ada,
Sular daşar, itər o da
Şikar mənəm bu dünyada
İllər-gürzə!.. Nə deyəsən?! (1, 62)
Bu nümunədə şair məcazın nəinki Azərbaycanda, eləcə də Yaxın Şərq ədəbiyyatında çox işlənən
təşbeh (bənzətmə) adlı növündən böyük məharətlə istifadə etmişdir.
Bu şeir parçasının birinci misrasındakı “Dərd dəryadı, Məmməd-ada” poetik ifadəsi təşbehdir. Şair
burada Dərdi-Dəryaya, Məmmədi isə adaya bənzətmişdir. Bənzədilən tərəflər dərd və Məmməddir,
bənzəyən tərəflər isə dərya və adadır.
Şeirin üçüncü misrasında Məmməd Aslan özünü içində yaşadığımız maddi dünyanın “şikarı” hesab
edir. Əlbəttə, bu yanaşma da şərtidir. Simvolik xarakter daşıyır. Onun ömrünü – gününü əlindən alan illəri
isə ölümün və şərin timsalında gürzəyə bənzədir.
Məlum olduğu kimi, bədii ədəbiyyatda sözün məcazi mənada işlədilməsi mühüm şərtlərdəndir.
Əsərdə istifadə olunan məcaz ona yüksək emosionallıq gətirərərk təsir gücünü yüksəldir.
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Yazıçı və şairlərimiz dilimizdə mövcud olan məcazlardan istifadə etməklə yeni-yeni ifadələr
yaradırlar. Bununla da onlar bədii dilimizin zənginləşməsinə kömək etmiş olurlar.
Məmməd Aslanın şeirlərindəki dil zənginliyi bunu deməyə bizə əsas verir ki, dilə mükəmməl
yiyələnmək şairin sənətkarlıq vəzifəsi və yaradıcılıq borcudur.
Məmməd Aslanın şeirlərində istifadə etdiyi bir çox poetizmlər (məcazlar) özünün spesifik işlənmə
tezliyi ilə fərqlənir. Verilmiş nümunədə şair bədii ifadə vasitəsi kimi mübaliğədən istifadə etmişdir.
Poetik nümunədə oxuyuruq:
Mənim dilim ildırımdan ovxarlı,
Misri qılınc kəsərində bir silah. (1, 37)
“Mənim dilim ildırımdan ovxarlı” söyləyən şair ana dilimizin ildırım tək ovxarlı və heç bir zaman
kəsərdən düşməyən bir dil olduğunu ifadə etmişdir. Bu dil eyni zamanda mənsub olduğu xalqın əlində
onu mübarizəyə səsləyən Misri qılınc timsallı bir silahdır.
Məmməd Aslanın şeirlərində müraciət etdiyi bədii təsvir və ifadə vasitələri olduqca çox çeşidlidir.
Bu fakt onun şeirlərinin dil zənginliyindən xəbər verir. Odur ki, böyük sənətkar istedadının gücü ilə dil
materialını sənət incisinə çevirməyi bacarmışdır.
Yuxarıda verilən şeir nümunəsində müəllif bədii dildə geniş işlənən mübaliğədən istifadə etmişdir.
“Ərəb sözü olan mübaliğə şişirtmək, böyütmək mənasını bildirir. Mübaliğə nəzərdə tutulan fikrin,
ideyanın oxucuya daha qabarıq çatdırılmasına xidmət edir”.
Və yaxud:
Yenə çiçək fəslidi,
Hava gül nəfəslidi.
O dağlar-xan Əslidi,
Məmməd-Yanıq Kərəmdi. (1, 39)
Şair bu şeir parçasında ana yurdun göz oxşayan təbii gözəlliklərini tərənnüm etmişdir. Verilən bədii
örnəkdə dilimizin zəngin söz ehtiyatlarından yaradıcı şəkildə bəhrələnərək, bənzətmənin yaddaqalan
nümunələrini yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Nümunədə verilən şeir parçasının dili aydın və axıcıdır. Bu isə şeirin yüksək poetikliyindən xəbər
verir. Ənənəvi olaraq bu şeir parçasında bənzətmənin diqqət çəkən nümunəsi təqdim olunur. Məsələn,
şair birinci misrada baharın gəlişini bildirir. Ikinci misrada isə könüllərə rahatlıq, ruhlara dinclik gətirən
havasını gülün nəfəsinə bənzədir. Üçüncü misrada şairin iç dünyasından boy alıb gələn səmimi hiss və
duyğularını, dağlara olan sevgi və istəyini xalq arasında əfsanəyə dönən Əsli sevgisinə, özünü isə xan
Kərəmə bənzətmişdir.
Örnək gətirdiyimiz poetik nümunələrdən aydın olur ki, şeirdə müəllifin əsas məqsədi bədiiobrazlılıq yaratmaqdan ibarətdir. Həmçinin dilimizin özünəməxsus gözəlliyi, emosiyası və hərarəti ilə
yoğrulmuş bu məcazlar diqqətdən kənarda qalmayır. Məhz bu poetizmlər öz gözəlliyi, yeni deyim
tərzlərinin orijinallığı ilə diqqəti cəlb edir.
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İSKƏNDƏR PALANIN “BABİLDƏ ÖLÜM, İSTANBULDA EŞQ” ROMANININ
DİL VƏ ÜSLÜB XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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Türklər dünyanın ən qədim və ən böyük xalqlarından biridir. Onlar ümumbəşəri dəyərlərin
formalaşmasında müstəsna rol oynamışdılar. Müasir Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında və ədəbiyyatında
alim və sənətkar imzası ilə tanınan İsgəndər Pala da məhz bu ulu xalqın nümayəndəsidir.
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İskəndər Pala divan ədəbiyyatına xüsusi maraq göstərən bir yazıçıdır. Bildiyimiz kimi divan
ədəbiyyat şərq poeziyasının mühüm bir qoludur,saray ədəbiyyatına aid olan lirik poeziya nümunələridir.
Divan ədəbiyyatı tarixən klassik ədəbiyyat, saray ədəbiyyatı, islam ədəbiyyatı, məhəbbət ədəbiyyatı da
adlandırlılb. İ.Palanın məqsədi divan ədəbiyyatını müasir gənclərə çatdırmaq,onlara sevdirməkdir. O, bu
ədəbiyyatı daha dərindən öyrənib təhlil etməklə onları asan bir dildə, hamının anlayacağı tərzdə oxuculara
çatdırır.
Müasir Türkiyə nəsrində daha çox roman janrına üstünlük verən, bədii yaradıcılıq nümunələri
vasitəsilə tarixin dərin və gizli, həmçinin sirli qatlarına baş vuran İsgəndər Pala tarixi roman yazarı kimi
ədəbi tənqidin diqqətini özünə cəlb etmiş və tənqidlərə məruz qalsa da, çox vaxt oxucuların rəğbətini
qazanmışdır. Yazar bir-birinin ardınca bir çox tarixi dövrləri və görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin həyat və
fəaliyyətini əks etdirən romanlar qələmə almış və bu əsərlərdə keçmişdən günümüzə qədər tarixi
dövrləşdirmələr aparmış, eləcə də Osmanlı dövləti ilə müxtəlif qonşu ölkələrin münasibətlərindən bəhs
etmişdir.
O, “Babildə ölüm, İstanbulda eşq” (2004), “Kitabi-eşq” (2005), “Şah və Sultan” (2010), “Od”
(2011), “Eşqə dair” (2012), “Əfsanə” (2013), “Mehmandar” (2013),“Bülbülün qırx nəğməsi” (2015),
“Qətreyi-matəm” kimi romanların müəllifidir. Bu romanların, demək olar ki, hamısı türk və islam
tarixinin müxtəlif mərhələlərini əks etdirirərək tarixi aspektdə qələmə alınmış, Məhəmməd peyğəmbər,
Eyyub Sultan, Yunus Əmrə, Məhəmməd Füzuli, Sultan Səlim, Şah İsmayıl kimi məşhur tarixi
şəxsiyyətlərin obrazları yaradılan bu əsərlərdə tarixi reallıqlar müəllifin fərdi təxəyyül süzgəcindən
keçirilərək təqdim edilir.
Yazar ilk romanlarından olan “Babildə ölüm, İstanbulda eşq” əsərində də Osmanlı dövlətinin
çiçəklənmə dövründən süqut mərhələsinə qədər olan dövrü əks etdirmiş, bir-birini əvəz edən
hökmdarların bədii surətini yaratmışdır. Eləcə də Osmanlı dövlətinin həm Şərq, həm də Qərb dövlətləri
ilə münasibətləri məsələsinə toxunulmuşdur.
Əslində roman tarixi mövzuda olsa da, süjet xəttində Füzulinin də yer alması başqa bir mövzudan
da xəbər verir. Romanda nakam eşqdən də bəhs edilir və ümumiyyətlə, əsər “Leyli və Məcnun”
üslubunda yazılmışdır. Tarixi xarakter daşısa da, eşqin tərənnümü məsələsi də birinci planda yer alır.
“Leyli və Məcnun” məsnəvisi romanın mərkəzində duran əşya surəti olduğu kimi, Osmanlı-Səfəvi
münasibətlərinə də şahidlik edən bir obrazdır.
“Babildə ölüm, İstanbulda eşq” romann dil üslübuna nəzər yetirəndə yazıçının türk dilini çöx yüksək
səviyyədə bilməsi,dilinin sadə və axıcı olması ilə rastlaşırıq. Romanın ən önəmli xüsusiyyəti zamanı əks
etdirən söz və terminlərdən həddən artıq çox istifadə edilməsidir. Yazıçı tarixi bir roman yazdiğını əsas
gətirərək bu dilə yer vermiş və oxucunu söz xəzinəsini açmaq məcburiyyyəti ilə qarşılaşdırmışdır. Gənc
oxuculardan çoxunun Osmanlı türkcəsinindəki sözləri bilməməsi onları sözlüklərdən istidafə etmək
durumuna salacaqdır ki, bu da onlara, yəni romanı mütaliə edənlərə daha bir fayda vermiş olur.
“Babildə ölüm, İstanbulda eşq” romanını yazarkən İskender Pala demək olar ki, həddən artıq uzun
cümlələrdən aşırı dərəcədə istifadə etmişdir. Daha çox şeirlərdə istifadə olunan bu uzun və geniş cümlələr
romanın nəzm forması almağına belə gətirib çıxarır. Roman fərdiləşdirilmiş cümlələrlə də zəngindir.
Romanda qədim türk sözlərindən çox istifadə olunmuşdur ki, burada da həmin sözlərin uzun tələffüz
qaydalarına xüsusi diqqət göstərərək orijinal forması qorunmuşdur. Romanda istifadə olunan mürəkkəb
cümlələr vasitəsilə yazar mövzunun izahını daha da gücləndirilmiş şəkildə oxucuya çatdıra bilmişdir.
Əsərdə terminlərin də istifadəsinə yol verilmişdir ki,bu da əsasən peşə-sənət adları ilə bağlıdır. Əsasən
dənizçilik, nəqqaşlıq, cildçilik və s. peşə adlarına uyğun terminlərə rast gəlmək olar: “Saat rakkaslarının
baş döndürücü hızını geride bırakıp değirmi şiltelere otu-rarak, eğimli rahleleri üzerine koydukları
sayfalara tasvirler çizen nakkaşların bulunduğu dükkâna girdiğimde yeni evimin burası olduğunu, en
azından birkaç hafta burada kalacağımı anlamıştım. Dükkânın ortasında renk renk boyaların konulduğu
çini fincanlarla dolu yuvarlak bir tezgâh duruyordu. Tezgâhın ortasında tel tarklar, içi kum dolu kâseler,
yarısı suyla dolu bardaklarda ince uçlu fırçalar, mühreler, mıstarlar, maktalar ve keskiler vardı. Tezgâhın
çevresine birbiri ardına yan oturmuş bu temiz yüzlü insanlar, yaptıkları seri tasvirler için günlük hesabıyla
üç ayda bir maaş alıyor ve sipariş üzerine kitap nakışlıyorlardı”(3.s.84)
Romana nəzər saldıqda türk dilini əla şəkildə bilən bir yazarın qərb heyranlığına qarşı çıxa
bilmədiyinin şahidi oluruq. Xüsusilə “&” işarəsindən istifadə edən İskender Pala roman boyunca Leyli və
Məcnunu L&M şəklində ixtisarını vermiş, müasir dövrdədə istifadə olunan “Versiyon, empotan,
kompleks, litürjik, ritüel” kimi qərb sözlərindən istifadə etmişdir.
“Babildə ölüm, İstanbulda eşq” romanında bədii təsvir və ifadə vasitələrindən də geniş istifadə
edilmişdir. Romana daxil olmuş hər hansı bir yeni obrazın oxucuya tanıtmaq üçün təsvirlərdən çox canlı
şıkildə istifadə olunmuşdur. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, əsərin Hürrəm Sultan olan hissəsində
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İskender Pala onu təsvir edərkən öz şəxsi düşüncələrindən bolluca istifadə etmişdir ki, bu da romanda
düşüncə tərzinin yer aldığına işarədir. Bu üslub haqqında Türkiyənin tanınmış alimi Nurullah Çetin
aşağıdakıları qeyd etmişdir: “Zaman zaman da düşünce üslubu görülüyor. Bu edebi sanatlarla, süslü
ifadelerle yüklü ve duygu derinliğine bağlı bir üslup yerine düşüncelerin düz bir biçimde doğrudan
doğruya verildiği üsluptur. Bu tarz yazışta esas olan bazı fikirlerin, bilgilerin deneme, inceleme, araştırma
yazısı havasında aktarılmasıdır. Bilgi ve fikir aktarmak daha önceliklidir. Çoğu zaman hüküm,
tanımlama, çözümleme, karşılaştırma, kesinleme, bildirme adeleri kullanılır.” (2.s.1)
Əsərdə rast gələn ünsürlərdən biri də söz birləşmələrinin ixtisar edilərək verilməsidir ki, bunlara
nümunə olaraq L&M, BC ve BUAM-ı göstərmək olar. Bunların açıq şəkildə adları aşağıdakı kimidir:
Leyli və Məcnun, Babil Cəmiyyəti, Babil Kosmos Tədqiqat Mərkəzi.
Romanda tez-tez sözlərin qarşılıqlarına da (antonim sözlər də demək olar) rast gəlirik:“Doğu ile
Batı, zindan ile nakkaşhane, şiir ile düzyazı, Tutî ile Roksan –Hürrem eserde yer alan karşılaştırmalardan
bazılarıdır.”(1.s.56)
“Babildə ölüm, İstanbulda eşq” romanının qəhrəmanları hər hansısa naməlum hadisələrlə
rastlaşanda yazıçının sual cümlələrindən istifadə etdiyini görüruk. Və qeyd edə bilərik ki, əsərdə yazıçı
mətnlərarası ifadələrdən də yütərincə istifadə edib ki, bunun vasitəsilə də oxucuya bir çox məqamları
çatdıra bilib:“Bu Sebeb-i Nazm-ı Kitabdur ve Bais-i İrtikab-ı Azabdur’, Bu Leyli’ye Anası İtab Ettiğidür
ve Bahar-ı Vasla Hazan Yettiğidür’, ‘Bu Mecnun-ı Biçarenin Kâbe’ye Yüz Urduğudur ve Mü-nacat ile
Sevdasın Artırdığıdır.’ İskender Pala ise bunlara benzeterek şu tür başlıklar kullanmış: ‘Bu, İğneyle Kuyu
Kazdığım ve L&M’’yi Niçin Yazdığımdır’, ‘Bu, Eski Ha-tıraların Canlandığı ve Kalbimin anda Bin Kez
Yandığıdır”(2.s.1)
Bu tarixi romanla tanışç olan oxucu həm bir sıra tarixi şəxsiyyətlərlə, tarixi hadislələ rastlaşır,
həm də unudulan qədim türk sözləri ilə tanış olaraq maraqlı dil üslublarından istifadə edilərək əsərin
yüksək bir səviyyədə yazıldığını görür.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TALENT MANAGEMENT PRACTICE IN HUNGARIAN
AND SLOVAKIAN SMALL AND MEDIUM-SIZED ORGANIZATIONS
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In the last two decades, the issue of talent management has been increasingly discussed. In
today’s society, it has become more and more critical to work with talented workers. Despite the growth
in interest, there seems to be no clear explanation of what talent management is and how organizations
should deal with it or implement it. Due to the demographic, social and economic situation in Europe, the
labor market is already reflecting a lack of high-quality human resources, which inspires recruitment of
high potential, i.e., talented employees. There is no doubt that technology and globalization have changed
our lives, as they have led to increased competition on talent. Thus, the potential growth of organizations
depends on the ability of organizations to ensure that the workers with the right skills.
Literature background
In today‘s complex world economy and fiercely competitive business environment, organizations
are well aware that their survival depends on talent. Modern organizations operating under global
competition and strong pressure on the rapid pace of implementing new technologies need talents more
than ever, meaning employees with high professional competence (VinichenkoandKarácsony, 2019).
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The term talent became a high word in the management of organizations when the consulting firm
McKinsey coined the phrase war for talent to denote how the business world is pervaded by a shortage of
talent and the battle of the firms to attract and retain human capital – their most important asset
(Chambers et al., 1998).
The term talent describes as the employees who are technically and globally literate and agile
operationally which refer as the best employees falling in the top 10%-20% of the member of the
organization according to the value represented as “A” players in the institution (Beechler and
Woodward, 2009).
The talent is the only resource of organizations which may provide the basis for sustainable
competitive advantage, therefore, the organizations should focus on talent and the capabilities derived
from talent (Rabbi et al., 2015).
According to Tansley (2011) a talented individual as a person who gives high performances and shows
high potential.Talented individuals can be furthermore divided into three groups - top talents, talents, and
potential talents.
Classification of talents

Source: Cannon and McGee, 2007.
According to the most cited and practically applicable Renzulli (1978) model, talent consists of the
following components: Above-average abilities, Creativity, Commitment to work.
Morton (2004) believed that talents are those individuals who are capable of making a major
transformation to the function of a company. Goffee and Jones (2007) supported Morton’s definition that
talent is a handful of employees’ knowledge, skills and philosophies, which have the capability to create
unusual values for the organization from the existing resources.
Ready and Conger (2007) defined talent as a group of employees who have above average
knowledge and skill, and are ready to be promoted to executive positions and thus are the best people in
an organization.
Jyoti and Rani (2014) define talent as high performers and high potential employees, who have a
sharp strategic mindset, managerial, communication, and functional skills, experience, commitment and
contribution behavior that results in outstanding performance.
A more comprehensive definition of talent is one given by Michaels et al. (2001) who defined
talent as those people in organizations that possess skills, knowledge, experience, intelligence, good
judgment, right attitude and character, as well as drive and who are always willing to learn and grow.
Talent, therefore, refers to those organizational members who have relevant knowledge and skills, are
self-starters and demonstrate organizational commitment.
Research method
The purpose of the present study is to identify if there are any differences or similarities in talent
management practices in organizations from Hungary and Slovakia. The research is based on a survey
conducted on 123 Hungarian organizations and 110 Slovakian ones where data was collected through a
self-completion questionnaire.
In order to find answers on the study objective the following research questions are defined:
Which are the practices of working with talent management in Hungarian and Slovakian
organizations?
Are there differences or similarities in the main processes of talent management in Hungarian and
Slovakian organizations?
This research was based on data collected from a self-report questionnaire made up of multiple
questions. The questionnaire is divided into 2 sections. The first one, the background information part is
designed in order to collect demographic characteristics, such as gender, age, education, as well as the
440

position of an employee in the organization. The other part includes questions from the scales that were
chosen to measure variables analyzed in the current study, namely talent management.
In Hungary, a total of 200 questionnaires was distributed, and 123 of those were returned
completed, resulting in a response rate of 61.5%. In Slovakia, 150 questionnaires were distributed, and
110 of those were completed and returned, giving a response rate of 73,3%.
In the sample of Hungarian participants was comprised of 65 female (53%) and 58 male (47%),
while 39% of Slovak respondents were male, and 61% were female. The participants’ age ranged from 18
to 67 years, with a mean age of 40.7 years. The younger people were the most involved in the survey,
70% of respondents were younger than 45 in Hungary, compared to 76% in Slovakia. In both examined
countries, more than 55% of the respondents had secondary or higher education levels (Table 1.).
Table 1.Demographic characteristics of respondents
Hungary

Slovakia

gender

Frequency

Percent gender

Frequency

Percent

female

65

52,85

female

43

39,09

male

58

47,15

male

67

60,91

3

2,73

education level
primary school

2

1,63

education level
primary school

secondary school

65

52,85

secondary school

58

52,73

university

56

45,53

university

49

44,55

age

age

18-30

24

19,51

18-30

15

13,64

31-45

62

50,41

31-45

69

62,73

46-60

23

18,70

46-60

17

15,45

61-

14

11,38

61-

9

8,18

Total

123

100

Total

110

100

One of the most important lessons that many leading organizations have learned is that encouraging
and fostering a work environment that is fun and that inspires employees to take joy in their work can
reap enormous benefits. Satisfied employees are loyal employees, and loyal employees can do high
performance. This is one of the keys to success for such industry leaders as Google, Apple,
etc.Respondents answered a large number (Hungary, 74%, Slovakia, 70%) with an excellent work
environment. Only a few percent of respondents, 14% in Hungary and 17% in Slovakia, said that the
work environment is poor in their organization. So there is still what to do for improvement in this area.
Creating a positive, welcoming, uplifting, healthy, and good work environment can be done with the right
measures put into place.
In the case of talents is very important is talent development. Talent development is not just the
name of the employees’ training. It is much broader than training. The talent can be developed through
mentoring, coaching, blogs, articles, books, lectures and leadership models. In the next figure, we can see
how respondents answered the following question: How much are you satisfied with your organization‘s
talent development?
As figure 1.illustrates, respondents were divided on the importance of talent development. Most of
the respondents indicated undecided answers, 43 in Hungary and 33 in Slovakia. Both disagree and agree
responses were balanced, responses ranging from 27 to 30. In my view, this may be due to the fact that
talent is often identified that attributes which are less developmental ones, e.g. creativity, intelligence,
motivation. The respondents know this, and although they consider training important, they somehow
believe less in talent development.
Talent management helps employees feel engaged, skilled, and motivated, allowing them to work
in the direction of the organization’s goals, which in turn, increases satisfaction and organization
performance.Based on the responses received, it can be said that there is a positive correlation between
talent management and organizational performance. More than 50 percent of those surveyed said it is
important to manage talent to improve organizational performance. Without talent, there is no
organizational performance.
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Figure 1. Importance of talent development

Figure 2. Talent management and organizational performance

The talent management plan is closely related to the promotion within the organization. Talent
promotion is one of the most important parts of the talent management process. In my survey, I wanted to
find out how well talent promotion works and what matters the most when it comes to promoting
them.Based on the results I ranked the role of factors in promoting talented employees.
Table 2. Ranking of the factors in talent promotion
Hungary
Slovakia
good relationship with leaders skills, ability
1
skills, ability
good relationship with leaders
2
past successes
shortage of labor
3
shortage of labor
political viewpoint
4
age
age
5
As you can see in table 2., in Hungary, a good relationship with a leader is the most important
factor, followed by skills, ability factor, past successes, shortage of labor and age. In the case of Slovakia,
the skills, the ability is first, followed by a good relationship with the leader, shortage of workforce,
political point of view and finally age. Based on these, it can be concluded that the factors of talent
promotion are different in the organizations of the two countries examined. According to data, Hungarian
organizations tend to operate on the basis of relationships, while Slovakian organizations skills and ability
are the most important factors when it comes to promoting a talent.
Conclusions
Employees who have high value and unique abilities in terms of their skills are considered to be
talented employees for the organization.
After the analysis of the questionnaire, it should be noted that creativity and motivation are among
the components of talent. Slovakian respondents ranked talent components in the following order:
creativity, motivation, self-determination, good problem-solving skills, and curiosity. While, Hungarian
respondents made the following ranking: motivation, good problem-solving skills, creativity, selfdetermination, and curiosity. Thus, the organizations need that talent which has these two components:
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creativity and motivation. We can argue that creativity is the basis of innovation, which in turn, the
engine of progress and the most important factor of competitiveness too.
The research findings suggest that for short-term and long-term success, organizations should
invest in developing and retaining talent. It is clear that in order to stay competitive in economic
globalization then organizations have to build a talent management process. The attractive compensation
with the exciting work, and building strong internal relationships are fundamental to attracting and
motivating internal talent to stay in the organization
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XXI ƏSRİN FARS ŞAİRİ ÖMƏR XƏYYAMIN RUBAİLƏRİNDƏ MEYXANƏ ANLAYIŞI
LİNQVİSTİK TƏHLİLİ
Hasan Özer, Burak Bayındır
Bülent Ecevit Üniversitesi,Türkiyə
Açar sözlər: Ömər Xəyyam, rubai, meyxanə, linqvistik təhlili
Rubai janrında qələmə aldığı mənumələri ilə tanınan Ömər Xəyyam XI əsr fars ədəbiyyatının
əhəmiyyətli simalarından biridir. Astronomiya, cəbr, həndəsə, fizika və tibb kimi sahələrdə əhəmiyyətli
əsərləri olan Xəyyam yazdığı rubailəri ilə ölümsüzləşmişdir.Xəyyamrubailərindətəsəvvüftəsirinəqarşı
şəxsiyyəti və şairliyi təsəvvüf anlamında fərqliaraşdırmalarasəbəb olmuşdur. Ümumiyyətlə,Xəyyam
rubailəri vətəsəvvüf ehtiva edənrubailər bir-birindən ayrı dəyərləndirilir. Xəyyam meyxana anlayışını öz
rubailərində məkanolaraq istifadə etmişdir.Bu araşdırmada Xəyyamın rubailərindəistifadə etdiyi mey,
meyxanə, eyş-işrət, şərab, küpə, saqi, çalğı, cəng, saz, mahnıkimianlayışlardan meyxanəvurğulanacaqdır.
Xəyyam fars ədəbiyyatında rubai üslubunun ən vacib nümayəndələrindən biridir.Rubai,
özünəməxsus vəznlə yazılan, az sözlə çox şey ifadə etmək kimi bir məqsədi olan vəümumilikdə üçüncü
misrası xaricindəkibeytləri bir-biri iləqafiyəli olan dörd misralıq nəzm olara1 tərif edilir. (Çalka, 2015:1).
Xəyyamın anlayışlar içində bir məkan olaraqistifadə etdiyi meyxanəanlayışı və bu anlayışdan yola
çıxaraqmühakimə etdiyi düşüncələr vəçatmaq istədiyi məqsəd əsas götürüləcəkdir. AraşdırmadaAbdullah
Cevdet tərəfindən hazırlanan “Ömer Hayyam Rubaileri”adlıəsərdən istifadə olunmuşdur.
Xəyyam Rubailərində MeyxanəAnlayışı
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MeyxanəXəyyam üçün əyləncə yeri deyildi; İnsanları xəyali mühitdən çıxarıb ona həqiqəti bildirən
və ya həqiqət axtaranları, dünya iddiasından keçmiş qelenderleri bir yeri cem eden bir yer olaraq
hazırlanmışdır..:
Hân tâ be harâbât-i mecâzî nâyî!
Tâ kâr-i kalenderî nesâzî. nâyî!
İn reh reh-i merdân-i serefrâzânest.
Zinhâr derin kûçe be bâzî nâyî’ (Cevdet, 2013:650)
“Aman mecazlar meyhanesine gelme.
Kalenderlerin işini halletmeden gelme.
Üstün insanların yoludur bu yol.
Sakın eğlenmek için bu sokağa gelme.”(Kanar, 2013:650)
Onun sözlərinə görə, heç kim meyxanaya həqiqəti axtarmadan və sual vermədən girə bilməz. Bu
kontekstdə Xəyyamın rubailərində xoşməramlı bir münasibət göstərdiyi görülür. Həyatını keçirdiyi və
özünü həsr etdiyi yer məhz meyxanadır. Xəyyam meyxanaya bağlıdır və həyatını gözəlliklə yaşadığı bir
yer kimi həsr etmişdir:
Mâ cây-i nemâz ber leb-i hom kerdîm.
Hod râ be mey-i la’l ço merdom kerdîm.
Der kûy-i herâbât meger betvan yâft.
An omr ki der sovme’ehâ gom kerdim(Cevdet, 2013:477)
“Biz seccademizi küp kenarına serdik.
Kendimizi la’l renkli şarapla adama benzettik.
Meyhane sokağında buluruz belki ömrümüzü.
O ömrü biz mabetlerde kaybettik.”(Kanar, 2013:477)
Meyxanəməkan formasında
Meyxanə Xəyyamın dünyadan təcrid olunduğu, bütün varlıq aləmindən uzaqlaşdığı, sığındığı və
barışdığı yerdir. Hayyam rubailərində meyxana bəzən konkret bir yer, bəzən isə metaforalar dünyası kimi
anılır. Xəyyamın bir yer kimi gördüyü meyxananın aşağıdakı mənaları var.
Xəyyam'a görə meyxanə insanlara lazımlı mesajlar verən yerdir. O, bu dünyanın nisbi olduğundan
xəbərdardır. Bu yüzden dünyaya aid bir arzu qalmadan yaşanması vacib şeyləri mənalı bir şəkildə
yaşamaq anlayışına malikdir:
Âmed seherî nidâ zi meyhâne-i mâ
Key rind-i herâbâtî-i divâne-i mâ
Berhîz ki por konîm peymâne zi mey
Zan pîş ki por konend peymâne-i mâ (Cevdet, 2013:77)
“Meyhanemizden bir ses geldi seher vakti,
Hey, divane meyhane rindimiz, dedi.
Kalk, dolduralım kadehleri meyle,
Kadehimiz doldurulmadan önce.” (Kanar, 2013:77)
Bu dördlükdə meyxana dünya kimi qəbul edilir, qədəh isə yaşanan ömürdür.Meyxana Xəyyama
ölümü xatırladaraq ona xəbərdarlıq edir və ‘’ayağa qalx, həyatını gözəl şeylərlə doldur’’ söyləyir.
Xəyyam bir məkan olaraq dünyaya bağlı deyildir. Bağlandığı yeganə yer meyxanadır. Meyxanə isə lokal,
müvəqqəti olmayan yaşayış üçün ən yaxşı yerdir:
Âkil be çi ümmid derin şûmserâ
Ber dovlet-i ü nihet dil ez behr-i Hodâ?
Ankes ki merâ nâm herâbâti kerd
Der asl herâbât kocâ boved? Ancâ.(Cevdet, 2013:86)
“Nasıl bağlanır, gönül verir şu uğursuz dünyaya,
Bir kimse aklı başındaysa, Allah aşkına?
Bana harabatî diyenler varya,
Harabat neresi biliyorlar mı? Dünyadır dünya.”(Kanar, 2013:86)
Bu dördlükdə Xəyyam buranın dünyanın nemətlərindən zövq almaq fikrinə uyğun olmayan
xarabalığın olduğunu söyləyir. Dünyanı saray kimi görənlərin və güvənənlərin yanıldığını ifadə edir.
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Özünə xərabət deyərək meyxanədə olmağı xor və dəyərsiz görənlərin dünyanın uğursuzluğunun fərqində
olmadıqlarını deyir.
Ölümü hiss etdirən məkan: Meyxanə
Xəyyam öz rubailərində dünya sevgisini daşıyır, amma ölümdən qaçmaq üçün bir yolun olmadığını
bilir. Xəyyam daim həyatı və insanlığı sual altına alaraq, ölümün bir son olduğunu və ölənə qədər
yaşamalı olduğunu düşünüərək bu rubaidə deyir:
Âmed seherî nidâ zi meyhâne-i mâ
Key rind-i herâbâtî-i divâne-i mâ
Berhîz ki por konîm peymâne zi mey
Zan pîş ki por konend peymâne-i mâ(Cevdet, 2013:77)
“Meyhanemizden bir ses geldi seher vakti,
Hey, divane meyhane rindimiz, dedi.
Kalk, dolduralım kadehleri meyle,
Kadehimiz doldurulmadan önce.”(Kanar, 2013:77)
Hayyam rubailerinde ölümü hatırlatan yer meyhanedir. Güzel yaşamasını ve hayatı dolu
geçirmesini sağlayan yer de meyhanedir. Hayyam, bu dörtlüğünde ömrü kadehe benzetir ve kadehi
olabildiğince güzel olanla doldurmak ister.Xəyyam rubailərində ölümü xatırladan yer meyxanadır. Həm
də ona gözəl yaşamağa və həyatı dolu keçirməyə imkan verən yer meyxanadır. Xəyyam həyatı bu
dördlükdə həyatı bir qədəhə bənzədir və mümkün qədər ən gözəl olanla doldurmaq istəyir.
Bâ mâ direm-i kalb nemîgîred coft
Cârub-i tarabhâne-i mâ pâk beroft
Pirî zi harâbât burun âmed u goft:
Mey hor ki be omrhât mîbâyed hoft (Cevdet, 2013:119)
“Sahte para geçmez bizde,
Neşe yurdunu iyi süpürmek gerek bize.
Bir pîr geldi meyhaneden, dedi:
Asırlarca uyuyacaksın; bak içmeye.”(Kanar, 2013:119)
Ölüm ümidsizlik qarşısında heç bir şey edə bilmədiyini bilən Xəyyam, əsrlər boyu yatacağını
bilirdi və meyxanada sevinc və xoşbəxtlik tapmağa qərar verdi.
Meyhane ve Medresenin Mekân olarak Karşılaştırılması
Meyhane, sembol ve mecazlarla örülü bir âlem tasavvuruna sahip olan mekândır. Medrese ehline
göre ise meyhane; hakikati yozlaştıran, dini kendilerine uydurmak için mecaz ve sembolleri kullanan
kimselerle doludur. Bu bağlamda meyhane ve medrese sürekli birbirine karşıdırlar, bu karşılık bu iki
mekânda rint ve zahit tipini doğurmuştur. Meyxanə simvollar və metaforalarla qurulmuş bir dünya
təsəvvürünə sahib bir yerdir. Mədrəsə əhlinə görə meyxanə dinləri özlərinə uyğunlaşdırmaq üçün
metafora və simvollardan istifadə edərək həqiqəti pozan insanlarla doludur. Bu çərçivədə meyxanalar və
mədrəsələr daim bir-birilərinə qarşı çıxırlar ki, bu da öz növbəsində xoşməramlı və zahid tipinin
yaranmasına səbəb olmuşdur.
Nâzem be harâbat ki ehleş ehlest,
Çon nîk nazar konî, bedeş hem sehlest.
Yek ehl-i dil ez medrese nâyed bîrûn,
Vîrân şeved in harâbe dâru’l-cehlest. (Cevdet, 2013:203)
“Meyhaneyle iftihar ederim. Müdavimi adam gibi adamdır.
İyi bakarsan, kötüsü de affedilir niteliktedir.
Şu medreseden bir gönül ehli çıkmadı.
Yıkılsın bu harabe! Cehalet yuvasıdır.” (Kanar, 2013:203)
Bu dördlükdə Xəyyam meyxana müdaviminin həqiqətən əsl insan və xoşniyyətli əhali
kimiyetişdiklərini bildirir. Meyxanə əhliezoterik həqiqət axtarır. Ancaq asketiklər görünənini olduğu kimi
qəbul edir və xoşniyyətli olmaqdan uzaqlaşır. Xəyyam iddia edir ki, orada cahil insanlar yetişir. Xəyyam
mədrəsəni meyxanəəhlinin münasibətinə görə sərt şəkildə tənqid edir.
Peyveste harâbât zi rindân hoş bâd.
Der dâmen-i zohd-i zâhidan âteş bâd.
An delk-i do sad pâre vo an sûf-i kebûd
Oftâde be zâr-i pây-i dordîkeş bâd.(Cevdet, 2013:278)
“Meyhane rindlerle dolsun taşsın.
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Zahidlerin zühd eteğine ateş düşsün.
İki yüz parçalı hırka ile mavi yün
Tortulu şarap içenlerin ayakları altında kalsın.”(Kanar, 2013:278)
Xəyyam meyxananın xərabət əhli ilə dolu olduğuna görə xoşbəxtdir. Onun dediyinə görə meyxana
insanlarasahib çıxan və qucaq açan bir məkandır. Bu görüşü görən zahidin ağsaqqalları Xəyyam üçün
məzə və nəşə obyekti olur. Formaya önəm verən zahidin geyindiyi geyimlər xərabət əhlinin ayaqlarının
altına yaraşan cinsdəndir.
Başqa bir dördlükdə, zahidin hiyləgər olduğunu, meyxanə müdavimini ələ saldığı və onları niyəələ
saldığını bilmədiyini ifadə edib çevirdiyi təsbehin belə hiylə olduğunu ifadə edir:
Tâ çend melâmet konî ey zâhid-i hâm?
Ma rind-i herâbâtî yo mestîm modâm,
To der gam-i tesbîh o riyâ vo telbîs
Mâ bâ mey o ma’şûka modâmîm be kâm.(Cevdet, 2013:451)
“Ham zahid! Ne zamana kadar bu kınama?
Meyhane rindiyiz, sarhoşuz daima.
Gam çekiyorsun, tespihinde var hile hurda.
Mey ile sevgiliyleyiz biz muradımızda.”(Kanar, 2013:451)
Şair yenə meyxanə müdavimlərinin yetkinlik yaşına çatmış insanlar olduğunu ifadə edir və
mədrəsədə isəavam insanların olduğunu iddia edir.
Dil fark nemîkoned hemî dâne zî dâm.
Re’yeş be mescidest o re’yeş be câm.
Bâ inheme mâ vo mey o ma’şûk modâm,
Der meykede pohte bih ki der sovme’e hâm. (Cevdet, 2013:500)
“Gönül fark etmiyor yem ile tuzağı.
Mescittedir bir aklı, kadehtedir bir aklı.
İşte biz varız, mey ile maşuk var,
Meyhanede pişmişi, mescitte hamı.”(Kanar, 2013:500)
Bağlanılan məkan olaraqmeyxanə
Xəyyam ölümdən sonra həyata inanmır, yaşadığı zaman və dünyayabağlıdır. Səmimi olaraq tərk
etmək istəmədiyi dünyayadaxilən bağlıdır. Həyatını gözəlləşdirən yeganə yer meyxanadır və meyxanaya
bağlı qalmaq istəyir:
Ger yâr-ı menîd terk-i tâmât konîd.
Gamhâ-yi merâ be mey mokâfât konîd.
Çon hâk şevem, hâk-i merâ hişt zenîd.
Der rahne-i divâr-i harâbât konîd.(Cevdet, 2013:333)
“Dostumsanız, lafları bırakın.
Gamlarımı mey ile karşılayın.
Ölünce, toprağımdan kerpiç kesin.
Meyhane duvarının gediğine tıkayın.”(Kanar, 2013:333)
Hayyam, ölümden sonra yok olunacağı ve dünyaya bir daha gelinemeyeceği inancındadır. Bu
dörtlükteki ifadeleriyle düşüncelerini bir adım öteye taşıyarak ölümünden sonra bedeninin bir parçasının
toprak kerpiç aracılığıyla bağını koparmak istemediği meyhanede kalmasını diler.
Diğer bir dörtlükte ise ölümden sonra dirilmeye inanmayan Hayyam, onu mahşer günü bulmak
isteyenlere meyhanenin kapısındaki toprakta olduğunu ifade eder
Xəyyam ölümdən sonra məhv olacağına və dünyaya bir daha gəlməyəcəyinə inanır. Bu
dördlükdəki ifadələri ilə düşüncələrini bir addım irəli aparır və ölümündən sonra bədəninin bir hissəsinin
çiy kərpiclə əlaqəni pozmaq istəmədiyi meyxanada qalmasını arzulayır.
Digər bir dördlükdə isə ölümdən sonra diriləcəyinə inanmayan Xəyyam Qiyamət günü onu tapmaq
istəyənlərə meyxananın qapısındakı torpaqda olduğunu bildirir.:
Çon fovt şevem, be bâde şûyîd merâ
Telkîn zi şerâb o câm gûyîd merâ
Hâhîd be rûz-i heşr yâbîd merâ
Ez hâk-i der-i meykede cû’îd merâ(Cevdet, 2013:83)
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“Ölünce bâdeyle yıkayın beni.
Saf şarapla telkin edin beni.
Bulmak isterseniz mahşer günü beni.
Meyhane kapısının toprağında arayın beni.”(Kanar, 2013:83)
Beləliklə, XI əsrfars ədəbiyyatının önəmli simalarından birisi olan Ömər Xəyyam yazdığı
astronomiy, cəbr, həndəsə, fizika və tibbsahsindəkiəsərlərindən əlavə rubailəri ilə şöhrət qazanmışdır.
Fəlsəfimənzumələri ilə tanınan şairin rubailərindəolanməfhumlar onun düşüncə sisteminin aynasıkimidir.
Bu anlayışlarXəyyamın yaşamından və fəlsəfi düşüncə sistemindənbəhrələnərəkmeydana gəlmiş
nümunələrdir.
Hayyam rubaileri günümüze kadar birçok çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmalar arasında
Hayyam rubailerinin Türk edebiyatına yansımaları, Osmanlı dönemi yazarlarına olan etkileri ve
genellikle Hayyam tercümeleri dikkat çekmektedir.Bu çalışmada Hayyam’ın rubailerinde sıklıkla
kullandığı mey, meyhâne, ıyş, nûş, şarap, küp, sâkî, çalgı, çeng, saz, şarkı gibi kavramlar arasından
meyhane kavramına özel bir dikkat geliştirilmeye çalışılmıştır.
Xəyyam rubailəri bu günə qədər bir çox araşdırmanın mövzusu olmuşdur. Bu tədqiqatlar arasında
Xəyyam rubailərinin türk ədəbiyyatında inikası, Osmanlı yazıcılarına olan təsirləri və ümumilikdə
Xəyyam tərcümələri diqqət cəlb edir. Bu araşdırmada, Xəyyamın rubailərində tez-tez istifadə etdiyi mey,
meyxanə, eyş-işrət, şərab, küpə, saqi, çalğı, çəngi, saz və mahnı kimi anlayışlar arasında meyxana
anlayışına xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Araşdırmada istifadə olunan Abdullah CevdetinÖmer Hayyam Rubaileri adlı əsərindən əyyama
aid 575 rubai içindən meyxanəməfhumuolan 12 adet rubai seçilmiş, bu rubailər təhlil edilmişdir. Ömər
Xəyyamın rubailəri vasitəsiləoxuculara meyxanəanlayışı üzərindən bir düşüncədünyası yaratdığı görünür.
Xəyyamın düşüncəsini inkişaf etdirdiyi həyatınınəyləncəsini, kədərini, arzusunureallaşdırdığıməkan
meyxanədir. Bura şair üçün o qədər önəmlidir ki,öləndən sonra belə meyxanəyə yaxın bir yer axtarır. Bu
araşdırmada Xəyyamın meyxanə-mədrəsə məfhumlarının qarşılaşdırdığı rübailər xüsusi olaraq diqqəti
cəlb edir. Xəyyam həyatının və fəlsəfəsinin mərkəzinəqoyduğu meyxanədəxoşəxtdir. Bu düşüncə tərzini
özünə olduğu kimi oxucularına da tövsiyə edir.
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NƏSİMİ YARADICILIĞINDA DİDAKTİK MƏSƏLƏLƏR
Quluyeva Ş.İ.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: İ.Nəsimi, klassik poeziya, qəzəl, didaktika, insan konsepsiyası
Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi tamam
olacaq. Bu milli-mədəni tədbiri daha təmtəraqlı keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev 2018-ci ildə xüsusi sərəncam imzalamış və 2019-cu ili “Nəsimi ili” kimi qeyd olunmasını
tövsiyə etmişdir. Bu münasibətlə ali və orta məktəblərdə geniş tədbirlər planı hazırlanmış tələbə və
müəllimlərin yaradıcılıq işlərinin bir istiqaməti də bu sahəyə yönəldilmişdir. Respublikamızda, eləcə də
türk dövlətlərində şairə bəslənən ehtiram qabaqcıl bəşəri mədəniyyətə, mütərəqqi dünya poeziyasına,
insanı köləlik və əsarətdən qurtarmağa səsləyən, ən gözəl ideyalara həyat eşqinə, dostluğa,
vətənpərvərliyə, humanizmə və sədaqətə bəslənən ehtiramdır.
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Nəsimi Azərbaycan poeziyasının inkişafında anadilli poeziyaya güc və qüvvət verərək ərəb və fars
poeziyasının doğma ədəbiyyatımıza təsirini azaltmışdır. O, Azərbaycan-türk şairinin türkləşməsi
mövqeyində dayanmışdır. Hətta onun elə qəzəlləri vardır ki, orada bir neçə ərəb və fars mənşəli sözlərin
işlənməsini müşahidə edirik. Nəsiminin insan konsepsiyasının zirvəsində kamil şəxsiyyət problemi
dayanır. Ona görə də onun poeziyasında humanizm çox geniş və ətraflı şəkildə əks olunur. O qəzəllərində
insanın uca mövqeyinə xüsusi diqqət yetirmiş, onun həyatdakı mövqeyi, özünü və ətraf mühiti dərk
etməsi, ictimai- siyasi zaman ilə əlaqəsi və digər məsələləri önə çəkir, dünyada insandan gözəl yaradıcı
bir şeyin olmadığını deyir. O, insanları mütilik, əsarət və zülmə tabe olmağa cağıran dini ideologiyaya
qarşı çıxır:
Şənlikçün yaranmış dünya, bunu bil
O, zillət, fəlakət ocağı deyil!
Hələ qəm çəkilməz xəzəl gəlməmiş
Özünü zillətdə tutmaq nə gərək?
İl boyu qəm, kədər udmaq nə gərək
Gəl otur, ömürdən bu gün kam alaq,
Dünəni, sabahı xatırlamayaq [2,s.159].
Onun istər didaktik, istərsə də məhəbbət tərənnüm edən lirik şeirləri, təbiət təsvirinə və dövrün
ictimai-siyasi hadisələrinə həsr olunmuş, fəlsəfi qəzəlləri oxucuların estetik zövqünü oxşayır, onları azad
və gözəl həyata səsləyir. Amma onun şeirlərində sufilikdən gələn simvollar-hərf və rəqəmlərin
simvolikası geniş yer tutur. Onun dünyəvi şeirlərində məhəbbət və gözəllik, əxlaq və didaktika ictimaisiyasi məzmunlu fəlsəfi şeirlər və peyzaj lirikası əsas mövzular sırasındadır. Nəsimidə həyata, ictimai
mühitə tənqidi münasibət getdikcə qüvvətlənmiş haqsızlığın, ictimai bərabərsizliyin, xəyanət və
riyakarlığın, təqib və qəsdlərin hökm sürdüyü bir feodal dünyasında cəmiyyətin nöqsanlarını deməkdən
çəkinməmişdir. O, nadanlığı, cahilliyi böyük bəla sayan cəmiyyətdə doğru danışmayan saxta qəlbli
insanların çox olmasından, bəzən də güvənlilik və vəfalı insanların az olmasından şikayətlənir:
Qanı həqqi bilən bir gerçək ər kim,
Ola doğru anın dilində köftar?
Qanı dövranda bir qəlbi dəğəlsiz,
Qanı aləmdə bir aricə dinar?
Qam əhdində bir sabitqədəm kim,
Qoyam adın anın doğru,vəfadar?
Qanı dünyada, yarəb, şol əmin kim,
Kim, anda gizlənə min dürlü əsrar? [1,s.177-178].
Göründüyü kimi, şair zəmanəsindəki riyakarlıq və vəfasızlıqdan, özünü yaxın dost kimi göstərən, lakin
vəfalı dostun olmadığını incə mətləblərlə oxucuya çatdırır. Nəsiminin elə qəzəlləri də var ki, orada
başdan –ayağa etik məsələlər önə çəkilir. Səadətə qovuşan insanlar üç nəsnəni təbii, gözəl xasiyyəti,
mehriban, mərhəmətli və səxavətli olmağı təlqin edir.
Əya, mömin, gər istəsən səadət,
Özünə peşə qıl daim se adət.
Əvvəl təbi-lətifü xülqi-niku.
İkinci həm kərəm, cudü səxavət.
Üçüncü, olma hərgiz bivüzu sən,
Yeri, həq buyruğun tut, qıl ibadət [3, s.20].
Bütün zamanlarda mövcud olmuş bədxahlar, ikiüzlülük, paxıllıq və s. mənfi əxlaqi sifətlər bu
qəzəldə tənqid edilir. Bəzi əxlaqi keyfiyyətlər isə təbliğ olunur.
Xoşa ol mömini-pakü müvəhhid.
Ki, ola anda həm bu üç xəsalət.
Həyadır birisi, biri ədəbdür,
Biri dəxi, nədir: xövfi-diyamət [3, s.20].
Şair bu misralarda haq buyruğuna qulaq asan insanlar üçün həya və ədəbin əsas olduğunu deyir;
həm də insanlara qiyamət günündən qorxmağı təbliğ edir. Qəzəlin başqa misrasında insanın könlünü xoş
eyləyən daha üç nəsnəni göstərir:
Dəxi üç nəsnə könlü rövşən eylər,
Həqiqət bil sən əz ruyi-iradət.
Biri müshəf, biri axar su derlər.
Bu iki nəsnəyə baxsan kifayət.
Üçüncüsü süni- həqdı, hüsni-ziba.
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Təsərrüfsüz təfərrüc qıl fərağət [3, s.20].
Qəzəlin başqa bir bəndində yenə də pis qonşu, bədxasiyyət yoldaş və pis arvadı insanı məyus edən,
dərdə salan nəsnələrdən sayılır.
Dəxi könlü edər üç nəsnə qəmgin,
Qulaq ur kim, edəm sana hekayət,
Yaman qonşu, yaman yoldaşi-bədxu,
Yaman övrət, siyasətdir, siyasət [3, s.20].
Şeirin başqa bir misrasında şair yenə də canında (xasiyyətində) üç nəsnə (öyünmək-eqoizm, qiybət,
kin və paxıllıq) olan insanların cənnəti görməyəcəklərini deyir:
Yəqin cənnət üzün görməz bir adəm
Ki, var canında anın üç əlamət.
Biri kəzzablıq, birisi qeybət,
Biri olmaq dəxil, əhli-ədavət [3, s.20].
Şair bu misralarda haq buyruğuna qulaq asan insanları təmiz, pak mömin sayaraq onlarda həya,
ədəb və qiyamət günündən qorxmaq hislərini aşılayır.
Dəxi üç nəsnə könlü rövşən eylər,
Həqiqət bil, sən əz ruyi-iradət,
Biri müshəf, biri axar su derlər,
Bu iki nəsnəyə baxsan kifayət
Üçüncü süni-həqdı, hüsni-ziba [3, s.20].
Qəzəlin axırında şair insan xarakterində daha üç nəsnə (böhtan, qərəzkarlıq və pis zarafat) olan
insanları xəstə adlandırır.
Gəlir üç nəsnədən azarı-mərdüm,
Var, etmə özünə anı sənaət,
Bir bohtan, biri kəcgəngəl etmək,
Biri küstaq olub, qılmaq zərafət [3, s.21].
Digər şeirlərində də Nəsimi özünə müraciət edərək cahil, avam və bacarıqsız insanlarla daha
ehtiyatla davranmağı təbliğ edir.
Ey Nəsimi, satmagil sən cahilə dürri-Ədən,
Cahilü nadan nə bilsin qiyməti-dürdanəni [1, s.73].
Başqa bir şeirində də həmin fikrin üzərində qalır.
Ey Nəsimi, incuyi dürri bilən sərrafə sat,
Cövhəri nadana satma lölöi-şəhvarini [1, s.79].
Doğrudan da, Nəsimi yaradıcılığı sonsuz bir ümmana bənzəyir. Biz bu gün o ümmanın bir zərrəsinə
toxunduq. Nə qədər ki, bəşər tarixi mövcuddur Nəsimi yaradıcılığı da sevilərək yaşayacaqdır.
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XV əsr Azərbaycan klassik ədəbiyyatının inkişafında, eyni zanmanda ümumxalq dili əsasında
formalaşan ana dilimizin geniş vüsət aldığı bir dövrdə yazıb-yaradan şairlər içərisində Nemətullah
Kişvərinin özünəməxsus yeri var. H.Araslının təbirincə desək, ”böyük Azərbaycan şairi Nəsimidən sonra
Azərbaycan dilində belə gözəl, aydın və maraqlı əsərlər yaradan Kişvəri XV Azərbaycan şerinin qüvvətli
nümayəndələrindən biridir” (2, 13). Həm sənətkarlığı, həm də istedadı ilə daha çox diqqəti cəlb edən
449

Kişvəri Azərbaycan-türk ədəbi dilinin bütün incəliklərinə dərindən bələd olmuş və lirik qəzəllərində
forma rəngarəngliyini yüksək ustalıqla tərənnüm edərək, bədii ifadə vasitələrindən zəngin istifadə
etmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, Kişvəri Azərbaycan və Fars dillərində “Divan” yaradaraq sərbəst
yaradıcılıq yolu keçmişdir. Onun şeirləri dini-təriqət təsirindən uzaq, dünyəvi məzmunlu, real həyat, sevgi
motivləri ilə zəngin bir ədəbi yol keçmişdir. Dil və ədəbiyyat tariximiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən
Kişvəri “Divan”ı klassik şeir dilinə söykənərək xalq dilinə, ona məxsus təbiliyə, şirinliyə bağlı olmuş,
canlı danışıq dili ilə klassik poeziya arasında bir körpü yaratmışdır.
XVəsrin yadigarı olan Kişvəri ədəbi irsinin öyrənilməsi müxtəlif zamanlarda dilçi, ədəbiyyatşünas
alimlərin diqqətini cəlb etmişdir. Ilk dəfə 1946-cı ildə Həmid Araslı Kişvərinin AMEA Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan Azərbaycan dilində əlyazma divanı haqqında məlumat
vermişdir. Həmin əlyazma əsasında tədqiqatını quran alim şairin bədii yaradıcılığını təhlil edərkən onun
ədəbi dilimizin inkişafındakı rolunu da xüsusilə vurğulanmışdır. Dilçi alim Roza Eyvazova 1983-cü ildə
“Kişvəri divanının dili(morfoloji xüsusiyyətləri)” adlı əsərində şairin dilini müxtəlif aspektlərdən
tədqiqata cəlb edərək, tarixi-müqayisəli planda həm oğuz qrupuna, həm də qıpçak-karluk qrupuna xas
xüsusiyyətlərin aşkarlanmasında bu mənbənin əhəmiyyətini xüsusi vurğulamışdır. Kişvəri divanı ilk dəfə
1984-cü ildə Cahangir Qəhrəmanovun tərtibatı və ön sözü ilə çap edilmişdir. Ön sözdə Kişvəri divanının
Bakı nüsxəsindən başqa aşkar edilən iki əlyazma nüsxəsi barədə də məlumat verilir. Onlardan biri
Səmərqənd Elmi-Tədqiqat İnstitutunun kitabxanasında, digəri isə Daşkənddə - Əbu Reyhan Biruni adına
Şərqşünaslıq İnstitutunda saxlanılır. Səmərqənd nüsxəsinin Bakı nüsxəsindən köçürüldüyü məlum
olmuşdur(3, 4).
Son illərdə Kişvərinin Azərbaycan dilində yeni bir əlyazma nüsxəsi meydana çıxmışdır.
Almaniyada yaşayan həmvətənimiz Məhəmmədəli Hüseyninin taparaq çap etdirdiyi bu nüsxəsi böyük
elmi marağa səbəb olmuşdur. M.Hüseyni Kişvəri divanının surətini Tehranın Parlament kitabxanasından
əldə etmiş, elmi təsvirini vermişdir. 2010-cu ildə divanın faksimilesi və mətnin müasir əlifbaya
transfoneliterasiyası verilmiş, geniş və maraqlı ön sözlə çap olunmuşdur. Təəssüf ki, fars və Azərbaycan
türkcəsində şeirlərdən ibarət olan bu divanın vərəqlərinin çox hissəsi tökülmüş, az bir hissəsi qalmışdır.
Yeni nüsxədəki yazılan 24 bütöv və 2 yarımçıq qəzələ digər nüsxələrdə rast gəlinmir . Bu nüsxənin digər
nüsxələrdən fərqləndirən ən başlıca səbəb ondadır ki, yeni aşkarlanan nüsxə şairin öz dəsti-xətti ilə
yazılmışdır. Bu haqda Məşhur İran alimi Mehdi Bəyani yazmışdır: “Məndə Sədi “Bustan”ının bir
əlyazma nüsxəsi var ki, onun sonu bu sözlərlə tamamlanıb: “Kətəbə ələbd əlzəif Kişvəri 896 m[təmam]”.
Nüsxəni həmin “Bustan” əlyazması ilə tutuşdurduqda heç bir tərəddüdə yol vermədən bu divanın şairin
(Kişvərinin – M.H.) öz əli ilə yazıldığını deyə bilərik. Əmir Əlişir Nəvai “Məcalisün-nəfais”ində
Kişvərinin nəstəliq xətti ilə yazan xoşnəvis şairlərdən olduğunu bildirir. Əlbəttə, bu nəstəliq xətti 9-cu
əsrin (miladi XV) xoş xətlərindən hesab olunur” (2,6).
Türkcə divanın avtoqraf nüsxəsində tutarlı faktlarla çıxış edən M.Hüseyni müxtəlif mənbələri
nəzərdən keçirdikdən sonra bu fikirdə olduğunu bildirmişdir ki, Kişvəri bir sıra tədqiqatçıların göstərdiyi
kimi, Dilməqandan deyil, Qəzvindən olmuşdur. Divanındakı şeirləri təhlil etdikdən sonra o, bu qənaətə
gəlmişdir ki, şair Sultan Yəqubun hakimiyyətinin son illərində, 1490-cü ilə qədər onun sarayında, sonra
isə ömrünün son dövrlərində Şah İsmayıl Xətainin sarayında yaşamışdır (2, 11-12).
Yuxarıdakı qeydlərdən, həm də şairin bizə gəlib çatan şeirlərindən məlumdur ki, Kişvəri müəyyən
dövrlərdə Ağqoyunlu hökümdarı Sultan Yaqubun sarayında yaşayıb-yaratmışdır. Hətta şeirlərində birində
şair Sultan Yaquba müraciət edərək, ona yaxın olmaq istəyini, zəmanənin ona lazımi qiymət
verilməməsindən yaranan gileyini əks etdirir:
Qələndər Kişvəridir bir süxəndan,
Süxənguyadur üştə kuyi-meydan,
Anun hər beytidür bir dürri-qəltan,
Qulağ asmaz ona Yəqubi-Sultan,
Məni bu qayğu öldürdü, mədəd hay! (3, 133)
Yaxud, başqa bir şerində şair öz səadətini, xoşbəxtliyini Sultan Yaqub sarayında axtarır və
müəyyən dövrlərdə həmin sarayda yaşayaraq həyatını, gözəl illərini təsvir edir:
Talei-bərgəştə bir dəxi qılaydı sərvəri,
Kim cila tapsaydı şol ayineyi-İskəndəri.
Şölə çəksəydi çiraği tudeyi-Bəyanduri,
Vəh nə ləzzət tapğay ol sadət qələndər Kişvəri
Kim, görünsə rayəti-Yəqubi-xanı bir dəxi (3, 135)

450

Məlumdur ki, Ağqoyunlu dövlətinin süqutundan sonra dövrün qabaqcıl şair və alimləri yeni
yaranan Səfəvilər dövlətinin ətrafında sıx birləşərək, ana dilimizdə yeni əsərlərin yaradılmasına böyük
səylər göstərmişlər. Belə klassiklərdən biri də məhz ömrünün qocalıq çağlarını yaşayan Kişvəri olmuşdur:
Kişvəri bir cürə içsən, yoxdur ölməklik sana,
Cani-zərdin Şahi-Ismaili-Sultan əlkidin (2, 35)
Kişvəri yaradıcılığına nəzər salsaq, şairin hər zaman çətinlik, əzab-əziyyət, ehtiyac içərisində
yaşadığını, daim öz taleyindən narazı qaldığını, şikayətləndiyini görərik. Real həyatda rastlaşdığı bütün
çətinliklər, eşq yolunda çəkdiyi cəfalar, uğursuzluqlar Kişvəri şeirinə sanki dərin hüzün gətirmişdi:
Məskənim meyxanədir, hər dəm bolub ovbaş ilə,
Neyləyim heç kimsə yar olmaz məni-ğəllaş ilə,
Ağlamaqdan damənim doldu ləbaləb yaş ilə,
Gecə-gündüz köksümə hər yan dögərmən daş ilə,
Dirligim dirlig degil, tək bir qərə gündür keçər (3, 134)
XV əsr Azərbaycan klassiklərinin əksəriyyəti Herat ədəbi məktəbinə üz tutaraq forma-məzmun,
ideya-üslub baxımından güclü təsir altına düşərək, “bir çox qələm sahibləri Nəvaiyə cavab verməyi
sənətkarlıq şücaəti bilmiş, bu isə, təbii olaraq, yeni, fərqli deyim tərzlərini, poetik ifadə vasitələrini, bədii
dil axtarışlarını ortaya çıxarmışdır” (5, 201). Kişvəri şeirlərində də dövrün tələbatından irəli gələrək
böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin təsirini görməmək mümküm deyil. Həyatının çətin anlarında şair Nəvai
mühitini arzulayaraq, onun himayəsi altına keçməyə can atmışdır:
Nəvai himmətindin Kişvəri əhli-nəzər boldı,
Cahan mülkin dutar şeiri nəzər bolsa Nəvainin (3, 46).
Yaxud,
Kişvərinin şeiri yetsəydi Nəvai ərzinə,
Qurtarurdi şahi-ğazidən ana şəhr həri (3, 117).
Başqa bir şeirində şair özünün istedadını, şairliyini xüsusi vurğulayaraq, heç də Nəvaidən əksik
olmadığını göstərərir və elmə, sənətə yüksək qiymət verən Hüseyin Bayqara kimi bir hami arzulayır:
Kişvəri şeiri Nəvai şeiridən əksük iməs,
Bəxtinə düşsəydi bir Sultan Hüseyn Bayqərə(3, 104).
Şair Nəvai yaradıcılığından ilham alaraq onun bir sıra qəzəllərinə də təzminlər yazmışdır:
Ol ki, qanımdan qılur hər dəm hənayi-barmağın,
Vrmədi hərgiz mana əl kim, öpəydim əyağın,
Binəvadur Kişvəri, dedim anı bir qul sağın,
“Dedi ki, can ver daxi öpgil əyağım torpağın,
Ey Nəvayi, tezrək bol kim, peşiman bolmasun” (3, 144)
Belə örnəklərin sayını artırmaq mümkündür, lakin məqsədimiz kəmiyyəti deyil, keyfiyyəti
vurğulamaqla yanaşı, diqqəti Nəvai və Kişvəri yaradıcılığının qarşılıqlı təsirindən yaranan yeni poetik
ifadə vasitələrinə, deyimlərə, bədii dil axtarışına yönəltmək, bu paralellikdən yaranan dil zənginliyini, dil
ortaqlığını göstərməkdir.
Fikri yığcam şəkildə, sadə dillə çatdırmaq, atalar sözlərinə, aforizmlərə, xalq deyimlərinə
üstünlük vermək, cinaslardan məharətlə istifadə etmək Kişvəri yaradıcılığının xəlqiliyini, təbiiliyini daha
da artırır:
Xəlq der ki, ol vəfasuzdur bir özgə yar dut,
Ağrımaz barmağa əski sarə bilmən, neyləyim (3,63)
Mən kim, ərirəm yüzüni görgəc nə əcəbdür,
Kim gördi ki, bir yerdə ola atəş ilə mum (3, 56)
Şami-hicrin sonrəsi sübhi-vüsal irür, bəli,
Hər enişə bir yoxuşdur, bir yoxuşə bir eniş (3,32)
Yuxarıdakı nümunələrdə verilən “Ağrımaz barmağa əski sarə bilmən”, “Kim gördi ki, bir yerdə ola
atəş ilə mum”, “Hər enişə bir yoxuşdur, bir yoxuşə bir eniş” atalar sözləri bu gün də müasir Azərbaycan
dilində azacıq fonetik dəyişikliyə uğrasa da, işləkliyini qoruyub saxlamışdır. Kişvəri yaradıcılığını
izləyərkən belə nəsihətamiz atalar sözlərinə, məsəllərə tez-tez rast gəlinir. Bu da şairin dilinin canlı
danışıq dili əsasında formalaşdığını bir daha vurğulayır.
Kişvəri “Divan”ının ayrılmaz poetik vasitələrindən biri cinaslardır. Klassik Şərq ədəbiyyatından,
xüsusən də şifahi xalq ədəbiyyatını təmsil edən sənətkarlar öz yaradıcılıqlarında “böyük ustalıq, məharət,
dilin müxtəlif çalarlığından, söz əlvanlığından istifadə bacarığı tələb edən”(4, 35) cinaslardan geniş
istifadə etmişlər. Şəkilcə eyni, mənaca fərqli sözlərin ustalıqla işlədilməsi Kişvəri şeirinə xüsusi məna
incəliyi gətirmişdir:
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Dutaşdı könlümə hicr odu hər yan,
Səni göydürməsin, ey həmnişim, yan (3,68)
Köksümi qalxan qılıb mən oxların qarşusinə,
Gər inanmırsan bir ox atgil mana qarşu sına (3,96)
Birinci beytin ilk misrasında verilən yan (“tərəf, ətraf” mənasında) sözü, ikinci misradakı yan
(“yanmaq”) feli ilə birgə cinas yaratmışdır. Ikinci beytdə isə qarşusinə (“qarşı,ön” mənasında) sözü
şəkilcə oxşar hissələrə bölünərək, qarşu sına (ikinci hissedeki sına “sınamaq, yoxlamaq” mənasında) feli
ilə cinas sözlər rolunu oynamışlar
Bəzən bütöv bir qəzəl cinaslar üzərində qurularaq bir söz müxtəlif semantik mənalara bölünərək
yüksək sənətkarlıqla təsvir edilir. Məsələn,
Xəttini səbzə oxurlar, yüzini yasəmən derlər,
Kətan könlək ki, geymişsən, anı bərgi-səmən derlər (3,17)
– mətləli 6 beytlik qəzəlin birinci misrasında işlənən “yasəmən derlər” rədifi sonrakı beytlərdə
şəkilcə oxşar semantik hissələrə bölünərək mənalandırılmışdır: yasəmən derlər, səmən derlər,
səməndərlər,asəmən derlər, yasə mən derlər.
Kişvəri “Divanı”nın səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri qədim ortaq türk sözlərindən geniş istifadə
edilməsidir. Müasir Azərbaycan dili ilə müqayisədə bu sözlərin əksəriyyəti dilin sonrakı inkişaf
dövrlərində leksik, fonetik, semantik dəyişikliyə məruz qalmışdır. Məsələn: ayağ//əyağ – badə, kuzə:
Xanı dövlət kim, əyağ içib əyağını öpəm(2, 28); çizginmək – dolanmaq, dönmək, dövr etmək: Ol ki,
sünilən fələk fanusini çizgindürür (3,141); tütün – tüstü: Tütün görgəc salıb qaçar aru şanındakı balı
(3,123); əsrük – sərxoş: Hər necə əsrükdurur var anda bir hüşyarlığ (1, 42); köp – çox: Köp görübmən
tündxuxü bivəfa adəm, vəli (3, 41); köymək – yanmaq: Bağrımü könlüm bu köymüş zar cismim (2,17);
yaşurmaq – gizlətmək, örtmək: Razi-eşqini ki, yillər yaşururdim xəlqdən (3,72) və s.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nemətullah Kişvəri
“Divan”ı üzərində aparılan araşdırmalardan aydın olur ki, şairin dili yad ünsürlərin təsiri altında olmayan
(az da olsa, cığatay, qıpçak ünsürlərinə rast gəlinir ki, bu da XV-XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatında baş
verən məlum səbəblərlə bağlı idi - Q.A), Azərbaycan-türk sözlərinin intensiv işlənmə tezliyinə görə
seçilən yüksək səviyyəli ədəbi-bədii dil nümunəsi sayıla və orta əsr Azərbaycan ədəbi dilinin, eyni zaman
klassik ədəbiyyatın araşdırılmasında qiymətli mənbə kimi maraq doğura bilər.
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“ATABETÜL HAKAYIK” – OGUZ –KIPÇAK ESERI
Kulzhanova B.R.
Al- Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Qazaxıstan
Bahit777@mail.ru
Kazak dil bilimi bölümü olarak 2004-2007 yılları arasında “XI-XII. yüzyıllardaki Türk edebi
eserlerinde kullanılan isimler (“Kutadgu Bilig” ve “Atabetül Hakayık” leksikolojisi kaynakları temelinde)
adlı özel bir araştırma çalışması yürütmüştük. Adı geçen eserlerin leksikolojisi, günümüz Oğuz, Kıpçak
dilleriyle karşılaştırılarak, Karluk- Uygur dillerine nazaran Oğuz – Kıpçak dillerine daha yakın olduğu
tespit edilmiştir.
Ünlü Türkolog, bilim adamı B. Sagındıkoğlu 2010-2012 yıllarında “Atabetül Hakayık” eserinin
bütün el yazılarını dil açısından araştırmış, yukarıda belirttiğimiz görüşün doğruluğunu ispat etmiştir.
Yani “Atabetül Hakayık” eserini tam olarak Oğuz ve Kıpçak dillerinde yazıldığını söyleyebiliriz. Bu
açıdan yaklaştığımızda eser Karluk-Uygur edebi dili geleneğinin sadece etkisinde kalmıştır. Bütün
leksikolojik temeli Oğuz ve Kıpçak dilinde olduğundan Karluk-Uygur dilinde olmadığını göstermektedir.
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Dünyaca ünlü bilim adamı, tarihçi B. B. Bartold Karahanlılar devletinde yaşayan halkların
kendilerini Uygur olarak tanıtmadığını, “Kutadgu Bilig” eserinin bu yüzden Uygur dilinde yazılmadığını”
net bir şekilde göstermiştir. “Karluk” kavramı tarihçilerin araştırmalarına göre belli bir tayfanın adı değil,
soyut genel isimdir. Toplulukların ortak adıdır. Etimolojiye göre, “Karlı dağın etrafına yerleşenler”
anlamını vermektedir. Karlı dağın etrafına yerleşenler ise Kıpçak- Oğuz tayfalarından oluştuğu bellidir.
Yükneki (Yüknik) şehrinin de Türkistan bölgesinde olduğunu tarihçiler söylemektedir.
Tebliğimizde “Atabetül Hakayık” eserinin Oğuz- Kıpçak” dilinde yazıldığını ispat ederek, bilimsel
açıklama yapacağız. Oğuz, Kıpçak dillerinin kendilerine has başlıca dil özelliklerini gösteren farklılıkları
ele alacağız.

AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA TOPONIMİK RƏVAYƏT VƏ ƏFSANƏLƏR
Bayramov A.Ə., Quluyeva Ş.İ., İsgəndərov B., Babayeva A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar söz: Azərbaycan folkloru, toponim, rəvayət, əfsanələr
XIX əsrin ortalarından başlayaraq Cənubi Qafqazda qaçaqçılıq hərəkatı başlanır. Qaçaqçılıq o
qədər çoxalmışdır ki, artıq mötəbər dairələr ictimai-siyasi xarakter daşıyan bu hərəkat narahat edirdi.
Qaçaqlar təqib edildikləri üçün öz yurdlarından qaçaq düşür, bəzən də tutulub Sibirə göndərilirdilər [6,
458-460]. Qaçaq Nəbi, Qaçaq Mehralı, Qaçaq Həmid, Qaçaq Nəbi, Qaçaq Usuf və s. elin-obanın
təəsübünü çəkən kişilər olmuşlar. Onlar haqqında söylənilən rəvayətlər, bəzən də yer-yurd adlarında
toponimləşmiş və mənəvi yaddaşımıza çevrilmişdir.
Bu qəhrəmanlardan biri Qaçaq Kərəm olmuşdur. Onun qəhrəmanlığına Vano Mçedilişvili “Qaçaq
Kərəm” dramını, Purtseladre “Qaçaq Kərəm” operası, İlya Xoneli və Denis Korlovskinin “Qaçaq Kərəm”
oçerkləri, polkovnik V.Karaçkovskinin “Qafqaz qartalları”, M.Camalın “Qaçaq Kərəm”, M.Qorkinin
“Qafqazda qaçaqlar”, N.Vəzirovun “Keçmişdə qaçaqlar” və s. əsərlər yazılmışdır. Peterburq, Kazan,
Moskva, Odessa və bu kimi yerlərdə nəşr olunan qəzet və jurnallarda Qaçaq Kərəm qorxmaz, mərd,
ədalətli və qəhrəman bir insan kimi tərənnüm edilirdi [8, 234]. M.S.Ordubadi, F.Eyvazlı, M.İbrahimov,
Ş.Əsgərov, S.Vurğun, İ.Şıxlı, N.Həsənzadə, O.Sarıvəlli və digər Azərbaycan şair və yazıçıları da Qaçaq
Kərəm haqqında yazmışlar. Şair H.Arif onun bir bayatısını belə xatırlayır.
Eləmi çatıb gələr,
Qaşların çatıb gələr.
Kərəm qaçaq düşsə də
Haraya çatıb gələr [8, 225].
Qaçaqlar həm də tarixi şəxsiyyətlərolmuşlar. Onlarla bağlı olan rəvayətlər yer-yurd adına
çevrilərək toponimlərdə əks olunur. Bu toponimik rəvayətlər tarixi və coğrafi baxımdan böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Qaçaq Kərəm, Qaçaq Həmid, Qaçaq Nəbi, Qaçaq Usufla bağlı olan tarixi toponimlər Cənubi
Qafqazda çoxdur. Qaçaq Kərəmlə bağlı Qərbi Azərbaycanın Şörəyöl bölgəsində bir çox yer-yurd adları
olmuşdur. Belə ki, yaşlı informatorlar rəvayətinə görə 1910-cu illərdə Qaçaq Kərəm Pəmbək yolu ilə
Şörəyel mahalının Oxçuoğlu kəndinə gəlir. Həmişəki kimi yenə də Məşədi Qəribin qonağı olur. Kəndin
başmaqçılar, dəlləklər, buruxçular, qaraqoyunlular tayfalarından ağsaqqallar çağrılır, məclis qurulur.
Deyilənə görə, Aşıq Nəsibi də ora çağırırlar. Şəhər hava işıqlaşmamış Kərəmin dəstəsini bələdçilərin
köməyi ilə Türkiyə tərəfə yola salırlar. O vaxt bu ərazilər rus hökümətinə baxırmış. Nə olacaq, Qarsda
oturan qubernatora xəbər çatır. Kazaklar kəndi dövrəyə alsalar da, Qaçaq Kərəmi tuta bilmirlər. Həmin
vaxt xırmanda işləyən Məşədi Qəribi tutub Qarsa aparırlar. Qaçağı evində qonaqladığı üçün ona 15 il
katorqa cəzası kəsirlər. O, cəzasını tam çəkmir, inqilab olduğuna görə onu evə buraxırlar. Məşədi Qərib
uzun müddət oxçuoğlu kəndində yaşayır. Məşədi Qəriblər tayfası həmin kənddə 1988-ci ilədək
yaşamaqda idi [4, 242]. Bu tayfanın adamları indi Bakı şəhərində yaşamaqdadırlar.
Bundan başqa, 1948-ci ilədək Əştərək rayonunun Hamamlı kəndində yaşamış prof.Cəfər
Cəfərovun məlumatına görə o bölgələrdə də Qaçaq Kərəmə aid çoxlu rəvayətlər olub. Kənddən çox da
uzaq olmayan Qarnıayrıq dağında Kərəm kahası adlanan mağara evin olduğunu danışır. O, rəvayət edir
ki, sərt qayalıqda yerləşən bu kaha bir neçə otaq və at axurundan ibarət imiş, yanında bulaq da varmış.
Deyilənə görə, Kərəm qış aylarında bu təhlükəsiz yerdə kiçik bir dəstə ilə yaşayarmış. İran və Türkiyəyə
də oradan gedib gələrmiş. Indi ermənilər həmin dağı xəritələrdə Arayıler kimi qeyd edirlər [5, 561].
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Pəmbək bölgəsində də XIX əsrin axırların da qaçaq hərəkatı genişlənmişdir. Xancığazlı Bürcalı,
Məhəmməd, Sarallı Bəkir, Calaloğlulu İsaxan, gah Pəmbək, gah Göyçə, gah da Borçalıya qədər uzanan
ərazilərdə dediklərini demiş, ermənilərə və onlara yan duran rus məmurlarına qarşı mübarizə aparmışlar.
Bu qaçaqlardan biri də Pəmbəkli Qaçaq Həmid olmuşdur. O, Qaçaq Kərəmlə əlaqəsi olduğuna görə 1904cü ildə rus-yapon müharibəsinə göndərilir. İki ildən sonra orden-medallarla sağ-salamat evə qayıdır.
Erməni hampalarının çirkin əməllərinə dözmür, bir neçəsini məhv edir və qaçaq düşür. Əfv edilsə də,
yenə də ermənilərin fitnəsi ilə əkin əkdiyi yerdə kazaklar onu tutub Calaloğlu yolu ilə Tiflisə aparırlar.
Voronsovka kəndini keçəndən sonra ermənilərin təhriki ilə kazak əsgərləri onu əli-qolu bağlı halda
dərədə güllələyib və deyirlər ki, əlimizdən tüfəngimizi almaq istəyirdi, biz də vurduq [4, 242]. Pəmbəyin
Saral, Qursalı, Hollavar, Haydarlı, Arcut, Şahalı, Qızılörən, Qışlaq kəndlərinə xəbər çatır. Xalq tökülüb
gəlir və onu Saral qəbirstanlığında hörmətlə dəfn edirlər. Elə o vaxtdan Lori-Pəmbəkdə yaşayanlar Qaçaq
Həmid vurulan dərədəki o yerə “Həmid vurulan” deyirdilər.
İrəvan yaxınlığında olan Xatun arxı haqqında da informatorlar müəyyən rəvayətlər söyləyirlər [2,
133]. Rəvayətə görə, Qızılyar ziyarətindən gələn bulaq sularını əkin-biçin sahələrinə yönləndirmək üçün
İrəvan xanı Şəfiqulu xan (1655-1680) vaxtsız vəfat etmiş arvadı Xatunun adına bir ehsan olaraq arx
çəkdirir. El arasında buna “Xatun arxı” demişlər. Erməni mənbələrində də bu təsdiq olunur [5, 138]. Daha
sonra bu arxın yanında bir-birindən 2 km aralı olan Xatunarxı kəndləri (Aşağı Xatunarx, Yuxarı xatunarx)
salınır. Bağ-bağat inkişaf edir 1948-ci ilədək azərbaycanlılar yaşamış bu kəndlər o arxa görə çox inkişaf
edir. Kənd əhalisi 1948-ci ildə Azərbaycana köçürülmüşlər. 25.01.1978-ci ildə ermənilər kəndlərin adını
dəyişdirərək Aknaşen və Qayk qoymuşlar.
Dərə Ələyəz bölgəsində isə Qaçaq Nəbi ilə bağlı olan Qəndbölən toponimi olmuşdur. Dərə
Ələyəzli informatorların rəvayətinə görə Qaçaq Nəbinin dəstəsi Zəngəzurdan asıb Arazdəyənə tərəf
getmək istəyirmiş. Onlar Sarıyer yaylağından Güllüdüzə tərəf gələndə kazak dəstələri ilə toqquşma baş
verir. Çətin yollarla Ələyəz kəndinə gəlirlər. Ələyəz kəndinin yanındakı yastanada dayanır ora toplaşan
kənd adamları ilə görüşür. Sonra Nəbi bir xurcun qəndi Həcərlə bərabər kənd adamlarına paylayır. Daha
sonra kəndin ən qoçaq və mərd sakini, atıcı Abduləsəd onları Arazdəyənə qədər müşayiət edir. O vaxtdan
Qaçaq Nəbi kəndlilərə qənd böldüyü o yerə “Nəbiqəndbölən” və ya “Qəndbölən” demişlər. Dərə
Ələyəzlilər bu toponimi çox aktiv işlədərdilər.
Qəndbölən Nəbidən qalıb yadigar,
Dədəli körpüsün söküb ruzgar.
Xalaclar yurdunda belə füsunkar
Əl uzat, birin üz, Dərə Ələyəzdə [3, 341].
Zəngəzurda Yazı düzü adlanan ərazidə “Nəbi səngəri” adlanan dağ vardır. Deyilənə görə, Nəbi
dəfələrlə bu səngəri özünə müdafiə obyekti seçmişdir. Bura strateji yer olduğu üçün ətraf kəndlərə gedən
yollar aydın görünürdü. Hal-hazırda həmin yastana hələ də “Nəbi səngəri” adı ilə xalq arasında
məşhurdur.
Ağbabalı Qaçaq Usufun qoçaqlığı haqqında da Borçalı. Axsqa, Axırkələk, Çıldır, Ağbaba, Şörəyel,
Pəmbək Qocabəy (Boqdanovka) ellərində rəvayətlər söylənməkdə idi. Öz igidliyi ilə ad qazanan Qaçaq
Usuf ( ona Dəli Usuf da deyərlərmiş) Ağbabanın Göllü kəndindəndir. Uşaq vaxtlarından at minməyi,
sərrast tüfəng atmağı öyrənmişdi. O vaxt Qars quberniyasına tabe olan bu yerlərdə dəfələrlə atlı
kazaklarla döyüşmüş, uca dağlar, sıldırım qayalar və xalq sevgisi onu xilas etmişdir. Ona aid çoxlu
qoşmalar və rəvayətlər el arasında söylənilərdi. Onun haqqında dastan da vardır - “Qaçaq Usuf” dastanı.
Öysüzün ətrafı çayırdı, çöldü,
Yusif gəldiyini kafir nə bildi?
Aslan qaçıb getdi, yoldaşım öldü
Yoxdu mənim bir imdadım, ağlaram.
1907-ci ildə çap olunan Qafqaz təqvimində onun haqqında geniş məlumat vardır.
1913-cü ilin payızında, Öysüz kəndində Səfəröyü tayfasının adamları Yusifin dəstəsinə
Sarıbulaqda bir qonaqlıq verirlərmiş. Bundan xəbər tutan pristav 100-150 kazakla özünü ora çatdırır.
Bərabər olmayan atışmada Yusif həlak olur. Onu aparıb Göllü kəndinin qəbirstanlığında hörmətlə dəfn
edirlər. Baş daşında at, qılınc, sinə daşında tüfəng təsvirləri olan böyük qəbir 1988-ci ilədək orada qalırdı.
Yusifin qəhrəmancasına vuruşduğu və öldürüldüyü yer “Usufvurulan”adlanırdı. Ağbabalılar da o
tarixi yeri yaxşı tanıyırdılar.
Azərbaycan toponimiyasında əfsanələrlə bağlı olan yer adları çoxdur. Ağbaba başında ziyarətgah
olan bir böyük dağ silsiləsinin və bir neçə rayonu və yaylaq yerlərini əhatə edən ərazinin adıdır. Deyilənə
görə, çox-çox keçmişlərdə qoyun-quzu sürüsünü quraqlıqdan xilas etmək istəyən yaşlı bir qoca nəvəsini
də yanına alıb çox uzaqlara gedir, bol sulu və çayır çəmənli bir yaylaq – dağ axtarır. Nəhayət gəlib
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zümzümə ilə axan bulaqları, güllü-çiçəkli otlaqları olan bir yerə çıxırlar. Cürbəcür çiçəklərin ətri onları
məst edir, sürü yayılıb otlayır. Belə mənzərəyə valeh olan nəvə babasına deyir:
- Baba, belə gözəl bir yerin pis vaxtı – qarı-boranı da ola bilər. Düşünmək lazımdır. Lakin sürünün
ağzına dad gətirən bu gözəl yerlərin ilahi rahatlığı hər şeyi yaddan çıxarır. Nə olacaq, bir neçə ay keçir.
Soyuqlar düşür, nə düşür. Kökü üstündə quruyan otlar qarın altında qalır. Birdən-birə qarlı şaxtalı külək
ulamağa başlayır. Qoyun-quzu sürüsü tələf olur. Nəvə üzünü babasına tutub deyir: Ax baba, ax baba, mən
demədimmi belə yerin dönərgəli vaxtı da ola bilər. Elə o vaxtdan dağa və dağın şimal-şərq hissəsinə
Axbaba, Ağbaba demişlər. Dağ Türkiyə sərhəddində qalmışdır. Dağın başında Ağbaba ziyarətgahı vardır.
Mifik dünyagörüşümüzlə bağlı olan bu dağ adını ermənilər xəritələrdə Qukasyan kimi qeyd edirlər.
Ağbabada ən çox işlənən əfsanələrdən biri də “Tayaqaya” əfsanəsidir. Deyilənə görə, çox-çox
qədimlərdə onsuz da sərt və 5-6 ay qışı Ağbabada bir il qış daha da sərt olur və may ayınadək uzanır. otu,
ələfi qurtaran camaat qalır mat-məətəl. Amma kənddəki varlı və xəsis bir kişinin iri ot tayaları olsa da,
ona ağız açan qonşulara vermir. Qonşuların malı-qoyunu, qoyun-quzusu acından qırılır. Belə olduqda
kəndin adlı-sanlı, sayılıb seçilən bir nurani kişisi üzünü göylərə tutub tanrıya yalvarır: - “Allahım, sən
qonşu haqqını bilməyən bu simic və xəsis qonşunun ot tayalarını daşa döndər, qayaya çevir. Qoy biz nə
qədər acı çəkdiksə, o da çəksin”. Elə də olur, tez bir anda iri ot tayaları nəhəng qayaya çevrilir. Xəsis
kişinin bağrı çatlayıb ölür [4, 122].
Elə o vaxtdan Çivinli kəndinin üstündə, Türkiyə sərhədində olan iri taya şəkilli qoşa qayalara
“Tayaqaya” demişlər. Hərbi xəritələrdə makrotoponim kimi işlənməkdədir.
Şörəyel kəndlərində Ələyəz dağının alp çəmənliyi ilə örtülmüş yamacındakı sıra ilə düzülmüş ağ
daşlar haqqında da rəvayətlər söylənilərdi. Deyilənə görə, iki çoban qoyun-quzularını dağın zirvəsinə
tərəf otarmağa aparırlarmış. Yayın isti vaxtı imiş. Birdən dolu düşür, qar yağır, bayaqkı çəmənlikdən
əsər-əlamət qalmır. Bunu görən çobanın biri Allaha yalvarır ki, bu xatadan xilas olsun: “Ey Allahım, bu
xatadan sağ-salamat qurtarım, sürünün başında gedən o iki erkəyi qurban kəsəcəm”.
Tez bir zamanda yenə də gün çıxır, qar əriyir, qoyun-quzu otlağa yayılıb otlayır. Çobanın o biri
yoldaşı üzünü yoldaşına tutub deyir: “Axı, Allah təala qarşısında söz veribsən, qurbanı niyə kəsmirsən?”
Qurban kəsməyə söz verən çoban yaxasından iki bit çıxarıb deyir: “Ala – kəs”. Bu hərəkət Allaha
xoş getmir, onu və sürüsünü daşa döndərir. Çobanın yoldaşı sürüsüz qayıdıb kəndə gedir. Elə o vaxtdan o
ağ daşları olan dağa Alakəs//Alayəz//Ələyəz demişlər. Ələyəzə dörd başlı dağ (Arxasan, Ziyarət,
Qaradağ, Haça) da deyirlər. Belə bir bayatı da var.
Ələyəz başı Haça,
Əlim dolaşdı saça.
İyid odur sevdiyin,
Xəlvətə götürə qaça.
Bu dağ adını isə ermənilər Arakadz formasında təhrif edərək xəritələrdə yazırlar.
Göründüyü kimi, feili sifət (Kərəmkeçən, Həmidvurulan, Usufvurulan, Nəbiqənbölən) ismi
birləşmə (Kərəmkahası, Kərəmdəyəsi, Nəbisəngəri, Tayaqaya, Ağbaba, Xatınarx və s.) modellərində olan
yer-yurd adları müəyyən tarixi hadisələr və mifik dünyagörüşü ilə bağlı olaraq yaranmışdır. Yuxarıda
göstərilən regionlarla (Şörəyel, Ağbaba, Dərə Ələyəz, İrəvan çuxuru, Zəngəzur) bu rəvayət və əfsanələr
birbaşa bağlıdır. Xalq arasında işlənib yayılan əfsanə və rəvayətlər zaman-zaman toponimləşərək xalqın
etnik yaddaşına çevrilmiş və unudulmağa qoymamışdır.
Bu toponimlər sadə bir söz, söz birləşmələri təsiri bağışlasa da, ancaq onların azərbaycanşünaslıq
üçün çox böyük etnokulturoloji, etnolinqvistik və etnotarixi əhəmiyyəti vardır.
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ORFOQRAFİYA TƏLİMİNDƏ ETİMOLOJİ TƏHLİLİN ƏHƏMİYYƏTİ
Allahverdiyeva L.N.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: orfoqrafiya, etimologiya, tələffüz, linqvistik təhlil, ədəbi dil normaları, dialekt
tələffüzü
Azərbaycan dili tədrisinin qarşısında duran məqsədlərdən biri də tələbələrdə möhkəm orfoqrafik
vərdişlərin yaradlmasıdır. Bu məqsəd dil kursunun bütün gedişində müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilir.
Linqvistik təhlil növləri də belə vasitələrdəndir. Hazırda dil dərslərində geniş istifadə edilən söz
yaradıcılığına görə təhlil, sözün tərkibinə görə təhlil, orfoqrafik təhlil priyomları orfoqrafiyanın təlimində
mühüm rol oynayır. Təcrübə göstərir ki, bu məqsədlə etimoloji təhlildən istifadə edilməsi də səmərəli
nəticə verir.
Özlüyündə aydındır ki, hər hansı bir səhvi aradan qaldırmaq üçün onu törədən amili
müəyyənləşdirmək lazımdır. Orfoqrafik səhvlərin aradan qaqldırılması da belədir. Müəllim birinci
növbədə orfoqrafik səhvin nədən irəli gəldiyini bilməli, sonra isə bu səhvi törədən səbəbləri aradan
qaldırmaq üçün məhz etimoloji təhlilin mühüm vasitə olduğunu bilməlidir. Biz orfoqrafik vərdişlərin
aşılanmasında etimoloji təhlilin yerini müəyyənləşdirərkən bu prinsipi əsas götürmüşük.
1. Dilimizdə bəzi sözlər ədəbi tələffüzdə deyildiyi kimi yazılmır. Şagirdlər belə sözləri bəzən
tələffüzdə olduğu kimi yazırlar. Həmin sözlərin bir qismində yol verilən orfoqrafik səhvi etimoloji
təhlillə aradan qaldırmaq məqsədəuyğundur. Bu həm Avropa, həm ərəb-fars mənşəli, həm də Azərbaycan
dilinin öz sözlərinə aiddir.
a) Avropa mənşəli: kolorit ( səhv olaraq kalorit) – latın dilində boya, rəng mənası verən – “kolor”
sözündəndir. Teploxod (taplaxod şəklində) – rus dilindəki teplo (istilik) və xod (gediş) sözlərinin
birləşməsindən yaranıb, samovar, parovoz, paroxod sözləri də həmin üsulla yaranıb.
b) Ərəb-fars mənşəli sözlərdə: mühafizə (səhv olaraq mühavizə yazılır) - ərəb dilindən olub
“hfz” kökündən yaranmışdır, hafiz, hifz sözləri də həmin kökdəndir. Həftə (həfdə) - həft – yeddi
sözündəndir. Kəşfiyyat (kəşviyyat – kəşf – tapmaq sözündəndir və s.
2) Bəzən isə tələbələr dialekt tələffüzünün təsiri ilə səhvə yol verir, sözü dialektdə tələffüz etdiyi
kimi də yazırlar. Burada da müxtəlif mənşəli bəzi sözlərn düzgün yazılışını mənimsətmək üçün etimoloji
təhlilə müraciət etmək faydalı olardı.
a) Avropa mənşəli: telefon (telfun) – yunan dilindəki tele (uzaq) və fone (səs) sözlərindən yaranıb,
ikinci tərəf maqnitofon (maqnitafon), mikrofon (mikrafon), patefon və s. sözlərində də var.
b) ərəb-fars mənşəli: pəncərə (pencərə) – fars dilindəki pənc (beş) və Azərbaycan dilindəki ara
sözlərinin yanaşı işlənməsindən əmələ gəlib, Novruz (navrız) – fars dilindəki növ (təzə) və ruz (gün)
sözlərindən yaranıb. Məktəb (məktəf şəklində) - ərəb mənşəli bu sözün kökü “ktb” samitləridir, katib,
məktub da bu kökdəndir.
b) Əsil Azərbaycan sözlərində: dialektdəki j – g fonetik əvəzlənməsinin təsiri ilə öyüd – ögüd,
bəyən – bəgən, iyrən – igrən, iynə - ignə, düymə - dügmə, düyün – dügün, düyçə - dügçə şəklində deyilir
və yazılır. Əslində isə öyüd sözü vaxtilə dilimizdə nəsihət mənasında işlənən “öy” sözündən, bəyənmək
“bəy” sözündən, iyrənmək – qoxu mənasında, iy, iynə cəhrədə işlədilən alət – iy, düymə, düyün, düyü,
düycə sözləri ilə vaxtilə dilimizdə yumru mənasında işlənmiş “düy” sözündən yaranmışdır.
3. Bəzi paronim sözlərin mənası və bununla əlaqədar orfoqrafiyası da dəyişik salınır. Belə sözlərin
istər mənasını, istərsə də orfoqrafiyasını qarışdırmamaq üçün etimoloji təhlil mühüm vasitədir. Məsələn,
Müşfiq- müşviq, aşıq - aşiq və s.
4. Mənası aydın olmayan, ya da qismən aydın olan sözlərin yazılışında da səhvə yol verilir. Belə
sözlərin düzgün yazılışını mənimsətmək üçün birinci növbədə onların mənasını tələbələrə başa salmaq
lazımdır. Bu məqsədlə müxtəlif vasitələrdən istifadə edilir ki, biri də etimoloji təhlildir.
5. Adi danışıq dilindəki tələffüzün müxtəlif təsiri ilə tələbələr sözü orfoepik qaydada olduğundan
fərqli tələffüz edir və elə də yazırlar. [3.216..] Məsələn, əslən latın dilindən olan inkubator sözü inkibator
şəklində deyilir və yazılır. Latın dilində “inkabure” cücə çıxarıram deməkdir. Fars mənşəli nümyiş sözü
nümayiş şəklində deyilir və yazılır. Əslində isə fars dilində göstərmək mənasında işlənən “nüma”
sözündəndir. Dilimizdə bu köklə nümayəndə, nümunə, nümunəvi, nümunəviləşdirmək, nisbətən az
işlənən bədənnüma, qiblənüma kimi sözlər də yaranmışdır.
6. Dilimizdə defislə yazılan sözlərdən müəyyən qisminin tərəfləri ayrılıqda heç bir məna vermir.
Tələbə belə sözləri çox vaxt tərəflərinə ayıra bilmir və yazıda səhvə yol verir. Etimologiyasına görə
həmin sözlərin böyük əksəriyyəti ya sinonim, ya da antonim sözlərin yanaşı işlədilməsindən yaranıb.
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Müəllim həmin sözləri (adda – budda, qəpik – quruş, söz – sov və s. kimi) məhz bu baxımdan təhlil
etməlidir.
7. Məlumdur ki, dilimizdə sonu q və k ilə qurtaran sözlərə saitlə başlayan şəkilçi artırdıqda q səsi
ğ-ya, k səsi isə j – ya keçir. İlkin alınma sözlər bu qaydaya tabe olmur. Tələbə isə bu sözlərin alınma
olduğunu bilməyəndə həmin qaydanı onlara da tətbiq edir. Etimoloji təhlil yolu ilə belə sözlərin alınma
olduğunu şüurlu şəkildə mənimsətmək olar.
8. Bəzən isə tələbə sözün etimologiyasına aldanaraq orfoqrafik səhvə yol verir. Bu, iki şəkildə
özünü göstərir:
a) sözün etimologiyasını yanlış bilir. Məsələn, kətxuda sözünün kənd sözündən olduğunu güman
edib kəndxuda şəklində yazır və s.
b) sözün etimologiyası düzgün bilinir, lakin həmin sözün yazılışı etimologiysına yox, dilimzin
müəyyən qanununa əsaslanır. Məsələn, həyəcan (həya-can), pilləkən (pillə-kan) və s. Belə halda sözün
etimologiyası ilə müasir yazı forması müqayisə edilməlidir. [5.258.]
Yuxarıda göstərilənlər bir daha göstərir ki, sözlərin düzgün yazılış qaydalarının
müəyyənləşdirilməsində etimoloji təhlilin çox böyük əhəmiyyəti var.Və bu təhlil qaydası sözlərin düzgün
yazılışının müəyyən edilməsində ən məntiqli və elmi üsuldur.
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İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ OXU TƏLİMİ
Babaşova R.M
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı
Açar sözlər: oxu təlimi, səsli və səssiz oxu, maraq, öyrədici oxu, ibtidai məktəb.
Uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasında ibtidai məktəbdə oxu təliminin rolu böyükdür.
Uşaqlarda estetik və vətənpərvərlik hisslərinin, müstəqil və şüurlu dərketmə qabiliyyətinin uşaqda biliyə
və oxuya marağın, mütəşəkkillik, intizamlılıq və s. Kimi keyfiyyətlərin formalaşmasında oxu
materiallarından istifadə mühüm səmərə verir. İbtidai məktəbin qarşısında belə oxucu yetişdirmək üçün
aşağıdakı vəzifələr durur:
 Kiçik yaşlı məktəblilərdə oxuya marağı gücləndirmək, oxu dairəsini genişləndirmək
 Oxu materiallarından istifadə etməklə şagirdlərdə vətəndaşlıq hisslərini və oxuya fəal münasibəti
inkişaf etdirmək
 Bütün şagirdlərdə oxu vərdişi formalaşdırmaq
 Bədii və elmi-kütləvi mətnlərin oxunması və şüurlu dərketmənin təmin edilməsi
 Kitabla işləməyi öyrətmək
İbtidai sinif şagirdlərində şüurlu oxu vərdişləri, mədəni oxu, dinləmə, danışma, müxtəlif
mövzularda mətnləri oxumaq vərdişlərinin formalaşdırılması qarşıda bir məqsəd kimi durmalıdır. Oxu
prosesinin düzgün təşkili oxucudan əmək və yaradıcılıq tələb edir. Oxu materialları ilə tanış olan oxucu
qəhrəmanlara fəal münasibət göstərir, onları qiymətləndirir, təsəvvüründə onları canlandırır, onları hiss
edir, sanki hadisələrin içindədir.
Oxu prosesi xüsusi bilik, bacarıq və vərdişlər tələb edir, belə ki, oxucu fəaliyyəti yaranır ki, onunla
birlikdə oxucuda əmək və yaradıcılıq vərdişləri, həyat təcrübəsi yaranır. Oxu təlimi tərbiyəedici və
inkişafetdirici funksiyaya malikdir. Oxu təlimi şagirddə həyata, insanlara, Vətənə münasibəti
formalaşdırır, onun əxlaqi-estetik idealını, hisslərini saflaşdırır, onun yaradıcı təxəyyülünü inkişaf etdirir.
İbtidai təhsilini başa vurmuş şagird düzgün, şüurlu, ifadəli, yeni mətni bütöv sözlərlə səsli
(dəqiqədə 70-90 söz) və səssiz (səsli oxuda olduğundan 50 söz artıq) olmaqla oxumağı bacarmalıdır.
Görkəmli rus psixoloqu professor T.Q.Yeqorovun fikrincə səsli- ifadəli və sürətli- şüurlu oxuya
yiyələnmə oxunun növbəti pillələrində inkişafi təmin edir.
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İbtidai təhsil müddətində oxu üzrə bacarıqların formalaşması tədricən baş verir. Oxu prosesi uzun
bir inkişaf yolu keçir. İlk olaraq uşaqlar dilin qrafik sistemini öyrənirlər, sonra saitlərə əsaslanaraq səsli
oxumağı öyrənirlər, daha sonra sözləri oxumağı oyrənirlər.
Bundan başqa cümlənin oxunması ilə bütöv tekstin oxunması arasında böyük fərq var, ona görə ki,
bu yeni özünəməxsus xüsusiyyətləri olan oxu formasıdır, hansı ki, uşaq onunla tanış olmalıdır. Oxunun
məqsəd və motivi dəyişir, ona görə də uşaqların oxusu elə keyfiyyətlərdə olmalıdır ki, sonrakı
mərhələlərdə problemlər yaranmasın.
Qeyd etdik ki, oxunun məqsəd və motivi dəyişir və oxunun xarakteri də onun məqsədinə görə
dəyişir. Öyrədici, müşahidəçi, axtarıcı və tanışlıq oxusu müxtəlif keyfiyyətlər xarakterizə edir. Faktiki
olaraq oxu texnikasına ibtidai siniflərdə yiyələnirlər.
Oxunun məqsədi və motivi uşağın həyatı dəyişdiyindən oxunun məzmunu məqsəddən asılı olaraq
öz xarakterini dəyişməlidir. Öyrədici oxuya şagirdlər ibtidai sinifdə yiyələnirlər.
Öyrədici oxu şagirdlərdən 100% müəyyən texniki bacarıq və informasiyanı (başa düşmək) dərk
etməyi tələb edir. İbtidai sinif şagirdlərinə öyrədici və səssiz oxu haqqında məlumat verilməlidir ki,
oxunan material həm dərk edilərək oxunsun və sonradan materialı tamlıqla öyrənsin. Oxunun bu növü
məzmunun dərk edilməsini 70% təmin edir. Əlbəttə, oxunun digər növlərindən də praktikada istifadə
olunur. Səsli oxuda dinləyiciyə görə-sözlər bütöv, fasiləsiz, düzgün, normal templə və kifayət qədər
ifadəli olmalıdır.Öyrədici səssiz oxu “gözlə” oxuma xarici nitqdən istifadə olmadan həyata keçirilir.
Pıçıltı ilə və ya dodaqları tərpədərək oxuma səssiz oxu deyildir. Çünki, səssiz oxunin tempi səsli oxunun
tempini keçmirsə bu səssiz oxu sayılmır və ya hələ səssiz oxu düzgün formalaşmayıb.
Səssiz oxunun mərhələlərlə öyrədilməsinə də başlamaq lazımdır. Şagirdlər “Əlifba” kitabından
oxumağa başlayarkən “sözlər” və “cümlələr” seçilərək şagirdlərə tapşırıq verilməlidir ki, “gözlər”ilə
oxusunlar. İstər səssiz, istərsə də səsli oxuda sürətli oxuya önəm verilməlidir. Oxunun sürətinə gəldikdə
isə müəyyən ölçü var. Minimum sürət dəqiqədə 50-60 sözdür. Ümumən ibtidai siniflərdə bu 70-90
arasında olur.
İbtidai siniflərdə, şagirdlər oxunu diqqətli, aramlı qavrayırlar. Öyrədici oxu şagirddən lazımı
səviyyədə oxu bacarığı və məlumatların dərk edilməsini tələb edir. İbtidai sinif şagirdlərində tanışlıq
oxusu haqqında təsəvvür yaratmaq lazımdır, yəni, “özün üçün” oxu, əsas materialı qavramaq və sonradan
daha ətraflı öyrənmək baxımından faydalıdır. Bu növ oxu mətnin məzmununun tam dərk edilməsini təmin
etmir.Əsas diqqəti səssiz oxuya yönəltmək lazımdır. Müasir tələblər baxımından səssiz oxu mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu əsasən sosial şəraitin dəyişməsi, informasiyanın həcmi və informasiyanın qəbul
edilməsi vəziyyətindən asılıdır.
Səsli oxu prosesi daha mürəkkəbdir, nəinki, səssiz oxu, belə ki, səsli oxu dinləyiciyə xidmət edir,
səssiz oxu isə oxuyana. Müasir təhsil hər iki oxu formasına yenidən nəzər yetirməyi tələb edir. Hər iki
oxu forması psixofizioloji baxasına görə özünəməxsus öyrətmə üsulları tələb edir. “Səsli” oxu daha daha
mürəkkəb mexanizmlə təmin olunur, nəinki, “səssiz” oxu.
Məktəb təlimində səsli oxu şagirdin nitqinin formalaşmasına, lüğət ehtiyatının zənginləşməsinə
xidmət edir. Səsli oxu şagirdin görmə yaddaşını eşitmə, nitq hərəki aparatını, eləcə də informasiyanı
qəbul edərək zehni çalışdırır, inkişaf etdirir.
Səssiz oxuda psixoloji mexanizmi sadələşir, informasiyanın emalı prosesi oxucuda qalır və burada
ötürücü proses yoxdur. Səssiz oxuda nitq hərəki və eşitmə aparatı iştirak etməsə də, görmə aparatı daha
fəal işləməyə başlayır, görmə vasitəsilə informasiya beyinə ötürülür, dərk edilir, yadda saxlanılır. Görmə
qavrayışının tempi iki dəfə artır. İbtidai məktəbi bitirən şagirdlər məlumdur ki, səssiz oxuda sürət və
şüurlu dərketmə səsli oxuda olduğundan (20-40 söz) daha artıqdır, hətta bu sürət dəqiqədə 200-250 sözə
çatır.
Səssiz oxu tüxnikasına yiyələnməklə oxu təliminin problemlərini həll etmək olarmı? Əlbəttə ki,
belə deyil. Səssiz oxu oxu təlimində səsli oxu ilə paralel öyrədilir, hər iki oxu formasına aid olan bacarıq
və vərdişlər şagirdlərə mənimsədilməlidir.
Hər iki formada oxu bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirmək üçün müəllim öz işində müəyyən
tapşırıqları yerinə yetirməsi olduqca səmərəlidir.
Tapşırıqların məqsədi: oxu bacarıqlarını formalaşdırmaq.
1. Düzgün tələffüzü inkişaf etdirən çalışmalar;
2. Söz və sözün hissələrinin düzgün tələffüzünə diqqəti önə çəkən çalışmalar;
3. Operativ oxu və yaddaşın inkişafına yönələn çalışmalar;
4. Dəqiq, düzgün və sürətli səsli və səssiz oxu vərdişlərini formalaşdıran, məzmunda növbəti fikrin
təxmin edilməsi bacarığını inkişaf etdirən çalışmalar;
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Yaxşı olar ki, şagirdlərə oxu dərsinə başlamazdan əvvəl oyun xarakterli məşqlər etdirilsin.Məqsəd
tənəffüzü tənzimləmək və tələffüzü dəqiqləşdirməkdir.
1. Burundan nəfəs alınır, ağızdan verilir.
2. Nəfəs alırıq, saxlayırıq və nəfəsi veririk.
3. Nəfəs alırıq və aldığımız nəfəsi hissə-hissə veririk.
Məqsəd düzgün oxu bacarığının formalaşdırılmasıdır. Bu bacarığın formalaşması üçün müəyyən
hazırlıq məşqləri və çalışmalardan istifadə zəruridir. Bu işlərin reallaşmasında ağırlıq mərkəzi müəllimin
üzərinə düşür. Müasir təlimin başlıca vəzifələrindən biri öyrənməyi öyrətməkdir, yəni şagirdləri bilikləri
müstəqil əldə etməyə yiyələndirmək, biliklərdən çox biliklərin əldə edilməsi yollarını öyrətməkdir.
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Yeni minillik cəmiyyətinin inkişaf səviyyəsi həmin cəmiyyətdəki insanların təhsil səviyyəsindən,
biliklərinin keyfiyyətindən asılıdır. Müasir dövr hər sahədə innovasiyaarın tətbiqini tələb edir. Tədris
prosesinin humanistləşməsi, uşaqların təhsilləri və gənc nəslin inkişafı keyfiyyətinə verilən yüksək
tələblər, mədəni-mənəvi dəyərlərə yönəlmə, təhsil müəssisələri arasında rəqabətlilik münasibətləri
innovasiyaların yaranmasına səbəb olan tendensiyalardır. Yalnız təlim metodlarının keyfiyyətcə
dəyişdirilməsi, onların şəxsiyyətə, onun tələbatlarına yönəldilməsi, bilikləri mənimsəmə zamanı yaradıcı
təfəkkürdən fəal istifadə edilməsi şəraitində təlim böyük səmərə verə bilər.[2,9]
Beynəlxalq münasibətlərin bütün sferalarında xarici dövlətlərlə əməkdaşlıq edən Azərbaycan
vətəndaşları üçün xarici dil öyrənilməsi mühüm məsələdir. Buna görə də başqa fəaliyyətlərlə yanaşı, bir
və ya iki xarici dildə ünsiyyət qurmağı, əlaqə saxlamağı bacaran şəxsiyyətin formalaşdırılması müasir
məktəbin mühüm vəzifələrindən biridir. Xarici dil tədrisi metodikanın peşəkarlığının səviyyəsi və
spesifikliyi baxımından digər fənnlərdən seçilir. Dilçiliyin tədrisi də interaktiv texnologiyaların tətbiqini
labüd edən xüsusi sahələrdəndir. XXI əsrin başlanğıcında Azərbaycan təhsil sisteminin yenidən
qurulması, modernləşdirilməsi və bu işlərin təşkilində fəal və interaktiv metodlardan istifadə olunmaqla
yerinə yetirilməsi prioritet problem hesab edilir. Onların həll olunması üçün yeni pedaqoji araşdırmalara
ehtiyac duyulur. Təhsil sisteminin inkişaf tendensiyası, fəal və interaktiv metodlar sahəsində müəllif
məktəblərinin, novator müəllimlərin iş üsullarına dair toplanmış faydalı təcrübələr, pedaqoji-psixoloji
tədqiqatların nəticələrinin sistemləşməsini, təlim-tərbiyə prosesinin məzmununun yeniləşdirilməsini tələb
edir. Bu problemlərin həlli dilçilik sferasına, pedaqoji prosesə fəal və interaktiv metodlar anlayışının elmi
əsaslarla gətirilməsini vacib bir problem kimi qarşıya qoyur və bütövlükdə bu elmdə texnoloji
yanaşmaların tətbiqini aktuallaşdırır.
"İnteraktivlik” termini "dialoqu, qarşılıqlı təsiri” bildirir. Bu təlim metodunu ifadə etmək üçün
həmçinin "problem – dialoji”, "problemli”, "evristik təlim” anlayışlarından da istifadə olunur. İnteraktiv
təlim – tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının məcmusudur. Burada
şagirdin mövqeyi – "kəşf edən”, "tədqiqatçı” mövqeyidir; o, gücü çatdığı məsələlər və problemlərlə
üzləşərkən bunları müstəqil tədqiqat prosesində həll edir. Şagirdlər sərbəst şəkildə qoyulan mövzunu
müzakirə edib öyrənirlər. Müəllimin mövqeyi – fasilitator ("bələdçi", "aparıcı") mövqeyidir, problemli
vəziyyətləri planlı və istiqamətlənmiş surətdə təşkil edir, şagirdlər qarşısında müzakirənin meydana
çıxmasına şərait yaradır və onların həllinə metodiki kömək göstərir.[4, 11] Şagirdlərin qruplara
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bölünməsi, mövzuların qrup üzrə müzakirəsi onlarda həm fərdi, həm də ictimai rəy formalaşdırma
bacarığı yaradır. Müəllim isə onların işinə müdaxilə etməməli, əməkdaşlıq etməlidir. Müasir təlim
texnologiyalarında müəllim fəal, şagird yaradıcı olmalı, müəllim və şagird əməkdaşlığı, didaktiv
oyunların təşkili, şagirdlərdə danışıq qabiliyyətinin və söz ehtiyatının formalaşması vacibdir. Bu zaman
təlim həm təhsil verir, həm inkişaf etdirir.
Şagirdlərin təliminin texnologiya ilə əlaqələndirilməsi 1999- cu ildə Şaron Adams və Meri Börns
tərəfindən "Texnologiyalar üzrə yardım proqramı " çərçivəsində "Təhsilin İnkişafı üzrə Sausvest
Laboratoriyası "nda texnologiyaların inteqrasiyasına əsaslanan bu nəzəriyyəyə istinad edərək
şəxsiyyətyönümlü və konstruktivist siniflərin yaradılması ilə işlənib hazırlanmışdır. 2005- ci ildən
etibarən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Mədəd Azərbaycan Humanitar Təşkilatının
(RELİEF) birgə layihəsi olan Müəllimlərin Peşəkarlıq Səviyyəsinin Təkmilləşdirilməsi Təlimlərində
Respublika müəllimləri mərhələ-mərhələ Konstruktivlik, interaktiv təlimlərlə, müasir pedaqoji
texnologiyalarla yaxından tanış edilirlər. Təlimlərin praktik əhəmiyyəti çox böyükdür. [5, 16]
Dilçiliklə bağlı dərslərdə müəllim sinifdə işgüzar şərait yaradıb şagirdlərin müstəqil
mühakimələrinə geniş meydan açırsa, hər mövzunun xarakterinə uyğun priyomlardan, çeviklik və
interaktivliyin təmin edilməsindən, problemli təlimdən istifadə edirsə, deməli o, dərsi müasir tələblər
əsasında qura bilir. Müasir dərsdə uşaqlarda yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirməyə və idraki müstəqilliyə
xidmət göstərən problemli suallara, düşündürücü məsələlərə xüsusi yer verilməlidir. Belə dərs şagirdlərdə
müəyyən bacarıq və vərdişləri formalaşdırır. Belə olduqda xarici dili mənimsmə prosesi daha sürətlə
aparılır.
Dərsdə müasir təlim texnologiyalarını tətbiq etməklə, ənənəvi təlim sistemini dəyişərək ona
tədqiqat xarakteri verməkdən və biliklərin mənimsənilməsi prosesində şagirdi (tələbəni) əsas sima etmək
və onu təlimin subyektinə çevirmək mümkündür. İnteraktiv təlim zamanı müəllim şagirdlərə fərdi
yanaşmalı, onların bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişafı üçün daha səmərəli tədris üsullarından,
informasiya texnologiyalarından istifadə etməlidir. Müxtəlif video proqramlar, illustrasiyalar,
proyektorlar vasitəsilə xarici dilin öyrənilmə prosesini həm əyləncəli və maraqlı, həm də səmərəli etmək
mümkündür. Tədris prosesində interaktiv lövhədən istifadə edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən birini,
onun əyaniliyini təmin edir. Elektron lövhənin sensorlu, yəni hissiyyatlı səthinə xüsusi qələmlə və ya
barmaqla yavaşca toxunmaqla onun üzərində kompyuterdə mümkün olan bütün əməliyyatları interaktiv
rejimdə aparmaq olar. Bu isə şagirdlərin nəzəri- metodoloji biliklərini, praktiki bacarıq və təcrübələrini
inteqrasiya etməklə tədrisi xeyli canlandırır, uşaqlarda yaradıcı yanaşma, düşünmə, təşəbbüskarlıq, tədris
materialını dərindən dərk etmə qabiliyyətini daha da artırır.[3]
İnteraktiv dərs ənənəvidən onunla fərqlənir ki, uşaqlar özləri biliyi əldə edir, onlar fəaldır, təlim
prosesinə cəlb olunurlar, müəllim bələdçi rolunu oynayır, amma sinfə hakim olmur, sinifdəki iqlim
uşaqların sərbəstləşməsinə səbəb olur, uşaqlar öz fikirlərini söyləməyə qorxmurlar. Baxmayaraq ki, o
ənənəvi dərsdən fərqlənir, interaktiv dərsin dəqiq strukturu var və qarşıya qoyulan məsələləri həll etməyə
imkan verir, uşaqlar biliklərə yiyələnir, tədris proqramı zərər çəkmir.[1, 63-65] Məlumatlar "hazır”
şəkildə deyil, onların müstəqil surətdə kəşfi prosesində mənimsənilir, yəni mənimsəmə prosesi passiv
deyil, fəal xarakter daşıyır. Müasir dərsin əsas cəhətlərindən biri şagirdlərin fəallığıdır ki, buna da
interaktiv təlim metodlarından istifadə etməklə nail olmaq mümkündür.
Müəllim dərsə yaradıcı yanaşmalıdır, məzmun standartlarına əsasən dərsin məqsədini
müəyyənləşdirməlidir. Bu zaman öyrədici, inkişafetdirici, tətbiqedici funksiyalar nəzərə alınmalıdır.
Dilçiliklə bağlı dərslər demokratik prinsiplərə söykənməli, bütün hallarda məqsədin düzgün müəyyən
olunması və məzmunun, formanın ona uyğun seçilməsi vacibdir. Mütəxəssislər hesablamışlar ki, əla
mühazirədən sonra diqqətli dinləyici üç saatdan sonra materialın 70%-ni, üç gündən sonra 10% -ni bərpa
edə bilir. Təlimdə yadda saxlamanın müəyyən qanunauyğunluqları var- şagird oxuduğunun 10%ni, eşitdiyinin 20%-ni, gördüyünün 30%-ni, gördüyü və eşitdiyinin 50%-ni, özü dediyinin 80%-ni, öz
fəaliyyəti prosesində öyrəndiklərinin 90%-ni yadda saxlayır. Beləliklə, Müasir dövrün tələblərinə uyğun
оlaraq, təlim və tədris prоsesində müasir, о cümlədən interaktiv təlim metоdları və yeni pedaqожi
teхnоlоgiyasının tətbiqi ilə tədrisin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi çох mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Müasir müəllim öz tədris etdiyi fənnin təlimi prоsesində bütün yeni metоd və üsullardan istifadə
etməlidir.
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Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ‘’Cəmiyyətin gələcək tərəqqisi indi gənclərimizə nəyi və necə
öyrətməyimizdən asılıdır’’fikrinə istinad edərək deyə bilərik ki, şagirdlərdə yeni keyfiyyətlərin
formalaşmasında həlledici amil kimi təhsilin rolu böyükdür. Təhsil cəmiyyətin inkişafında mühüm rol
oynayaraq onun bu günü ilə yaxın və uzaq keçmişini əlaqələndirir, nailiyyətləri ilə şəxsiyyətin
perspektivli inkişaf yolunu işıqlandırır, elm və mədəniyyətin, xalqın intellektual potensialının
formalaşmasını təmin edir.
Ötən əsrin sonlarından başlayaraq Azərbaycanın ümumi təhsil sistemində mühüm dəyişikliklər
həyata keçirilməyə başladı. Təhsil sahəsi ilə bağlı ardıcıl olaraq məqsədyönlü islahatlar qəbul edildi.
Həmin islahatlar təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi və keyfiyyətcə yüksəldilməsinə yönələrək dünya
təhsil sisteminin təcrübəsini öyrənməyə, bu vaxta qədər keçdiyimiz yola tənqidi nəzər salmağa imkan
verdi, qarşımıza ənənəvi təhsil sisteminin mütərəqqi əsaslarını qorumaqla, beynəlxalq standartlara uyğun,
“demokratikləşdirmə,
humanistləşdirmə,
inteqrasiya,
diferensiallaşdırma,
fərdiləşdirmə,
humanitarlaşdırma prinsiplərinə əsaslanan, milli zəminə, bəşəri dəyərlərə söykənən, bütün qurumların
fəaliyyətini təhsil alanın mənafeyinə xidmət etmək məqsədi ətrafında birləşdirən yeni təhsil sisteminin
yaradılması” [4, 122] vəzifəsini qoydu.
Bu gün müstəqil Azərbaycanda sivil cəmiyyətin qurulması yüksələn xətlə inkişaf edir. Təhsilin
məzmununa və təşkili yollarına ciddi tələblər qoyulur. Məktəb şagirdlərdə bir sıra həyati əhəmiyyət kəsb
edən baza kompetensiyaların (bacarıqların) formalaşdırılmasına görə cavbdehlik daşıyır. Qurulmaqda
olan yeni sistem şagirdlərdə əzbərçilik deyil, sərbəst düşünmə, öyrəndiklərini tətbiq etmə bacarığı,
məntiqi təfəkkür inkişaf etdirməlidir. Məktəbdə (o cümlədən ibtidai məktəbdə) tədris olunan fənlərin
məzmunu, əldə olunan təlim nəticələri cəmiyyətin tələbatını ifadə etməli, təhsil alanın dünyagörüşünün
genişlənməsinə, şəxsiyyətinin formalaşmasına və intellektual səviyyəsinin yüksəlməsinə yönəlməlidir.
Mənimsənilən biliklər əsasında formalaşan bacarıqlar şagirdlərin cəmiyyətdə yerini tapmasını, təhsilini
davam etdirə bilməsini, gələcək həyatını qurmasını təmin etməlidir.
Hal-hazırda ana dili tədrisi şagirdlərdə bir sıra nitq, linqvistik və kommunikativ kompetensiyaların
formalaşdırılmasını qarşıya məqsəd qoyur. Bu kompetensiyalar şagirdlərdə dilə şüurlu münasibətin
tərbiyə olunmasını və ünsiyyət prosesində fonetik, leksik, orfoqrafik, orfoepik, morfoloji və sintaktik
cəhətdən düzgün nitqin nümayiş etdirilməsini özündə ehtiva edir. 2008-ci ildən ibtidai məktəblərdə tətbiq
olunmağa başlanılan Ana dili üzrə fənn kurikulumunda şagirdlərin əldə edəcəyi orfoepik və orfoqrafik
bacarıqlar bütün məzmun xətləri üzrə şaquli inteqrasiyada verilən alt standartlarda ifadəsini tapmışdır.
Şagirdlərin savadlı yazı və düzgün tələffüz vərdişlərinə yiyələnməsi fonetik bilikləri mənimsəmə
səviyyələrindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Belə ki, insanlar arasında ünsiyyət vasitəsi olan dil danışıq
səsləri vasitəsilə təzahür edir. “Buna görə də səs dilin maddi qabığı və dil səslərlə maddiləşən bir ictimai
hadisə sayılır...Əlifba düzəltmək, orfoqrafiya qaydalarını tənzim etmək, həm də bunları təlim etmək,
düzgün tələffüz əsaslarını müəyyənləşdirmək və öyrətmək...və daha bir sıra əməli məqsədlər üçün dilin
səslərini və fonetik qanunlarını öyrənmək zəruridir” [1, 10-11].
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İbtidai məktəbdə “Fonetika” bəhsi ilə bağlı aşağıdakı mövzular tədris olunur: 1. Səs və hərflər
(saitlər və samitlər, onların təsnifatı); 2. Heca; 3. Ahəng qanunu; 4. Vurğu; 5. Əlifba sırası. Fonetik
biliklərin verilməsinə “Səs və hərflər” mövzusundan başlanılır. İbtidai məktəbdə şagirdlərə danışıq səsləri
ilə bağlı müvafiq bilik və bacarıqların aşılanmasının yekun məqsədi qrafika, orfoepiya, orfoqrafiya üzrə
vərdişlərin inkişaf etdirilməsindən, dilin fonetik normalarına dair elmi-praktik bacarıqların
yaradılmasından ibarətdir. Ana dili üzrə fənn kurikulumunun təhlili göstərir ki artıq I sinifdə: 4.1.1. Səs
və hərfləri fərqləndirir; 4.1.2. Sözləri hecalara ayırır; 4.1.3. Böyük və kiçik hərfləri fərqləndirir; 4.1.4.
Hərfləri əlifba sırası ilə sadalayır – standartlarının reallaşdırılması nəzərdə tutulur [5, 22]. Deməli artıq I
sinifdən şagirdlər əsas linqvistik anlayışlar olan “səs”, “hərf”, “heca” ilə bağlı sadə biliklərə yiyələnir,
eşitməyə əsasən sözdəki hecaların, hecalardakı səslərin sayını və ardıcıllığını müəyyənləşdirirlər ki, bu da
ədəbi tələffüz və düzgün yazı bacarıqlarına yiyələnməyin vacib şərti hesab olunur. Çünki dilimizin əsas
orfoepik və orfoqrafik normalarının əsasında fonetikanın əsas məsələsi olan səs-hərf münasibətləri
dayanır.
İbtidai sinif Azərbaycan dili dərsliklərinin təhlili sayəsində saitlər və samitlərlə bağlı şagirdlərə
öyrədilən orfoepik qaydaları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
I. Saitlərin tələffüzü ilə bağlı qaydalar:
1) Bəzi saitlərin uzun tələffüzü. İbtidai sinif müəllimləri uzun tələffüz olunan saitlərin fonematik
səciyyə daşımasını bilməli və uşaqların bəzi sözlərdə onları adi kəmiyyətdə tələffüz etmələri nəticəsində
əmələ gələn məna təhriflərinin qarşısını almalıdırlar. Məsələn: narın (nar isminin yiyəlik halı) - na:rın
(incə, zərif və s.); ilə (il sözünün yönlük halı) - i:lə (qoşma) və s.
2) Müxtəlif cinsli qoşasaitli sözlərin tələffüzü ilə bağlı qaydalar. II sinif Azərbaycan dili dərsliyində
“Ayilə, yoxsa ailə?” [2, 47], “Məllim, yoxsa müəllim?” [2, 49] başlıqları altında verilmiş qaydalar və
onlarla bağlı çalışmalar şagirdlərdə müxtəlif cinsli qoşasaitli sözlərin deyilişi və yazılışı ilə bağlı davamlı
vərdişlərin formalaşdırılması məqsədi daşıyır:
Çalışma. Aşağıdakı sözləri cədvəl üzrə qruplaşdır.təbii, radio, müavin, xain, müdafiə, məişət,
təqaüd
Sözlər

Hərflərin sayı

Səslərin sayı

[2, 49].
III sinif Azərbaycan dili dərsliyində yer almış çalışmalardan birində şagirdlərə dəftərlərində
nümunəyə uyğun cədvəl çəkmək və verilmiş sözləri cədvəlin müvafiq xanalarına yazmaq tapşırılır: teatr,
müdafiə, müalicə, dairə, ailə, təbiət, radio, müavin, müraciət, məişət
Qoşasaitli sözlər
Saitlərdən biri tələffüz edilmir, o Qoşa işlənən iki saitin arasında
biri uzun tələffüz edilir
“y”samiti səslənir
[3, 53].
3) Eynicinsli qoşasaitli sözlərin tələffüzü ilə bağlı qaydalar. III sinif Azərbaycan dili dərsliyində
şagirdlərə verilmiş eynicinsli qoşasaitli sözlərin tələffüz formasını dəftərlərinə yazmaq tapşırılır:
camaat, maarif, təəssüf, təbii, bədii, mətbəə, maaş [3, 60].
4) O saitinin bəzən a kimi tələffüzü. II sinif Azərbaycan dili dərsliyində “O, yoxsa a” başlığı ilə
verilmiş dil qaydası və bununla bağlı çalışmalar şagirdlərdə müvafiq orfoepik normanın formalaşmasına
kömək edir:
Çalışma. Buraxılmış hərfləri əlavə etməklə sözləri dəftərinə köçür:
kosm...navt, p..rovoz, k..nfet, sam...var, p...midor, z...vod, k...llektiv, şok...lad [2, 43].
5) o və ö saitlərinin v samitindən əvvəl gəldiyi hallar. III sinif Azərbaycan dili dərsliyiyndə verilmiş
çalışmada şagirdlərə düzgün tələffüz formasında verilmiş butipli sözləri orfoqrafik normaya uyğun olaraq
dəftərə köçürmək tapşırılır:
1. Kolların arasında xışıltı salan doşan idi.
2. Xalam çox ləzzətli doğa bişirmişdi.
3. Gəmi sahilə yan alaraq löbərini suya atdı.
4. Bənnalar binanın bünorəsinə beton tökdülər.
5. Qardaşım çöldən qayıdan mal-qaranı töləyə saldı [3, 51]
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6) İkinci hecası ü ilə deyilib i ilə yazlan sözlər. III sinif Azərbaycan dili dərsliyiyndə belə bir çalışma
verilmişdir:
Çalışma. Sözləri tamamla: ü, yoxsa i?
F...zuli, müd...r, üm...d, müh...m, üf...q, müh...t, k...ftə [3, 51].
II. Samitlərin tələffüzü ilə bağlı qaydalar:
1) İkihecalı sözlərin sonunda q, b, d, c, g samitlərinin karlaşaraq tələffüz olunması. Məlumdur ki,
həmin samitlərlə bitən çoxhecalı sözlər ayrılıqda, samitlə başlayan şəkilçi və sözdən əvvəl müvafiq kar
qarşılığı ilə əvəzlənərək tələffüz olunur. Qeyd olunan orfoepik norma ilə bağlı II sinif dərsliyində “Ocax,
yoxsa ocaq?” [2, 51] başlığı altında qaydalar və müvafiq çalışmalar yer almışdır:
Çalışma. Mətndən (“Dostum Lətif”) seçilmiş sözlər aşağıda tələffüz formasında verilib. Həmin
sözlərin yazılışı və tələffüzü arasındakı fərqi müəyyən et.
uşax, qəşənk, soyat, kənt, məktəp, resbuplika [2, 51].
III sinifdə həmin orfoepik normanın mənimsədilməsinə “Sözün sonunda bəzi samitlərin tələffüzü”
[3, 79] başlığı altında xüsusi dərs saatı ayrılır. Dərsliyin 84-cü səhifəsində verilmiş 6 nömrəli çalışmada
söz sonundakı bəzi samitlərin tələffüzü ilə bağlı yeni nümunələr tapmaq və aşağıdakı cədvəli
tamamlamaq tapşırığı verilir:
g – [k]
d – [t]
b – [p]
c – [ç]
əhəng-[əhənk]
qənd-[qənt]
doşab-[doşap]
kərpic-[kərpiç]
Qayda bir samit üzərində izah edildikdən sonra digərlərində eynilə təkrar olunur və buna görə də
asan mənimsənilir, şagirdlər ondan nitq təcrübəsində möhkəmlənmiş vərdiş kimi istifadə edə bilirlər. Ona
görə də bu qaydaların biri, məsələn: [corap], [coraplar], [corap mağazası] üzərində səs-hərf təhlilləri
aparmaqla digərlərini təkrar və möhkəmləndirmə formasında mənimsətmək olar. Dilimizdə bu quruluşda
olan sözlərin kəmiyyəti çox, nitqdə işlənmə tezliyi yüksəkdir. Bunların yazılışını öyrətmək üçün
intervokal şəraitdən (sözə sait əlavəsi) istifadə olunur.
2) K hərfinin iki səsi (ke, ka) ifadə etməsi. Şagirdlərə misallar əsasında k hərfinin bəzən q səsinin
(kosmos, kombayn), bəzən də g səsinin (kömür, koma) kar qarşılığı kimi səslənməsi izah edilməlidir.
Dərslikdə olan müvafiq çalışmalar üzərində işləmək, oxuduqları mətndən misallar seçdirmək, müstəqil
misallar tapdırmaq və s. yollarla k hərfinin iki cür tələffzünü möhkəmləndirmək olar.
Çalışma. Hansı sözlərdə “k” samiti “ka” kimi tələffüz olunur?
dərnək, park, təbrik, külək, katib, direktor, kamal, kanal, kəpənək, kran, kürk, kafe [2, 57].
Digər bir çalışmada kosmonavt, kötük, kəmər və kompüter şəkilləri təqdim olunur, şagirdlərə həmin
şəkillərin adını demək, sözləri dəftərinə yazmaq və oxumaq, k samitinin səslənməsinə diqqət yetirmək
tapşırılır [2, 57].
3) Sözdə yanaşı gələn samitlərdən birinin fərqli tələffüz olunması halları. II sinif Azərbaycan dili
dərsliyində “Nöksan, yoxsa nöqsan” [2, 53] başlığı altında şagirdlərə çox vaxt sözdə yanaşı gələn
samitlərdən birinin fərqli tələffüz olunması ilə bağlı məlumat verilir və bu sahədə davamlı vərdişlər
formalaşdırmaq üçün bir sıra çalışmalar təqdim olunur:
a) çalışmalardan birində sözdə qoşa kar (həf...ə, tüs...ü, tax...a) və qoşa cingiltili samitlərin
(sa...qal, rə...qasə, to...qa, sa...qız) yanaşı gəldiyi hallarda tələffüz və yazılışda baş verən fərqliliyi
diqqətə çatdırmaq üçün şagirdlərə lüğətdən istifadə edərək nöqtələrin yerinə lazımi hərfləri artırmaq və
dəftərə köçürmək tapşırılır [2, 53].
b) həmin dərsliyin (II sinif) digər bir çalışmasında tələffüz zamanı söz ortasında nb hərfbirləşməsinin mb hərfbirləşməsi ilə əvəzlənməsi (go...bul, sü...bül, kö...bə, şə...bə, zə...bil, a...bar, la...pa)
hadisəsi öyrədilir [2, 55].
c) III sinif Azərbaycan dili dərsliyinin 73-cü səhifəsində verilmiş 7 nömrəli çalışma şagirdlərdə qoşa
yy samitli sözlərin (tövsi...ə, mənəvi...at, riyazi...at, ehti...at, bəşəri...ət) düzgün tələffüz və yazılışı ilə
bağlı bacarıqların formalaşdırılması məqsədi daşıyır.
e) cingiltili və kar samitin qoşalaşdıqda tələffüzü (nöqsan, məqsəd) [2,53].
Müəllim, yeri gəldikcə, şagirdlərin diqqətini sözə şəkilçi qoşulması ilə söz köklərində baş verən
bəzi səs dəyişmələrinə yönəldərək müvafiq orfoepik vərdişlərin formalaşmasına nail olmalıdır (məsələn:
y samiti ilə başlayan şəkilçidən əvvəl söz köklərində açıq saitin müvafiq qapalı saitlə əvəzlənməsi (yaşayır/yaşıyır/); indiki zamanın inkarında (yazmayır /yazmır/); -mış4 şəkilçili nəqli keçmişin II şəxsində
(oxumuşsan /oxumusan/; oxumuşsunuz /oxumusunuz, oxumusuz); qəti gələcək zamanda I şəxsin təkində
(düşməyəcəyəm /düşməyəcəm) səs və heca düşümü və s.).
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İbtidai siniflərdə fonetik təhlilin öyrədilməsi şagirdlərə sözün səs və hərf tərkibini, sözdəki sait və
samitlərin növlərini, vurğunun yerini müəyyənləşdirməyə imkan verməklə orfoepik tələffüzün
mükəmməlləşməsinə kömək edir. Belə ki, qalın, incə, dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlərin, kar və
cingiltili samitlərin fərqləndirilməsi üzrə vərdişlər oxu, tələffüz normalarının öyrənilməsinə xidmət edir.
Müəllim şagirdlərin tələffüz hadisələri ilə bağlı nitq qüsurlarına, xüsusən oxuda özünü göstərən
kitab tələffüzünə düzəliş verməli, yeri gəldikcə səs-hərf münsaibətlərini qabaqlayıcı şəkildə izah
etməlidir ki, təlimin sonrakı pilləsində bunlar davamlı vərdişlərə çevrilsin və şifahi nitqin mühüm
tələblərindən birini həyata keçirmək mümkün olsun.
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Dünyanın təhsil potensialı onun inkişafının əsasını təşkil edir. Əldə olunmuş bütün nailiyyətlər
təhsil sahəsindəki irəliləyişlərin nəticəsi kimi meydana çıxmaqla özünü göstərir. Parlaq gələcək bu günün
təhsil sütunları üzərində qurulur. Elmin, təhsilin nailiyyətlərinə əsaslanaraq formalaşır. Ulu öndər Heydər
Əliyevin təbirincə demiş olsaq “Gələcək bilikli, elmli insanların çiyinlərində qurulacaqdır.
Azərbaycanın sosial-iqtisadi qüdrətinin artması, beynəlxalq reytinqlərdə mövqelərini əhəmiyyətli
şəkildə yaxşılaşdırması, təhsil sahəsində davamlı islahatların intensiv xarakter alması, yeni əsrin
çağrışlarına cavab verən insan kapitalının formalaşması istiqamətində əhəmiyyətli addımların atılması ilə
xarakterizə olunur.
Müstəqillik yolunda inamla addımlayan Azərbaycanın inkişafında təhsil önəmli yer tutur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının dediyi kimi, “ Təhsil Azərbaycanın
davamlı inkişaf strategiyasının önəmli istiqamətlərindən biridir. Azərbaycanın gələcək inkişafı məhz
təhsillə bağlıdır”. Müasir dövrdə təhsilə cəmiyyətin prioritet sahəsi kimi baxılması, onun islahatyönümlü
fəaliyyət sahəsinə çevrilməsi məhz bu zərurətdən irəli gəlir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının 24 oktyabr 2013-cü tarixdə
imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” nın təsdiq edilməsi
haqqında sərəncamda qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin
yaradılması üçün nəzərdə tutulan beş strateji istiqamətdən biri dördüncü strateji istiqamətdir ki, burada
müasir tələblərə uyğun və ömürboyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturlarının yaradılması nəzərdə
tutulur. Bu istiqamət təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları əsaslı təlim
metodlarına uyğun infrastrukturunun yaradılması, təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması,
distant təhsil, istedadlı vəə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil və inkişaf, yaşlıların təhsili və
digər kampusların yaradılması kimi tədbirləri ehtiva edir.
Milli dəyərlərdən istifadə müəllim hazırlığının strateji məqsədindən irəli gəlir. Cəmiyyətin
inkişafında nəzəri biliklərin əldə olunması yeni intellektual texnologiyanın formalaşmasına səbəb olur.
Sosial –iqtisadi həyatın müasirləşdirilməsində təhsilin rolu təkcə təhsilalanın qazandığı bilik və
bacarıqların iqtisadi amilə çevrilməsi ilə məhdudlaşmır. Təhsil prosesində əldə olunan bilik və bacarıqlar,
həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər bir təhsil alanın, cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün lazımi
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şərait yaradır, onun biliyi və etik davranışı sayəsində örnək ola biləcək həmkara nümunəvi ailə üzvünə və
vətəndaşa çevirir.
Cəmiyyətdə baş verən proseslər, dəyişikliklər təhsil sferasında da özünü qabarıq şəkildə göstərir.
Informasiya cəmiyyətin şəraitində təhsilin mahiyyəti əsaslı surətdə dəyişir. Artıq təhsil sistemində hazır
və hamılıqla qəbul edilən biliklərin mənimsənilmısi üsulu özünü doğrultmur. Çünki müasir şəraitdə
biliklər çox sürətlə çoxalır, yeniləri köhnəlir və əhəmiyyətini itirir.
Ona görə də indi bir dəfə təhsil almaq, biliklərə yiyələnmək yetərli deyil. Hər bir insan mütəxəssis
ömrü boyu, fasiləsiz olaraq biliklərini yeniləməli, təkmilləşdirməlidir. Bu situasiya təhsilin fasiləsiz
rejimə keçirilməsini diktə edir. Lakin ömür boyu ənənəvi üsulla təhsil almaq mümkün deyil. Artıq
insanlara müstəqil şəkildə təhsil almağı mövcud biliklərini təkmilləşdirməyi öyrətmək lazımdır. Beləliklə,
müasir mərhələ də təhsilin əsas vəzifələrindən biri ilkin təhsil mərhələsindən başlayaraq şagirlərə
informasiya ilə işləmək, davranış qaydalarını, vərdişlərini öyrətməkdən ibarətdir. Deməli, yeni şəraitdə
müəllimin funksiyaları, vəzifələri dəyişir. Artıq müəllim yeganə informasiya bilik məönbəyi kimi çıxış
etmir. Bu funksiyanın bir hissəsini İKT vasitələri, xüsusən internet öz üzərinə götürərək müəllimin həmin
sahədəki inhisarçılığına son qoyur. Müəllim tədris prosesində texnoloq, konsultant, koordinator rolunu
oynamağa başlayır.
Son illərdə ölkədə təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Təhsilin normativ
hüquqi bazası təkmilləşdirilmiş, maddi-texniki təminatı istiqamətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin sərəncamları əsasında geniş tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu məqsədlə müxtəlif şəhər və
rayonlarda 3200-dən çox məktəb binası tikilmiş və mövcud təhsil obyektlərində əsaslı təmir-bərpa işləri
aparılmış, nəticədə 1 milyondan çox şagirdin təlim şəraiti əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşdırılmışdır. Təhsil
müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi əhəmiyyətli dərəcədə
genişlənmişdir.
Son illərdə Azərbaycan Respublikasında İKT-dən istifadə sahəsində bir sıra ciddi addımlar atılmış
və bu istiqamət dövlət siyasətinin əsas məsələlərindən birinə çevrilmişdir. İKT-dən istifadə ilə ümumi
səviyyəni yüksəltmək, təhsillə əlaqəli şəxslərin bu sahəyə marağını daha da artırmaq üçün bir sıra
layihələr, müsabiqələr və treninqlər keçirilmiş, yüksək nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bütün bunlar onu
göstərir ki, tədris prosesində internet resursları həm şagirdlər, həm də müəllimlər üçün əhəmiyyətlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ümumilikdə təhsil sisteminin İKT əsasında təkmilləşdirilməsi informasiya
cəmiyyətinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
cənablarının 21 avqust 2004-cü ildə təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında Ümumtəhsil
məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı (2005-2007-ci illər)”
ölkəmizdə bu prosesə start verdi. “Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması proqramı (2008-2013-cü
illər)” çərçivəsində ümumtəhsil məktəblərinin İKT ilə təminatının gücləndirilməsi, İKT-nin tətbiqi
vasitəsilə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində iri miqyaslı işlər görülmüşdür. 2013-2020-ci
illəri əhatə edən dövrdə təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması bütövlükdə təhsilin müasir səviyyədə
qurulmasının əsas istiqamətlərindən biri kimi daim diqqət mərkəzində olacaqdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin 16 yanvar 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə 2013-cü ilin Azərbaycan
Respublikasında “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilməsi bu sahəyə dövlət
başçısının diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, İKT-dən istifadə etməklə qurulan müasir təhsil modeli məktəbin
pedaqoji heyəti qarşısında da yeni tələblər və vəzifələr qoyur. Müəllimlərin təkcə fiundamental biliklər,
pedaqogika və psixologiya sahəsində deyil, həm də informasiya sahəsində yenidən təlim alması olduqca
aktuallaşır. Artıq yeni nəsil müəllimlərindən öyrətdikləri konkret fənnin struktur məzmununa və
məqsədinə uyğun, uşaqların individual xüsusiyyətlərini nəzərə alan, şagirdlərin harmonik inkişafını
mümkün edən informasiyaları seçib tədrisdə tətbiq etmək tələb olunur.
Son illər müəllim hazırlığı sahəsində görülən işlər yeni tipli müəllim kadrlarının formalaşmasına
əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərmiş, onların fəlaiyyətində təşəbbüskarlıq və yaradıcılıq
meyillərini gücləndirmişdir. Təhsil innovasiyalarını, müasir təhsilin prioritet istiqamətlərini hərtərəfli
mənimsəyən, müasir təlim strategiyaları və qiymətləndirmə mexanizmlərini uğurla tətbiq edən
müəllimlərimizin sayı ildən-ilə artmaqdadır. Pedaqoji kadrların seçilib yerləşdirilməsində obyektivliyi,
şəffaflığı və keyfiyyəti təmin etmək məqsədi ilə müəllimlərin işə qəbulu beynəlxalq təcrübə nəzərə
almaqla müsabiqə yolu ilə mərkəzləşdirilmiş qaydada İKT-nin tətbiq edilməsilə həyata keçirilir.
Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayının Qətnaməsində -yeni kurikulumlara İKT əsaslı təlim
texnologiyasına uyğun olaraq ümumtəhsil pilləsində dərslik hazırlığının təkmilləşdirilməsi, ehtiyat
dərsliklərin eləcə də elektron resurların və təlim materiallarının hazırlanması sahəsində sistemli işlərin
davam etdirilməsi, İKT əsaslı infrastrukturun və elektron idarəetmə sisteminin yaradılması, rəqəmsal
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bacarıqların inkişafı, elektron tədris resurslarından istifadənin genişləndirilməsi, bu sahədə pedaqoji V
inzibati heyətin potensialının genişləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
XXI əsr yüksək kompüter texnologiyaları əsridir. Kompüter və elejtron texnologiyaları həyatımızın
böyük bir hissəsini təşkil edir. Müəllimlərimiz müasir dövrün ən mühüm texnologiyalarının tədrisində
tətbiqi istiqamətində yaradıcı axtarışlar aparmaqda və ortaya maraqlı fəaliyyət nümunələri
qoymaqdadırlar.
Müasir təlim prosesi şagirdə yönəlmiş prosesdir. Bu proses şagirdlərdə informasiya mübadiləsi və
fikir yürütmək bacarığı formalaşdırır. Şagird müxtəlif mənbələrdəki elektron resurslara istinad etməklə
müstəqil məlumat əldə edir. Tədqiqat aparmaq, ünsiyyət qurmaq və yeni informasiya əldə etmək üçün isə
müasir texnologiyaların imkanlarından istifadə etmək lazım gəlir. Bundan əlavə, şagirdlərin maraq
dairəsini nəzərə alsaq, şahidi olarıq ki, digər informasiyalardan fərqli olaraq, müəllim İKT-dən istifadə də
şagirdlərdə həvəs və maraq yarada bilər. Təbii ki, bu da müəllimin yaradıcılıq qabiliyyətindən asılıdır.
Elektron (təlim və internet) resursları müvəffəqiyyətli təhsil almaq üçün şərait yaradan və ən yüksək
nəticəyə nail olmağa kömək edən bir vasitədir. Hazırda təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasında əsas
diqqət elektron təhsil resurslarının hazırlanmasına yönəlmişdir. Elektron Təhsil Resursları (ETR) dedikdə
tədris məzmunlu elektron forma nəzərdə tutulur ki, onları da səsləndirmək üçün müxtəlif elektron
mexanizmlərdən istifadə edilir.
Təhsil sahəsində internet böyük imkanlar yaradır. Bu prosesdə internetin rolu və yerini düzgün
müəyyənləşdirmək olduqca vacibdir. Bu məsuliyyətli iş müəllimlərin üzərinə düşür. Müəllim bu sahədə
peşəkar olmalı, materialları təhlil edib, şsgirdlərə məsləhət verməyi bacarmalıdır.
Internetdən səmərəli isrifadə zamanı şagirdlərdə yazı bacarığı, söz ehtiyatı, tez ünsiyyətə girmək və
lazımi formada ünsiyyət qurmaq, qarşısındakını dinləmək və s. kimi müxtəlif keyfiyyət və vərdiş
formalaşır. Təbii ki, bəzən sosial şəbəkələrdən düzgün istifadə etməmək bir çox mənfi sonluqla da
nəticələnə bilər. Belə ki, şagirdlər informasiya axtararkən konkret nəyi axtarmalı olduqlarını
bilmədiklərindən qarşılarına çıxan böyük informasiya axınının içərisinə düşmüş olurlar. Bu baxımdan
tədris zamanı şagirdlərin internetdə informasiya axtarıb tapması prosesi daim nəzarət altında olmalı və
müəllim tərəfindən istiqamətləndirilməlidir.
Müasir informasiyalaşmış cəmiyyətdə kitabxanaların da, kommunikasiya sisteminin də rolu
əvəzsizdir. Məşhur ingilis alimi Bekonun XVI əsrdə dediyi “kitab zamanın dalğaları üzərində səyahət
edən və öz qiymətli yükünü nəsillərdən-. nəsillərə daşıyan fikir gəmisidir” sözləri bu gün də öz
əhəmiyyətini itirməmişdir. Uzun illər boyu bəşəriyyətin kəşf etdiyi müxtəlif informasiya mənbələrinə, bu
günün elektron, internet imkanlarına baxmayaraq kitab əsas informasiya mənbəyi olaraq qalmaqdadır.
Gənclərin yol bələdçisi, insanın ruhunun qidası hesab olunan kitaba münasibəti cəmiyyətin mədəni
səviyyəsinin göstəricisi kimi qəbul etmək olar. Bu mənada, gənc nəslin ilk rastlaşdığı, bəlkə də onun
həyatında unudulmaz təəssüratlar yaradan kitabxanalar təhsil sisteminin ayrılmaz atributudur.
Kitabxanaların cəmiyyətdəki əhəmiyyətini, onun zəngin mədəni irsimizi gələcək nəsillərə çatdırmaq
istiqamətindəki rolunu nəzərə alaraq bir informasiya mərkəzi kimi kitabxanaların fəaliyyəti daim diqqət
mərkəzində saxlanılmalıdır.
Yüksək təhsil səviyyəsinə malik peşəkar kadrlar ölkənin intellektual potensialının əsasıdır. Müasir
dövrdə ölkənin uğurlu və davamlı iqtisadi yüksəlişi insan kapitalının məqsədyönlü inkişafı hesabına əldə
edilmişdir. Bütün bunlar təhsilin dövlət xərclərində prioritetliyini getdikcə artırmaqdadır. Dövlətin təhsil
xərcləri cəmiyyət üçün yüksək iqtisadi gəlirliyə malikdir.
Müasir dövrdə təhsilin iqtisadi həyatda rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Hazırda təhsil
iqtisadiyyatında tələb olunan bilik və bacarıqların aşılanması ilə bərabər, vətəndaşın gələcək həyatı və
cəmiyyətə inteqrasiyasına hərtərəfli hazırlığı kimi vəzifələri yerinə yetirməlidir. Insanın ömür boyu təhsil
almaq tələbatının ödənilməsi isə təhsilin iqtisadi həyatda rolunu yüksəldən amillərdən ən mühümüdür.
Son illər ərzindəki elmi-texnoloji tərəqqi, innovasiyalar və modernləşmə nəticəsində praktiki bilik
və vərdişlərlə zənginləşməyən, sırf nəzəri xarakter daşıyan öz fundamental əhəmiyyətini itirməkdədir. Bu
baxımdan təhsilin məzmununun formalaşmasında akademik biliklərlə yanaşı, praktik bilik və
bacarıqların, səriştənin vacibliyi önə çəkilir. Səriştə ilə əldə olunmuş bilik və bacarıqları, praktiki
fəaliyyətdə effektiv və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, şəxsin qazandığı bilik və bacarıqların
konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edir. Səriştəyə əsaslanan təhsil sosial-iqtisadi inkişafa
daha effektlib xidmət göstərir. Təhsilin inkişafında müəyyən irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi
göstərir ki,informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və
təhsil alanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv təlim metodları daha yüksək
nəticələr verir. Həmin məqsədlə davamlı olaraq mütərəqqi tədris metodlarının yaradılması və
müəllimlərin səriştəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm yer tutur.
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Beləliklə, ölkəmizin iqtisadi inkişafının yeni mərhələsində cəmiyyət həyatının bütün
istiqamətlərində inkişaf strategiyalarını müəyyən edən “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyası təhsil sahəsində də strateji hədəfləri aydın və konkret şəkildə qarşıya qoymuşdur. Biz bu
hədəflərə çatmalıyıq. Qarşıda duran işlər nə qədər çətin və mürəkkəb olsa da, Azərbaycan dövlətinin
təhsilə diqqət və qayğısı onların yerinə yetirilməsində bizə kömək edəcəkdir.
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İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ ORFOQRAFİYA TƏLİMİ
Baxşıyeva S.S.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı

Açar sözlər: orfoqrafik vərdiş, qayda, savadlı yazmaq, hərfburaxma, hərfartırma.
İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikasının ən mühüm sahələrindən biri düzgün yazı
qaydaları, yəni orfoqrafiya təlimidir. Orfoqrafiya sözlərin bütün qrammatik formaları üçün vahid yazı
qaydalarını müəyyənləşdirir. Yazılı ədəbi dilin inkişafında orfoqrafiya xüsusi rol oynayır. Ümumxalq
tərəfindən qəbul edilmiş düzgün və vahid orfoqrafik qaydalar yazını sabitləşdirir, onun imkanlarını artırın
və bunun əsasında yazılı ədəbi dil inkişaf edir.
Savadlılıq anlayışı şagirdlərin yazı qaydalarını nə dərəcədə mənimsəmələri ilə bağlıdır. Şagirdlər
qrammatik qaydaların mahiyyətini nə qədər yaxşı başa düşsələr qazandıqları orfoqrafik vərdişlərin
keyfiyyəti də o qədər yüksək olar. Vahid tələblərə cavab verən yazı olmadan müxtəlif yerlərdə müxtəlif
cür səslənən adi danışıq nitqini yazılı nitqə çevirmək olmaz. Savadlı yazı hamı tərəfindən qəbul edilmiş
qaydalara əməl olunmasını tələb edir.
Orfoqrafiyanın bir sıra xüsusiyyətləri və əlamətləri vardır:
1. Yazıda orfoqrafiya qaydalarına əməl etmək hamı üçün məcburidir. Orfoqrafiyanın qaydalarını
dəyişmək, ona əlavələr etmək üçün heç kəsə hüquq verilmir. Buna görə də bu qaydalara əməl etməmək
yazıda səhvlərə yol vermək deməkdir.
2. Orfoqrafiya qaydaları nitqin məzmununu aydın və düzgün şəkildə əks etdirir. Orfoqrafiya yazılı
ünsiyyət üçün fikrin düzgün yazılmasına xidmət edir.
3. Orfoqrafiya qaydaları vahid olur. Orfoqrafiya bir sözün, yaxud ünsürün iki formada yazılıb
dolaşıqlıq əmələ gətirməsinə imkan vermir.
4. Orfoqrafiya qaydaları mümkün qədər sabit olmalıdır.
5. Orfoqrafiya daima dilin inkişafını izləyir, köhnəlmiş qaydaları atıb, yenilərini qəbul etmək yolu
ilə təkmilləşir, inkişaf edir. Dildəki dəyişikliklər qanunauyğun şəkildə orfoqrafiyada öz əksini tapır.
Savadlı yazmaq vərdişin aşılanması ona görə vacibdir ki, şagirdlər yazı prosesində orfoqrafik
çətinliklər üzərində düşünmək qayğısında azad olur. Bütün diqqəti sözlər arasında əlaqəyə, cümlənin
düzgün qurulmasına, söz və ifadələrin dəqiq seçilməsinə, ifadə və inkişafın məzmununun dolğun
verilməsinə yönəldirlər.
Təcrübə göstərir ki, şagirdlər düzgün yazı vərdişlərinə yiyələnmə prosesində müxtəlif xarakterli
orfoqrafik səhvlərə yol verilir. Şagirdlərin həmin sahədə qarşılaşdıqları çətinlikləri aşağıdakı şəkildə
qruplaşdırmaq olar.
1. Sözün səs tərkibini düzgün qavramamaqdan irəli gələn çətinliklər.
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2. Sözün mənası və qrafik forması arasında assosiyasının yaranması ilə bağlı olan çətinliklər.
3. İnterferensiya və generalizasiya hadisəsi ilə bağlı olan çətinliklər.
4. Ümumi qaydaya tabe olmayan sözlərin orfoqrafiyasındakı çətinliklər.
5. Qrammatik məfhum və qaydaların düzgün mənimsəməində irəli gələn çətinliklər.
1) Hələ I sinifdən sözləri səslər üzrə düzgün təhlil etməyə və yazıda bu səslərin hərflərlə düzgün
əks etdirilməsini öyrənməyə başlayan şagirdlər IV sinifdə bu məsələyə yekun vururlar. Burada şagirdlər
səs tərkibini yazıda düzgün əks etdirməyi bacarmalı, hərfburaxma səhvlərinə yol verməməlidirlər. Lakin
bəzən şagirdlər sözlərin səs tərkibini təhlil etməkdə çətinlik çəkir, müxtəlif hərfburaxma səhvlərinə yol
verirlər.
Təcrübə göstərir ki, istər ibtidai, istərsə də yuxarı sinif şagirdləri öz yazılarında ı, i, u, ü saitlərini və
qoşa samitlərdən birini buraxırlar. Sözü yazarkən ı, i, u, ü saitlərinin buraxılmasının əsas səbəbi həmin
saitlərin sözdə bəzən çox zəif tələffüz edilməsi ilə bağlıdır. Məsələn: darayıram, respublikamızda, hamısı,
çarpayımın, başlayır və s. Kimi sözlərin yazılışında səhvlərə rast gəlirik. Belə səhvlərin əsas səbəbi həmin
sözlərin səs tərkibini şagirdlərin düzgün qavramamalarıdır. Lakin belə səhvlərin qarşısını alan ən yaxşı
vasitə fonetik təhlilin aşılanmasıdır. Bu zaman şagirdlərdə analtikqavrayışın inkişafı üçün şərait yaranmış
olur. Fonetik təhlil bacarığına yiyələnmiş şagirdb sözləri qavrayarkən, bu bacarıq əsasında onu fikrən
təhlil edir, sözün tərkibini düzgün dərk etdiyinə görə, yazıda səhvlərə yol vermir. Ona görə də aşağı
siniflərdən başlayaraq şagirdlərə sözləri səslər üzrə düzgün təhlil edə bilmək bacarığı aşılanmalıdır.
Müəllim belə təhlil vasitəsilə eyni zamanda şagirdlərə sözləri öz-özünə hecalayaraq yazmağı
öyrətməlidir. Belə olduqda şagird sözü fikrən təhlil edir və hər bir hecada olan hərfləri təhrif etmədən
yazır. Çünki bu zaman nitqin hərəki analizatorunun fəaliyyəti güclənmiş olur.
Hərfburaxma səhvlərini aradan qaldırmaqda sözləri öz-özünə hecalayaraq yazmaq ona görə müsbət
təsir göstərir ki, bu zaman sözlərin deyilişi ilə yazılışı arasındakı oxşarlığı və fərqi daha tez
müəyyənləşdirmək olur, sözləri səslər üzrə təhlil etməyə imkan yaranır. Belə olduqda, şagirdlər sözləri
yazarkən hərfləri bir-biri ilə qarışdırmır və hərf buraxmırlar.
Fonetik təhlili müxtəlif variantlarda aparmaq mümkündür.
1. Sözlər hecalara ayrılıb yazılır.
2. Sözün qarşısında mötərizədə hecaların sayı yazılır.
3. Sözlərdə hərflərin və səslərin sayı qarşısında mötərizədə yazılır və s.
Dərsliklərdə verilən çalışmaların şərti yuxarıda verilənlər əsasında qurulur. Müxtəlif variantlı
çalışmalar vasitəsilə şagirdlərdə orfoqrafik vərdişlər şagirdlərə aşılanır və verilmiş bilik, bacarıqlar
vərdişə çevrilir.
2) Şagirdlərin düzgün yazı vərdişlərinə yiyələnmələrində orfoqrafik assosiyaların təşəkkülü
mühüm rol oynayır. Orfoqrafik assosiasiyalar iki yolla – ayrı-ayrı sözlərin təsiri yolu və qaydaların tətbiqi
yolu ilə yaranır. I halda dəqiq qaydalardan istifadə olunmur, ayrı-ayrı sözlər müqayisə edilərək onların
arasında oxşarlıq və fərqi tapmaq yolu ilə assosiasiya yaranırsa, II halda orfoqrafik assosiasiyalar bir növ
dəqiq qaydaların tətbiqi nəticəsində yaranmış olur. Hər iki halda orfoqrafik assosiasiyaların təşəkkülünə
nail olmaq orfoqrafiya təliminin qarşısında duran mühüm vəzifələrdəndir. Lakin orfoqrafik
assosiasiyaların yaranmasında bir sıra çətinliklər özünü göstərir və həmin çətinliklər yazıda da öz əksini
tapır.
İkinci yol – qaydaları tətbiq etmə əsasında orfoqrafik assosiasiyaların yaranması yoludur. “Dəqiq”
qaydaları bilmək bu və ya digər sözü başqa oxşar sözlərlə müqayisə etmədən onun tələb olunan qrafik
formasını tapmağa imkan verir.
Bu cür assosiasiyaların yaranmasının zəruri elementləri mövcud dil hadisəsinin qrafik formasını
yadda saxlamaq və həmin hadisəni müəyyən mənaya malik olan dil vahidi kimi dərk etməkdən ibarətdir.
Məsələn, mürəkkəb sözlərin yazılış qaydaları öyrədilərkən müxtəlif çalışmalardan istifadə etməklə belə
assosiasiyaları yaratmaq daha asan olur. Çalışmaların şərtində qaydalar göstərilərsə şagird ondan nəyin
tələb olunduğunu tez dərk edər və tapşırığın icrasında çətinlik çəkməz. Birinci çalışmada hansı mürəkkəb
sözdə yaxın mənalı sözlər, ikinci çalışmada hansı mürəkkəb sözdə əks mənalı sözlər birləşib? Və yaxud
hansı mürəkkəb söz bitişik, hansı mürəkkəb söz defislə yazılır? və s.
Lakin müşahidələr göstərir ki, bu cür assosiasiyalar heç də həmişə asanlıqla yaranmır. Bu cür
assosiasiyaların yaranmasında məzmun əsas rol oynayır. Şagirdlər isə heç vaxt məzmunu, qrammatik
mənanı dərk edə bilmədiklərinə görə onu tələb olunan formada ifadə etməkdə də çətinlik çəkilir. Bu cür
çətinliklərdən biri sözlərin böyük hərflə yazılması ilə əlaqədar özünü göstərən çətinliklərdir.
II sinifdə “Ad bildirən bəzi sözlərin böyük hərflə yazılışı” qaydası öyrədilərkən şagirdlərdə həmin
qayda ilə bağlı foma ilə qrafik forma arasında əlaqə həmişə yüksək səviyyədə olmur. Bəzi şagirdlər mətn
daxilindəki mənanı dərk edə bilmədiklərinə görə sözlərin böyük hərflə yazılmasında çoxlu səhvə yol
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verilər. Məsələn, Azad, Qərənfil, Durna, Camal, Kamal kimi sözlərin yazılışında səhvə yol verməmək
üçün onların mətn daxilindəki mənasını düzgün dərk etmək lazımdır.
3) Çox vaxt şagirdin şifahi nitqindəki nöqsanlar yazılı nitqlə uyğunluğu pozur. Şagirlər
danışıqlarında müəyyən şivə səhvlərinə yol verilər. Onların səhv danışıq vərdişləri düzgün yazıya öz
mənfi təsirini göstərir. Şagird həm düzgün danışığı, həm də düzgün yazı qaydasını mənimsəməlidir. O,
düzgün yazı qaydalarını o dərəcədə şüurlu dərk etməlidir ki, şivə danışığının yazıya təsirini aradan qaldıra
bilsin.
Qrafik cəhətdən oxşar olan orfoqramların mənimsənilməsi həmişə müəyyən çətinliklərlə bağlıdır.
Həmin orfoqramlara aid fərqləndirmənin yaranması üçün elə vasitələrdən istifadə etmək lazımdır ki, bu
orfoqramlar arasındakı oxşarlıq və fərqi açmağa imkan versin, onları şüurlu olaraq mənimsəməyə şərait
yaratsın.
4) Dilimizdə elə sözlər var ki, şagirdlər onları yazmaqda da çətinlik çəkilər. Hər bir sinifdə onların
hələ öyrənmədikləri qrammatik qaydaya aid bir sıra sözlərin yazılışını da çətin sözlər sırasına daxil etmək
mümkündür.
Yazılışı çətin sözlərin xarakteri və müəllimə imkan verir ki, şagirdlərin hazırlığına, proqram
tələbinə, yerli şəraitə uyğun sözlər seçilsin. Həmin sözlərin möhkəm yadda qalması üçün müxtəlif fikri
assosiasiyalardan istifadə olunmalıdır. Yeni söz lövhədə yazıldıqdan sonra onu bütöv, hecalarla tələffüz
etmək, yazılışı ilə tələffüzü arasındakı fərqi izah etmək, mənasını aydınlaşdırmaq, eyniköklü və ya bənzər
orfoqramlı sözlər seçdirmək və s. mümkündür.
Yazılışı çətin sözlərin mənimsənilməsi zamanı müxtəlif çalışmalardan istifadə olunur.
Müəllimlərimiz orfoqrafik vərdişlərin mənimsədilməsi məsləsinə xüsusi diqqət yetirirlər. Müəllim
şagirdə nədə səhv etdiyini, hansı qaydanı pozduğunu ətraflı izah etməli, çalışmalar vasitəsilə vərdişə
çevirilən bilikləri möhkəmləndirməlidir.
Düzgün yazı vərdişlərinin yaranması qaydanın öyrənilməsindən və onun düzgün tətbiqindən
asılıdır. Buna görə də qaydanın düzgün öyrənilməsi,şagirdin öz yazısında bu və ya digər qaydadan
düzgün istifadə etməyə onu düzgün tədqiq etməyə alışdırılması olduqca zəruridir.
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AZƏRBAYCANDA PEDAQOJİ-TERMİNOLOGİYA
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Çoxəsrlik tarixə malik pedaqoji terminologiya bir sıra elmlərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranmış
və formalaşmışdır. İctimai-siyasi hadisələrin təsiri nəticəsində zaman-zaman pedaqoji terminologiyada
köklü dəyişiklik baş vermiş, bir çox terminlər arxaikləşmiş, tarixə çevrilmiş, dövrün tələbinə uyğun yeni
terminlər yaranmışdır. Qədim dövrdə Azərbaycanın cənubunda zorastirizmin yayılması ilə bağlı yeni
məktəb tipləri (zərdüşt məktəbləri, atəşgahlar), təlim metodları (əzbərləmə, üzündən oxuma, şifahi sorğu),
tərbiyə modeli (xeyirxah fikir, xeyirxah söz, xeyirxah əməl) formalaşdı. Azərbaycanın şimalında xristian
məktəblərinin yaranması yeni pedaqoji termin və anlayışların yaranmasında səbəb oldu. Ərəb istilası özü
ilə birgə Azərbaycana islam mədəniyyətini gətirdi. Ərəb və fars dillərinin işlək dil olması dilimizin xeyli
zənginləşməsinə səbəb oldu.
Azərbaycanda vahid islam mədəniyyətinin bir hissəsi olan müsəlman məktəbləri təşkil olundu.
Məktəblə, tədris və təlimlə bağlı dilimizə bu gün də aktiv şəkildə istifadə edilən xeyli anlayış (məktəb,
mədrəsə, müəllim, dərs, təlim, tələbə, əxlaq, ədəb və s.) daxil edildi. Azərbaycanın Rusiya tərəfindən
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işğalından sonra məktəb sistemi dəyişdi. Məktəblərin fəaliyyətini tənzimləyən məktəb əsasnamələri qəbul
edildi. Azərbaycanda Avropa tipli yeni məktəb sisteminin yaradılması həm də yeni rus-avropa mənşəli
terminlərin yaranmasını şərtləndirdi. Yeni məktəb yeni ad, yeni məzmun, yeni texnologiya, yeni tədris
üsulu tələb edirdi. Qəza məktəblərində, şəhər məktəblərində, gimnaziya və progimnaziyalarda ərəb
dilindən alınmış terminlərdən istifadə mümkün deyildi. Dünyəvi məktəblərin yaranması, təbii olaraq yeni
pedaqoji terminlərin yaranmasına səbəb oldu. Avropadan və Rusiydan tədris və elmi kitablarla
Azərbaycan təhsilinə daxil olan anlayış və terminləri çox halda olduğu kimi işlətmək mümkün olmurdu.
Bu zaman üç yoldan istifadə olunurdu:”1) ana dilinin leksik imkanları hesabına; 2) arxaikləşmiş
terminlərin fəal, işlək terminlərə çevrilməsi hesabına; 3) digər dillərdə işlənilən terminlərin olduğu kimi,
yaxud ana dilinin qrammatik-fonetik qaydalarına tabe etdirilərək istifadəsi hesabına” [1,55].
XX əsrin 30-cu illərindən rus-Avropa elmi-mədəni fikri genezisi etibarı ilə Şərq xarakterli
Azərbaycan mədəni-ictimai təfəkkürünü üstələdi, rus-Avropa mənşəli pedaqoji terminlər leksikonumuza
daxil oldu. Dünyanın mütərəqqi, inkişaf etmiş təhsil quruculuğu təcrübəsinə əsaslanan pedaqogika elmi
Avropa təhsil sistemindən yaradıcı şəkildə bəhrələndi, pedaqoji terminologiya isə Qərbin və milli elmimədəni təfəkkürün təkamül məntiqinə müvafiq inkişaf prosesi keçirərək sosial-siyasi hadisələrin və
mövcud prosesin fonunda nisbətən sabitləşdi [8,91]. Bu proses xeyli çətinliklərlə müşayiət olunurdu. Belə
ki, Azərbaycanda ali pedaqoji təhsilli kadrların azlığı, peşəkar tərcüməçilərin və redaktorların olmaması,
elmi dərəcəsi və elmi adı olan pedaqoq və psixoloqların yoxluğu ciddi problemlər yaradırdı. 1921-ci ildə
fəaliyyətə başlayan indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti milli kadr hazırlığında mühüm rol
oynamalı idi. Milli müəllimlər çatışmadığı kimi milli dərsliklər də yox idi. Digər fənlərdə olduğu kimi
pedaqogika və pedaqogika tarixi fənninin tədrisində də istifadə ediləcək milli ədəbiyyat yox idi. Stabil
pedaqoji terminlərin olmaması rus dilindən elmi və tədris ədəbiyyatının tərcüməsində problemlər
yaradırdı. A.Əfəndizadənin “Fənni tərbiyə” (Pedaqoji) (1924), X.Fikrətin “Tərbiyə və tədris tarixi”
(1926) dərs vəsaitləri pedaqoji terminologiyanın stabilləşməsinə müsbət təsir göstərdi. A.P.Pinkeviçin
Moskvada nəşr olunan “Pedaqogika” kitabı rus dilindən tərcümə edilərək “Pedaqojiyə mədxəl” (1928) adı
ilə nəşr olundu. Həmin dövrdə milli müəllim kadrlarının hazırlığında B.B.Komarovskinin “Pedaqoji
seminarlar” (1930), “Pedaqojinin ümumi əsasları” (1930), “Məktəbşünaslıq” (1930) dərs vəsaitləri
mühüm rol oynadı. O dövrdə pedaqoqlar içərisində yalnız o, elmlər doktoru idi və çox ciddi şəkildə
yaradıcılıqla məşğul olurdu. Onun “Pedaqoji seminarlar” (1930) və “Pedaqojinin ümumi əsasları” (1930)
dərs vəsaitlərini dilimizə Rəcəb Əfəndiyev, “Məktəbşünaslıq” (1930) adlı dərs vəsaitini M.Ə.Əfəndiyev
tərcümə etmişdir. Hər üç kitabda XX əsrin 20-ci illərində pedaqoji nəzəriyyədə və praktikada işlənən
xeyli pedaqoji anlayış və termin verilmiş, məzmunu izah edilmişdir. B.B.Komarovskinin dərs
vəsaitlərinin və məqalələrinin araşdırılması göstərir ki, XX əsrin 20-ci illərinin axırlarından “Azərbaycan
pedaqoji terminologiyasına rus-Avropa mənbələrinin funksionallığı, təsir qüvvəsi birtərəfli qaydada artdı.
Beynəlmiləl terminlə milli terminlərin paralel işlənməsi adi hal aldı” [8,92]. Pedaqoji terminologiyada
ərəb mənşəli sözlərdən uzaqlaşma prosesi müşahidə olundu.
XX əsrin 30-40-cı illərdə demək olar ki, bütün elm sahələri üzrə terminlər lüğəti (30-a qədər)
yaradıldı. Pedaqoji leksika (dilin lüğət tərkibinin təhsil, təlim, tərbiyə və s. anlayışlarını ifadə edən xüsusi
sözlərdən ibarət hissəsi), pedaqoji terminologiya (pedaqoji leksikanın bir hissəsi) və pedaqoji termin
(təlim-tərbiyə sistemində müəyyən anlayışı ifadə edən söz və yaxud söz birləşməsi) anlayışları elmi
dövriyyəyə daxil edildi. Pedaqogika nəzəriyyəsi ilə bağlı lüğətin yaradılmasına təşəbbüs göstərildi. Yenə
də birincilik B.B.Komarovskiyə nəsib oldu. Onun hazırladığı “Didaktik lüğət” 1938-ci ildə Bakıda nəşr
olundu. Bu lüğətdə pedaqogikada daha çox işlənilən 900 terminin izahı verildi. Az sonra həmin lüğət
Azərbaycan dilinə tərcümə olundu və “Azərbaycan məktəbi” jurnalının 1946 (№5), 1947 (№ 1, 2, 3, 4, 56), 1948 (№1) -ci il nömrələrində işıq üzü gördü.60-cı illərdə respublikamızda pedaqoji terminologiyanın
inkişafında ən mühüm hadisə B.B.Komarovskinin sistemli tədqiqatları əsasında hazırlanmış “Rus
pedaqoji terminologiyası” [7,34] monoqrafiyasının nəşri oldu. Bu monoqrafiya onun uzun müddətli
yaradıcılığının bəhrəsi idi. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə keçmiş SSRİ-də pedaqoji
terminologiyanın inkişafını tarixi aspektdə öyrənən ilk tədqiqat əsəri idi.
Həmin terminləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür:
I.Ümumpedaqoji terminlər.
II.Didaktika ilə bağlı termilər:
1) təlimlə bağlı termilər;
2) təhsillə bağlı terminlər;
3) məktəb işinin hesaba alınması (qiymətləndirmə) ilə bağlı terminlər;
4) politexnik təhsil ilə bağlı terminlər;
5) sənət təhsili (peşə təhsili) ilə bağlı terminlər;
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III.Tərbiyə ilə bağlı terminlər:
1) tərbiyə tarixi ilə bağlı terminlər;
2) əqli (zehni) tərbiyə ilə bağlı terminlər;
3) əxlaq və ictimai tərbiyə ilə bağlı terminlər;
4) əmək tərbiyəsi ilə bağlı terminlər;
5) beynəlmiləl tərbiyə ilə bağlı terminlər;
6) fiziki tərbiyə ilə bağlı terminlər;
7) intizam tərbiyəsi ilə bağlı terminlər;
8) ailə tərbiyəsi ilə bağlı terminlər;
9) uşaq birliklərinin və uşaq hərəkatının tərbiyəyə təsiri;
10)estetik tərbiyə ilə bağlı terminlər;
11) xarakter tərbiyəsi ilə bağlı terminlər;
12) cinsi tərbiyə ilə bağlı terminlər;
13) məktəbəqədər tərbiyə ilə bağlı terminlər;
IV. Məktəb və məktəbşünaslıqla bağlı terminlər.
V. Psixologiya ilə bağlı terminlər.
Onun ilkin araşdırmaları pedaqoji terminologiya ilə bağlı aparılan işlərə təkan vermiş, ilk növbədə
bu məsələnin ekstralinqvistik əsasları (yəni pedaqoji terminologiyanın dilxarici faktorları- pedaqogika
elminin məzmunu və inkişaf xüsusiyyətləri), daha sonra isə pedaqoji terminologiyanın linqvistik əsasları
öyrənilmişdir. Son illərdə bu tendensiya davam etdirilmiş pedaqoji terminologiyanın nəzəri və praktik
məsələləri ilə bağlı xeyli iş görülmüşdür.
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ AZƏRBAYCAN DİLİNİN İNKİŞAF TENDENSİYASI
Cəfərova N.B.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Cafarova_nabat@mail.ru
Açar sözlər: Azərbaycan dili, qloballaşma, tendensiya, inteqrasiya, təhsil, mənəvi dəyərlər
Dünyada gedən qloballaşma prosesi mənəvi dəyərlər problemini qabardır, azad cəmiyyət
quruculuğu məsələlərinin sosial-mənəvi tərəflərinin elmi-fəlsəfi təhlili zərurətini yaradır. Qərb
mədəniyyətinin dünyaya açılışı nəticəsində həm bu mədəniyyətin daxilində, həm də onun yayılma
sferasında universallıqla lokallığın inteqrasiyası yaranır. Əslində, orta əsrlərin sonu yeni dövrün
əvvəllərindən başlayan, lakin XX əsrin ortalarından etibarən daha geniş vüsət alan (sürətlənən)
qloballaşmanın əsas göstəricisi, yaxud atributu bütün dünyanı əhatə edən genişmiqyaslı inteqrasiya və ya
beynəlmiləl ünsiyyət-kommunikasiya ehtiyacıdır [4, s. 5]. Qloballaşmanın ifadə etdiyi inteqrativ
yanaşmalar müasirlik və ənənəvilik, bəşərilik və millilik və s. bu kimi problemləri əhatə edir. Qeyd edək
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ki, qədim və zəngin mədəniyyətə malik olan Azərbaycan da dünya sivilizasiyasına və qloballaşma
məkanına daxildir.
Dünya müstəvisində qloballaşma dil faktorundan da yan keçməmişdir. Qloballaşan müasir dünyada
Azərbaycan dilinin inkişaf dinamikası, işlənmə arealı taleyüklü məsələlərdən biridir. Təbii ki, bu hər bir
azərbaycanlı üçün çox ciddi əhəmiyyət kəsb edir.
Zaman keçdikcə, dövrün tələbinə uyğun olaraq, Azərbaycan dilinin istifadə dairəsi də genişlənir,
onun tətbiqinin və inkişafının elmi əsaslar üzərində aparılması ehtiyacı meydana çıxır. Xalqın danışıq
dilinə əsaslanaraq, ənənəni qorumaq və yeni dövrün reallıqlarına uyğun şəkildə dilimizi daha da
zənginləşdirmək, inkişaf etdirmək həm mənəvi, həm də vətəndaşlıq borcumuzdur. Azərbaycan dili millimənəvi sərvətimizdir, xalqın varlığının təsdiqidir. Bizim ana dili kimi eşitdiyimiz və öyrəndiyimiz dil
misilsiz xəzinədir. O, özünəxas bir şəkildə xalqın tarixini, mənəvi sərvətini, dövlətçilik yolunu, coğrafi
mənzərəsini hifz edib saxlayır. Millətin milliliyini saxlayan məhz onun dilidir. Ona görə də hər bir
azərbaycanlı milli dəyərimiz olan Azərbaycan dilini göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə
etməlidir.
Respublikada dil siyasətinin birmənalı şəkildə formalaşdırılması, ana dilinin dövlət dili kimi
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi və dünya azərbaycanlılarının ünsiyyət vasitəsinə çevrilərək milli
həmrəyliyin göstəricisi kimi beynəlxalq aləmdə rolu və nüfuzunun yüksəlməsi Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dil siyasəti Azərbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən bu gün də uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin
“Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğyn istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin
inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında ”sərəncamı (23 may 2012-ci il) dövlətciliyimizin başlıca
rəmzlərindən olan Azərbaycan dilinin istifadəsinə və tədqiqinə dövlət qayğısının artırılmasını, ölkəmizdə
dilçılik elmi sahəsində vəziyyətin əsaslı surətdə yaxşılaşdırılmasını təmin etmək məqsədini daşıyır[1].
“Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə
dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın hazırlanıb Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə (9 aprel
2013-cü il) təsdiq edilməsi də çox mühüm tarixi hadisədir. Müasir dövrün tələblərini, qloballaşma
prosesini nəzərə alan Dövlət Proqramının məqsədi “Azərbaycan dilinin istifadəsi və tədqiqinə dövlət
qayğısının artırılmasını, Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsini,
ölkədə araşdırmalarının əsaslı surətdə yaxınlaşdırılmasını, dilçiliyin aparıcı istiqamətlərində fundamental
və tətbiqi tədqiqatların inkişafına yönəldilmiş yaradıcılıq səylərinin birləşdirilməsini və dilçiliyin aparıcı
istiqamətlərində fundamental və tətbiqi tədqiqatların inkişafına yönəldilmiş yaradıcılıq səylərinin
birləşdirilməsini və dilçiliyin müasir cəmiyyətin aktual problemləri ilə əlaqələndirilməsini təmin
etməkdir” [2].
Proqramda qeyd olunan fikirlər tam zamanın nəbzinə uyğundur: “Bu gün Azərbaycan dilinin milli
dövlətçiliyin başlıca rəmzlərindən olaraq istifadəsi və əsaslı tədqiqi, ölkədə dilçilik elmi sahəsində
vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün əlverişli zəmin yaradılmışdır. Eyni zamanda elm və texnikanın sürətlə
inkişaf etdiyi hazırkı qloballaşma dövrü Azərbaycan dilinin zənginləşməsi və tətbiqi imkanlarının
genişləndirilməsi istiqamətində aparılan işlərin yeni səviyyəyə yüksəldilməsini tələb edir [3].
Göründüyü kimi, bu məsələrin hər birində biri digəri ilə sıx bağlı olan iki məqam milli və
ümumbəşəri (qlobal!) məqamlar ehtiva olunur; diqqəti cəlb edən cəhət isə odur ki, Dövlət Proqramında
Azərbaycan dilinin milli tarixi imkanları qloballaşan dünyanın tələblərinə (çağırışlarına!) cavab verəcək
bir səviyyəyə qaldırılmağa çalışılmış, bu baxımdan qarşıya çıxacaq maneələrin dəf edilməsinə
yönəldilmişdir [4, s.5].
Qloballaşan dünya məkanında mədəniyyətlərarası kommunikasiyanın əsası olan Azərbaycan dilinin
öyrənilməsində aşağıdakı innovasiyaların həyata keçirilməsi labüddür:
 nitq qabiliyyətinin formalaşdırılmasında dil materialını mənimsəməklə ədəbi tələffüzün
gözlənilməsi, dialektizmlərin aradan qaldırılması;
 dil materiallarının sosialinqvistik və sosiamədəni məzmununun nəzərə alınması;
 kommunikativ situasiyanın emosional sferada tənzimlənməsi;
 real ünsiyyətə həvəsləndirən situasiyanın təşkil etməsi;
 Azərbaycan dilində şifahi və yazılı nitq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi;
 Azərbaycan dilinin öyrənilməsində linqvodidaktik əsaslardan istifadə edilməsi;
 müxtəlif dillər və mədəniyyətlərdə dil dəyərləri haqqında təsəvvürlərin dərk edilməsi və s.
Bu baxımdan, Azərbaycan dilinin bir fənn kimi təlim əhəmiyyəti böyükdür. “Azərbaycan dili”
fənni təhsilalanların lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsinə, ən zəruri qrammatik qaydaların, ədəbi tələffüz
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normalarının öyrənilib tətbiq olunmasına, nitq bacarıqlarının, nitq mədəniyyətinin formalaşdırılmasına
daha geniş imkanlar açır. Gözəl nitq mədəniyyətinə malik olmaq ücün ədəbi dilin normalarına bələd
olmaq lazımdır. Azərbaycan dili fonetik, orfoepik, orfoqrafik, leksik, qrammatik, semantik və s. ədəbi dil
normaları çox yüksək səviyyədə inkişaf etmiş normativ dildir.
Müasir dövrdə Azərbaycan dilinin
milli iftixar və qürur mənbəyi kimi daim inkişaf etdirilməsi, bu dilə məhəbbət hissi tərbiyə olunması
məhz bu işin təhsildə aparılması səviyyəsi ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan dilinin tədrisinə xidmət edən
“Azərbaycan dili” dərsliklərinin hazırlanması zamanı qloballaşan dünyamızın diktəsini nəzərə almaq
zəruridir. Azərbaycan dilinin inkişaf tendensiyasında kommunikativ istiqamətə əsaslanmaq müsbət
nəticələrin əldə olunmasına şərait yaradır. Belə ki, “Azərbaycan dili” dərsliklərində verilən nəzəri-təcrübi
və digər materiallara müasir dövrün tələbləri ilə yanaşılmalıdır. Məsələn:
- inteqrativliyin üstünlüyü;
- dil materiallarına maraq oyadan mətnlərin rəngarəngliyi;
- şifahi və yazılı mətnlərdə nisbətin gözlənilməsi;
- tərtibatın zövqlü olması;
- ölkəmizə, Azərbaycan dilinə sevgi yaradan informasiyaların olması;
-multikultural dəyərlərlə bağlı mətn və calışmaların verilməsi;
- mədəniyyətlərarası ünsiyyət situasiyalarına maraq yaradılması;
- tapşırıq və çalışmaların kommunikativ yönümünün yüksək olması;
- mahiyyət etibarilə fonetik, leksik və qrammatik vərdişlərin formalaşdırılması zamanı
kommunikativ yönümə əməl edilməsi və s.
“Azərbaycan dili” dərsliklərinin yaradılması zamanı nitq fəaliyyətinin reseptiv və məhsuldar dil
vahidlərinin fəaliyyət spesifikasının nəzərə alınmasına, xüsusən də təhsilalanların kreativ bacarıqlarına
təkan verən spesifik problem tapşırıqların yaradılmasına da xüsusi diqqət yetirilməlidir.
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Словообразовательный процесс — это процесс создания наименований для новых понятий
как мотивированных однословных знаков языка по существующим в языке образцам, согласно
свойственной ему системе словообразовательных правил. Процесс производства новых
лексических единиц осуществляется путем воздействия на внешнюю и внутреннюю форму
исходных основ посредством словообразовательных формантов. Основная функция
словообразовательного процесса заключается в порождении нового слова.
Словообразовательный процесс — процесс моделирования, «вне модели нет производного»
[1, 20]. Он связан с изучением особенностей моделирования производных слов, определением
диапазона действия словообразовательных правил и разного рода ограничений (фонетических,
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морфологических, семантических и прагматических), блокирующих действие правил, а также с
исследованием проблем синтеза, или «порождения» производных слов, образованных
посредством всех способов словообразования [4].
В акте словообразования участвуют производящее слово (основа) и словообразовательный
формант. Словообразовательным формантом называется формальное, материально выраженное
средство, с помощью которого образовано или представляется образованным производное слово,
т. е. часть или определенный признак производного слова, отсутствующие в составе
производящей основы, которые отличают производное слово от производящей основы и
выражают его словообразовательное значение [2, 56]. В тюркских языках к словообразовательным
формантам обычно относят аффикс, комбинацию аффиксов или главное единое словесное
ударение. Сравните, например: шор. ид — иш 'толчок' от ит — 'толкать', 'отталкивать', 'двигать';
цал=ганы (<ган=ы) 'остаток' [ШК,С 1993: 22] от цал — 'оставаться'; башк. Азым=ла от азым, цех
— сылык (<сы — лык) от цех. Единое словесное ударение приобретают сложные слова,
образованные от определительных сочетаний. Сравните, тат. оъчпочмак 'треугольник', имеющее
одно ударение, и выражение оьч почмак 'три угла', в котором оба слова ударны. В последних
работах по тюркскому словообразованию список словообразовательных формантов намного
полнее.
Словообразовательные отношения возникают между производящим словом и его
производным. В словообразовательных отношениях состоят два однокоренных слова, связанных
между собой отношениями словообразовательной мотивации [5, 133]. Под мотивацией
(мотивированностью) понимается семантическая обусловленность значения производного слова
значениями его составляющих; «в акте словообразования одни единицы выступают в качестве
источника мотивации, в связи с чем другие - результативные - рассматриваются как
обусловленные, мотивированные» [3, 467] (ср. русск. он преподает и преподаватель, а также шор.
ургет = 'обучать', 'учить' кургедигчи 'учитель').
Отношения словообразовательной мотивации выражаются в том, что: 1) значение одного из
однокоренных слов определяется через значение другого, например, шор. тундук 'дымовое
отверстие' – тундуг = еш 'небольшое дымовое отверстие', эн 'ширина' – эн = иш = 'расширять (т. е.
увеличивать ширину)' или 2) однокоренные слова выражают одно и то же значение, но
отличаются друг от друга принадлежностью к разным частям речи, например, шор. арлаш —
'вмешиваться' (от ара 'середина', 'промежуток') — арлаш 'вмешательство').
Однокоренные слова, между которыми нет отношений словообразовательной мотивации, не
состоят в словообразовательных отношениях. Так, например, из однокоренных шорских слов
пацтан- 'хвастаться', пацтан-чъщ 'хвастливый' и пацтан-ыги 'хвастовство' в словообразовательных
отношениях находятся только однокоренные слова пацтан— 'хвастаться' и пацтан-чыц
'хвастливый', а также пацтан — 'хвастаться' и пацтан-ыш 'хвастовство'. Значения «хвастливый» и
«хвастовство» вытекают из значения «хвастаться»: пацтан-чыц 'хвастливый' — это тот, кто
хвастается, а пацтан-ыш 'хвастовство' является наименованием процесса хвастовства. Слова
пацтан-чъщ 'хвастливый' и пацтан-ыш 'хвастовство' не состоят в словообразовательных
отношениях.
Два однокоренных слова, находящиеся в отношениях словообразовательной мотивации,
образуют словообразовательную пару. В такой паре одно слово по сравнению с другим является
мотивированным, а второе — мотивирующим. Мотивированные слова относятся к производным, а
мотивирующие к производящим. Под производящим словом понимается одно из слов, связанных
отношениями словообразовательной мотивации, значение которого определяет значение другого
слова. Производным является одно из слов, связанных отношениями словообразовательной
мотивации, значение которого определяется через значение другого слова, т. е. включает значение
другого однокоренного слова.
В «Русской грамматике» называются следующие признаки производного слова, которые
справедливы и для тюркских языков [4, 133]:
1. При различии лексических значений производным является слово, обладающее большей
формальной (фонематической) сложностью. Формально более сложной является основа,
содержащая большее число вычленяемых (помимо корня) звуковых отрезков, независимо от того,
обладают ли эти отрезки каким-либо значением или нет. Например, шор. артцы 'овин (для сушки
снопов)', 'жердь' —> артцы-ла — 'вешать для сушки)'.
2. При различии лексических значений производным является слово с большей
семантической сложностью. Например, шор. тарам 'жила , 'сухожилие' + =ныг ('содержащий /
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имеющий') = тарам-ныг 'жилистый \ 'с жилами (доел.: 'жилы содержащий / имеющий')'. Как видно,
слово тарамныг имеет большую семантическую сложность, так как его значение равно
совокупности значений двух компонентов и шире значения слова тарам на компонент
«содержащий / имеющий».
3. В паре «глагол - существительное, обозначающее действие по этому глаголу»,
производящим считается глагол, так как вербальность является лексико-грамматическим
значением глагола, а не существительного. Например, шор. эбир= 'объезжать', 'обходить' -> эби-т
'обход (т. е. название процесса или результата обхождения)'.
В паре «прилагательное — существительное, обозначающее тот же признак производящим,
является прилагательное, так как признаковость является лексико-грамматическим значением
прилагательного, а не существительного. Например, шор. ирик 'гнилой' —> ирик 'гниль'.
В паре «прилагательное — наречие» производящим является слово с меньшей формальной
сложностью. Например, шор. кенгерек 'не торопясь', 'медленно', 'степенно', кенегерек^тиг
'медлительный'. Последнее слово содержит большее число морфем и имеет по сравнению с
производящим словом большую структурную сложность.
Итак, словообразовательные отношения имеют место только тогда, когда производное слово
обладает большей семантической и формальной (фонемный и / или морфемный состав слова)
сложностью по сравнению с производящим словом. Сравните, например, шор. кбдеш 'горшок' и
кддеш-чи 'горшечник'. Очевидно, что фонемный состав производного слова на несколько фонем
больше, чем производящего. Морфемный состав производного слова кддеш-чи на одну морфему
(-чи) больше, чем у производящего кддеш. Значение производного включает значение
производящего ('горшечник' — это 'тот, кто производит горшки') и шире его на один компонент,
на компонент 'тот, кто (производит)'. Таким образом, в рассматриваемой словообразовательной
паре производное отличается от производящего слова во всем возможным параметрам, а именно
по фонемному и морфемному составу, а также по семантической сложности. Однако в тюркских
языках признак фонематической сложности действует не всегда. Например, башк.: аііуп 'золото' —
> аііуп 'золотой', [а] 'лето' —> уй/ 'летний', шор.: тебир 'железо' —» тебир 'железный', часцы 'весна'
—> часцы 'весенний'. В данных словообразовательных парах производное и прозводящее
совпадают по форме.
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В общественно-политической лексике современного каракалпакского языка образование
слов аффиксальным способом является самым продуктивным.
475

В общественно-политической лексике каракалпакского языка
путём
аффиксации
встречается следующие группы словообразовательных типов и моделей. В образовании
существительных аффикс -лық/-лик является одним из продуктивных. Он присоединяется как
собственно каракалпакским словам, так и к заимствованиям.
Модель существительное + -лық/-лик. В данной модели аффикс:
а) присоединяясь к названиям официальных лиц, выражает государственное учреждение,
возглавляемое данном лицом: министрлик, консуллық, елшилик. Ҳəзирги ўақытта бул мəселе
бойынша орынлардағы атқарыўшы уйымлар, ҳəкимликлер, мəмлекетлик ҳəм жəмийетлик
шөлкемлер де өз мүнəсибетин өзгертиўи лазым. (газета «Еркин Қарақалпақстан», 17-июнь,
2017); Қарақалпақстан Республикасы аўыл ҳəм суў хожалығы министрлиги, районлық аўыл ҳəм
суў хожалық бөлимлери баслықлары, фермер хожалықлары баслықлары, Қарақалпақстан
Республикасы Министрлер кеңеси Орта арнаўлы кəсиплик билимлендириў басқармасына қараслы
колледжлер директорларының дыққатына! (г. «ЕҚ»,30-март, 2017); Мəжилисте парламентлик
ҳəм жəмийетлик қадағалаўдың əҳмийетли бағдарлардың бирине айланып атыранлығы атап
өтилди. (г. «ЕҚ», 15-апрель, 2017); Оларға сертификатлар район ҳəкимликлери тəрепинен
баҳалы саўғалар тапсырылды. (г. «ЕҚ» , 15-апрель, 2017).
б) присоединяясь к существительным, обозначающим лицо, выражает принадлежность
данного лица к государству: пуқаралық кодекси, пуқаралықтан айырыў, пуқаралық хуқықы и.т.п.
в) присоединяясь
к некоторым существительным, обозначает лицо, занимающее
определенное положение в коллективе, обществе: баслық. Например: Президентимиздиң
басшылығында бул бағдардағы жумыслар избе-из даўам еттирилмекте (г. «ЕҚ» , 15-апрель,
2017).
г) присоединяясь к существительным, обозначающим человека по должности, званию,
профессий, выражает название должности, званию профессий: адвокатлық, депутатлық,
хаткерлик, ректорлық, директорлық, профессорлық.
д) присоединяясь к существительным, обозначающим представителя какого-либо научного,
общественно-политического, литературного течения: либераллық, академиялық, консерваторлық
и.т.п. Например: Мəмлекет басшылары Шанхай бирге ислесиў шөлкемине ағза мəмлекетлер
арасында саўда-экономикалық, илим-техникалық, социаллық-мəдений, гуманитарлық ҳəм
транспорт салаларын раўажландырыўға байланыслы кең көлемли мəселелерди көрип шықты (г.
«ЕҚ» , 13-июнь, 2017).
е) присоединяясь к существительным, обозначающим представителя
какого-либо
религиозного верования, выражает названия данного религиозного верования: мусылманлық,
христианлық, буддистлик. Например: Бул оқыўларда оларды диний экстремистлик ҳəм
террористлик топарлардың жумыс усылы, жаўызлық идеялары менен ҳəм мақсетлери менен
таныстырып барыў зəрүр. (г. «ЕҚ» , 17-июнь, 2017).
ж) присоединяясь к существительным, имеющим значение лица по их отношению друг к
другу, обозначает название отношений между людьми: дослық, тилеклеслик, бəсекилеслик.
Например: Сондай-ақ, Ғəрезсиз Мəмлекетлердиң Дослық Аўқамы Атқарыў комитетиниң
баслығы – Сергей Лебедев и.т.п.қатнасты (г. «ЕҚ» , 13-июнь, 2017); Алмазбек Атамбаев өзбек
ҳəм қырғыз халықларының əзелий туўысқанлық қатнасықлары, өз ара бирге ислесиўди избе-из
раўажландырыўда əҳмийетли фактор болып атырғанын атап өтти. (г. «ЕҚ» , 13-июнь, 2017);
Өзбекистан Республикасы менен Қазақстан Республикасы арасында стратегиялық
шерикликти буннан былай да тереңлестириў ҳəм татыў қоңсышылықты беккемлеў
ҳаққындағы биргеликтеги декларация (г. «ЕҚ» , 30-март, 2017).
з) присоединяясь к существительным, обозначающим главу какого-либо государства,
управляемого данной главой: корольлик, патшалық, президентлик басқарыў, ханлық, əмирлик
(Бирлескен Араб Əмирлиги), императорлық.
й) присоединяясь к существительным, обозначающим лицо, выражает пребывание данного
лица к какой-либо организации, обществе: ағзалық. Например: Индия ҳəм Пакистан Шанхай
бирге ислесиў шөлкемине ағзалыққа қабылланды (г. «ЕҚ»13-июнь, 2017).
к) присоединяясь к существительным, обозначающим лицо, выражает метафоризированное
название хозяйственного уклада: хожалық, мəмлекетлик хожалық, аўыл ҳəм суў хожалығы,
фермер хожалығы.
Модель прилагательное+-лық/-лик. В данной модели аффикс:
а) присоединяясь к прилагательным, обозначающим абстрактный признак, относящийся к
общественно-политической жизни, выражает название общественно-политического понятия:
476

азатлық, миллийлик, белсендилик. Например: Мəмлекетимиз басшысы Аўғанстандағы жағдайды
тезирек турақластырыў пүткил регионымызда тынышлықты ҳəм қəўипсизликти беккемлеўде
үлкен əҳмийетке ийе екенин атап өтти. (г. «ЕҚ» , 13-июнь, 2017); Тəреплер Аўғанстандағы
жағдайды тезирек турақластырыў ҳəм усы елде тынышлыққа ерисиў региондағы
қəўипсизликти жəне де турақлылықты тəмийинлеўде шешиўши əҳмийетке ийе екенлигин атап
өтти. (г. «ЕҚ» , 30-март, 2017).
б) присоединяясь к прилагательным, обозначающим отношение между людьми, обществами
и странами, выражает названия отношений: халықлар дослығы, дослық сапары, шериклик,
душпанлық, тилеклеслик, ғəрезсизлик.
в) присоединяясь к прилагательным, обозначающим психологическое свойство человека,
выражает названия данного психологического свойство: Биз қандай шекке ериспекши болсақ, оған
тек ғана ана журтымызға мийрим-шəпəəт, садықлық ҳəм пидайылық пенен ерисемиз. (г. «ЕҚ» ,
17-июнь, 2017).
г) присоединяясь к прилагательным, обозначающим отрицательное качество, выражает
название данного отрицательного качество: жумыссызлық, нызамсызлық, ықтыярсызлық,
теңсизлик, итибарсызлық, принципсизлик, жуўапкерсизлик, тəртипсизлик, ийесизлик. Например:
Мийнет етиў, жумыс түрин еркин таңлай алыў, əдил мийнет жағдайларында жумыс ислеў ҳəм
нызамларда белгиленген тəртипте жумыссызлықтан қорғаныў ҳуқықына ийе. (г. «ЕҚ» , 6апрель, 2017).
д) присоединяясь к прилагательным, обозначающим признак, связанный с действием,
деятельностью, выражает название данного действия, деятельности: исшеңлик, сиясий исшеңлик,
шөлкемлестириў исшеңлиги, өндириўшилик.
е) присоединяясь к прилагательным, обозначающим положительное свойства или признак,
выражает название данного свойства или состояние: молшылық, байлық, руўхый байлық, теңлик,
тынышлық, аманлық, ҳадаллық, саламатлық, кəмиллик, бирлик, идеяның бирлиги, үстемлик,
турақлылық. Например: Ҳəрекетлер стратегиясында социаллық саланы раўажландырыў,
қəўипсизлик, миллетлер аралық татыўлықты ҳəм диний кеңпейилликти тəмийинлеў ңазерде
тутылған. (г. «ЕҚ» , 6-апрель, 2017).
з) присоединяясь к прилагательным, обозначающим отрицательные признаки, выражает
отрицательные свойства или состояние: жарлылық, мүтəжлик, турғынлық, жуўапкерсизлик,
бийтəреплик.
и) присоединяясь к прилагательным, обозначающим абстрактные признаки, выражает
абстрактные имена: объективлилик, суверенлик, ғəрезсизлик, идеялылық, жəриялылық,
турмысшаңлық, актуаллық, əҳмийетлилик, нəтийжелилик, тəсиршеңлик, жобалылық, аманлық,
нызамлылық, əдеп-икрамлылық, жуўапкершиликлилик, ғəрезлилик, итибарлылық, турақлылық,
зиялылық.
Модель наречие + -лық/-лик. В данной модели аффикс:
а) присоединяясь к наречиям, связанным с понятием совместности выражает названия,
связанное с данным понятием, организацией: биргелик.
б) присоединяясь к наречиям места и времени, выражает определенное свойство или
состояние: өзгешелик (миллий өзгешелик), илгерилик, орталық, ўақытшалық ҳүкимет, изиншелик,
досларшалық, қаҳарманларшалық, ҳəптелик, ҳəзиршелик, төменлик, жоқарылық. Например: Егер
сол азықты өзи жасап атырған орталықтан алмаса бул орталық оны қанаатландырмаса, не
болады, айтыңлар ? (г. «ЕҚ» , 17-июнь, 2017); Аукцион саўдасына ҚР Меншиклестириў,
монополиядан шығарыў ҳəм бəсекишиликти
раўажландырыў комитетиниң қарарына
тийкарланып жеке тəртипте турар жай қурыў ушын жер орынларын мийрас етип
қалдырылатуғын өмирлик ийелик етиў ҳуқықын сатыў бойынша 24 дана жер орынлары қайта
аукцион саўдасына қойылмақта (г. «ЕҚ» , 30-март, 2017).
Модель числительное +-лық/-лик. В данной модели аффикс присоединяясь к некоторым
числительным , выражает абстрактные понятия: бирлик (админстративлик-аймақлық бирлик),
ғəрезсиз мəмлекетлер бирлиги.
Тип основа + шылық/-шилик. Аффикс -шылық/-шилик состоит из двух элементов -шы/-ши и
-лық/-лик. Этот аффикс при образовании общественно-политической лексики присоединяется к
существительным и прилагательным. Аффикс -шылық/-шилик присоединяясь к корневым словам,
образует производные слова: азшылық, көпшилик (көпшилик даўыс алды), кемшилик. В
каракалпакском языке нет таких слов как азшы, көпши, кемши, поэтому в данных производных
477

словах - шылық/-шилик является сложным аффиксам, образующим производные слова от
корневых слов.
Модель существительное + -шылық/-шилик. В данной модели аффикс может обозначать
следующие значения:
а) присоединяясь к существительным, обозначающие человеческие сообщества или
социальные понятия, выражает значение общественного строя: мəмлекетшилик, қулшылық
жəмийет. Например: Өзбекистанда мəмлекет мəмлекетшилигин етеди, нызам үстин болады. (г.
«ЕҚ» , 17-июнь, 2017); Усы жылдың 13-апрель күни Олий Мажилис Нызамшылық палатасының
гезектеги мəжилисинде Республикалық қəнигелестирилген акушерлик ҳəм гинекология илимийəмелий медицина орайы жəне Республикалық қəнигелестирилген эндокринология илимий-əмелий
медицина орайы басшыларының мəлимлемеси тыңланды. (г. «ЕҚ» , 15-апрель, 2017).
б) присоединяясь к абстрактным существительным, выражает значение собирательности:
жəмийетшилик, мусылманшылық. Например: Мусылманшылық ҳəр биримиздиң жүрегимизде,
ҳүжданымызда болыўы керек. (г. «ЕҚ» , 17-июнь, 2017).
в) присоединяясь к существительным, обозначающим место пребывания человека, область
его деятельности выражает значение идейного, научного течение и.т.п. Сиясатшылық,
мəдениятшылық.
г) присоединяясь к существительным, обозначающим область деятельности или ведомство,
выражает защиту интересов данной отрасли: жерлесшилик, топаршылық, тармақшылық,
партияшылық.
д) присоединяясь к существительным обозначающим разные отрицательные явления в
политике и общественной жизни, выражает названия данного явления: терроршылық,
басқыншылық, парахоршылық, анархияшылық.
Модель прилагательное + шылық/-шилик. В данной модели аффикс:
а) присоединяясь к прилагательным, обозначающим разные признаки, выражает название
отвлеченного понятия: арзаншылық, қымбатшылық, абаданшылық, қыйыншылық. Например: –
Бундай ғамхорлығы ушын Президентимизге шексиз миннетдаршылық билдиремиз – дейди Екиши
жер жүзилик урыс қатнасыўшысы Режеп Қурбанмедов. (г. «ЕҚ», 15-апрель, 2017).
Модель глагол + -шылық/-шилик. В данной модели аффикс присоединяясь к глаголам
обозначающим действия выраженного основой: қадағалаўшылық, қоллап-қуўатлаўшылық,
жетиспеўшилик, келиспеўшилик. Например: Президентимиз Ш.Мирзиёев 12-апрель күни
пайтахтымызда əмелге асырылып атырған дөретиўшилик жумыслар, социаллық-экономикалық
жойбарлардың орынланыўы социаллық объектлердиң жумыслары менен танысты. (г. «ЕҚ», 15апрель, 2017).
Модель наречие + -шылық/-шилик. В данной модели аффикс присоединяясь к наречиям,
обозначающим признаки действие, выражает название признака или свойства, связанного со
значением производящей основы: азшылық, көпшилик (көпшилик даўыс пенен қабыл етиў),
баршылық.
Тип основа + -сызлық/-сизлик. При помощи данного аффикса образовано мало слов,
относящихся к общественно-политической лексике. Этот аффикс состоит из двух элементов сыз+лық, -сиз+лик, которые в совокупности образует сложный аффикс.
Модель прилагательное + -сызлық/-сизлик. В данной модели аффикс присоединяясь к
прилагательным обозначающим признак, выражает название данного признака: Например:
Итибарсызлық – кеўилсизликлер тийкары (г. «ЕҚ» , 6-апрель, 2017).
По материалом исследование установлено, что в каракалпакском литературном языке при
образований общественно-политической лексики особенно часто участвуют аффиксы -лық/-лик,шылық/-шилик,-сызлық/-сизлик. Эти аффиксы присоединяются и к собственно каракалпакским и к
заимствованным словам. В данной статье выявилось 30 типов словообразование путём
аффиксации в изучаемом пласте лексики. Из них особо часто употребляемые -лық/-лик (21
моделей), -шылық/-шилик (8 моделей), -сызлық/-сизлик (1 моделей).
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Методика преподавания синтаксиса английского языка - наука сравнительно молодая и по
сей день, она дополняется и усовершенствуется. Современные методы преподавания синтаксиса
английского языка носят в себе понятное объяснение материала при помощи наглядных примеров
в виде предложений.
Существуют как классический и традиционный методы обучения английского языка,
которые проверены временем, так и методы, которые появились совсем недавно и являются
немного экзотическими. Как правило, существующие методы усовершенствуются и становятся
более практичными, и в тоже время появляются новые отличные от других приемов методы.
Синтаксис - эта та ступень грамматического строя языка, на которой строится грамматически
правильная и связанная речь, поэтому в методике обучении синтаксиса большое внимание
уделяется переводу и разговорной речи учащихся. Следовательно, методика преподавания
синтаксиса изучает способы и средства построения речи, а именно его коммуникативных единиц предложений. Английские предложения по структуре делятся на 3 вида: простые,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения (Simple, compound and complex sentences).
Простые предложения также делятся на две группы: нераспространенные и распространенные.
Нераспространенные (un-extended sentences) состоят только из главных членов предложения, а
распространенные (extended sentences) имеют в своем составе помимо главных членов
предложения еще и второстепенные, такие как: определение, обстоятельство и дополнение.
Предложения, состоящие из двух или более простых предложений относятся к
сложносочиненным (the principal clause),а предложения в составе которых имеется одно главное и
одно или несколько придаточных предложений относится к группе сложноподчиненных
предложений (the subordinate clause). В свою очередь, придаточные предложения также делятся на
следующие типы:
1. Придаточные предложения подлежащие (Subject Clauses)
2. Придаточные предложения сказуемые (Predicative Clauses)
3. Придаточные дополнительные предложения (Object Clauses)
4. Придаточные определительные предложения (Attributive Clauses)
5. Придаточные обстоятельственные предложения (Adverbial Clauses)
Придаточные предложения подлежащие, сказуемые и дополнительные составляют
отдельную группу номинативных придаточных предложений.
Современные методы преподавания синтаксиса английского языка предполагают собой,
понятное и лаконичное объяснение материала с применением наглядных примеров. Существует
множество методов преподавания номинативных придаточных предложений для учащихся
высших учебных заведений. Одним из таких методов является классический метод.
Классический метод обучения современного английского языка чаще всего используется в
языковых ВУЗах, колледжах и техникумах. Данный метод предполагает изучение иностранного
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языка с самых азов. Классический метод способствует освоению всех четырех навыков
иностранного языка - чтение, письмо, аудирование и разговорная речь.
Под классическим методом преподавания английского языка подразумевается плавный
переход от освоения одного навыка к другому и это дает стабильные углубленные знания, умения
и навыки. Данный комплексный подход изучения английского языка развивает у учащихся
способности правильно понимать и использовать речь. При преподавании синтаксиса английского
языка при помощи этой методики преподаватель связывает разговорную речь с правильным
использованием языковых конструкций при составлении предложений. Коммуникативная
методика взаимосвязана с классическим методом. Само по себе, коммуникативная методика- это
подготовка к реальному общению, т.е данная методика помогает тренировать английский язык на
слух. Даже если у учащихся не очень обширная база слов, они могут уже с первого занятия
тренировать свою разговорную речь. В данной методике общению уделяется очень большое
время. Результаты при использовании коммуникативной методики достаточно хорошие, потому
что она создает искусственную языковую среду, и в то же время создаются реальные условия
общения, что позволяет учащимся освоить язык без особых проблем и больших трудностей.
Классический метод преподавания иностранного языка дает возможность освоить не только
грамотную устную речь, но и грамотную письменную речь с использованием правильно
выбранной грамматики и синтаксиса английского языка без особых затруднений. Кроме этого
задачами преподавателя, который использует классический метод обучения иностранного языка,
является устранение психологического и языкового барьера, который мешает освоению
иностранного языка.
Исходя из того, что было изложено ранее, можно сделать вывод, что изучение
номинативных придаточных частей в сложных предложениях в рамках современной
лингвистической науки – явление, которое всё время развивается, поскольку возникают
потребности мышления и общения, а так же нужда сделать речь более грамотной и красивой. А
для этого в английском языке создаются особые синтаксические образования, под которыми
понимаются соединения нескольких простых предложений как союзным, так и бессоюзным способами, при помощи которых, составляются сложные придаточные предложения.
Зная методы распознавания и правила употребления придаточных предложений
в современном английском языке, обучающиеся смогут более грамотно и четко выражать свои
мысли. Это, в свою очередь, позволит им значительно улучшить уровень письменного
английского, а также поможет в дальнейшем изучении синтаксиса как науки.
При преподавании номинативных придаточных предложений важно все систематизировать и
подавать в понятных схемах и таблицах. Важна также наглядность и компактность материала, т.к
использование понятных и несложных схем позволит без труда понять тему номинативных или
именных придаточных предложений. Говоря о методе преподавания номинативных придаточных
предложений в современном английском языке не маловажна целостность преподавания синтаксиса,
т.е должны быть рассмотрены практически все основные темы синтаксиса
В настоящее время существует огромное количество методов, и при преподавании
иностранного языка в ВУЗе, преподаватель выбирает наиболее эффективный и подходящий метод
изучения синтаксиса английского языка. У каждого метода есть определенные особенности,
некоторые более популярны и востребованы, некоторые наоборот. Обычно преподаватели
сочетают несколько методов, что приводит к наилучшему изучению иностранного языка, т.к
зачастую именно совокупность методов обучения, с учетом плюсов и минусов всех используемых
на занятиях методик, дает плодотворные результаты.
ЛИТЕРАТУРА
1.Корндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка, М, 1958, ГУ-П издательство
министерства просвещения РСФСР
2.Методическое обучение иностранного языка в средней школе, М, Высшая Школа, 1982,
371 с.
3.Скрипченко В. И. Вопросы методики преподавания английского языка в средней школе,
М, Высшая Школа, 277 с.

480

DİL FAKÜLTƏLƏRİNİN AŞAĞI KURSLARINDA İCTİMAİ-SİYASİ LEKSİKANIN
TƏDRİSİNİN SƏMƏRƏLİ YOLLARI
Məmmədova A.
Azərbaycan Dillər Universiteti
Açar sözlər: ictimai- siyasi leksika, dil fakültələri, tədris, metodika
Bu gün xarici dillər üzrə ixtisas təhsili verən ali məktəblər qarşısında duran ən vacib məsələlər
sırasında müxtəlif situasiyalarda, müxtəlif zaman və məkan daxilində peşəkarlıq nümayiş etdirmək
qabiliyyətini özündə ehtiva edən kadr potensialının formalaşdırılmasıdır. Məqsədə nail olmaq üçün
sistemli , davamlı , müasir təlim texnologiyalarına əsaslanan tədris prosesi mütləqdir. Sözü gedən
məsələnin həllində birgə əməkdaşlıq, müəllim-tələbə, tələbə-tələbə interaksiyasının vacib olduğu bu
peşəyə həyatlarını həsr etmiş təcrübəli, peşəkar müəllimlərimizə yaxşı məlumdur.
Bu mənada qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri də dil fаkültələrində ingilis dilinin tədrisinin əsаs
məqsədlərindən biri nitqin sərbəstliyi, аdеkvаtlığı, düzgünlüyü və səlisliyinin ən yüksək səviyyədə təmin
еdilməsidir. Bu dа öz növbəsində, аli iхtisаs məktəblərində tələbələrə kоmmunikаtiv səriştənin аşılаnmаsı
ilə əlaqədar fəаliyyətin əməli tətbiqini aktual edir.
İctimai- siyasi leksikanın tədrisi zamanı müxtəlif situasiyalara uyğun olaraq , innovativ xarakterli
təlim metodlarının seçilməsi də adı gedən məsələlər sırasındadır. Dil fаkültələrində təhsil аlаn tələbələrə
iхtisаs dilində ictimai-siyasi leksikanın аşılаnmаsınа yönəlmiş təlim mоdеlinin məqsədyönlü, sistеmli,
mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi günün tələbinə çevrilmişdir.
Burada qeyd edilməli vacib məsələlərdən biri də iхtisаs dilində ictimai- siyasi leksikanın
аşılаnmаsının əsаsını təşkil еdən linqvо-didаktik аmillərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Bu da həmin
prоsеsin dаhа səmərəli şəkildə təşkil еdilməsini şərtləndirir. İngilis dilində ictimai-siyasi leksikanın dаhа
səmərəli şəkildə tədrisini şərtləndirən mоtivləşdirici аmillərdən biri də dilin təlimi prоsеsinin tələbələrin
mаrаq, еhtiyаc və tələbаtlаrı fonunda təşkilidir. Tələbələrin ingilis dilində ictimai- siyasi leksikaya
yiyələnərkən rаst gəldikləri prоblеm və çətinlikləri аrаdаn qаldırmаq məqsədilə оnlаrı törədən səbəblər
аrаşdırılmаlı və оnlаrın mеtоdik təhlili аpаrılmаlıdır.
Аli iхtisаs məktəblərində ingilis dilini tədris еdən müəllim birinci növbədə tələbələrə хаrici dildən
ünsiyyət vаsitəsi kimi istifаdə еtmək qаbiliyyətini аşılаmаlıdır. Tələbələrin spеsifk еhtiyаc və
tələbаtlаrının müəyyənləşdirilməsi və təlim prоsеsinin ingilis dilinin хüsusi məqsədlərlə öyrədiböyrənilməsi istiqаmətində təşkil еdilməsi tədrisin növbəti pilləsində bаş vеrir.
Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, təlim kоntеkstindən аsılı оlаrаq , burada rəsmi (fоrmаl) və yахud
qеyri-rəsmi (qеyri-fоrmаl) xarakterli ünsiyyət dili üstünlük təşkil etməlidir. Tələbələrin mаrаq və
еhtiyаclаrına əsаslаnаrаq, оnlаrа müхtəlif situаsiyаlаrdа ünsiyyət qurmаq bаcаrığı аşılаnmаlıdır. Bu dа,
öz növbəsində, öyrəncilərə tədris еdilən хаrici dildə vеrbаl və qеyri-vеrbаl dаvrаnış nоrmаlаrının
аşılаnmаsını nəzərdə tutur. Bеlə ki, ingilis dilini öyrənən tələbələrin üzr istəmək, təşəkkür еtmək,
münаsibətini, məmnun оlduğunu аdеkvаt şəkildə, yəni bu dildə mövcud оlаn nоrmаlаrа uyğun şəkildə
bildirmək, gündəlik həyаtdа zəruri оlаn funksiyаlаrı yеrinə yеtirmək və ifadə etmək bаcаrığını аşılаmаq
gündəlikdə duran ən vаcib məsələlər sırasındadır. Burаdа intоnаsiyаnın rolu danılmaz hesab
olunur[2,s.84]. Müəllim situаsiyаlаrа uyğun оlаn intоnаsiyаdаn istifаdənin ünsiyyətin uğurlu və yа
uğursuz оlmаsını şərtləndirən əsаs аmillərdən biri оlduğu hаqqındа tələbələrə məlumаt verməlidir.
Qеyd еdilməlidir ki, ictimai- siyasi leksikanın tədrisi zamanı хаrici dili öyrənən tələbələrin həyаtdа
düşə biləcəkləri pоtеnsiаl situаsiyаlаrın hаmısını qаbаqcаdаn görmək mümkün оlmаdığındаn оnlаrа
müхtəlif хаrаktеrli situаsiyаlаrdа dаvrаnış strаtеgiyаlаrının аşılаnmаsı tövsiyyə еdilə bilər. Müхtəlif
situаsiyаlаrı tələbələrə təqdim еtməklə qоyulаn məqsədə nаil оlmаq mümkündür. Хаrici dil tədrisinin
aşağı mərhələsində müəllimin üzərinə bir sırа vəzifələr düşür. Birinci növbədə müəllim ictimai- siyasi
leksikanın mahiyyətini müəyyənləşdirməli və dərs dеdiyi tələbələrin хаrici dili hаnsı məqsədlərlə
öyrənmələrini, оnlаrın еhtiyаc və tələbаtlаrını аrаşdırmаlıdır. Tövsiyə еdilənlərin siyаhısınа tələbələr
üçün situаsiyаlаrdan hansının dаhа çətin оlmаsını аrаşdırаndаn sоnrа həmin situаsiyаlаr tərtib еdilmiş
siyаhıyа əlаvə еdilməlidir. Müхtəlif situаsiyаlаrdа ictimai-siyasi leksikanın аşılаnmаsı istiqаmətində
аpаrılаn iş iхtisаs fаkültələrinin аşаğı kurslаrındаn bаşlаnmаlı və tədrisin növbəti pillələrində dаvаm
еtdirilməlidir. Lаkin аşаğı kurslаrdа tələbələrə sоsiаl ünsiyyət vərdişlərinin аşılаnmаsınа bir qədər fərqli
şəkildə yаnаşılmаlıdır. Bеlə ki, birinci növbədə tələbələrə mənimsənilməli оlаn dil strukturlаrı, lеksik və
qrаmmаtik vаhidlər təqdim еdilməlidir. Növbəti pillədə tələbələr təqdim еdilmiş dil vаhidlərindən
nitqlərində istifаdə еdirlər. Sоnrаkı pillədə tələbələr şərti-kоmmunikаtiv situаsiyаlаr qururlаr. Müəllimin
nəzаrəti аltındа həyаtа kеçirilən ikinci və üçüncü pillələrdən fərqli оlаrаq, sоnuncu pillədə tələbələr
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sərbəst, yаrаdıcı nitq nümunələri təqdim еdirlər. Beləliklə, qarşıya qoyulan iş kommunikativ
məqsədlərimizə çatmaq naminə mərhələli şəkildə davam etdirilməlidir.
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Ibri dilinin danışıq dili kimi artıq çoxdan işlədilmədiyi bir dövrdə, müdrikliyi və savadına görə
nüfuz sahibi olan şəxslər qədim-dini ibri mətnlərini digər dillərə tərcümə edir, onların müxtəlif dini,
hüquqi, ailə, məişət, ictimai məsələlərlə bağlı baxışları, fikir və mülahizələri, o cümlədən də bir-biri
arasındakı mübahisələri əsasında Talmud (b.e.I-VI əsrləri) formalaşırdı. Talmudun yarandığı dövrdə
Əhdi-Ətiq mətnləri hərəkələnməmişdi və onlar dini mətnlərə hər hansı bir işarənin, dəyişikliyin daxil
edilməsinə qadağalar qoymuşdular. Məhz bu işarələrin tətbiq olunmasına qoyulan qadağalar o dövrdə
artıq bəzi yazarların mətndə müəyyən işarələrə müraciət etməsini güman etməyimizə əsas verir. Deməli, o
dövrdə artıq saitləri ifadə edən müəyyən hərəkələrdən, yəni xüsusi işarələrdən istifadə edilməyə
başlanmışdı və Talmud tərtibatçıları bu işarələri [ טעמי תורהta’ame tora] – “Tövratı dada gətirən işarələr”
və [ סמניםsimanim] – “İşarələr” adlandırırdılar. Bu işarələrin nə funksiya daşıması və müasir hərəkələrə nə
dərəcədə uyğun gəlməsi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Bukstorfun fikrincə, bu işarələr bu gün ibri
dilində mövcud olan hərəkə və aksentuasiya ilə eynilik təşkil edir. Orta əsrlərdə yaşamış Talmud
tədqiqatçısı Raşi qeyd edir ki, bu işarələr ibri sözlərini canlandırmış, onlara yeni həyat vermiş və ƏhdiƏtiqi latın dilinə tərcümə etmiş ruhani-alim Yeronimə məlum olan hərəkələrin tam eynidir [Allony N.
Ezehu ha-Niqqud shelanu be-Mahzor Vitri, Bet Miqra. 17 (1964), p.138.]. Qupfeld isə belə hesab edir ki,
Talmuda tətbiq olunan bu işarələr sadəcə intonasiya bildirən işarələrdir, ibri mətnindəki bəzi çox vacib
sözlərin yaxşı yadda qalması və düzgün tələffüz edilməsi məqsədilə istifadə olunan məntiqi vurğu üçün
simvolik xarakter daşıyan işarələrdir [Chomsky W. The history of our vowel-system in Hebrew // JQR,
Vol. XXXII, July 1941, No.1. p. 27-49].
Talmudda bəhs olunan bu işarələrin mahiyyətini müəyyənləşdirərkən qarşıya çıxan
problemlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Talmudçular o dövrdə iki mətnin: masoret və mikra mətnlərinin
olduğunu qeyd etmişlər. Masoret mətni adından da göründüyü kimi hərəkələnmiş Əhdi-Ətiq mətninə
işarə olduğunu aydın göstərir. Yəni, masoret mətni xüsusi dini məktəblər üçün tərtib olunmuş, səhvləri
düzəldilmiş, oxu üçün asanlaşdırılmış bir mətn olmuşdur. Mikra mətni isə, qədim dövrdə olduğu kimi
saxlanılmış, dəyişikliyə məruz qalmamış mətndir. Bu vaxta qədər hələ də masoret mətninin kim və ya
kimlər tərəfindən, nə vaxtdan etibarən tələffüz üçün “asanlaşdırıldığı” məlum deyildir.
Hərəkə sisteminin tarixinin müəyyənləşdirilməsi məsələsində ən çətin mərhələni Talmudun tərtib
olunub bitməsi və Masoranın yaradılmasına qədər olan dövr təşkil edir. Belə ki, Talmudun nə əvvəlki, nə
də ki son traktatlarında hərəkələr haqqında heç bir məlumat yoxdur. Masorada isə hərəkə sistemi çox
dəqiq, ciddi müəyyən olunmuş qaydada, bütün xırdalıqlarına qədər işlənib hazırlanmışdır. Bir çox alimlər
iddia edirlər ki, Masorada özünün ideal əksini tapmış bu hərəkə sistemi bir və ya bir neçə nəfər tərəfindən
birdən-birə yarana bilməzdi və bu çətin iş tədricən görülmüş böyük zəhmət tələb edir. Məsələn, İohan
Bukstorf öz Tiveriada əsərinin doqquzuncu fəslində sübut etməyə çalışır ki, hərəkə sistemi masorçulara
qədər artıq mövcud idi, sadəcə, onlar bu işarələri bir yerə toplayaraq sistem şəklində Tanax mətninə
mükəmməl şəkildə tətbiq etməyə müvəffəq olmuşlar.
Masorçular özləri də əsərlərində dəfələrlə qeyd etmişlər ki, Əhdi-Ətiq mətnləri artıq onlara qədər
demək olar ki, tam hazır və hamıya məlum idi, onlar isə sadəcə gələcəkdə həmin mətnin dəyişilməməsi,
olduğu kimi qorunması üçün öz qeydlərini əlavə etmişlər [Sarfatti, Gad B. "The Origin of Vowel Letters
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in West-Semitic Writing - A Tentative Recapitulation" (Hebrew) // Leshonenu 58/1,3, 1994, p.13-24].
Buradan belə nəticəyə gələ bilərik ki, masorçuların fəaliyyəti onlara qədər görülmüş işin nizama
salınması, tamamlanması və gələcəyə qədim mətnlərin dəyişilmədən çatdırılmasından ibarət olmuşdur.
Bu fikri həm qədim, həm də yeni dövr ədəbiyyatı ilə mükəmməl tanış olan alimlərdən Bul və Qrets
da təsdiq edir. Qretsin fikrinə görə, qədim dövrdə mətnləri köçürən “soferim”lərdən sonra nakdanim
(yəni, “nekuda”- nöqtə qoyanlar) meydana gəlmiş və məhz həmin şəxslər mövcud ənənyə əsaslanaraq
hərəkələri işlətməyə başlamışlar. Nakdanimlər dövrün dini-ruhani məktəblərinin (qaon dini, ədəbi, fəlsəfi
məktəbləri) üzvü olmadıqlarına görə onların haqqında heç yerdə məlumat verilməmişdir. Qrets öz
əsərlərində yalnız iki nakdanimin adını: Pinhas və İosifi göstərmişdir. Talmuddan sonra yaranmış
“Soferim” (Yazarlar) traktatında (b.e.700-ci ili) ibri mətnlərinin hərəkələnməsi haqqında tamamilə
məlumat verilmədiyinə görə, Qrets belə hesab edir ki, nakdanimlər VII əsrdən sonra meydana
gəlmişlər[http://www.holytrinitymission.org/books/russian/vvedenie_veth_zavet_yungerov.htm#_Toc788
59087]. Bul isə mətnlərin hərəkələnmə tarixinə nisbətən daha cəsarətlə yanaşaraq, qeyd edir ki, X əsrin
birinci yarısında yaşamış Aharon-ben-Aşer, bu soyadı daşıyan və ondan əvvəl yaşamış beş nəslin
nümayəndələri mətnlərin hərəkələnməsi ilə məşğul olmuşlar. Bu nəslin nümayəndələrindən yaşca ən
böyüyü VIII əsrdə yaşamış Aşer-ha Zaken olmuşdur. Deməli, mətnlərin hərəkələnməsinə artıq VII və ya
VIII əsrdə başlamışdılar [Mann J. On the Terminology of the Early Massorites and Grammarians,
Oriental Studies published in commemoration of the fortieth anniversary (1883-1923) of Paul Haupt,
Baltimore, Leipzig, 1926., 46-71].
Bulun bu fikrini tam qəbul etmək də düzgün olmazdı. Çünki Aharon-ben-Aşer və onun atası Moşeben-Aşer hərəkələrin mənşəyini daha qədim dövrə aid edirlər.
Hər halda bütün faktlar sübut edir ki, VII-VIII əsrlərdə ibri mətnlərində hərəkələr mövcud idi. Bu
hərəkələr bir gündə yaranmamış, istər yəhudi, istərsə də bütün sami dilli ədəbiyyatda artıq kök salmış bir
ənənədən meydana gəlmişdir. Epiqrafik abidələr və qədim Əhdi-Ətiq mətnlərinin tədqiqindən aydın olur
ki, artıq Babil əsarətindən sonrakı dövrlərdə yaşayıb yaratmış müəlliflər mətnlərdə bu gün də yazıda
işlədilən bəzi işarələrdən (məsələn, vav və yud samitlərinin sait funksiyası) istifadə etmişlər. Samiriyyə
Tövratında isə, hətta, sözlərin üzərində müasir punktuasiyanın ayrılmaz hissəsini təşkil edən horizontal
işarələr işlətmişlər [Cohen M., "The Orthography of the Samaritan Pentateuch, its Place in the History of
Orthography and its Relation with the MT Orthography," Beth Mikra 66, 1976, p.361-91]. Qədim siryani
mətnlərində isə formaca ibri hərəkə sisteminə bənzər və çox inkişaf etmiş şərti işarələr sistemi mövcud
olmuşdur. Qədim ibri mətnlərində olduğu kimi, qədim siryani mətnlərində də bəzi saitləri göstərmək və
eyni yazılan samitləri fərqləndirmək üçün hərflərin içində, üstündə və altında nöqtələrdən istifadə etmişlər
[Gibson, John C.L. Textbook of Syrian Semitic Inscriptions, I: Hebrew and Moabite Inscriptions. Oxford:
Clarendon, 1971., p. 37]
Məhz, həmin dövrdə mənşə etibarilə çox qədim tarixə malik ərəb hərəkə sistemi də öz parlaq
inkişafına çatmışdı. Ərəb hərəkə sistemində, hətta ibri yazısı ilə müqayisədə daha çox sayda və
mükəmməl formada nöqtələrdən istifadə olunurdu. Bir çox qədim yəhudi əsərlərində sait işarələr bəzən
ərəb dilində olduğu kimi adlandırılmışdır. Məsələn, damma, kəsrə, kamus və s. terminlərinə ibri dilində
də rast gəlinir. Ərəb hərəkə sisteminin yəhudi sait işarələrinə təsiri çox böyük olmuşdur, belə ki, qədim
yəhudi dilçilik əsərləri ümumiyyətlə ərəb filologiya elminin çiçəklənmə dövrünə təsadüf etmiş və ondan
bəhrələnmişdir [Skoss Solomon L. A Study of Hebrew Vowels From Saadia Gaon’s Grammatical Work
“Kutub Al-Lughah” // JQR, Vol. LVII, January, 1967, No.3. p. 283-317]
Üç qohum dilin hərəkə sistemində mövcud olan bu böyük oxşarlıq, həmçinin qədim Əhdi-Ətiq
mətnləri və Samiriyyə Tövratının mətni ilə müqayisə sübut edir ki, ibri hərəkə sistemi mənşə etibarilə çox
qədim tarixə malikdir [Morag S. The Vocalization Systems of Arabic, Hebrew and Aramaic. The Hague,
1962].
Masorçu mətninin formalaşması, tərtibatı və tamamlanmasına qədər olan bir dövrdə yaranmış
əsərləri nəzərdən keçirdikdən sonra tam əminliklə nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, e.ə.X-IX əsrdən
etibarən matres lectiones adlandırdığımız alef, he, vav, yud samitləri ilkin ibri hərəkələrinin rolunu
daşımışdır. Samitlərin içində, üstündə və altında qoyulan nöqtə və xətlərin izləri isə ilk dəfə Samiriyyə
Tövratında təzahür edir. Lakin VIII əsrdə Masorçu mətnində tam tətbiq olunmuş zəngin nöqtə və işarələr
sistemi haqqında bəzi qədim dövr müəlliflərinin əsərlərində bəhs olunsa da, hər hansı bir yazılı abidə
qorunub qalmamışdır.
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Müasir dünyada sürətlə gedən sosial, mədəni və texnoloji dəyişikliklər qlobal düşünmə tərzinin
əhəmiyyətini xeyli artırır.Belə olan halda şagirdlər təlim prosesində ayrı-ayrı fənlər üzrə verilən bilik və
bacarıqların passiv iştirakçısı olmurlar.İnteqrativlik şagirdlərə ətraf aləmin dərk edilməsinə yaradıcı idraki
münasibət bəsləyən subyektlər kimi yanaşılmasına imkan yaradır. Bu, o zaman mümkün olur ki, təhsil
pillələrində öyrənilən fənlər və onların əhatə etdiyi mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli, inteqrativ şəkildə
tədris olunur. Digər bir tərəfdən inteqrativ kurikulum şagirdlərin dərsliklərdə verilən materiallara yaradıcı
yanaşmasına kömək edir.
Təcrübə göstərir ki, Azərbaycan dili dərslərində fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın təmin
edilməsi bilik və bacarıqların şagirdlər tərəfindən daha asan mənimsənilməsi, dərslərin maraqlı və
məzmunlu qurulması, uşaqlarda tədqiqatçılıq meyillərinin yaranması üçün vacib şərtdir. Fəndaxili
inteqrasiya müəyyən bir fənnin aşıladığı anlayış, bilik və bacarıqların əlaqələndirilməsi, fənn daxilində
səpələnmiş faktların sistemləşdirilməsidir. Bu mənada inteqrasiya olunmuş məzmun informativ cəhətdən
daha tutumlu olur, şagirdlərin daha əhatəli kateqoriyalarla düşünmə bacarığı formalaşdırmalarına kömək
edir.
Azərbaycan dili fənninin tədrisində də inteqrativlik dərsin əsas komponentlərindən biri kimi daim
diqqət mərkəzində durur. Azərbaycan dili dərslərini həm fəndaxili, həm də fənlərarası inteqrasiyasız
təsəvvür etmək mümkün deyil.
Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnin əhatə etdiyi ortaq bilik və bacarıqların sintezi olmaqla, bir
fənnə aid anlayışların və metodların digər bir fənnin tədrisində istifadəsini nəzərdə tutur. Belə inteqrasiya
müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət edir. Bu proses eyni bir bacarığın ayrıayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin etməklə təlim prosesinin səmərəliliyinin
artırılmasına şərait yaradır. Fənlərarası və fəndaxili münasibətlərin, sadəcə, əlaqə deyil, inteqrasiya
xarakteri daşıması bu münasibətlərin daha sıx və möhkəm olmasına, onun bütöv bir prosesə çevrilməsinə
şərait yaradır. Müəllimlər pedaqoji prosesdə ondan daha səmərəli qaydada istifadə etmək imkanı
qazanırlar. Bundan əlavə, fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya interaktiv öyrənməyə geniş yol açır,
şagirdlərin təbiət, cəmiyyət və insanlar haqqında qarşılıqlı əlaqələr şəraitində qurulmuş biliklərə
yiyələnməsini stimullaşdırır.
İnteqrasiya nəticəsində tədris materialının yığcamlılığı təmin edilir, təkrara yer verilmir, şagirdlər
artıq yüklənmir və tədris vaxtına qənaət edilir. Onlar az vaxt içərisində çox, həm də bir-biri ilə üzvi
əlaqədə formalaşmış biliklər əldə edirlər. Bu məqsədlə uşaqları inteqrativ biliklər əldə etməyə hazırlayan
fənlərarası əlaqəyə geniş yer verilməlidir. Bunun təmin edilməsi üçün müəllim bütün fənlər üzrə proqram
materiallarına yaxşı bələd olmalı, fənlərarası əlaqədən istifadə etməyin yollarını, onun metodikasını
dərindən bilməlidir.
Fənlərarası əlaqə prosesində tədris fənni şagirdlər tərəfindən yaxşı mənimsənilir, bir neçə fənn üzrə
bilik, bacarıq və vərdişlər təkrarlanır, nəticədə, biliyin şagirdlər tərəfindən sistemli mənimsənilməsi təmin
edilir. Belə qənaətə gəlmək olar ki, fənlərarası əlaqədən ardıcıl şəkildə istifadə etmək tədrisin səviyyəsini
yüksəldir, şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirir, dünyagörüşünü genişləndirir. Buna görə də məktəblərdə
təhsilə ayrı-ayrı fənlərin öyrədilməsi kimi deyil, XXI əsrin tələb etdiyi həyati bacarıqların inkişaf
etdirilməsi prosesi kimi baxılmalı, şagirdlər həyat boyu öyrənməyə hazırlanmalıdır.
Fəndaxili inteqrasiya eyni fənn daxilində yeni mövzunun əvvəl keçilmiş mövzularla
əlaqələndirilməsidir. Bu inteqrasiya həm eyni sinifdə bir dərs ili müddətində keçilən, həm də müxtəlif
siniflərdə əvvəlki illərdə öyrənilmiş mövzular üzrə ola bilər. Mövzulararası inteqrasiya şagirdlərə fənnə
dair əvvəlki biliklərini təkrarlamaq və yeni öyrənilən biliklə əlaqələndirmək, eyni zamanda, gələcəkdə
öyrəniləcək mövzularla əlaqədar yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirmək imkanı verir.
Azərbaycan dili dərslərində fəndaxili inteqrasiyanı müxtəlif səviyyələrdə və formalarda həyata
keçirmək olar. Bu vasitələrdən biri də linqvistik təhlildir.
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AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ İNTEQRASİYANIN TƏTBİQİ YOLLARI
Məmmədova S.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
elviz.mamedov@mail.ru
Açar sözlər: Azərbaycan dili təlimində inteqrasiya, elmi bilik, məntiqi, idraki təfəkkür, standart
Bugünkü təhsilimizin xarakterik cəhətlərindən biri də dünya təhsil standartlarına yaxınlaşmaq və
inteqrasiya etməkdir.Təhsil sahəsində İslahat Proqramında deyildiyi kimi,”Cəmiyyət öz gələcəyini təmin
etmək məqsədilə yeni nəslin yüksək səviyyədə hazırlığına nail olmalı və buna görə də təhsil üstün inkişaf
etdirilən sahəyə çevrilməlidir”[1,81]
Bu məqsədlə təhsilin bütün sahələrində olduğu kimi,Azərbaycan dili təlimində də təhsilin
məzmunu yeni cəmiyyətin insanının formalaşdırılması baxımından yeniləşdirilmişdir.
Təhsil İslahatının 2008-ci ildən başlanan üçüncü tətbiqetmə mərhələsindən keçən bu on ildə,
doğrudan da, təhsildə yeni baxış formalaşdırılmış,dünya təhsil sistemindəki yeniliklər ölkəmizə
gətirilmiş,təlim prosesində müsbət nəticələr əldə edilmişdir.Milli Kurikulum konseptual sənədinin
tələbləri əsasında milli və ümumbəşəri dəyərləri, ümumi inkişafı, meyl və maraqları nəzərə almaqla bütün
şagirdlərə
əlverişli
təlim
şəraitinin
yaradılması,
şəxsiyyətyönümlülük,tələbyönümlülük,
nəticəyönümlülük,inteqrativlik prinsipləri əsasında təlimin qurulması çox mühüm vəzifə kimi həyata
keçirilməkdədir.
İlbəil dəyişən,yeniləşən qloballaşma mühitinə uyğun yeni problemlər də yaranır.İndi yeni
siyasət,insanın dünya,cəmiyyət və təbiətlə qarşılıqlı münasibətlərində yeni yanaşma,yeni düşüncə tərzi
tələb edir.[2,70].Buna görə də dövr,zaman dəyişdikcə təhsil sisteminə baxış dəyişmiş yeni təlim
strategiyaları,fəal/interaktiv metod və iş üsulları müasir dünyamızın əsas təlim sisteminə çevrilmişdir.
Fənn kurikulumunun məzmununun tərkib hissələrindən biri olan inteqrativliyin məktəbdə təlim
saatından səmərəli istifadənin təşkilində əhəmiyyəti böyükdür.Latın sözü olub “tam” mənasını ifadə edən
inteqrasiya təhsil islahatının əsas prinsiplərindən biri kimi ümumiləşdirilmiş biliklərin verilməsi üçün
əlverişli şərait yaradır və dərinləşdirir.Təlim prosesi zamanı az müddət ərzində çox bilik əldə
olunur,dərsin səmərəliliyi yüksəlir,idraki qabiliyyətlər formalaşır.Nəticədə tədris olunan fənnin marağı
artır,dərs prosesində təkrarlara yol verilmir,fənlər arasında məntiqi əlaqələr yaranır.
Azərbaycan dili dərslərinin tədrisində fənlərarası inteqrasiyanın imkanlarından danışarkən
ədəbiyyat,tarix,coğrafiya,rus dili,riyaziyyat və s. bəzi fənlərin əlaqəli tədrisi nəzərdə tutulur.
Bəllidir ki,beşinci sinifdən başlayaraq tədris olunan Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənləri üzrə
oxu,yazı məzmun xətti üst-üstə düşür.Azərbaycan dili fənnində həmin məzmun xətləri üzrə standartlar
bədii və elmi-kütləvi mətnlər əsasında,ədəbiyyatda isə yalnız bədii mətnlər əsasında reallaşdırılır.Müvafiq
yaş səviyyəsinə uyğun elmi-kütləvi mətnlərin oxunması ilə Azərbaycan dilinin əsas məqsədlərindən biri
olan şagirdlərdə ümumi intellektin,dünygörüşünün inkişafına nail olmaq olar.Ona görə də fənlərarası
inteqrasiya yaratmaqla orada ehtiva olunan bilik və bacarıqların elmi-kütləvi mətnlər vasitəsilə
reallaşdırılması mümkündür.Həmçinin yeni dərslik komplektləri inteqrativlik prinsipinə əsasən
hazırlandığından müəllim üçün interqrasiya imkanları çoxdur.
Professor Y.Kərimov yazmışdır:”İnsan həqiqətə yüngül yollarla nə qədər tez nail olursa,nəticə nə
qədər tez gəlirsə,təfəkkür prosesi o qədər qısa,onun inkişafı üçün imkanlar o qədər az olur”[3,191]
Qeyd edək ki,məktəblərdə aparılan təcrübələr göstərir ki,tədris prosesində fəndaxili və fənlərarası
inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik və bacarıqların şagirdlər tərəfindən daha asan mənimsənilməsinə,
dərslərin maraqlı və məzmunlu qurulmasına, uşaqlarda tədqiqatçılıq qabiliyyətinin artırılmasına səbəb
olur.
İnteqrasiya məktəblillərin həddindən artıq yüklənməsinin qarşısını almağa imkan yaradan,tədris
vaxtının qısaldılmasına şagirdlər arasında donmuş deyil,dinamik,keyfiyyətcə dəyişən biliklər sistemini
formalaşdırmağa imkan yaradır.[4.32]
Bütövlükdə müəllim təlim prosesində şagirdləri inteqrativ biliklər əldə etməyə hazırlayan
fənlərarası əlaqəyə geniş yer verməli və bunun üçün proqram materiallarına yaxşı bələd
olmalı,inteqrasiyanın yollarını və metodikasını dərindən bilməlidir.Təlimin və tədrisin yeni
konsepsiyalarının nəticələrinə nail olmaq üçün müəllim aşağıdakı prinsiplərə əməl etməlidir:
-Dərsdə həyata keçirilən təlim-tərbiyə,proseslərin ideya-siyasi səviyyəsi dövrün,zamanın
tələblərinə cavab verməlidir.
-Gənclərdə vətən,xalq və dövlətə dərin məhəbbət hisi aşılanmalı,sağlam mənəviyyat
formalaşdırılmalıdır,yeni insan tərbiyə edilməlidir.
485

-Öyrədilən tədris materillarının məzmunu yüksək elmi səviyyədə olmalı,bütün elmlərin inkişafı
göstərilməlidir.
-Müəllim tədris olunan mövzu ilə bağlı ən son yenilikləri şagirdlərə çatdırmalı,lakin bu zaman
lazım olmayan materiallarla onları yükləməməlidir.
-Hər bir dərsin məqsədləri (inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici) əvvəlcədən dəqiq
müəyyənləşdirməli, dərsin quruluşu və bütün mərhələlərin reallaşması həmin məqsədlərə nail olmağa
yönəldilməlidir.5,84]
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Dövlət dili kimi Azərbaycan dilinin təlimində dinləyib-anlama və danışma, oxu, yazı və dil
qaydalarına aid hər bir bacarıqlarının formalaşdırılması vacib amil kimi meydana çıxır. İbtidai təhsil
səviyyəsində mənimsənilməsi nəzərdə tutulan ilkin bacarıqlar əsas və orta təhsil səviyyələrində daha da
inkişaf etdirilir. Şagirdlər təlim prosesindəki dialoji və monoloji nitq nümunələrini, elmi-kütləvi və bədii
mətnləri, məktəb tədbirlərindəki çıxışları, radio-televiziya verilişlərini dinləyib başa düşür və bunlara
münasibət bildirirlər. Oxuduğu və yazdığı haqqında beynində müəyyən təsəvvür formalaşır.
Sadalananlar şagirdlərə əldə etdikləri bacarıqlardan öz nitqlərində istifadə etməyə, düşdükləri mühitdə,
eləcə də cəmiyyətin digər sahələrində dinlədiklərini anlamaqla fəaliyyətlərini daha düzgün qurmağa
imkan yaradır.
Lakin bir çox dil qaydalarında olan sistemsizlik həmin materialın mənimsənilməsini çətinləşdirir.
Belə qaydalardan biri dilimizə Rus dili və ya rus dili vasitəsilə daxil olmuş sözlərdir. Apardığımız
müşahidələr nəticəsində məlum olmuşdur ki, o ilə yazılıb [a] kimi tələffüz edilməli sözlərin tələffüzü ilə
bağlı aşağıdakı formalarda münasibət var: 1.Həmin sözlər yazıldığı kimi tələffüz edilir, nəticədə sözün
səslənməsində kobud səslənmə müşahidə olunur.2.Həmin sözlər həm [a], həm də [o] kimi tələffüz edilir,
nəticədə sözlərin tələffüzündə pərakəndəlik olur. 3.Həmin sözlərin hamısı a kimi tələffüz edilir, nəticədə
məntiqsiz incəlik yaradılır.
Bütün bu yanaşmaların həlli üçün aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır.
O saitinin [a] kimi tələffüz edilməsində şagirdlər araşında mövcud fikrə görə o saiti vurğusuz
hecada olduqda o saiti [a] kimi tələffüz olunur. Düzdür, bu fikir deyilsə də, məsələnin dəqiq həlli
verilməmişdir. Belə ki, Azərbaycan dilinə aid olmayan sözün tərkibindəki fonetik dəyişmənitəkcə rus
dilinin fonetik sistemi ilə izah etmək düzgün deyil. Çünki rus dilindən dilimizə yeni söz daxil olduqda
həmin söz Azərbaycan dilinin fonetik sisteminə uyğunlaşır.
O saitinin xüsusiyyətlərini izah edən B.Xəlilov yazır: “O saiti, dodaqlanan, açıq, dilarxası, saitdir.
Bu saitin tələffüzündə dodaqlar dairəvi bir vəziyyət alır. Hava axını dairəvi cığırdan süzülərək xaricə çıxır
və nəticədə o saiti yaranır.” [ 3.s.80 ]
O hərfinin a səsinə keçməsi ilə bağlı H.Mirzəzadə yazır ki, “III şəxs və işarə əvəzliyi o-dan sonra
bitişdirici n səsi gəldikdə, bir qayda olaraq, o səsi a səsinə çevrilir” [ 4. s.36 ].
Prof. M.Şirəliyev göstərir ki, o səsinin [a] səsi ilə əvəzlənməsi hadisəsi ən çox cənub dialekt və
şivələrinə aiddir. Məsələn: av, avçı (Nax., Ord., Şah.,) [2.s.44 ].
A.Axundov o hərfinin[a] səsinə keçməsi hadisəsini təhlil edərkən yazır: “O-a hadisəsinin bizcə,
fonetik amillərdən çox poetik əsası var” [ 2. s.62]. Müəllif burada daha çox klassik dildə işlənən ifadələrin
ahəngə xidmət etməsi məsələsini nəzərdə tutur. Müəllifin fikrinə bu günün yanaşmasından baxsaq burada
digər amillərin də şahidi oluruq.
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabinetinin 16 aprel 2019-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq
edilmiş yeni
“Azərbaycan dilinin Orfoqrafiya Normaları”nın təsdiq edilməsi haqqında sənəddə yazılır:
“Tərkibində o hərfi olan alınma sözlər [a] və [o] ilə tələffüz edilməsindən asılı olmayaraq, o ilə yazılır:
avtomat, kollec, kollektiv, laborant, Moskva, motor, obyekt, Odessa, poema, poeziya, problem, professor,
solist, velosiped və s.”
5-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyində “O saitinin [a] kimi tələffüzü” başlığı altında yazılır: “Bir sıra
sözlərin tərkibindəki “o” saiti [a] kimi tələffüz olunur; məsələn: Moskva – [Mask'va], konfet – [k'anfet].
Bu sözlər dilimizə başqa dillərdən keçmişdir.”
Düzdür, Kurikulum proqramı ilə çıxan Azərbaycan dili dərsliklərində alınma sözlərlə bağlı
qaydalar sinif kitabından çıxarılsa da, həmin qaydanın başqa dillərdən keçməsini deməklə qaydanı
şagirdlərin mənimsədiklərini söyləmək mümkün deyil.
Orta məktəb dərsliyində o saitinin [a] kimi tələffüz edilməsinə aid verilən nümunələr
aşağıdakılardır:
B samitindən sonra
M samitindən sonra

T samitindən sonra

R samitindən sonra

N samitindən sonra
K samitindən sonra

L samitindən sonra

S samitindən sonra
X samitindən sonra
F samitindən sonra
P samitindən sonra

Z samitindən sonra
D samitindən sonra
Q samitindən sonra
J samitindən sonra
V samitindən sonra
Ş samitindən sonra
Samitdən əvvəl

Saitdən sonra

abonent , abordaj, boykot, laborant, laboratoriya, sabotaj.
amortizator, atmosfer, antidemokratik, demokrat, demokratik, demokratiya, demoqrafik,
demoqrafiya, emosional, etimologiya, etimoloji, filmoteka, ikimotorlu, Kimono, leytmotiv,
limonad, memorandum, memorial, modelyer, molekul, monarxiya, monastır, monitor,
monitorinq, monoqrafiya, monolit, montaj, montyor, monumental, moratorium, morfem,
morfoemika, morfologiya, morfoloji, motivasiya, motor, motorlu, mozaika, pnevmoniya,
samovar, seysmologiya.
avtomat, avtomatik, avtomatika, avtomobil, avtoritar, avtoritet, avtovağzal, antologiya,
aristokrat, defektologiya, dialektologiya, detonator, diktofon, dialektoloji, elektorat, epistolyar,
intonasiya, kinematoqrafiya, maqnitofon, metodiki, pantomima, patologiya, tolerantlıq, tomat,
tomoqrafiya, topoqraf, toponim, totalitar, vertolyot, viktorina, tolerant.
aerodrom, aeroport, akrobat, aqronom, astronomiya,
astronom, bronxit, hidrogen,
xronologiya,
improvizasiya, mikrofon, mikrorayon, mikroskop, nevrologiya, nevroloji,
paroxod, parovoz, problem, prodüser, professor, profilaktika, projektor, prokat, proqnoz,
proqram, proqres, propan, prorektor, prosedur, proses, prospekt, protez, protokol, proton,
prototip, provayder, proyeksiya, proyekt, rotasiya, royal, urologiya, şou-proqram, reproduksiya.
annotasiya, anomaliya, etnoqrafik, etnoqrafiya, innovasiya, nokaut, nominal, nominasiya,
normal, nostalji, notarius, novella, panoram, texnologiya, terminologiya.
bankomat, dekorasiya, dekorativ, diskoteka, farmakologiya, kinokomediya, kokteyl, kollegiya,
kolleksiya, kollektiv, kolorit, komanda, komandir, kombayn, kombinat, komediya, komendant,
komfort, kompaniya, kompozisiya, kompromis, kompüter, kondensator, kondisioner, konfet,
konfiqurasiya, konkret, konqres, konqresmen, konsensus, konsepsiya, konseptual, konsern,
konsert, konservatoriya, konspekt, kontinent, kontinental, kontingent, konvensiya, konversiya,
konveyer, kordinator, koridor, korifey, korporasiya, korrektor, korroziya, korrupsiya,
kosmodrom, kostyum, lokomotiv, leksikologiya.
blokada, bloknot, diplomant, diplomatik, diplomatiya, diplomat, dislokasiya, ekologiya, ekoloji,
ensiklopedik, ensiklopediya, filologiya, filoloji, qloballaşma, lokal, lokallaşdırma, lokator,
loqarifm, valokardin, velosiped.
personaj, solfecio, taksofon.
psixologiya, psixoloji.
deformasiya,fonem, fonetik, fonetika, fonoqrafiya, fonoqram, fontan, formal, formasiya, format,
formatik, informasiya, informatika, formativ, mifologiya, mifoloji, şifoner, ufologiya,
deportasiya, depozit, despotizm, eksponant, ekspozisiya, epopeya, ipoteka, podnos, poema,
poetik, poetika, poeziya, polemika, poliklinika, poliqlot, poliqon, poliqrafik, poliqrafiya,
polkovnik, pomidor, populizm, populyar, potensial, povest, pozitiv, reportaj, reportyor,
tipoqrafiya, tipoloji.
dezodrant,izotop, izolyator, mavzoley, rezonans.
dominant, domino, dosent, dotasiya, parodoksal.
diaqonal, qoboy, qonorar, qorilla, triqonometriya, eqoizm.
jokey.
vokal, vokalçı, voleybol, simvolik.
şokolad.
obyekt, obyektiv, odekolon, oftalmologiya, oktava, oliqarx, oliqarxiya, olimpiada, olimpiya,
omoqraf, omonim, onkologiya, onkoloji, operativ, operator, operetta, opponent, optimal,
oranjereya, oratoriya, ordinator, orfoqrafik, orfoqrafiya, orfoqram, orqan (musiqi), ornament,
ozon.
pansionat, legioner, rasional, pioner, ajiotaj, biologiya, bioloji, stansionar, ideologiya, ideoloji,
çempion.
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I-XI sinif Azərbaycan dili dərsliklərinə əsasən demək olar ki, bütün siniflərdə o hərfinin [a] kimi
tələffüzünə aid nümunələr verilmişdir. Həmin nümunələr ya mətnlərin tərkibində, ya orfoqrafik
tapşırıqlarda, ya da orfoepik tapşırıqların tərkibində öz əksini tapmışdır. Məsələnin bir tərəfli öyrədilməsi,
şagirdlərin bu tipli sözlərin tələffüzü zamanı buraxdığı səhvlər onu deməyə əsas verir ki, dilimizə daxil
olan bu tipli sözlərdə rus dilinin fonetik qaydaları ilə bərabər, Azərbaycan dili və onun fonetik sistemi
əlaqədə öyrədilməlidir. Cədvəldən də göründüyü kimi
1. O saitinin [a] səsinə keçməsi hadisəsi daha çox örtülü-qapalı hecalarda göstərir.
2. R, f, k, t və m samitləri ilə başlayan hecalarda bu hadisə daha çox özün göstərir.
3. -logiya şəkilçilərinin tərkibində o saiti a səsinə keçmir.
4. Söz əvvəlində, söz ortasında o hərfinin [a] səsinə keçməsi müşahidə olunsa da, söz sonunda
baş vermir.
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Fənlərarası inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət göstərir. İki
və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyi ortaq anlayış, bilik, bacarıq və prinsiplərin sintezidir. Bu proses eyni
bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin edir. Fənn kurikulumları
hazırlanarkən ayrı-ayrı fənlərin məzmun standartlarının bir-biri ilə əlaqələnməsinə xüsusi diqqət
yetirilmişdir.
Pedaqoji ədəbiyyatlarda fənlərarası əlaqəyə müxtəlif yanaşmalarla qarşılaşırıq. V.N.Fyodorova
yazır: “Fənlərarası əlaqənin yerinə yetirilməsi həqiqətən elə bir didaktik şəraitdir ki, bu əlaqəni
əvvəlcədən düşünülmüş və ardıcıl şəkildə həm tədris materialının məzmununa (xüsusən elmi anlayışın,
qanunun, nəzəriyyənin mahiyyətini aydınlaşdıranda), həm də müxtəlif təlim metodlarına daxil etməyi
nəzərdə tutur” [1, s.17-49].
Q.V.Vorobyov qeyd edir: “Fənlərarası əlaqə müxtəlif fənlər üzrə biliklərin məzmununun və təliməmək fəaliyyətinin əlaqəsidir” [2, s.5-6].
Bu tərifdə fənlərarası əlaqə probleminin bu və ya digər cəhətləri öz əksini tapmışdır, lakin müəllif
açıqlamır ki, problem hansı didaktik kateqoriyaya mənsubdur.
Fənlərarası əlaqə probleminə dair akad. M.M.Mehdizadənin öz mövqeyi vardır. O, A.V.Usovanın
“Hazırda fənlərarası əlaqə təlimin elmi-nəzəri səviyyəsini yüksəltmək, şagirdlərin yaradıcı
qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək, biliyin mənimsənilməsini optimallaşdırmaq və nəticədə bütün prosesi
təkmilləşdirmək şəraiti hesab edilir” [3, s.24] fikrinə də şərik çıxmır. Göstərir ki, “bütün bunlar həqiqətən
fənlərarası əlaqənin əhəmiyyətinə aiddir. Lakin bu keyfiyyətlər heç də onun spesifik tərəflərini açmır, onu
müstəqil bir pedaqoji hadisə kimi şərh etmir. Dərsdə çox pedaqoji hadisələr də fənlərarası əlaqəyə aid
edilən məna və əhəmiyyətə malikdir” [3, s.142].
V.M.Korotov fənlərarası əlaqədən bəhs edərkən aşağıdakıları diqqətə çatdırır: “Yeni tədris
proqramlarının və dərsliklərinin tətbiqinə başlanılan ümumi orta təhsilin məzmununun sabitləşdiyi indiki
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vaxtda təlim-tərbiyə prosesində fənlərarası əlaqənin tətbiq edilməsinin düzgün istiqamətlərini axtarmaq,
təlim və tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltmək, şagirdlərdə dünyagörüşün formalaşdırılması uğrunda
mübarizənin ən aktual yollarından biri hesab edilir” [4, s.119].
Göründüyü kimi, V.M.Korotov fənlərarası əlaqədən danışsa da, onu didaktikanın əsas
problemlərindən biri hesab etsə də, ona tərif verməmişdir.
Biliklərin birlikdə nəzərdən keçirilməsi ilə bağlı Con Lokkun ideyaları hər şeydən əvvəl təlim
prosesini buxovlayan əzbərçiliyə qarşı mübarizə ilə əlaqəli idi. C.Lokk ilk dəfə olaraq, elə bir mərkəz
ideyasını irəli sürür ki, hiss orqanları vasitəsilə qəbul edilən biliklər bu mərkəzin ətrafında birləşirlər. Bu
ideyaya görə, bütün fənlər həm məzmunca, həm də həqiqətin üzə çıxarılmasına görə əlaqələndirilməlidir.
C.Lokk bir fənnin məzmununun digər fənnin elementləri və faktları ilə tamamlamağı lazım
bilirdi. Bu zaman nəinki elmlərin əsaslarına yiyələnmək, həm də uşağın ağlını və maneralarını
formalaşdırmağı, bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirməyi, həyatın müxtəlif tərəflərinə dair bilik və
məlumatların zənginləşdirilməsini məsləhət görür. Bu məqsədlə o, xarici dilin, ölkənin və xalqın
coğrafiyası və tarixi ilə əlaqəni həyata keçirməyi məqsədəuyğun sayır, coğrafiyanı xronologiya,
riyaziyyat, tarix və başqa fənlərlə əlaqəli öyrənməyi məsləhət görürdü [5, s.201].
İ.Herbart ilk dəfə fənlərarası əlaqənin yaradılmasının vacibliyini psixoloji baxımdan
əsaslandırmağa cəhd göstərmişdir. O, təlimin mərhələlərini əsas götürürdü. Herbarta görə, müəllim
yaradıcı işlədikdə, şagirdlərin əqli fəaliyyətinin ağıllı təşkili üçün onlarda mövcud olan assosiasiyadan
hərtərəfli istifadə etdikdə, müvəfəqiyyətlə təlim edə bilər. İ.Herbarta görə, təlim fənləri arasında əlaqə əqli
sferaya məxsus hərtərəfli marağın inkişafında böyük rol oynayır [6].
A.Disterverq də “fənlərarası əlaqə” anlayışı və bu problemin praktikada həllinə dair qiymətli
fikirlər söyləmişdir. Böyük alman pedaqoqunun qənaətlərində fənlər qohum fənlər kimi nəzərdən
keçirilirdi, bu artıq çoxcəhətli fənlərarası əlaqələrin doğulması demək idi. Tədrisin fənn sistemini müdafiə
edərək, hər bir tədris fənninin öz məntiqinə, quruluşuna, yalnız özünəməxsus xüsusiyyətlərinə görə
fərqlənməsini tələb edərək A.Disterverq eyni zamanda təkidlə və qətiyyətlə məktəbdə bütün tədris
fənlərinin sistemli, əsaslı öyrənilməsində fənlərarası əlaqələrin vacibliyini vurğulayırdı. Onun fikrincə,
tədris fənləri arasında təbii, ağıllı əlaqələr tam və dərin biliklərin, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması
üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyır [7, s.178-179].
K.D.Uşinskinin fənlərarası əlaqələrin həyata keçirilməsinin zəruriliyinin psixoloji və pedaqoji
cəhətdən əsaslandırılması ideyası “tamamlanmış dünyagörüşü”ün formalaşmasına xidmət edir ki, onun da
mərkəzində, pedaqoqa görə günəş kimi hər şeyi işıqlandıran və qızdıran, mənəvi, humanist ideya
olmalıdır.
K.D.Uşinski ayrı-ayrı fənlərin sistemli öyrənilməsinin zəruriliyini əsaslandırmış, qrammatikanın
sistemli öyrənilməsi ilə əlaqədar yazmışdır: “Əlbəttə, yalnız səmərəli, fənnin öz mahiyyətindən irəli gələn
sistem biliklərimiz üzərində tam hakimiyyətimizi təmin edə bilər. Pərakəndə, əlaqəsiz biliklərlə
doldurulan baş elə anbara bənzəyir ki, orada hər şey qarma-qarışıq haldadır və onun sahibi də istədiyini
tapa bilmir; biliklə deyil, ancaq sistemlə yüklənən baş isə elə bir dükana oxşayır ki, orada hər yeşik
üzərində şeyin qiyməti yazılmış, amma yeşiklər boşdur”.
K.D.Uşinski bu acınacaqlı vəziyyəti qaldırmaq məqsədilə aşağıdakıları təklif edirdi: “Həqiqi
pedaqogika bu hər iki ifratçılıqdan qaçaraq şagirdlərə bilik verir və onu topladıqca sistemə salır. Bilik nə
qədər çox çeşiddə toplanarsa, sistem də bir o qədər yüksək olur və nəhayət, məntiqi və fəlsəfi
müddəaların mücərrədlik dərəcəsinədək çıxır, şagirdlərin başında belə dünyagörüşün əmələ gəlməsində,
əlbəttə, fənn müəllimlərinin hamısı iştirak edir” [8, c.5, s.355].
K.D.Uşinski digərlərindən fərqli olaraq, nəinki fənlərarası əlaqələri əsaslandırdı, həmçinin
praktikada bu ideyanı həyata keçirirdi.
XX əsrin müəyyən dövrlərində fənlərarası əlaqə probleminə yanaşma heç də birmənalı
olmamışdır. A.S.Makarenko ayrı-ayrı fənlər arasındakı əlaqələrə süni hal kimi yanaşırdı. O, təlimin
həyatla əlaqəsini lazımınca qiymətləndirmirdi. Pedaqoqun nöqteyi-nəzərincə, təlim prosesində fənlərarası
əlaqə kompleks proqramların mahiyyətindən irəli gələn bir qalıqdır [9, s.140-210].
A.S.Makarenko öz ideyasını nəzəri baxımdan əsaslandırmağa çalışsa da, əslində praktik olaraq
tədris planına uyğun fənlər daxil etmişdir. Beləliklə, onun nəzəri baxışları ilə praktik fəaliyyəti arasında
uyğunsuzluq yaranmışdır.
XX əsrin ortalarından etibarən fənlərarası əlaqə problemi alimlərin, pedaqoqların daha çox
diqqətini cəlb etmiş, onlar bu əlaqələrin səmərəli təşkilinin təlimin keyfiyyətinin yüksədilməsində mühüm
vasitə olduğunu anlayaraq təlim prosesində fənlərarası əlaqələrin yaradılmasının zəruriliyini
əsaslandırmışlar.
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A.S.Abdullayev və Y.Ş.Kərimov fənlərarası əlaqənin roluna yüksək qiymət vermişlər. Onların
qənaəti belədir ki, ibtidai siniflərdə müxtəlif fənləri eyni müəllimlər tədris etdiklərindən bu fənlər
arasında yaratmaq imkanları xeyli genişlənir. Fənlərarası əlaqə nəticəsində qazanılmış biliklər
məktəblilərin idrakına güclü təsir edir, fikri asanlıqla ifadə etməkdə onlara kömək göstərir.
K.D.Uşinski, N.M.Kazımov, Q.B.Vorobyov, N.Q.Kulakin və başqalarının tədqiqatlarından
görünür ki, fənlərarası əlaqələrin yaradılması prosesində zaman amillinin özünəməxsus rolu vardır. Vaxtı
hesaba almadan ayrı-ayrı fənlərdən əldə olunan bilik və məlumatların inteqrasiyasına nail olmaq çətindir.
Ona görə də müəllim fənlərarası əlaqə zamanı öz diqqətini vaxtilə qazanılan biliklərin hafizədə
canlandırılmasına istiqamətləndirilməli, bu və ya digər bilik və məlumatın verilməsində fənlərin
məzmunundakı paralellik, oxşarlıq və yaxınlıq əlamətləri tutuşdurulmalı, yeni materialn
mənimsənilməsinə əlverişli imkan yaradılmalıdır.
İ.D.Zveryevin yazdığı kimi, “fənlərarası əlaqə prinsipi şagirdlər üçün müxtəlif fənlərdən bilik və
bacarıqların tətbiqi və sintezinə yönəlmiş problemin, sualların, vəzifələrin, tapşırıqların formalaşmasına
istiqamətlənir [10, s.9-19]. Bu sözlərdə dərin həqiqət vardır:
F.İ.Zeynalovun qənaətləri də önəmlidir. Diqqət yetirək: “Fənlərarası əlaqə “tədris planına,
proqram və dərsliklərin quruluşuna, təlimin məzmununa, metod və formaların seçilməsinə fəal müdaxilə
edir. O, müxtəlif fənlərin məzmununun praktik mənimsənilməsinə, təlimin sisteminə əsaslı tələblər verir,
şagirdlərin diqqətini pərakəndə faktlar içərisindən özünə lazım olanı sseçib götürmək, onlar arasında
uyğun əlaqələr yaratmaq və s. bu kimi biliklərin bacarıqlara çevrilməsinə təkan verir” [11, s.29].
Prof. B.A.Əhmədov fənlərarası əlaqənin mahiyyətindən və əhəmiyyətindən danışarkən diqqəti
aşağıdakı məsələlərə yönəldir: “Təbiət və cəmiyyətdə olan cisim və hadisələr bir-birilə bu və ya digər
dərəcədə əlaqəli olduğundan fənlərin əlaqəli tədrisi şagirdlərin daha yaxşı dərk etməsinə kömək göstərir,
bu fənnin tədrisində verilən bilik başqa bir fənnin öyrənilməsi zamanı möhkəmləndirilir, kamilləşdirilir və
tamamlanır. Beləliklə, şagirdlər hadisələri təcrid olunmuş şəkildə deyil, dialektik vəhdət şəklində
öyrənirlər [12, s.10-15, 45].
M.M.Əmirovun araşdırmaları da diqqəti cəlb edir. Onun qənaətincə, “fənlərarası əlaqələr:
müxtəlif növ biliklərin mənimsənilməsi üsuluna (reproduktiv, axtarıcı, yaradıcı); həyata keçirmənin
genişliyinə (kurslararası, fəndaxili, fənlərarası); həyata keçirmənin müddətinə (varislik, perspektiv);
fənlərin əlaqəsi üsuluna (birtərəfli, ikitərəfli, çoxtərəfli); təlim-tərbiyə prosesinin təşkili səviyyəsinə
(gündəlik, tematik); işinin təşkili formalarına (fərdi, qrup və kollektiv) görə müxtəlif olur” [13, s.29].
Hazırda fənlərarası əlaqələrdən təlim prosesinin səmərəliliyini artırmaq üçün daha çox istifadə
olunur. Bu da təbiidir. Bu problem məktəbdə təlim-tərbiyə prosesinin bütün kompleksinə aiddir. Pedaqoji
prosesin məzmunu, metodları və formaları üzvi vəhdətdə nəzərdən keçirilir. Tədris planlarında,
proqramlarında və dərsliklərdə təkmilləşdirmə və yeniləşmələrin aparılması, onların son dərəcə mürəkkəb
və ikinci dərəcəli materiallarından azad olunması fənlərarası əlaqə probleminin daha əlverişli şəkildə
həyata keçirilməsinə imkan verir.
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Actuality of the research: For centuries Turkey has been playing a role of the bridge between
Europe and Asia. Nowadays millions of Russian tourists visit Turkey every year and the need to know
bases of the country`s language becomes essential. But learning of the Turkish language is a very
complicated process for Russian speakers, since these two languages differ significantly from each other.
And there are so many methods for relieving of the process but at the same time making more effective.
The choice of method depends on a lot of factors, starting from private preferences and psychological
features, for example a learner`s memory type. But, according to practice, most people have a good visual
and audial memory, that`s why the method of visualization is a universal and important part of any
educational process. This method can be used for stimulation of the congenital thinking ability of learners
thanks to convenient presentation of the material and interactivity.
Introduction
Turkish language is one of the most harmonic and developed languages of the world, but since it
shows certain difficulties for learners who are carriers of the Indo-European and Slavic languages with
their inflectedness. Inflectedness means mobility of a word root, which is impossible in agglutinating
languages, including Turkish. In Turkish new words are created only by adding a lexical suffix to the
word`s root. Let us see the examples from Turkish and Russian languages:
Okul –школа (school).
Okulumuz – наша школа (our school).
Göz – глаз (eye).
Gözlük – очки (eye glasses).
As we see from the examples, in Russian it is necessary to add or even to change a word to create
a new meaning, while in Turkish it is enough to add a suffix (some rare Russian words compose an
exclusion from this rule, for example перед – передник). And the learners should remember all
suffixes existing in the language if they wish to be able to communicate effectively. The structure of
Turkish word order is quite different than Russian, so beginner level students try to make similar
sentences as in their native language, which cause mistakes in the target language, for example; students
say “Ben okumak seviyorum” - I like read (as in their native language “Я люблю читать» instead of
“Ben okumağı seviyorum” - I like reading” because it is difficult to change the verbs with suffixes to
gerund and infinitive.
Тhе term «visualization» origins from the Latin «visualis» – something accepted visually.
Visualization is mentioned in various pedagogical concepts, including the theories of schemes by R.
Anderson and F. Bartlett. These scientists represent visualization as a removal of the image from
internal plan into the external one, using an associative range [1, 23]. It means that visualization plays
an important role in remembering words and phrases, pronouncing them we should imagine their
meaning virtually. For example, saying in Turkish «altın sonbahar» (a gold autumn) we connect the
phrase with a bright autumn day, with yellow-leaf trees as if poured with gold, and when we repeat this
phrase it becomes filled with an autumn gold. Even years later it will seem the same. But, this method
is actual only for the cases when it is possible to easily select an associative range.
«Thanks to its visual clues and experiences that it creates, pictures and photos help learners
improve their vocabulary easily and remember the words correctly»[5, 78].
We should underline the very usefulness of watching video materials, such as Turkish movies,
series, presentations and animations with subtitles. This will make the learning process more interesting,
since it is possible «to select the video files even in accordance with the learner`s age and interests» [2,
31]. Besides, this kind of visualisation enables the elementary level learner to accept and to copy
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pronounciation, since movies build an emotional bonding between learner and the language. Learners
feel some closeness to the studied language thanks to movies, because these movies carry certain aspects
of culture, traditions and literature of the language.[4, s.191]. For example, the picture below is a
fragment of the historical series «The Magnificient Century. Kosem» about the 17-th century Ottoman
Empire and can be described as “Padişah ve onun sevimli karısı” (The king and his beloved wife).

This picture describes only the state, but the following one is from the same movie and it describes action,
so we can use here the verb «kavga etmek» (to quarrel):

This picture can be called “Padishahın gözdeleri kavga ediyor” (The sultan`s favourite women quarrel).
The picture also can be used to check how the students know the names of colors in Turkish. For
example, a teacher says the word «mavi» (blue) and asks students to show the woman in the according
colored dress. Using such method helps to avoid routinism by attracting the student`s attention.
Vizualization is also an essential part of the method of synectics, supporting use of private analogy
for creation of visual association. As an example we can take an explaination of meaning of the Turkish
word «durak» (bus station) to Russian learners. İn Russian this word sounds abolutely identically, but
means «fool». So, we can suggest Russian students to imagine some foolish guy waiting for a bus to
remember meaning of this word in Turkish. Another Turkish word «bardak» means glass, but in Russian
the same word means «chaos», so Russian students can imagine some glasses put in chaotic manner.
Analogies can differ from each other, they can be private, audial, etc.
Auditing is also an essential part of the effective learning of the Turkish language. There are
various CD`s prepared by the Ankara University`s TOMER (center of Turkish Studies for Foreigners).
These CD are provided with words, exercises for better understanding of hear material for elementary,
middle and advance level learners.
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİLLƏRİNDƏ ZƏRFİN NİTQ HİSSƏSİ KİMİ
FORMALAŞMASI PROSESİ
Hacıyeva B. N.
Bakı Dövlət Universiteti
Açar sözlər: türkoloji dilçilik, morfologiya, nitq hissələri, zərf
Türkoloji dilçilikdə, o cümlədən də türk dilçiliyində zərfə bir nitq hissəsi kimi münasibət eyni
olmamışdır. Türkoloqların bir qismi bəzi hallarda zərfi ayrıca bir nitq hissəsi hesab etməmişdir.
Azərbaycan dilçilərindən M.Hüseynzadə zərfi işin və hərəkətin icra tərzini, zamanını, yerini, miqdarını,
eləcə də əlamətin əlamətini bildirən nitq hissəsi olaraq müəyyənləşdirir. Bütün nitq hissələrində olduğu
kimi, zərfin də başqa nitq hissələri ilə şəkilcə eyniliyi var. Tərzi hərəkət zərfinin bir qismi şəkilcə
sifətlərlə (sifət-zərf), kəmiyyət zərflərinin bir qismi saylarla (say-zərf) ortaqdır. Bunları bir-birindən
ayırmaq üçün cümlədəki yerini, daşıdığı vəzifəsini, əşyaya, hərəkətə və ya hadisəyə aid olmasını nəzərə
almaq lazımdır. Sifət əşyaya, zərf isə hərəkətə, felə, əlamətə (sifət və ya zərfə) aid olur”. [2, s.229] Qeyd
etmək lazımdır ki, zərfin bir nitq hissəsi kimi müəyyən edilməsində əsas götürülən bu prinsiplərə
Azərbaycan dilinə dair yazılmış digər əsərlərdə də rast gəlirik. B.Xəlilov yazır ki, Azərbaycan dilçilik
ədəbiyyatında zərflərin sintaktik cəhətdən, əsasən, cümlə daxilində izah olunması onların uzun müddət
digər nitq hissələrilə qarışdırılmasına səbəb olmuşdur ki, bu qarışıqlıq indinin özündə də davam
etməkdədir. [3, s.277-290] Müasir türk dilləri qrupunda, o cümlədən də müasir Azərbaycan dilində zərf
sahəsində ən çətin və mübahisəli məsələ hansı sözün zərfə aid olub-olmamasıdır. Bu sahədə türkoloqların
müxtəlif fikirlər söylədiklərini və onların müxtəlif üsullardan istifadə etdiklərini görürük. Azərbaycan
dilçilərindən Y.Seyidovun zərf barəsindəki fikirləri digər dilçilərin fikirlərindən əsaslı şəkildə fərqlənir. O
bu münasibətlə yazır: “Ümumi dilçilikdə, həmin dilçiliyin əsaslandığı dillərdə, məsələn, rus dilində zərfin
əsas əlamətlərindən biri, bəlkə də birincisi onun qrammatik cəhətdən dəyişməzliyi hesab olunur. Bu
xüsusiyyət, əslində, Azərbaycan dilinin zərflərinə də aiddir. Azərbaycan dilində zərf hesab edilən bir sıra
sözlər nitqdə qrammatik dəyişikliyə məruz qalırsa, məsələn, hallanırsa, bu o deməkdir ki, onların bir
qismi zərf deyil, bir qismi isə zərf kimi inkişafını başa çatdırmayıb”. [6, s.363]
Y.M.Seyidov zərflərin hərəkətin əlamətini bildirən sözlər olaraq formalaşmasını dilin inkişafının
nisbətən sonrakı dövrlərinə aid edir. İnsanlar əşyanın əlaməti, hərəkəti haqqında anlayışları dərk etdikdən
sonra hərəkətin əlamətini dərk etməyə başlamışlar. Bu halda dildə əvvəldən yaranaraq, başqa nitq
hissələrinin tərkibinə daxil olan sözlərdən hərəkətin əlamətini bildirmək məqsədi ilə istifadə etmişlər. Bu
prosesdə həmin sözlər bəzən qrammatik cəhətdən yeni forma almış, bəziləri isə heç bir forma
dəyişikliyinə uğramadan yeni rolda çıxış etmişdir. Nəticədə, həmin sözlərin bir qismi zərfləşmiş, bir
qismi isə əslindən ayrılmadan həm də nitqdə zərfin rolunu oynamışdır. Bu o deməkdir ki, ismin çıxışlıq
halında olan bir və çox sözləri (birdən, çoxdan) zərf olmuşdur; qaçaraq, çaparaq feli bağlamaları
vurğusunu dəyişərək zərfə çevrilmişdir; gecə, gündüz, səhər, axşam, az, çox, yaxşı, pis sözləri yeri
gələndə hərəkətin əlamətini bildirsə də, bütün vəziyyətlərdə isim, say, sifət olaraq qalmışlar.
Türk dilçilərindən M.Erginə görə, zərflər zaman, yer, hal və miqdar isimləridir. Ayrıca sifət
olmadığı kimi, ayrıca da zərf yoxdur. Sifət də, zərf də ismin söz birləşmələri və cümlədə yerinə yetirdiyi
funksiyasıına görə aldığı addır... Zərf isə söz birləşməsi və cümlələrdə sifətin, felin və ya başqa bir zərfin
mənasını dəyişdirən isimlərə verdiyimiz addır. Digər türk dilçilərinin əsərlərində də uyğun mülahizələrlə
qarşılaşırıq. Türk dilçisi Zeynəp Korkmaz isə zərflərlə bağlı yazır: “Türkiyə Türkçəsində əslində zərf
olan sözlər sayılacaq qədər azdır. Zərflər ad, sifət, əvəzlik kimi nitq hissələrindən alınan sözlərlə
düzəldilir.” [ 7, s.258]
Qeyd eləmək lazımdır ki, zərfin bir nitq hissəsi kimi müəyyənləşdirilməsi problemi türkoloji
dilçilikdə də mübahisəli şəkildə qalmaqdadır. Görkəmli türkoloq N.K.Dmitriyev başqırd dilindəki Yaxşı
bala yaxşı uxuy “Yaxşı uşaq yaxşı oxuyur” cümləsini nəzərdə tutaraq yazır: “Heç bir əsas yoxdur ki,
birinci yaxşı-nı sifət, ikinci yaxşı-nı isə zərf hesab edəsən, hansı sintaktik funksiyada çıxış etməsindən
asılı olmayaraq, başqırd dilində yaxşı sifətdir və sifət olaraq qalır”. [13, s.97] Uyğun fikir
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L.A.Pokrovskaya tərəfindən də söylənilmişdir. “Əlbəttə, türkoloqlar zərfi bir və yaxud iki əlamət əsasında
müəyyənləşdirməkdə haqsızdırlar. Türk dillərində hər hansı bir əlamət spesifik xüsusiyyət kəsb etmiş olsa
da, onları ayrılıqda götürməklə sözü tam səciyyələndirmək olmaz”. [16, s.148]
Tatar dilçisi F.Qəniyev belə hesab edir ki, atributiv isimlərin isim qabağında təyin kimi çıxışı
onların isimlik xüsusiyyətini itirməsi və konversiya yolu ilə sifətə çevrilməsi, sifətin fel qarşısında zərflik
kimi çıxışı onların konversiya yolu ilə zərfə çevrilməsidir. [12, s.278-284] T.A.Bertaqayev monqol dili
materialları əsasında belə bir mülahizə irəli sürür ki, monqol dilində eyni söz ismə aid olanda sifət, felə
aid olanda isə zərf olur. [11, s.93] N.A.Baskakov əvvəllər funksional aspekti əsas götürərək, eyni sözü
işlənmə yerinə görə həm sifət, həm də zərf hesab etsə də, sonralar bu mövqeyindən geri çəkilmişdir. [10,
s.204-205] Bizim fikrimizcə, bir sözün bir neçə nitq hissəsinə aid ola bilməsi imkanı haqqında məsələ
morfoloji formalaşması zəif olan dillərlə (məsələn, Çin, Vyetnam, Laos dilləri və s.) əlaqədar meydana
çıxmışdır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, B.A.Serebrennikov belə bir fikri, yəni morfoloji vasitələr
sistemi zəif inkişaf etmiş dillərdə sözün hər bir nitq hissəsi formasında çıxış edə bilməsi imkanını
tamamilə yanlış hesab edərək yazır: “Burada görünüş mahiyyət kimi təqdim olunur, tarixi plan sinxron
planla qarışdırılır. Tatar dilindəki matur sözü üç mövqedə işlədilir. Lakin bu o demək deyil ki, bu söz
yerindən asılı olaraq, sifət, isim və zərf olur”. [5, s.114]
Nitq hissələri ilə cümlə üzvləri arasında paralellər görən,nitq hissələrinin mənşəyini, formalaşma və
müəyyənləşməsini cümlə üzvləri ilə əlaqələndirən İ.İ.Meşşaninovun isə yanaşması fərqlidir: “Bir nitq
hissəsinə məxsus qrammatik kateqoriyaları özündə hifz edən söz özünə məxsus olmayan mövqedə çıxış
edəndə də həmin kateqoriyanı qoruyub saxlayır.” [15, s.247-248] İ.T.Məmmədov, İ.İ.Meşşaninovun yolu
ilə gedərək yazır: “Eyni leksik mənalı, hətta tamamilə eyni formalı söz (yaxşı, pis, duzlu) isimləri təyin
etdikdə sifət, felləri (hərəkəti) təyin etdikdə zərf olur”. [4, s.10]
Azərbaycan dili zərflərini tarixi inkişaf fonunda araşdıran T.İ.Hacıyev qeyd edir ki, bir nitq hissəsi
kimi zərfin əsas qrammatik semantikası əlamətdir; zərf həmişə hərəkət və əlamətin əlaməti kimi
səciyyələndirilir. [1, s.179] Fəlsəfi mənada hərəkət özü də materiyanın əlaməti olduğundan nitq hissəsinin
qrammatik semantikası daha da ümumiləşdirilir və sadəcə əlamətin əlaməti kimi qiymətləndirilir. Təbii
ki, aqlütinativ dil olmaq etibarı ilə Azərbaycan dili zərflərinin formal göstəriciləri də olmalıdır. Düzdür,
zərfin bilavasitə özünəməxsus göstəriciləri azdır. Ancaq bu, həmin nitq hissələrinin leksik-qrammatik
müəyyənliyini inkar etmir. Əksinə, türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində dövrümüzə görə,
analitizm, keçmişə getdikcə isə aqlütinasiya gücləndiyi üçün tarixən zərf şəkilçiləri müasir
vəziyyətdəkinə nisbətən fəaldır. Müasir Azərbaycan dilindəki sifət-zərf uyğunluğu orta əsrlərin yazılı
nümunələrində də özünü göstərir, deməli, bu qədimdən gələn xüsusiyyətdir. Qeyd edək ki, hərəkətin
materiyanın əlaməti olması danılmaz bir həqiqətdir. Lakin zərfin semantikasının müəyyənləşməsində
bunun hər hansı bir rola malik olması barədə fikir yürütmək, mülahizə irəli sürmək özünü heç bir
cəhətdən doğrultmur və doğrulda da bilməz. Analitizmlə sintetizmin korrelyasiyası, iltisaqiliklə
flektivliyin, yaxud amorfluğun əkslik təşkil etməsi nəzəri dilçilikdə qeyd olunur və bu, adi bir hal hesab
oluna bilər. Lakin aqqlütinasiya heç vaxt analitizmə qarşı dura bilməz. Bütün bunları nəzərə alaraq deyə
bilərik ki, zərf düzəldən şəkilçilərin müasir vəziyyətdəkinə nisbətən tarixən daha işlək olması mülahizəsi
əsaslandırılmır və əsaslandırıla da bilməz. Çünki qədimə getdikcə türk dillərində amorfluq əlamətləri
özünü daha aydın şəkildə göstərməyə başlayır ki, amorf quruluşda da şəkilçi morfemdən danışmağın özü
mümkün deyil. Əslində qrammatik formaların, morfemlərin müştərəkliyi sifət və zərfin leksik
semantikası ilə bağlıdır ─ biri əşyanın,biri hərəkətin olmaqla hər ikisi əlamət bildirir, əlamət anlayışının
da məlum şəkilçiləri və qrammatik qəlibləri var. Buna görə də sifətlə zərfin sözyaratma formaları
ümumən üst-üstə düşür. Təbii ki, bu üst-üstə düşmə prosesi sonrakı abstraksiya fəaliyyətinin nəticəsidir.
Yəni insan təfəkkürünün inkişafı o həddə çatır ki, ümumi əlamətləri konkret əlamətlərə qarşı qoyur və
onlardan üstün tutur. Azərbaycan dili tarixinin sifətlə zərfin qrammatik ifadə vasitələrinin dövrümüzə
doğru uyğunluğunun artdığına çoxlu material verməsi bununla bağlıdır. Doğrudan da, Azərbaycan və
Türk orta əsrlər yazılı abidələrinin dili aydın şəkildə göstərir ki, bu gün sifət və zərf üçün eyni dərəcədə
işlək olan təkrarlarla söz yaradıcılığı tarixən məhz zərf üçün ixtisaslaşmışdır.
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TÜRKMƏN TÜRKCƏSİ VƏ TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNDƏKİ
QOHUMLUQ MÜNASİBƏTİ BİLDİRƏN SÖZLƏR
Günaydın M.A.
Bakı Dövlət Universiteti
mustafagunaydin2003@gmail.com
Açar sözlər: Oğuz qrupu türk dilləri, Türkmən türkcəsi, Türkiyə türkcəsi, areal leksika, qohumluq
münasibəti bildirən sözlər.
Türk dilləri arasında diferensiasiya prosesləri başa çatdıqdan sonra müstəqil inkişaf yoluna qədəm
qoymuş, dildə fərdi cəhətlər yaranmağa başlamışdır. Uzun yüzilliklər cəmiyyətdə gedən sosial-siyasi,
mədəni-iqtisadi inkişaf nəticəsində dildə dəyişikliklər baş vermiş; qədim türk sözləri tədricən
arxaikləşmiş, neologizmlər vasitəsilə lüğət tərkibi zənginləşmişdir. Bu proses alınma sözlər, dialektizmlər
və dilin daxili imkanları hesabına yaranmış mürəkkəb quruluşlu sözlərin vasitəsilə intensivləşmişdir.
Tarix boyu dilin leksik quruluşunun inkişafı həm dildaxili, həm də dilxarici amillərlə şərtlənir. Bir
tərəfdən, dildaxili faktor kimi söz yaradıcılığı imkanlarının səciyyəsi, leksik-semantik qruplar arasındakı
sistemli əlaqələr, sintaktik münasibətlər və sözün üslubi məqamları, digər tərəfdən isə dilxarici amil kimi
mədəni, ictimai-siyasi proseslərin yeniləşməsi nəticəsində dilə kənardan yeni söz və terminlərin axını
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla da uzun tarixi inkişaf nəticəsində Oğuz qrupu türk dillərinin hər
birinin fərdi leksikası formalaşmışdır. Oğuz qrupu türk dilləri yaxın qohum dillər olsa da, onların arasında
ortaq sözlərlə yanaşı, hər birinin fərdi leksikası da mövcuddur. Bu leksika dilin lüğət tərkibinin bütün
sahələrini-ümumişlək sözləri, məhdud dairədə işlənən sözləri (dialektizmlər), peşə-sənət leksikası,
terminlər, ictimai-siyasi leksika, idman leksikası, hərbi leksika, jarqon və arqo leksikasını əhatə edir.
Oğuz qrupu türk dillərinin areal leksikasına forma və mənaca fərqli və ya formaca eyni, mənaca fərqli
müxtəlif sözlər daxildir. Bu sözlər əhalinin həyat tərzi, təsərrüfat formaları, məşğuliyyət sahələri, məişətlə
və adət-ənənələrlə bağlı meydana çıxmışdır. Areal leksikanın zənginləşməsinin əsasında söz yaradıcılığı
prosesi dayanır. Ədəbi dillərdə müxtəlif qrammatik üsulların vasitəsilə yaranan neologizmlər daim lüğət
tərkibinin yenilənməsinə və zənginləşməsinə səbəb olur. Türk dillərinin lüğət tərkibinin əsası ad bildirən
sözlərdən ibarətdir. Qədim türk leksikası cüzi dəyişikliklərlə müasir dillərin lüğət tərkibində mühafizə
olunur. Bununla yanaşı, inkişaf nəticəsində hər bir dilin öz daxili imkanları hesabına yeni sözlər yaranır
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və digər türk dillərindən fərqlənir. Oğuz qrupu türk dillərinin lüğət tərkibində də bir sıra fərqlər özünü
göstərir, qədim sözlər müxtəlif şəkildə arxaikləşmiş, yeni yaranan sözlər də forma və mənaca
fərqlənmişdir.
Bu məqalədə Oğuz qrupu türk dillərindən olan Türkmən türkcəsi və Türkiyə türkcəsindəki
qohumluq münasibəti bildirən sözlərdən 422 ədədi araşdırılmışdır.“Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük”,
“Tükmence-Türkçe Sözlük” və “Bolşoy Russko-Turkmenskiy Slovar” (1986-1987) lüğətlərindən istifadə
edərək qohumluq münasibəti bildirən sözlər A-dan Z-yə düzgün sıralanmışdır. Türkiyə türkcəsində
mənaca Türkmən türkcəsiylə tam qarşılığı olan qohumluq münasibəti bildirən sözlər aşağıdakı cədvəldə
göstərilmiş, mənaca tam qarşılığı Rus diliylə ifadə olunan sözlərə yer verilməmişdir.
Qohumluq Münasibəti Bildirən Sözlər:
Türkiyə türkcəsi
abi
adam, âdem, âdemoğlu
ağabey
aile
aile reisi
akraba
akrabalık
amca
ana
ana baba
analık, annelik
anne
anneanne
ata
avrat
baba
babaanne
babalık
bacanak
bacı
baldız
bekâr
birader
büyük ana, büyük anne
büyük baba,büyük peder, cet
cicianne
çoluk çocuk
damat
dayı
dede
dul
dünür
dünürcü
dünürlük
ebeveyn
ecdat
elti
emmi
emmi oğlu
enişte
er, erkek
ersiz
eş
evlat
evlatlık
evli
evli barklı
evlilik
gelin
gelin abla
görücü
görümce
güvey

Türkmən türkcəsi
aga, ulı dogan
adam, ınsan
aga, ulı dogan
maşgala
maşgala başı
garındaşlar, dogan-garındaşlar
garındaşlık, kovumdaşlık
dayı
ene
ata-ene
enelik
ene
kempir, garrı ayal
kaka, ata
ayal
kaka, ata
kempir, garrı ayal
kakalık, atalık
baca
ulı ayal dogan
ayalıñ ayal doganı
sallah
dogan, gardaş
kempir, garrı ayal
ata, baba
ene can, mama can
maşgala
giyev
dayı
ata, baba
dul
sözaydıcı, ayal guda
savçı, sözaydıcı ayal
gudaçılık
ata-ene
ata-babalar
öz ayalıñ ayal doganı
dayı
doganoglan, dayı
giyev, köreken
erkek, erkek adam
ersiz, dul ayal
ayal
çagalar
ogullıga alnan ogul
öylenen
maşgalalı, öyli-işikli
maşgalı yagdayı
gelin
yeññe
savçı, sözaydıcı ayal
gayın ekeci, baldız
öylencek yigit, yigit çıkan oglan
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hala
hala kızı
hala oğlu
hanım
hatun
hemşire
hısım
kadın
kadın ana
kan kardeşi
kandaş
kardaş
kardeş
kardeşlik
karı
karı koca
karı kocalık
karındaş
kayın
kayınbaba
kayınbirader
kayınpeder, kaynata
kayınvalide, kaynana
kız
kız kardeş
kızan
koca
kuzen
nene
nine
oğlan, oğul
öz kardeş
peder
sağdıç
soy
soydaş
sözlü
sülale
sütana
sütkardeş
sütoğul
teyze
torun
üvey
üvey ana, üvey anne
üvey baba
üvey çocuk, üvey evlat
valide
yeğen
yenge
zevce

dayza
doganoglan gız
doganoglan
hanım
ayal, hanım
uya
garındaş, dogan-garındaş, kovumgarındaşlar
ayal
gayın ene (giyev üçin)
dogan okaşan adam, iñ yakon dost
atabir
dogan, gardaş
dogan, gardaş
garındaşlık
ayal
er-ayal
nika, nikalılık, er-ayallık
dogan, gardaş
gayınaga
gayın ata
gayınaga, gayın (ayalıñ erkek doganı)
gayın ata (giyev üçin)
gayın ene (giyev üçin)
gız
uya
oglan, yaş yigit, yetgincek oglan
er, adam
doganoglan
kempir, garrı ayal
kempir, garrı ayal
oglan
süytdeş erkek dogan, süytdeş ayal dogan
kaka, ata
toyun beyemçisi, toyun yolbaşçısı
urug, familiya
taypadaş, tiredeş adam, urugdaş adam
öylencek yigit ve gelinlik
zuryat, nesil, maşgala
eneke (emdiryen ayal)
eşmen erkek dogan
ulaldılıp yetişdirlyen çaga
dayza
agtık
övey
övey ece, övey ene
övey kaka, övey ata
övey ogul, ogullık, gızlık, övey gız
ene, ece
yegen
yeññe
ayal

Bu məqalədə Oğuz qrupu türk dillərindən olan Türkmən türkcəsi və Türkiyə türkcəsindəki
qohumluq münasibəti bildirən sözlərdən 422 ədədi araşdırılmışdır. Bu araşdırma ilə Türkmən türkcəsi və
Türkiyə türkcəsindəki zəngin leksika ortaya qoymağa çalışılmışdır.
ƏDƏBİYYAT
1.Axundov Ağamusa. Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti, Şərq-Qərb, Bakı, 2006.
2.Altayev S., Atayev G., Açilova G., Agsakov K., Gayibova K., Gafurova H., Kuliyev A., Mesgudov V.,
Miradova S., Hocamguliyev M. Bol’şoy Russko-Turkmenskiy Slovar’ I-II T., Akademiya Nauk
Turkmenskoy SSR İnstitut Yazıka i Literaturı imeni Mahtumkuli, Moskova, 1986-1987.
3.Altayli Seyfettin. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul,1994.
497

4.Çakmak C. Türkmen Türkçesi Konu Çözümlemeli Söz Varlığı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İzmir 2010.
5.Çeneli İ. Türkmen Türkçesi Sözlüğü, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (1982-1983), Ankara,
1986.
6.Ercilasun Ahmet Bican. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,
1991.
7.KOMİSYON. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983.
8.ORAZOV A. Türkmenistan Türk Edebiyatı Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 10. Cilt,
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998.
9.EKER S. , ÖLMEZ M. , ÖLMEZ Z. , TEKİN T. Türkmence-Türkçe Sözlük, Simurg Yayınları, Ankara,
1995.

XX ƏSR AZƏRBAYCAN PEDAQOJİ FİKİR TARİXİNİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİNDƏN
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Açar sözlər: pedaqoji fikir, pedaqogika, təhsil, pedaqoji elm, müəllim, elmi-pedaqoji
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəli Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində görkəmli nümayəndələrin
ortaya çıxması ilə xarakterizə olunur. Bu dövrdə Azərbaycan pedaqoji fikri daha da genişlənib
zənginləşərək, xeyli sayda elmi-pedaqoji fikir nümayəndələri formalaşmaqla, məktəb təhsilində, maarif
və pedaqoji fikirdə yeni mərhələ başlandı. Bu dövrün nümayəndələri nəinki öz sələflərinin, eyni zamanda,
A.Bakıxanovun, M.Vazehin, M.Axundzadənin, S.Şirvaninin və H.Zərdabinin pedaqoji ideyalarının
davamçıları idi.
Azərbaycanda təhsilin inkişafı uğrunda mübarizədə müxtəlif maarifçi-demokratik, burjuademokratik, inqilabi-demokratik, inqilabi-marksist və milli-azadlıq istiqamətləri müəyyənləşmişdir.
Maarifçi-demokratik baxışlar Moskva Universitetində ali təhsil almış H.Zərdabi, Fransanın Sorbon
Universitetini bitirmiş M.Şaxtaxtinski, Qori şəhərindəki Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının
məzunları R.Əfəndiyev, F.Köçərli, M.Mahmudbəyov, S.Vəlibəyov, T.Bayraməlibəyov, F.Ağazadə,
Ü.Hacıbəyov, Tiflis Aleksandrovski Müəllimlər İstitutunun məzunları S.Qənizadə və H.Mahmudbəyov
və digərləri tərəfindən müdafiə olunurdu. Onlar dünyəvi təhslin müdafiəçiləri olmaqla, xalq maarifinin
carçıları kimi yeni ideyalar irəli sürərək Azərbaycan pedaqoji fikrini zənginləşdirmiş, xalqa mədəniyyətin
inkişafı sahəsində hərtərəfli yardım etməklə, onun maarifini, məktəb təhsilini irəli aparmaqla təhsilin
demokratikləşdirilməsi və təlimin ana dilində aparılması uğrunda mübarizə aparmışlar. Bu görkəmli elm
adamları tərbiyə sahəsində yeni ideyalar irəli sürərək, təhsilə yeni yanaşma tərzini müəyyənləşdirib,
pedaqogikaya yeni ruh gətirməklə, yeni tətbiq metodları tətbiq edir, təlimin ana dilində aparılması
ideyasını irəli sürməklə tərbiyədə xəlqilik prinsiplərini müdafiə edirdilər. Onlar nəinki yeni məktəblər
açır, həm də yeni dərslik və dərs vəsaitləri tərtib edir, qəzet və jurnallar nəşr edir, pedaqogikanın müxtəlif
problemlərinə həsr olunmuş məqalələrlə çıxış edir, hərtərəfli fəaliyyətləri ilə mədəniyyətimizi,
ədəbiyyatımızı, incəsənətimizi zənginləşdirməklə elmi pedaqogikanın bir neçə istiqamətlərinin inkişafını
təmin edirdilər. O dövrdə xalq maarifi, məktəb və pedaqoji fikrin inkişafı xeyli sayda Azərbaycan
pedaqoqlarının adını ön plana çəkdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycan təhsili, məktəbləri sona çatan XX əsrdə
çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Əsrin əvvəllərində Azərbaycanın mütəfəkkir şəxsləri, maarifçiləri,
ziyalıları, müəllimləri xalqımızı savadsızlıqdan, ətalətdən çıxarmaq, maarifləndirmək, təhsili inkişaf
etdirmək üçün çox işlər görmüşlər. Əgər Azərbaycan Respublikasının təhsil tarixi yazılsa (bu tarix
yazılmalıdır), şübhəsiz ki, hər mərhələdə görülən işlər orada əksini tapacaq və öz qiymətini alacaqdır” [4,
s.154].
XX əsrin 70-80-ci illəri Azərbaycan xalqının sosial-iqtisadi, elmi-pedaqoji və mədəni həyatında
mühüm və yeni mərhələ hesab olunur. 14 iyul 1969-cu il ümummilli lider Heydər Əliyevin respublika
rəhbərliyinə gəlişi ilə Azərbaycan təhsilinin inkişafının yeni mərhələsi başlandı.
Azərbaycan müəllimlərinin IV-X qurultayları sovet hakimiyyəti illərində baş tutmuşdur. Keçirilmiş
bütün qurultaylarda müəllimlərinin nəcib əməyi, ləyaqətli gənc nəslin düzgün tərbiyə edilməsi,
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mədəniyyətimizin yayılmasına böyük və əvəzsiz köməyi yüksək qiymətləndirilmişdir. Ölkəmizdə
müəllimin yüksək nüfuza malik olmasına daim qayğı göstərildiyi vurğulandı. Azərbaycan müəllimlərinin
IX qurultayı xalqımızın xilaskarı Heydər Əliyevin dərin məzmunlu çıxışı ilə yadda qaldı. O, demişdir:
“Sovet ölkəsində müəllim bütün xalqın hörmət və ehtiramını qazanmışdır. Cəmiyyətimizin ümidi,
gələcəyi olan uşaqların təlim-tərbiyəsi kimi ən mühüm, ən vacib iş ona etibar edilmişdir. Müəllim öz
biliyini, təcrübəsini, qüvvəsini, qiymətli nəyi varsa, hamısını şagirdlərinə, xalqına bəxş edir”. O ürək
dolusu ilə qeyd edirdi ki, “hər birimizdə müəllimin hərarətli qəlbinin bir zərrəciyi vardır..... Hər birimizin
öz müəllimi vardır və biz bütün ömrümüz boyu onun xatirəsini hörmətlə, minnətdarlıqla qəlbimizdə
yaşadırıq” [4, s.145].
Orta ixtisas təhsili verən məktəblər XX əsrin birinci yarısından müstəqil təhsil sahəsi kimi
formalaşmağa başlamışdır. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda orta ixtisas təhsilli sistemin geniş
şəbəkəsi – texnikumlar, sənət və ixtisas məktəbləri yaradılmışdır.
XX əsrin 60-70-ci illərində Azərbaycan ali məktəblərinin böyük şəbəkəsi yaradılmışdır ki, burada
ali təhsil alan gənclərin sayı 100 min nəfəri ötmüşdü.
Azərbaycan ziyalılarının böyük bir dəstəsi, o cümlədən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Sadiq
Hüseynov, Tağı Şahbazi, Üzeyir bəy Hacıbəyov və başqalarının ilk vaxtlar ali təhsilin və elmin
inkişafında böyük xidmətləri olmuşdur.
1941-1945-ci illər müharibəsindən sonrakı illərdə Azərbaycanın ali məktəblərində çalışan milli
ziyalıların böyük bir nəsli yetişmişdir. Onların arasında akademik Heydər Hüseynov, Yusif
Məmmədəliyev, Rüstəm İsmayılov, Vahab Əliyev, Zahid Xəlilov, professorlardan Əli Quliyev, Firuz
Məlikov, İbrahim İbrahimov, Qoşqar Əhmədov pedaqogika elminin görkəmli korifeyləri olan Əhməd
Seyidov, Mehdi Mehdizadə, Mərdan Muradxanov və onlarla başqaları respublikada ali təhsilin
inkişafında əvəzsiz xidmətləri ilə seçilirlər.
1991-ci ildə SSRİ-nin süqutundan sonra əldə edilən müstəqilliyimiz bu gün özünün sosial-iqtisadi,
elmi-pedaqoji və mənəvi inkişafının üçüncü onilliyini şərəflə yaşayır. Müstəqilliyin ilk illərində qəbul
edilən “Təhsil Qanunu” (16 dekabr, 1992-ci il), ölkəmizin Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulması
təhsil sahəsində hüquqi-normativ bazanın yaranmasına kömək oldu. Ali məktəblərdə tələbə qəbulu ilə
bağlı Dövlət Komissiyasının yaradılması təhsilin gələcək inkişafında mühüm hadisələrdən biri idi.
1993-cü ilin iyununda Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə təhsil sahəsində böhranın qarşısı
alındı və ciddi münasibət təmin edildi. “Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının,
fəaliyyətinin mühüm sahəsidir” fikrini bəyan etməklə təhsilin əsaslı olaraq yenidən qurulmasını nəzarətə
götürdü. Təhsilin vahid mərkəzi idarəetmə orqanı – Təhsil Nazirliyi yaradıldı və təhsil sistemində
fasiləsizlik prinsipinin əsası qoyuldu.
Müstəqilliyin ikinci mərhələsi ilə Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixinin, XX əsrin başa
çatmasını, bu yüzillikdə əldə edilən nailiyyətləri ulu öndər Heydər Əliyev belə xarakterizə etmişdir: “XX
əsrdə Azərbaycanın ən böyük nailiyyətləri həm də bundan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı təhsil,
mədəniyyət, elm sahəsində bir sıra sıçrayış dövrü keçiribdir. Əgər bütün başqa müsəlman ölkələri ilə
indiki, bugünkü müstəqil Azərbaycanı müqayisə etsəniz görərsiniz ki, XX əsrdə bizim keçdiyimiz yol,
insanların kütləvi savadlanması, böyük ali təhsil sisteminin inkişaf etməsi, çox görkəmli alimlərin,
maarifçilərin yaranması .... məhz bu dövrə aiddir.
Bu gün Azərbaycan təhsili, mədəniyyəti.... mədəni, mənəvi, siyasi həyatının bütün sahələri dünya
sivilizasiyasına tam cavab verən bir səviyyədədir” [2, s.390].
2003-2013-cü illər Azərbaycan məktəb tarixinə təhsil sistemində köklü islahatlar dövrü kimi daxil
olmuşdur. Məhz bu mərhələdə təhsil tarixində ilk dəfə olaraq 16 inkişafyönümlü dövlət proqramı qəbul
olunmuş və uğurla həyata keçirilmişdir.
Müasir dövrümüzdə təhsil və onun qarçısında qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsi
Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyasının ən prioritet məsələlərindən biridir. Təhsil hər bir dövlətin və
onun idarə etdiyi cəmiyyətin dayağıdır. Təhsili öndə olan dövlət tarixdə düzgün yaşamaq hüququ əldə
edir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” adlı
sənəd mühüm yer tutur.
Hazırda Azərbaycan Respublikasında təhsil dünyəvi və fasiləsiz xarakter daşıyan, vətəndaşın,
cəmiyyətin və dövlətin maraqlarını əks etdirən əhəmiyyətli və prioritet fəaliyyət sahəsidir.
Azərbaycan Respublikasında təhsil insan hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyalara və
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı digər beynəlxalq müqavilələrə əsaslanır, təhsil sahəsində
milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin prioritetliyi əsasında dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunaraq
inkişaf edir.
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Azərbaycan pedaqoji elmləri özünün sürətli inkişafının yeni mərhələsinə məhz XX əsrin 70-80-ci
illərindən etibarən qədəm qoydu. Elmin bir çox sahələri üzrə yeni tədqiqatlar və tədqiqatçılar dəstəsi
meydana gəldi. Məktəbəqədər təhsildən başlayaraq pedaqogikanin təkcə nəzəriyyəsi və tarixi deyil, digər
sahələri üzrə də çoxlu sayda tədqiqat əsərləri yarandı. Professorlar Nurəddin Kazımovla Əliheydər
Həşimovun, onların ardınca Hüseyn Əhmədovun əsərləri Azərbaycan pedaqoji elminin qızıl fonduna
daxil oldu. Bu dövrdə Azərbaycan pedaqogikasına öz sanballı əsərləri ilə töhvələr vermiş Yusif Talıbov,
İbrahim Mollayev, Əjdər Ağayev, Yəhya Kərimov, Zahid Qaralov, Abbas Səmədov, Əmrulla Paşayev,
Vidadi Xəlilov, Fərahim Sadıqov, Fərrux Rüstəmov, Akif Abbasov, Ləzifə Qasımova, İsmayıl Əliyev,
Rüfət Hüseynzadə, Hümeyir Əhmədov və bir çox başqa görkəmli pedaqoqlar öz tədqiqatları ilə pedaqoji
elmi daha da zənginləşdirdilər. Bütün bunlar belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, bu gün Azərbaycan
Respublikasında pedaqoji elmlər təkcə müstəqil dövlətlər birliyi məkanında deyil, eyni zamanda bir sıra
inkişaf etmiş dövlətlərdə də prioritet məsələ hesab olunur. Respublikamızda təhsilin hərtərəfli inkişafı
həyata keçirilən müvafiq islahatlarla, sağlam pedaqoji-psixoloji, sosial iqlimlə və dövlətimizin iqtisadisiyasi durumunun inkişafı ilə sıx bağlıdır.
Müasir dövrün tələblərindən asılı olaraq bütün sahələrdə gedən dəyişikliklər kimi təhsildə də
mühüm islahatlar baş verir. Cəmiyyətin tərəqqisi fonunda təhsil də, məktəb də inkişafyönümlü xarakter
alaraq qabaqlayıcı ideyaları, tədbirləri ilə ona töhfələr verməklə irəli addımlamaq üçün uğurlu yol açır.
Ölkəmizin də təhsil həyatında bu dəyişiklik baş verməkdədir. Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri
Ceyhun Bayramov qeyd edir ki, “Müasir texnoloji yeniliklərlə əhatə olunduğumuz dünyada hər bir
cəmiyyətin inkişafı, ilk növbədə, müasir tələblərə uyğun yüksək bilik və bacarıq potensialına malik
kadrların mövcudluğundan asılıdır. Bu səbəbdən də Azərbaycan hökuməti vətəndaşları üçün dünya
standartlarına cavab verən yüksək səviyyəli təhsil imkanlarını yaratmaq istiqamətində ciddi addımlar
atmaqdadır”. Bütün bu addımlar “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”ndan (2013), “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol
Xəritəsi”ndən (2016) irəli gələn vəzifələrin həlli istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsində özünü
biruzə verir. “Təhsil haqqında” Qanunda edilmiş dəyişikliklər də ölkə vətəndaşlarının təhsil şəraitini daha
da yaxşılaşdırmaq vəzifəsindən irəli gəlir.
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İNSAN KAPİTALININ İNKIŞAFINDA TƏHSİLİN ROLU
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Açar sözlər: insan kapitalı, mədəni inkişaf, idarəçilik sistemi, təhsil inkişafı, əmək bazarı,
keyfiyyətli təminat
İnsan kapitalı - şəxsin gələcəkdə peşə fəaliyyəti zamanı gəlir gətirə biləcək istedad və
qabiliyyətlərinə qoyulan sərmayələrdir. Elmə həvəsi olan şəxs təhsilini davam etdirməli, ona sərmayə
yatırmalıdır. Hətta onun hər hansı bir kitaba sərf etdiyi maliyyə də insan kapitalına yönəldilən sərmayədir.
Adətən insan kapitalı dedikdə, insana sərf edilən investisiya başa düşülür. Sonralar bu anlayış insanın
istehlak xərcləri - insanın ailəsinə çəkilən xərc, təhsil, səhiyyə xərcləri, mədəni tələbləri, eyni zamanda,
dövlətin də xərclərini də ehtiva etməyə başladı. Bu gün hamının diqqətini çəkən məsələlərdən biri də
insan kapitalının necə qazanılmasıdır. İnsan kapitalı üçün sərmayələr illərlə qoyulur və qazanılır.
Nəticədə həmin yığılan sərmayələr gələcəkdə gəlir gətirmək fəaliyyətinə malik olmaqla, insanda peşə
vərdişlərinin, texnika ilə davranmaq bacarıqlarının yaranmasına səbəb olur. Beləliklə də, bu gün o peşə
vərdiş və bacarıqları sayəsində toplanılan, qazanılan sərmayələr gələcəkdə insan kapitalının yaranmasına,
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formalaşmasına çevrilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, insan kapitalının inkişafına dövlətin qayğısı çox
vacibdir. Necə ki, respublikamızda neft sənayesindən gələn gəlirlərin insan kapitalına yönəldilməsi
prosesi baş verməkdədir. Bu da o deməkdir ki, bu gün qazanılan insan kapitalı dövlətimizin gənclərinin
gələcək peşə fəaliyyətlərində istifadə olunacaqdır. Ümumiyyətlə, insan kapitalının qazanılması vacib
olan ən dəyərli nailiyyətdir. Çünki bu gün düzgün istiqamətləndirilmiş bu proses və ölkəmizdə həyata
keçirilən sosial-iqtisadi proseslər hər bir Azərbaycan vətəndaşının rifahının yüksəldilməsinə yönəldilib
[1].
İnsan kapitalı konsepsiya müstəqil olaraq XX əsrin II yarısında qərb iqtisadi fikrində formalaşmağa
başlamışdır. Lakin onun təşəkkül tapması prosesi klassik siyasi iqtisadçıların, V.Petti, A.Smit, C.Mill,
K.Marksın əsərlərində özünü göstərmisdir. Onlar əsaslandırırdılar ki, cəmiyyətin bütün sferalarında baş
verən keyfiyyət dəyişiklikləri ilə yanaşı, fərdin (insanın) da iqtisadiyyatda və bütövlükdə, cəmiyyətdə rolu
və yeri dəyişir və ictimai əməyin məhsuldarlığı və nəticəliliyi fərdi təsərrüfat subyektlərinin keyfiyyət
xüsusiyyətlərindən, onların istehsal proseslərinə nə dərəcədə cəlb edilməsi, iştirakı imkanlarından asılı
olur [3, s.58]. İnsan kapitalının müasir konsepsiyalarının inkişafı XX əsrin II yarısında Qərb iqtisadi
fikrinin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Bu konsepsiyaların meydana gəlməsi, cəmiyyətin inkişaf
qanunauyğunluğunun nəticələrindən biridir. İnsan kapitalının müasir nəzəriyyələri üzrə əsas işlər
amerikalı iqtisadçılar T.Sults və H.Bekkerin adı ilə bağlıdır. İnsan kapitalı ideyasının məşhurlaşmasında
isə T.Sultsun əməyi xüsusi olmuşdur. 1958-ci ildə nəşr etdirdiyi «Ali iqtisadi təhsil və iqtisadi inkişafda
onun rolu» əsərində T.Sults təhsili insan kapitalının əsas tərkib komponenti kimi nəzərdən keçirmişdir.
1960-ci ildə nəşr etdirdiyi «Təhsil kapitalının yaradılması» adlı məqaləsində təhsil xərcləri də daxil
olmaqla isçi qüvvəsinin dəyərinin qiymətləndirilməsi nəzərdən keçirilmişdir. O, insan kapitalını «gələcək
əmək haqqının və ya tələbatların təmin edilməsinin mənbələrindən biri olaraq nəzərdən keçirməklə, ona
kapital forması kimi yanaşmışdır.» [3, s.62].
İnsan kapitalının formalaşmasına zəmin yaradan mühüm amillərdən biri də təhsildir. Təhsil insanın
nəinki sosial-iqtisadi, mədəni inkişafa nail olunmasında, həmçinin milli təhlükəsizliyin təmin
edilməsində, cəmiyyətin gələcək inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi və proqnozlaşdırılmasında
mühüm yer tutan fəaliyyət sahəsidir [6]. Dyui yazırdı ki, “ən geniş anlamda təhsil həyatın sosial davamı
üçün bir vasitədir” [7, səh. 2]. O qeyd edirdi ki, “sosial qrupun hər bir üzvünün doğuluşu və ölümünün
qaçılmazlığı” təhsili labüd edir, zira bu bioloji dövriliyə baxmayaraq, “qrupun həyatı davam etməlidir.”
[4, səh. 3]. Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, elm və təhsil hər bir dövlətin davamlı sosial-iqtisadi və
mədəni yüksəlişində mühüm rol oynayır. Təsadüfi deyildir ki, yeni dövrün tələblərinə cavab verən fəal
maarifçilik kursunun həyata keçirilməsi, mütərəqqi yeniliklərin tətbiq olunması yolu ilə milli təhsil
sisteminin müasirləşdirilməsi, Azərbaycanda reallaşdırılan dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə
çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın davamlı inkişafının yeganə yolunu məhz
yüksək təhsildə, xalqın maariflənməsində görmüş, elmin, təhsilin inkişafına milli dövlət quruculuğu
prosesinin zəruri əsası kimi yanaşmış, xalqın intellektual səviyyəsinin yüksəlməsini vacib vəzifələrdən
biri hesab etmişdir. Elmin, təhsilin inkişafı, milli-mənəvi dəyərlərə həssas münasibət müstəqil
Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyi dövründə də ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əsas
leytmotivini təşkil etmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında təhsil
sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında" (30 mart 1998), "Azərbaycan
Respublikasının təhsil sahəsində islahat Proqramı" (15 iyun 1999), "Azərbaycan Respublikasında təhsil
sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında" (13 iyun 2003), "Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil
məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında" (4 oktyabr 2002) imzaladığı
sərəncamı və digər sənədlər təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir
[2].
Ölkə rəhbərliyinin bugünkü dünyanın tələblərinə cavab verən kadr hazırlığına xüsusi diqqətlə
yanaşması da respublikada demokratik ölkələrin zəngin təcrübəsinə əsaslanan mükəmməl, çevik və
mütərəqqi dövlət idarəçilik sistemi formalaşdırmaq niyyətindən irəli gəlir [2].
Respublikamızda insan kapitalının formalaşdırılması və onun səmərəli idarə olunması yuxarıda da
qeyd etdiyimiz kimi həmişə dövlət tərəfindən dəstəklənmişdir. Belə ki, “Təhsil haqqında”, “Elm
haqqında” qanunlarda, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında, “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda insan kapitalının formalaşması və
inkişafına xüsusi diqqət verilməsi dediklərimizə əyani sübutdur. Ölkədə həyata keçirilən ardıcıl və
sistemli islahatların tərkib hissəsi kimi insan kapitalının inkişaf etdirilməsi istiqamətində sistemli
islahatlar aparılır, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, “elm-təhsil-istehsal” prinsipi ön plana çəkilir.
İnsan kapitalı formalaşmasının strateji əhəmiyyət daşıdığını nəzərə alaraq əmək bazarının
tələblərinə uyğun məktəbəqədər ümumi ibtidai, ümumi əsas və ümumi orta məktəblərdə, ali və orta
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ixtisas təhsili müəssisələrində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün müasir texnologiyalar tətbiq
edilməli və texniki təminat yaxşılaşdırılmalı, təhsil müəssisələrinə investisiya ayrılması artırılmalıdır. Ona
görə də Strateji Yol Xəritəsində insan kapitalının keyfiyyəti iqtisadi artım amillərindən biri kimi ön plana
çəkilir və göstərilir ki, “Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabət Qabiliyyətlilik Hesabatına (2016)
əsasən Azərbaycan 144 ölkə arasında ali təhsilə cəlb olunma üzrə 94, işçi heyətinin təlimi üzrə 82, ibtidai
təhsilin keyfiyyət göstəricisi üzrə isə 81-ci yerdədir. Bu baxımdan, məhsuldarlıq - əsaslı inkişaf modelinə
keçid çağırışları fonunda ən mühüm təkmilləşdirmə istiqamətlərindən biri də insan kapitalının
hazırlanması prosesinin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsidir.” Araşdırmalar və ali təhsil
müəssisələrinin təcrübələri göstərir ki, aşağıdakı amillər təhsilin səviyyəsinə birbaşa təsir edir: innovativ
təlim metodlarından və texnologiyalarından istifadə olunmaması, təhsilin keyfiyyəti və şəffaflıq tələbatına
cavab verməməsi, təhsil infrastrukturunun tələbata uyğun olmaması, bir sıra universitetlərdə təhsilin
nəticələrə görə cavabdehlik və idarəetmə mexanizminin qurulmaması, bəzi universitetlərdə informasiya,
fənn proqramları, dərslik və dərs vəsaitləri elmi-metodiki təminatın səviyyəsi müasir tələblərə cavab
verməməsi, özəl universitet məzunlarının iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində işlə təminatının zəif olması,
bəzi təhsil müəssisələrində təhsilverənlərin əmək haqqının təhsilin nəticə və keyfiyyətinə uyğun
aparılmaması, əksər işəgötürənlərin əmək bazarının tələbatına uyğun təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq
etməməsi və s.
Göstərilənlərlə yanaşı, elə təhsil müəssisələri vardır ki, orada insan kapitalının formalaşması
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılır, rəqabətqabiliyyətli, keyfiyyətli təhsil sistemi qurulmuş, müsbət
meyillər ölkədə və dünya təhsil sistemində rəğbət doğurmuşdur. Belə ali təhsil müəssisələrindən biri
1993-cü ilin mart ayında təsis edilmiş Bakı Biznes Universitetidir. Universitetdə 10 ixtisas üzrə
bakalavriat (mühasibat uçotu və audit, menecment, marketinq, iqtisadiyyat, sənayenin təşkili və idarə
olunması, biznesin idarə edilməsi, dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, maliyyə, dünya iqtisadiyyatı, tərcümə
(ingilis dili), 8 ixtisas üzrə magistratura (dünya iqtisadiyyatı, maliyyə, mühasibat uçotu və audit, dövlət və
bələdiyyə idarəetməsi, menecment, biznesin idarə edilməsi (MBA proqramı üzrə), marketinq,
iqtisadiyyat), 3 ixtisas üzrə doktorantura (ümumi iqtisadiyyat, mühasibat uçotu, sahə iqtisadiyyatı)
istiqamətində kadrlar hazırlanır. Bakı Biznes Universitetində düzgün qurulmuş təhsil strategiyası
əsasında qeyd edəcəyimiz müsbət meyillər əmələ gəlib: universitetdə səriştəli təhsilverənlər formalaşmış,
təhsilverənlərin peşəkarlığının artırılması üçün yeni metodların təlimi sistemləşdirilmişdir. Universitetdə
təhsil nəticələrinə görə cavabdehlik, nəzarət və səmərəli idarəetmə mexanizmlər, nəticəyönümlü,
keyfiyyətli və şəffaf təhsil sistemi, müasir metodlara uyğun təhsil infrastrukturu qurulmuş, təhsil
sistemində qabaqcıl ölkələrlə inteqrasiya yaradılmışdır. Müasir informasiya, proqram, dərslik, dərs
vəsaitləri və digər elmi-metodiki təminat yaxşılaşdırılmış, tələblərə uyğunlaşdırılmışdır və hazırda
innovativ təlim metodlarından və texnologiyalarından geniş istifadə edilir. Kadr potensialını
yaxşılaşdırmaq üçün tələbələrin, magistrların və doktorantların xaricdə təhsili həyata keçirilir.
Bakı Biznes Universitetində təhsilalanın öyrənməsi və inkişafında həlledici rolunu nəzərə alaraq
müəllimin ixtisas səviyyəsinə uyğun fəaliyyətinin nəticələrinə və keyfiyyətinə müvafiq qaydalarla onların
əməkhaqlarının diferensiallaşdırılması həyata keçirilmişdir. Məhz onun nəticəsidir ki, Dövlət İmtahan
Mərkəzi tərəfindən keçirilən dövlət qulluğuna işə qəbul üzrə imtahanda ümumilikdə 65 ali təhsil
müəssisələrinin məzunları iştirak etmişdir. Bakı Biznes Universitetinin məzunları dövlət qulluğuna qəbul
olan universitetlər arasında 8-ci, özəl universitetlər arasında isə birinci yer tutmuşdur. Bu, universitetdə
təhsilin keyfiyyətinə və insan kapitalının formalaşmasına diqqəti xarakterizə edə bilər [4].
İnsan kapitalının formalaşmasında da insan kapitalı birmənalı şəkildə rol oynayır. İqtisadiyyatın
inkişafında insanın rolu daha düzgün başa düşüldükcə, onun tədqiq edilib öyrənilməsi zərurəti də getgedə daha anlamlı olmuş, həmçinin bu sahədə aparılan tədqiqatların əhatə dairəsi və intensivliyi artmışdır.
Bu baxımdan son illər insan inkişafı ilə bağlı tədqiqatların aparılması daha da genişlənmişdir. Belə ki, baş
verən köklü iqtisadi-siyasi dəyişikliklər şəraitində insan kapitalının inkişaf etdirilməsi və bu kapitaldan
səmərəli istifadə edilməsi mühüm əhəmiyət kəsb edir. Çünki burada məqsəd sosial proseslərin inkişafına
təsir edən amilləri aşkara çıxarmaq, meydana çıxa bilən və mümkün olan bütün sosial nəticələrin dövlət
səviyyəsində həll edilməsi vəziyyətini qiymətləndirən prosesin inkişaf meyillərinə fəal təsir göstərməkdən
ibarətdir. Başqa sözlə desək, insan kapitalının inkişafı və ondan səmərəli istifadə olunması dövlətin fəal
siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir [5, s.5]. İnsan kapitalı istehsal prosesinin əsas
hərəkətverici amilidir, ictimai təkrar istehsal isə geniş, xalq təsərrüfatı nöqteyi-nəzərindən məhsul
istehsalının yenidən başlanılması və bu kapitalın özünün təkrar istehsalıdır. Bu cəhətlər iqtisadçınəzəriyyəçilərin daim diqqətini cəlb etmişdir. A.Smit yazırdı ki, “faydalı iş istehsalının artımı hər şeydən
əvvəl işçinin çevikliyinin və bacarığının yüksəldilməsindən, ondan sonra isə işlətdiyi maşın və alətlərin
təkmilləşdirilməsindən asılıdır”. Adətən, “insan kapitalı” ancaq qazanılmış vərdiş və biliyin əsasında
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təyin edilir və ölçülür, halbuki insanın təbii xüsusiyyətlərini və xarakteristikalarını birləşdirən insan
kapitalının daha geniş anlayışı müxtəlif dərk edilməmiş vərdiş və digər xüsusiyyətlərin rifahın
yaradılmasında necə iştirak etdiyini daha adekvat göstərir və tədrisi də daxil etməklə ətraf mühitin təsiri
altında öz şəklini dəyişə bilər. İnsan kapitalı xüsusilə mədəni mühitdə inkişaf edir [5, s.8]. İnsan kapitalı
öz təbiətinə görə müxtəlifdir. Vərdiş və kompetensiya müxtəlif hadisə və vəziyyətlər üçün ümumi
(məsələn, oxumaq, yazmaq və danışmaq qabiliyyəti) yaxud yüksək spesifikli və qismən yararlı ola bilər.
Lundvall və Cohnson (1994) biliyi dörd kateqoriya üzrə təsnifləşdirirlər:
1. Bilmək - nə: biliklərə faktlar aiddir.
2. Bilmək - nə üçün: biliklərə təbiətin prinsipləri və qanunları, insan şüuru və cəmiyyət aiddir.
3. Bilmək - necə: vərdişlərə aiddir (yəni, bacarıqla nə isə etmək).
4. Bilmək - kim: sosial qabiliyyətə müxtəlif insan tipləri ilə qarşılıqlı təsir və əməkdaşlıq aiddir [5, s.28].
Prezident İlham Əliyevin milli təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi, bu sahədə mütərəqqi Qərb
təcrübəsinin mənimsənilərək tətbiqi, eyni zamanda, tarixən formalaşmış ənənələrin qorunub saxlanılması
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər bugünkü uğurlarımızın əsasını təşkil edir. Azərbaycan xalqının
nicat yerinə çevrilmiş Heydər Əliyevin siyasi kursu bu gün də inamla davam etdirilir. Dövlət başçısı
cənab İlham Əliyev milli intibaha və yüksəlişə hesablanmış fəal maarifçilik missiyası həyata keçirir. Ölkə
başçısının rəhbərliyi altında həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər təkcə sosial-iqtisadi inkişafa deyil, həm də
elmi-intellektual tərəqqiyə, təhsildə dövrün tələbi ilə uzlaşan elm və təhsil islahatlarının həyata
keçirilməsinə, insan kapitalının möhkəmləndirilməsinə, elmtutumlu texnologiyaların inkişafına
yönəlmişdir.
2008-ci il sentyabr ayının 12-də Prezident İlham Əliyev elmin və təhsilin inkişafına xidmət edən
daha bir mühüm sənəd imzalamışdır. Dövlət başçısının "Aspirantlara, ali, orta ixtisas və peşə
məktəblərinin və peşə liseylərinin tələbələrinə və şagirdlərinə verilən təqaüdlərin artırılması haqqında"
sərəncamı yetişməkdə olan gənc nəslin intellektual potensialını yüksəltmək, onların elmə olan marağını
daha da gücləndirmək məqsədi daşıyır [2, s.5].
ƏDƏBİYYAT
1. Balakişiyev Ş. Peşə təhsili və insan kapitalı. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 15 sentyabr 2018
2. Əliyev İ. İnsan kapitalının formalaşması dövlətin əsas siyasətidir.Azərbaycan qəzeti.- 2009.- 13
noyabr.- s. 5
3. Əsgərli G. İnformasiya iqtisadiyyatında rəqabətli insan kapitalının yaranmasının texniki və
texnoloji şərtləri. Bakı-2005, s.62
4. İbrahimov İ. İnsan kapitalının formalaşması təhsildən başlayır. Respublika qəzeti, 2 dekabr, 2018
5. İnsan kapitalının inkişafı: nəzəri aspektləri və qiymətləndirmə metodologiyası. Bakı:“Çap ART”
Nəşriyyatı, 2017,s.8
6. Quliyev İ. Təhsil insan kapitalının formalaşmasına zəmin yaradan mühüm amildir. 525-ci qəzet,
30 mart, 2018
7. Dewey J. Democracy and Education. Introduction to the Philosophy of Education. Free Press:
NY, 1997, səh. 2, s.3

AZƏRBAYCANDA ƏLİFBA İSLAHATININ İBTİDAİ TƏHSİLİN İNKİŞAFINDA ROLU
(1920-1931-ci illər)
Məmmədova A.T.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: Azərbaycan, əlifba, islahat, dərslik, milli məktəb
20-ci illərdə Azərbaycanda
yeni məktəb quruculuğunda ən mühüm dəyişikliklərdən biri
Azərbaycan dilinin əsas tədris dili elan edilməsi idi.I dərəcəli məktəblər üçün ana dilində dərs kitablarının
hazırlamasıaktual məsələlərdən birinə çevrilmişdi. Milli mədəniyyətin inkişafı ana dilinin tədbiqi
səviyyəsindən asılı idi. Milli dildə dərsliklər, əlavə tədris resursları yaratmaqdan milli məktəbləri inkişaf
etdirmək mümkün deyildi. Bütün qruplar (siniflər) və bütün fənlər üzrə qısa bir müddətdə yeni dərsliklər
hazırlamaq çətin idi.Bu çətinliyi yaradan müxtəlif səbəblər vardı:1) bütün fənlər üzrə dərslik yaza bilən
təcrübəli müəlliflər heyətinin olmaması; 2) biologiya, fizika, riyaziyyat və b. fənlər üzrə elmi
terminologiyanın yoxluğu; 3) mətbəə və nəşriyyat işi sahəsində təcrübəsizlik; 4) peşəkar tərcüməçilərin
olmaması; 5) mədəni yüksəlişəmane olan ərəb əlifbası və s.
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Bütün çətinliklərə baxmayaraq 1920-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığının məktəb şöbəsinin
nəzdində dərs kitablarının yazılması və nəşri ilə məşğul olacaq xüsusi komissiya yaradıldı. Bir il sonra
Xalq Maarif Komissarlığının nəşriyyat şöbəsi yaradıldı. 1924-cü ildə həmin nəşriyyatın strukturu
genişləndirilərək Azərnəşrə çevrildi. Digər bir problem, terminologiya ilə bağlı olduğundan 1922-ci ildə
Xalq Maarif Komissarlığının nəzdində elmi-terminolgiya komissiyası təşkil edildi. Əsas problemlərdən
biri də yeni Azərbaycan (latın) əlifbasınln tətbiqi ilə bağlı idi.Bu məsələ 5 yanvar 1921-ci ildə
Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığında müzakirə olundu [1]. Müzakirə iştirakçıları iki cəbhəyə
bölündü, iki cərəyan yarandı:1)latıçılar (ərəb əlifbasını latın əlifbası ilə dəyişmək istəyənlər); 2) ərəbistlər
(ərəb əlifbasının islah etməklə saxlamaq istəyənlər). Prof. P.K.Juzenin məruzəsi əsasında qərara alındı ki,
yeni əlifbaya keçilsin, nəşr işləri müəyyən müddətədək həm ərəb, həm də latın əlifbası ilə aparılsın.
Qeyd etmək lazımdır ki, ərəb əlifbasını islah etməklə saxlamaq istəyənlərin tərəfdarları çox olsa da
“əlifbanın yeni latın əlifbası ilə əvəz olunmasını yeganə düzgün yol hesab edənlər daha sistemli və əsaslı
dəlillər gətirməklə bu mübarizədən qalib çıxdılar” [2,s.58].
1922-ci ildə Azərbaycan MİK yanında Yeni türk əlifbası komitəsi təşkil edildi. Komitə ilk dəfə
təşkil ediləndə onun üzvləri Səmədağa Ağamalıoğlu, Fərhad Ağazadə,Xudad Məlik Aslanov, Abdulla
Tağızadə və Əhməd Pepinov daxil idi. Sonra komitəyə Cəlil Məmmədzadə, Məmmədağa Şahtaxtlı və b.
daxil idi. Komitə öz fəaliyyətini üç istiqamətdə qurmuşdu:1)redaksiya və nəşriyyat şöbəsi; 2)təlim və elm
şöbəsi; 3)təşkilat şöbəsi. Yeni latın əlifbasının dilimizə, ahəng və tələffüzümüzə uyğun olması barədə
xeyli müzakirələr keçirildi vənəhayət ki, 1922-ci ilin iyul ayının 22-də ərəb əlifbasından yeni latın
əlifbasına keçmək qərara alındı. “Orta məktəblərdə Azərbaycan dili təhsilini məcburi olaraq yeni əlifba
ilə keçirilməsi məsələsi 10 mart 1923-cü ildə Azərbaycan MİK Rəyasət heyətinin iclasında müzakirə
olundu. I və II dərəcəli məktəblərdə və fəhlə fakültələrində Azərbaycan dilini yeni əlifba ilə keçmək
qərara alındı (2). 20 oktyabr 1923-cü ildə Azərbaycan MİK və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları
Soveti “Yeni türk əlifbasının dövlət əlifbası kimi qəbul edilməsi haqqında” dekretverdi [2]. Bu əlifbalar
(ərəb və latın) ilk vaxtlar bərabərhüquqlu sayılsa da, Azərbaycan MİK-in 27 iyun 1924-cü il tarixli qərarı
ilə latın əlifbası məcburi və dövlət əlifbası hesab olundu. Əlifba məsələsi müzakirə olunarkən rəqəmlərin
də islah edilməsi vacib hesab edildi. Savadsızlığın ləğvində, siyasi maarif işinin təşkilində və latın
əlifbasına keçid məsələsində Xalq Maarif Komissarlığında yaradılan Ali siyasi maarif idarəsi fəal rol
oynayırdı.
16 mart 1925-ci ildə yeni əlifba məsələsi Azərbaycan IV sovetlər qurultayında müzakirə olundu.
Qurultay 1925/26-cı tədris ilindən bütün I dərəcəli məktəblərdən başlayaraq yeni əlifbaya keçmək və
1932/33-cü tədris ilində ölkə ərazindəki I-II dərəcəlin milli məktəblərdə başa çatdırmaqla bağlı qətnamə
qəbul etdi [4, s.16]. Azərbaycan IV sovetlər qurultayının qətnaməsinə uyğun olaraq 5 aprel 1925-ci ildə
Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığı “I dərəcəli Azərbaycan məktəblərində təhsilin yeni əlifba ilə
keçirilməsi haqqında” qərar qəbul etdi [5].
Ölkədəki milli məktəblərdə yeni əlifbaya (latın əlifbasına) keçməklə bağlı zəruri normativ-hüquqi
baza yaradılsa da işin gedişində xeyli çətinliklər yaranmışdı. Məktəblərlə bağlı yaranan ən böyük çətinlik
yeni əlifbanı bilən müəllimlərin yoxluğu ilə bağlı idi. Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığı çıxış
yolunu ibtidai məktəb müəllimləri üçün 2 aylıq pedaqoji kurslar təşkil etməkdə gördüyündən 14 iyun
1925-ci ildə “Yeni əlifbanı öyrənmək üçün Azərbaycan SSR birinci dərəcəli məktəb müəllimlərinin 2
ayləq kursları haqqında Əsasnamə” təsdiq etdi (4,s.19). Yay aylarında (1 iyuldan 1 sentyabra kimi) 680
nəfər I dərəcəli məktəb müəliminin həmin kurslardan keçməsi planlaşdırıldı. Kurslarla bağla respublika
ərazisində 4 məntəqə yaradılmışdı:
1) Gəncədə:
Gəncə qəzası65 nəfər
Naxçıvan MSSR50 nəfər
Qazax qəzası40 nəfər
Şamxor (Şəmkir) qəzası–
30 nəfər
____________
Cəmi: 185 nəfər
2) Nuxada (Şəki):
Nuxa (Şəki) qəzası50 nəfər
Göyçayqəzası40 nəfər
Ağdaşqəzası35nəfər
Zaqatalaqəzası35 nəfər
____________
Cəmi: 160 nəfər
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3) Şuşada:
Dağlıq QarabağKürdüstanqəzasıCəbrayıl qəzasıAğdamqəzası-

15nəfər
30nəfər
40 nəfər
40nəfər
____________

Cəmi: 125 nəfər
4) Qusarda:
Qubaqəzası60 nəfər
Salyanqəzası50 nəfər
Şamaxıqəzası50 nəfər
Lənkəranqəzası50 nəfər
____________
Cəmi: 210 nəfər
Bakı şəhər xalq maarif şöbəsi də 80 nəfər I dərəcəli məktəb müəlliminə yeni əlifbanı öyrətmək
məqsədilə 2 aylıq kurslar təşkil etməli idi. Belə kurslar Gürcüstanda və Ermənistanda da azərbaycanlı
müəllimlər üçün təşkil olunmuşdu. Yüksək səviyyədə təşkil edilən kurslarda ibtidai məktəb müəllimləri
həvəslə iştirak edir, yeni əlifbanı öyrənirdilər.Yeni Azərbaycan əlifbası kurslarında oxuyan xalq
müəllimlərinin kursları yüksək səviyyədə bitirmələri, yeni əlifbaya tam yiyələnmələri ilə bağlı AK(b)P
MK-ya və Azərbaycan MİK sədri S.Ağamalıoğluna göndərdikləri minnətdarlıq teleqramları bunu sübut
edir. Quba məntəqəsində yeni əlifba kursuna cəlb olunan Qusar şəhər müəllimləri adından Şamillinin
vurduğu teleqramda deyilirdi:” biz - kursu başa vuran Qusar xalq müəllimləri yeni əlifbanı Azərbaycan
kəndlərində həyata keçirməyə tam hazırıq və onun düşmənlərinə qarşı bütün gücümüzlə mübarizə
aparmağa söz veririk” [6].
Birinci dərəcəli məktəblərdə ilk vaxtlar milli maarifçilərin XX əsrin əvvəllərində nəşr etdirdikləri
ana dili dərsliklərindən istifadə olunurdu. A.Ş.Talıbzadənin “Uşaq gözlüyü” adlı əlifba kitabı və ikinci
qruplar üçün M.Mahmudbəyovun həmkarları (S.S.Axundov, S.Əbdürrəhmanzadə, F.Ağazadə, A.Şaiq,
A.Əfəndizadə) ilə bigə qələmə aldığı “İkinci il”, M.Mahmudbəyovun A.Səhhətlə bigə yazdığı “Üçüncü
ilə məxsus qiraət” və üçüncü qruplar üçün “Yeni məktəb” adlı dərslikləri sovet məktəbinin məqsədinə
uyğun olaraq cüzi dəyişikliklərlə nəşr edildi. A.Şaiqin”Qiraət kitabı” (I-IV qruplar üçün), Abdulla bəy
Əfəndizadənin “Son türk əlifbası” da I dərəcəli məktəblərdə istifadə edilən dərsliklərdən idi.
A.Əfəndizadənin dərsliyi ADR dövründə -1919-cu ildə nəşr edilsə də, demək olar ki, tətbiq edilməmişdi.
Həmin vaxt ADRXalq Maarif Nazirliyində əlifba islahatı ilə bağlı xüsusi komissiya yaradılmışdı.
Komissiyada ayrı-ayrılıqda təqdimolunan 3 layihə müzakirə edilmişdi. Layihələri Abdulla bəy
Əfəndizadə, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı və Abdulla Tağızadə və Mir Əbdüləziz Seyidov təqdim etmişdi.
Müzakirə zamanı komissiya üzvləri Abdulla bəy Əfəndizadənin layihəsinə üstünlük vermiş və onun
hazırladığı dərsliyin çapını məsləhət bilmişdi. ADR sükut etdiyindən təəssüf ki, ibtidai məktəblərdə
həmin dərslikdən istifadə etmək mümkün olmadı.Bununla bağlı görkəmli pedaqoq F.Ağazadə
yazırdı:”Abdulla bəyin əsəri olan ”Son türk əlifbası” həm ərəb, həm də latın hərfləri ilə çap edilib ortalığa
şıxmışdı isə də, aprel döndərişi səbəbilə məktəbə, məişətə tətbiq edilməyib, boş-boşuna əllərdə qalmışdı”
[2, s.56].
Əlibda islahatı nəticəsində ibtidai siniflər üçün yeni nəsil dərsliklər yarandı.1922-ci ildəİbtidai
məktəblər üçün latın əlifbası ilə nəşr olunan ilk ana dili dərsliklərindən biri “Yeni türk əlifbası” oldu.
Bu kitabın müəllifləri M.Mahmudbəyov, S.Əbdürrəhmanzadə, F.Ağazadə, S.Axundzadə, A.Talıbzadə,
A.Əfəndizadə idi. 1924-cü ildə F.Ağazadə, S.Axundzadə və M.C.Məhəmmədzadənin müəllifliyi ilə
“Yeni türk əlifbası” kitabı nəşr olundu. V.Xuluflunun”Yeni türk əlifbası ilə yazı qaydaları” (1925), F.
Ağazadə, S. Axundzadə və C. Məhəmmədzadənin ”Yeni türk əlifbası (I dərəcəli məktəblərin 1-ci qrupu
üçün)(1926) kitabları “Yeni türk əlifba komitəsi”nin təşəbbüsü və maliyyə vəsaiti ilə nəşr olundu.
ƏDƏBİYYAT
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2.İsaxanlı İ. Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə.Bakı,2011, 170 s.
3.Декрет АзЦИК и Совнаркома Азербайджанской ССР «Опризнании нового тюркского
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Linqvistik təhlil, bir növ, riyaziyyat fənninin məsələ və misal həlli kimi iş formalarına bənzəyir.
Belə ki, burada da öyrənilmiş qaydalar nitqə tətbiq edilir, şagirdlərin bajarıqlarını üzə çıxarmağa imkan
verir. Düzgün təşkil edilmiş linqvistik təhlillər şagirdlərin təfəkkürünü, müstəqil düşünmək, tədqiqatçılıq
qabiliyyətini artırır, iradəsinin, diqqətinin tərbiyə olunmasını təmin edir. Bu üsul vasitəsilə dil
materiallarının təkrarı, möhkəmləndirilməsi və şagirdin biliyinin, bajarığının yoxlanılması təmin edilə
bilir. Linqvistik təhlil, eyni zamanda, hər hansı yeni qrammatik anlayışın şagirdlərə faktlar əsasında
dəqiq, aydın, şüurlu surətdə çatdırılmasına kömək edir. Linqvistik təhlil şagirdlərin evdə də dil faktları
üzərində müstəqil işləməsini təmin edən vasitədir.
Məktəblərimizdə linqvistik təhlilin ən çox aşağıdakı növlərindən istifadə edilir: fonetik təhlil,
leksik təhlil və qrammatik təhlil. Bundan başqa, yeri gəldikdə orfoqrafik, orfoepik, etimoloji təhlildən,
habelə duyğu işarələrinə görə təhlildən də istifadə olunur. Məktəb təjrübəsi göstərir ki, tam orfoqrafik,
orfoepik və etimoloji təhlildən müstəqil şəkildə istifadə etmək o qədər də fayda vermir. Ona görə də
qabaqjıl dil müəllimləri tam fonetik, orfoepik və orfoqrafik təhlildən, morfoloji təhlil zamanı etimoloji
təhlildən paralel şəkildə istifadə etməklə daha səmərəli nəticələr əldə edirlər. Ona görə biz təhlilin ancaq
dörd növündən (fonetik, leksik, qrammatik və durğu işarələrinə görə növlərindən) geniş bəhs etməyi
zəruri sayırıq.
İstər fonetik, istər leksik qrammatik-üslubi və istərsə də durğu işarələrinə görə təhlillər keyfiyyətjə
tam və natamam, fonmaja yazılı və şifahi olur. Məlum məsələdir ki, tam təhlil anjaq hər hansı bəhs üzrə
bilik və bacarıqların tam verilib qurtarmasından sonra mümkündür. Natamam təhlillərdən isə hər kiçik bir
mövzudan sonra da həm yeni bilik verən, həm də biliyi möhkəmləndirən dərslərdə istifadə oluna bilər.
Məzmununa görə də linqvistik təhlilin müxtəlif növləri vardır. Daha doğrusu, linqvistik təhlilin bütün
növləri də özlüyündə məzmununa görə fərqlənir.
Fonetik təhlil ən çox fonetika bəhsinin tədrisi ilə əlaqədardır. Fonetik təhlil də keyfiyyətinə görə
tam və natamam olur. Natanan fonetik təhlildən hər bir mövzu keçildikdən sonra və həmin mövzu
keçilərkən istifadə etmək zəruridir. Lakin tam fonetik təhlildən yalnız fonetika bəhsinin tam
keçilməsindən sonra istifadə etmək mümkündür. Məsələn, müəllim saitlər və onların növlərini keçdikdən
sonra şagirdlər sözləri fonetik jəhətdən natamam təhlil edirlər ki, bu zaman anjaq saitləri və onların
növlərini göstərirlər. Samitlər və onların növlərini keçdikdən sonra isə həm saitləri, həm də samitləri tam
təhlil etməklə işi tamamlayırlar. Natamam təhlil zamanı şagirdləri elə öyrətmək lazımdır ki, məsələn,
onlar yalnız «a saitdir», yaxud «b samitdir» deməklə işlərini bitmiş hesab etsinlər. Onlar tam javab
verməyə alışdırılmalıdırlar. Yəni onlar deməlidirlər ki, a saitdir, qalındır, açıqdır, dodaqlanmayandır, b
samitdir, jingiltilidir. Onlar elə öyrənməlidir ki, «təhlil et»- dedikdə müəllimin müdaxiləsi olmadan həmin
növləri də göstərsinlər. İş bu jür aparıldıqda şagirdlər tam fonetik təhlili də müstəqil aparmağa alışdırılmış
olurlar. Fonetika tədrisindən sonra sözü tam fonetik təhlil edən şagird isə aşagıdakı suallara javab
verməyə müstəqil şəkildə alışdırılmalıdır: Söz neçə hejadan ibarətdir? Həmin hejalardan neçəsi sətirdənsətrə keçirilə bilməz? Sözdə ahəng qanunu gözlənilmişdirmi? Sözdə neçə hərf və neçə səs vardır? Sözdə
tələffüzü ilə yazılışı fərqlənən səs-hərf varmı, varsa nədən ibarətdir? Vurğu sözün hansı hejasının
üzərindədir? Sözdəki saitlər və onların növləri hansılardır? Sözdə samitlər və onların növləri hansılardır?
Sözdə samitlər və onların növləri hansılardır?
İş elə qurulmuşdur ki, müəllimin müdaxiləsini gözləmədən şagird fonetik təhlil zamanı bütün bu
suallara müstəqil olaraq javab versin. Bəzi müəllimlər fonetik təhlilə fonem təhlili kimi yanaşır və hərfi
mövqedəki səs də adlandırırlar. Məsələn, getmək sözündəki ke hərfi x (y) səsi kimi təqdim edilir. Belə
təhlil böyük dolaşıqlığa səbəb ola bilər. Həm də fonetika təlimi zamanı biz şagirdlərə 9 sait və 23 samit
olduğunu dediyimiz halda, fonem təhlili prosesində səslərin sayı əllini də keçə bilər. Ona görə də fonetik
təhlilin I hissəsində tələffüzü yazılışından fərqlənən hərfi əvvəljə qeyd edib, sonra qalan səsləri göstərmək
daha düzgün olar.
Məsələn, getmək sözündə iki heja, 6 hərf və səs vardır, vurğu son hecanın üzərindədir, sözdə ahəng
qanun gözlənilmişdir. Buradakı hərflərdən ke – y kimi deyilir və oxunur.
g – cingiltili samitdir, kar qarşılığı k-dır.
e – incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
t – kar samitdir, cingiltili d-dır.
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m – cingiltili, sonor samitdir, qarşılığı yoxdur.
ə – incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
Fonetik təhlil formasına görə yazılı və şifahi şəkildə aparıla bilər. Yazılı təhlil zamanı şagird
kitabdakı, lövhədəki və ya qrafoproyektor vasitəsilə nümayiş etdirilən jümləni oxuyur və şifahi olaraq
bütün yuxarıdakı suallara javab verir, lazım gəldikdə fikrini sübuta yetirir. Yazılı təhlildən ən çox ev
tapşırığı və bir də proqramlaşdırılmış yoxlamalarda istifadə edilir. Bu cür yazılı təhlil zamanı şagird evdə
söz haqqında ümumi suallara javab verdikdən sonra, tək-tək səsləri yazıb növlərini də qarşısında qeyd
edir (yuxarıda etdiyimiz kimi).
Leksik təhlildən ən çox leksikologiyanın tədrisi zamanı, bəzən isə morfoloji təhlillə paralel sürətdə
istifadə edilir. Leksik təhlil üçün tək-tək sadə jümlələrin seçilməsi effektli nəticələr vermir. Bunun üçün
elə kiçik mətnlər seçilir ki, burada sözlərin mənaya görə, mənşəyinə və işlənmə dairəsinə görə növləri
haqqında, sözün həqiqi və məcazi mənası, leksik və frazeoloji vahidlər barədə söz demək olsun. Leksik
təhlil də əhatəsinə görə tam və natamam ola bilər. Natamam leksik təhlildən tək-tək mövzuların tədrisi və
həmin mövzuların möhkəmləndirilməsit zamanı istifadə edilir. Tam leksik təhlildən isə leksikologiya
bəhsinin tədrisi başa çatdıqdan sonra istifadə oluna bilər. Məsələn, şagirdlər omonimləri keçdikdən sonra
mətndən təkjə omonimləri, sinonimləri keçdikdən sonra omonim və sinonimləri və b.k. tapıb təhlil
edirlər. Tam leksik təhlil zamanı isə şagirdlər aşağıdakı suallara müstəqil olaraq javab verməyə
alışdırılmalıdırlar: Cümlədə neçə leksik və neçə frazeoloji vahid vardır? Cümlədəki frazeoloji vahidlər
sözlərdən nə ilə fərqlənir? Cümlədəki sözlərdən neçəsi həqiqi, neçəsi məjazi mənada işlənmişdir?
Jümlədəki sözlərin mənaja növləri hansılardır? Cümlədəki sözlərin mənşəyinə görə qrupları hansılardır
(lazım gəldikdə bu sözə etimoloji təhlil də əlavə edilir)? Cümlədəki sözlərin işlənmə dairəsinə görə hansı
qruplara bölündüyünü göstərmək, əgər varsa, omonim, sinonim, antonim və frazeoloci vahidlərin
mətndəki üslubi imkanlarını da qeyd etmək lazımdır.
Leksik təhlil də formasına görə yazılı və şifahi olmaqla iki yerə ayrılır. Şifahi təhlil zamanı şagird
mətndəki sözlər haqqında suallar əsasında şifahi javablar verir, yazılı təhlildən isə ən çox ev tapşırığı kimi
və yoxlamalarda istifadə edilir.
Qrammatik təhlil məktəblərimizdə daha çox istifadə edilən təhlil növüdür. Qrammatik təhlil
məzmununa görə morfoloji və sintaktik olmaq etibarilə iki yerə ayrılır. Lakin bu təhlillər bir-birilə əlaqəli
şəkildə aparıldıqda daha səmərəli nəticə əldə edilə bilər. Yəni tapılmış morfoloji vahidlərin sintaktik
vəzifəsini, müəyyənləşdirilmiş sintaktik vahidin morfoloci ifadə vasitəsini müəyyənləşdirmək zəruridir.
Morfoloji təhlil özlüyündə məzmununa görə iki jür olur: sözləri tərkibinə görə təhlil və nitq
hissələrinə görə təhlil. Sözləri tərkibinə görə təhlil zamanı şagirdlər sözləri mənalı hissələrə ayırmalı,
burada kök, şəkilçi və növlərini, sözlərin quruluşca növlərini müəyyənləşdirməlidirlər. Nitq hissələrinə
görə təhlil zamanı isə şagirdlər ayrı-ayrı nitq hissələrini tapıb onun bütün leksik məna və qrammatik
kateqoriyalarını açmalıdırlar. Həm tərkibə görə, həm də nitq hissələrinə görə təhlil də digər təhlil növləri
kimi tam və natamam ola bilər.
Sözün tərkibinə görə təhlili formasına görə də iki cür olur: şifahi və yazılı.
Şifahi təhlil zamanı şagird təhlil zamanı söz haqqında bildiklərini şifahi deyir. Yazılı təhlil zamanı
isə şərti işarələrdən istifadə olunur: sözün kökü (
) şərti işarəsi, sözdüzəldiji şəkilçi
işarəsi,
sözdəyişdiriji şəkilçi
işarəsi ilə ayrılır. Bu jür təhlil növündən həm evdə, həm də sinifdə müstəqil iş
zamanı istifadə etmək mümkündür.
Nitq hissələrinə görə təhlil də keyfiyyətinə görə tam və natamam, formasına görə yazılı və şifahi
olur. Yazılı təhlil formasından həm ev tapşırıqlarında, həm də proqramlaşdırılmış yoxlamalarda istifadə
edilir. Tam morfoloci təhlil zamanı şagirdləri tam müstəqil işə alışdırmaq lazımdır. Bəzən şagirdlər bu
jümləni nitq hissələrinə görə təhlil etdikdə, məsələn, «Əli sözü isimdir» dedikdən sonra dayanıb,
müəllimlərin sualını gözləyirlər. Elə etmək lazımdır ki, şagirdlər nitq hissələrinə görə təhlil zamanı söz
haqqında hər şeyi deməyə vərdiş etsinlər. Məsələn: «Biz sülh istəyirik» jümləsi tam təhlil zamanı
aşağıdakı qaydada aparılmalıdır: Biz sözü əvəzlikdir, şəxs əvəzliyidir, birinji şəxsin jəmini bildirir,
mübtəda vəzifəsindədir; sülh sözü isimdir, müjərrəd anlayış adı bildirən isimdir, ümumidir, təkdir, ismin
qeyri-müəyyən təsirlik halındadır, hal şəkilçisi qəbul etməmişdir, tamamlıq vəzifəsindədir; istəyirik –
feldir, sadə feldir, təsirlidir, təsdiqdir, məlum növdədir, indiki zamanı bildirir, xəbər formasındadır, I
şəxsin jəm şəkilçisini qəbul etmişdir, xəbər vəzifəsindədir.
Sintaktik təhlil də məzmununa görə iki jür olur: jümlə üzvlərinə görə təhlil, jümlənin üzvlərinə
və jümlənin növlərinə təhlil. Hər iki növ sintaktik təhlil də digər təhlillər kimi keyfiyyətinə görə natamam
və tam, formasına görə şifahi və yazılı olur. Yazılı sintaktik təhlili üç formada aparmaq müşahidə edilir:
şərti işarələrlə təhlil, jədvəl üzrə təhlil və şablon, yaxud proqramlaşdırılmış kartoçkalarla təhlil. Şərti
işarələrlə və jədvəl üzrə təhlildən ən çox ev tapşırıqlarında və sinifdəki müstəqil tapşırıqların ijrası zamanı
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istifadə edilir. Şərti işarələrlə və cədvəl üzrə təhlildən ən çox ev tapşırıqlarında və sinifdəki müstəqil
tapşırıqların icrası zamanı istifadə edilir. Şərti işarələrdən istifadə üzrə aparılan təhlil nəzərdə tutulur.
Məsələn, mübtədanın altından bir, xəbərin altından iki, tamamlığın altından bir qırıq xətt, təyinin altından
iki qırıq xətt, zərfliyin altından bir qırıq və bir dalğalı xətt nəzərdə tutula bilər. Bu işarənin bütün
məktəblərdə eyni jür olması məjburi deyildir. Lakin qəbul edilmiş işarənin məzmununu həm müəllim,
həm də həmin sinifdə dərs keçən bütün şagirdlər aydın bilməlidirlər.
Tam sintaktik təhlil zamanı şagirdlər müstəqil olaraq aşağıdakı suallara javab verməlidirlər: jümlə
intonasiyaya görə hansı növdədir? Cümlənin quruluşja növü hansıdır? Sonra xəbərdən başlayaraq bütün
üzvlərin sualları, hansı üzv olduğu və nə ilə ifadə olunduğu (leksik vahiddirsə hansı nitq hissəsi ilə,
sintaktik vahiddirsə hansı vahidlə –ismi və ya feli birləşmə ilə) göstərilməlidir.
Durğu işarələrinə görə təhlil də böyük praktik əhəmiyyətə malikdir. Lakin təəssüflər olsun ki,
məktəblərimizdə bu təhlil növündən olduqja az istifadə olunur. Şübhəsiz, şagird yazılarında çoxlu durğu
işarəsi səhvlərinin müşahidə edilməsi səbəblərindən biri də durğu işarələrinə görə təhlildən az istifadə
olunmasıdır.
Bildiyimiz kimi, durğu işarələrinin tədrisi üçün proqramda ayrıja saatlar nəzərdə tutulmur. Durğu
işarələrinin istifadə qaydaları, əsasən, sintaktik mövzuların tədrisi ilə əlaqədar olaraq yeri gəldikcə
öyrədilir. Buna görə də bəzən müəllimin işə diqqətlə yanaşmaması üzündən şagirdlər durğu işarələri
haqqındakı məlumatı ikinci plana keçirir və ona görə də durğu işarələrinin işlədilməsi haqqında qaydalar
onların yazı vərdişlərinin inkişafına kömək etmir. Yaxşı olar ki, durğu işarələrinə aid qrammatik
mövzularla bağlı verilmiş məlumatlar tamamlandıqdan sonra, durğu işarələrinə aid əvvəlcə şifahi, sonra
isə yazılı tədbirlər aparmaq tapşırılsın. Bunu aparmaq üçün əvvəljədən şərti işarələr – indekslər qəbul
edilməlidir. Bu indekslər vasitəsilə şagirdlər verilmiş mətnlərdəki işarələrin işlənmə məqamını bildiklərini
sübuta yetirməklə, özləri də belə məqamlarda həmin durğu işalərindən istifadəyə alışırlar. Bunun üçün
işarələr rum rəqəmi ilə, onların işləndiyi qaydalar isə adi rəqəmlərlə qeyd olunur. Şagirdlər bu işarələri
yadda saxlayır və yazılı təhlil zamanı ondan istifadə edirlər.
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TURKISH ORIGIN WORDS IN THE RUSSIAN LANGUAGE
Samadova M.
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The relations between Russian and Turkish languages are known from very ancient times.It is
necessary to note several periods in the history of Russian-Turkish relations.The oldest period dates back
to the early years of our era, before the formation of the Kyiv-Russian state. Beginning from the 6th-7th
centuries of our era the Slavics entered into trade relations with the Turkish avars, Volga khazars and
other Turkish peoples.From the ancient times, the Turkish and Slavic peoples have settled in neighboring
areas, and commercial relations encouraged the representatives of these peoples to learn each other's
languages.This has already become a life necessity.The visits of the Russian princes to the Golden Horde
led to the creation of the first translators.
The X-XII centuries entered the history as a Mongol-Tatar invasion.During this period, a lot of
turkism entered the Russian and other Slavic languages.The relations between these languages became
stronger after Kazan, Astrakhan and Crimean khanates had united to the Russian Empire. Slavic lexicon
researchers have noted the existence of ancient Greek and Latin words in these languages, as well as the
Utrophin, Mongolian, Turkish, Iranian and western European lexemes [1:221].
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The Turkish languages play a great role in enriching the lexicon of the Slavic languages.According
to turkologist scientists, real Turkish origin words were considered as Turkism.İn addition, the existence
of the harmonious rule in the word was one of the main conditions. According to N.K.Dmitriyev, all
words that passed from Turkish to the Slavic languages, regardless of their origins, are turkisms. Thus,
the words related to religion, law and household that have passed from Mongol, Iran, Arabic and other
languages were accepted by researchers as turkism[2:96].
There are thousands of Turkish origin words in the Russian language.These words are kept in the
modern and ancient Russian dictionaries and in the other literary monuments, chronicles such as "Слово
о полку Игореве", "Задонщина", "Домострой" and etc. These words have not only been used in
Russian independently, they have even created their own root word slots and phaseological units.
Let's have a look at the root word slot formed on the basis of the Turkish adjective "al": алый,
алеет, алеться, аловатость, алеть, алоголубой, алозолотой, алощекий, алолицый, алосиний,
алокровный. There are 3 lexemes in the root word slot of the adjective “al” in modern Russian, but in the
XX century Russian language there were 11 lexemes. This root word has entered the Russian language
from Turkish, in the meaning of "bright red", "al". This adjective was made by the addition of the
Russian-language attribute, affix "ый"to the Turkic word "al". I.I.Ogienko believes that the adjective
"алый" entered Russian from Tatar in the Golden Horde period. This adjective characterizes various
shades of red color both in ancient and modern Turkish languages. The term "al" denotes "light pink
color" in the Crimean Tatar language, and in the Azerbaijani, Turkish, Kazakh, Kazan – Tatar languages
it means "bright red color". İn the dictionary “Толковый словарь живого великорусского языка” by
V.Dal the word "алый" and the components included in its root word slot are presented in the following
way: Алый – it is a tatar word.Light bright red, very thick rose bright (not golden); crimpson;scarlet
blood,scarlet flower, scarlet east,"алуша" (little friend), "аловатый" (bright red color) included in the
root word slot of «aлый» are found in different dialects of the Russian language in different geographical
regions of Russia. V.Dal whocollected a lot of language facts from different regions of Russia proved
that "al" is widely usedin the Russian language. The word "алый" is also used in compound words:
алоголубой, голубоалый, алосиний, синеалый, алозолотой, алокровный[3:37].
It is entirely wrong that some scholars regard the word "boyarin" as Slavic origin. This lexem, made
from the combination of"bey" + "er" grammatical forms, of course, is an ancient Turkish word. This word
can be found in ancient Russian written chronicle “Zlatostroy” of XII century and in the ancient Slavonic,
Serbian, Slovenian, and Croatian languages. This turkism did not pass into western Slavic
languages.Many turkisms are of local character in ancient Russian language.The root word slot created by
this word in the XIX century Russian are more componented than in the Russian literary language of the
twentieth century: боярин, боярыня, бояры, бояринушка, бояринька, боярченок, боярок, боярка,
боярич, боярышня, бояринов, боярынин, боярский, бояроватый, боярство, боярствовать,
боярничать, боярить, бояриться, боярщина, боярышник, боярышница [3:37].
In the modern Russian language 6 verbs include in the root word slot of the word "бояр" but in the
19th century Russian there were 22 lexemes.In all Russian provinces, this word has been used in the
meaning of "aga", "bay", "wealthy man", "landlord".In the ancient Russian state, the most respected
members of the prince's squad and the prince`s duma were called "бояр". The prominent turkologist
S.E.Malov in his work "Тюркизмы в языке Слово о полку Игореве" also proves that the word "boyar"
is derived from theTurkish words "Bey + er" [4:39].
L.P.Yakubinski agrees to S.E.Malov`sopinion in his work "The History of the Ancient Russian
Language", indicating that the word "boyar" is the word of Turkic origin.In order to prove his point of
view, he takes an example from Uzbekistan's Kokand dialect situated veryfar from Russia.The scientist
writes that in the Kokand dialect of the Uzbek language, the rich, high-ranking officials are called
"boyar".
The word "telenok", which has created a rich Russian root word paradigm, is also a word with
Turkic origin.The following lexemes are included in the root word slot created by this word in the
Russian language: теленок, телица, телка, телушка, телец, телок, телиться, теля, телица, телицьныи,
телицьи, телушка and etc.This word, which is employed in the meaning of "young calf," is associated
with the widely spread word "tol" - "dol" in Turkish. This word is almost used in all Turkish languages.It
should be noted that the word "tol" is commonly used in the Turkish languages as a young animal.In the
modern Russian language, this word also creates теленок, телятина, телячий, телятинька and other
lexemes[4: 88].
I would like to draw your attention to the word “Saray – Sarai”. It has passed from the Tatar
language into Russian.This word is also used in Ukrainian which also belongs to the Slavic languages.
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Unlike the Turkic languages, however, the semantics of this lexem has been narrowed down to the
"stable" and "very simple structure" instead of the "grand", "luxurious" building. The root word slot in
Russian: сарай – сарайный – сарайник – сарайщик. There are some phrazeological expressions in
Russian: “закроет – темно в сарае” [4:92].
It is of utmost importance to investigate the Turkish surnames included in Russian onomastics in
studying the history of Turkish people.The Russian surnames, which have the roots of Turkish origin,
have special significance. The components included in the root word slots of Turkish origin are widely
used in Russian surnames.The Turkish elements included in the semantic structure of these surnames
prove that Russian-Turkish relations started from the ancient times.These are the surnames of the Turkish
people who served the Russian nobles during the Golden Horde period and after its recession. Famous
Russian writer and historian Nikolay Karamzin's surname is of Turkish origin.This surname consists of
the Kara Mirza - Black Mirza components and has passed into Russian from the Crimean Tatar language.
Kara (Black) is a Turkish origin word, and Mirza is a combination of the Arabian origin of Amir (prince)
and Persian zada (son).The word "kara" - "black", which is included in this surname, is one of the most
used lexical units in Turkish.Another surname which is considered to be Russian anthroponyms is
Karacharov.This surname was formed on the basis of "kara dzar" – "kara yar" – (black place)
toponyms[5:57-59].
One of the famous surnames, Korobin, is of Turkish origin. This surname is also a component
including in the root word slot of the word "kara". N.A.Baskakov tells about this surname in his book
named "Russian Families with Turkish origin": “The Korobin family begins with the tatarKirikbey, who
came to the realm of FedorRyazanski from the Golden Horde. His son Gara bay continued this family.
From the generation of Kara BeyKorobin's surname was formed.
Karachinsky is a Russian surname, it`s also Turkish origin.The persons of this noble family were
devoted to the Russian Empire and the Tsar 's throne.N.A.Baskakov notes that the Karachinsky family
name is originated from a Crimean-Tatar word “qaraçı”(gypsy).This title was given to the gentlemen
who served in the realm of the Crimean Khanate.The word "Garaca" has a rich word root slot in the
modern Turkish and Old Turkish languages. In these slots, the word "garaca" basically used in the
meaning of “blackish”[5:58-61].
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SÖZ FONDUNUN PARADİQMATİK VƏ SİNTAQMATİK TƏSVİRİ
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Dilin leksikon və ya söz fondu leksemlərin strukturlaşmış inventarıdır. Bu məsələni şərh edən
alman alimi T. Şippan yazır: “Buraya, - yəni leksikona - forma ilə məzmunun nisbətən sabit birliyindən
düzələn, yadda qalan və cümlə və mətnlərin düzəlməsi üçün bazis elementlər kimi çıxış edən adlar, sözlər
və sabit söz birləşmələri aiddir” [1,1]. Sözlər və ya leksemlər bir-birilərilə sıx əlaqədə olub, fərdi əşya və
hadisələri bildirir, onları adlandırır. Bu proses işarə kimi işarələyənlə işarələnənin bir-birinə
bağlanmasıdır. Onlar ictimai biliyin təcəssümü və ictimai dəyərlərin ümumiləşmiş ifadəsidir. Ənənəvi
dilçilikdə hələ sistemli yanaşma olmayanda leksemlər arasındakı əlaqələri sahədən kənarda aparırdılar.
Tədqiqatçılar bu zaman o fikri əsas götürürdülər ki, leksikonun bütün hissələri eyni şəkildə sistemli
olmur. Bütün digər semiotik sistemlərdə olduğu kimi, dildə də paradiqmatik və sintaqmatik əlaqələrdən
söhbət açmaq olar.
A.Kronqaus yazır ki, paradiqm deyəndə müəyyən ümumi xüsusiyyətləri olan (semantikada biz təbii
olaraq dil işarələrindən danışırıq), ancaq hansısa bir əlamətə görə fərqlənən elementlər qrupu başa
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düşəcəyik [2,169]. Məlumdur ki, semantik müqayisə, bütün müqayisələrdə olduğu kimi, müqayisə üçün
əsasın olmasını tələb edir. Paradiqmatik əlaqələri bir paradiqm daxilində aparmaq məqsədəuyğundur.
Semantik baxımdan ən vacib omonim, sinonim, antonimlər, hiponim, paronim və s. söz qrupları arasında
özünü büruzə verir. Bunların içərisində çoxmənalılığı (polisemiyanı) xüsusi qeyd etmək lazımdır, çünki
bu prosesdə ad saxlanılır, ifadə olunan əşyalar fərqlənir. Burada adın keçməsi mühüm rol oynayır.
Almanlar / Die Nase des Flugzeugs / deyəndə bunu belə adlandırdıqlarının fərqinə varmırlar. Ancaq
əslində bu, insan burnuna bənzədiyi üçün bu şəkildə adlandırırlar. Çoxmənalılıq, bir qayda olaraq, lüğətdə
verilir, ancaq trop (obrazlı ifadə) lüğətdə verilmir.
Mənanın keçməsində funksional oxşarlıq mühüm rol oynayır. Yuxarıda verdiyimiz nümunədə, yəni / Die
Nase des Flugzeuges / funksional oxşarlıq həlledici rol oynayır. Metonimlik də bu cəhətdən diqqəti cəlb
edir.
Qeyd etdiyimiz kimi paradiqmatik əlaqələr sinonimlər arasında özünü daha çox büruzə verir.
Sinonim ümumi şəkildə müxtəlif dil vahidləri arasında məna oxşarlığı olan sözlərə deyilir. Başqa sözlə
desək, sinonimlərdə əsas mənbə eyni predmetin müxtəlif şəkildə ifadə olunmasındadır. Bu dil hadisəsi
ayrı-ayrı sözlər və sintaktik strukturlar arasında müşahidə oluna bilər. Rus dilçisi A.A.Reformatski eyni
adamın müxtəlif cür adlanmasına nümunə olaraq 1921-27–ci illərdə dünya çempionu olmuş Xose Raul
Kapablankanı misal gətirir. O yazır: 1) öz adı ‒ Kapablanka; 2) mənşəyini bildirmək ‒ ləqəbi Kana; 3)
tutduğu vəzifəni bildirmək üçün ‒ kubalı çempion; 4) mövqeyi bildirmək üçün ‒ Laskerə qalib gələn; 5)
dünya çempionu ‒ qalib; 6) Alyoxinə uduzan şahmatçı [3,100].
Leksemlərin sinonimliyinə aşağıdakı nümunələri göstərmək olar:
Brötchen - Semmel (yağlı kökə)
Samstag - Sonnabend (şənbə)
Vater und Mutter - Eltern (valideynlər)
Leksik vahidin biri dialekt sözü, o biri isə ədəbi dil sözü olarsa, onlara, adətən, heteronimlər deyilir.
Məsələn, / Schornsteinfeger – Essenkehrer / (buxarıtəmizləyən).
Sintaktik səviyyədə sinonimliyə misal olaraq aşağıdakı nümunələri göstərə bilərik:
/ Er fordert mich auf zu gehen / / (O mənigetməyəməcburedir)
/ Er fordert mich zum Gehen auf / /(O getməyəməniməcburedir)
Sinonimliyi, adətən, yoxlamavasitəsiləgöstərməkolar. Almandilindəbirmətndə / exakt, genau və
präzise / sözlərinin sinonim olmasını yoxlamaq üçün aşağıdakı cümlələrə müraciət edək:
/ Er führt die Arbeit exakt aus / / (O, tapşırığıəlayerinəyetirir)
/ Er hat die Aufgabe genau geprüft / / (O, tapşırığıdəqiqyoxladı)
/ Der Text wurde präzise überprüft / / (Mətndəqiqyoxlandı).
Paradiqmatik münasibətləri aşkara çıxartmaq üçün antonimlik mühüm rol oynayır. Antonimlər birbirinə zidd mənalı sözlərdir. Burada, adətən, məkan, zaman, dəyərləndirici, etik, estetik və praqmatik
keyfiyyətlər sıfırdan başlayaraq sağa və sola doğru hərəkəti bildirir. Məsələn:
dəyərləndirici:
gut
schlecht (yaxşı - pis)
məkan:
oben
unten (yuxarı - aşağı)
zaman:
gestern
heute (dünən - bu gün)
etik:
gut
böse (xeyir - şər)
estetik:
schön
häßlich (gözəl - çirkin)
pragmatik:
nützlich
schädlich (xeyirli - ziyanlı) və s.
Antonimlər ya-ya və ya konverzivlik (bir-biri ilə ziddiyyət) prinsipilə düzəlir:
Ya-ya prinsipinə uyğun antonimlər: // gebaut / - / ungebaut /(tikilmiş-tkilməmiş).
Konverzivlikprinsipinəaid: / kaufen – verkaufen / (almaq - satmaq) və s.
Alman dilində paradiqmatik əlaqələrdən danışanda son dövrlər paronimlərə də xüsusi diqqət
yetirilir. Paronimlər səslənməsinə görə yaxın olan və vurğunun sözün bu və ya digər hecasına
düşməsindən asılı olan eyniköklü sözlərdən də ibarət ola bilər. Onlar eyni nitq hissəsinə aid olsalar da,
müxtəlif məna ifadə edirlər. Məsələn, “der Band” /der Bant/ (cild), ancaq “die Bande” /di Bandə/ (banda,
quldur dəstəsi).Paronimlərlə sinonimləri, antonimləri və omonimləri qarşılaşdırarkən müəyyən etmək olur
ki, paronimlərin mənası sinonimlərdə olduğu kimi uyğun deyil, antonimlərdən fərqli olaraq onlarda əks
məna bildirmə əlamətləri yoxdur, onların zahiri görkəmi omonimlər kimi eyni deyil, paronimlər biri
digəri ilə yanaşı mövcud olur, biri digərinə paralel olur. Paronim sözlər cümlədə və yaxud mətndə
işləndikdə çox vaxt anlaşılmazlıqlar yaradır və dilin öyrənilməsini çətinləşdirir.
Formal cəhətdən oxşar, eyni görünən və ya yaxın səslənməyə aid sözlər problemi konkret
cümlələrdə çox vaxt bir-birlərilə səhv olaraq qarışıq salınması məsələsi bugünkü günə qədər mübahisəli
olaraq qalmaqdadır. Bu mübahisə, ilk növbədə, həmin məsələyə həsr olunmuş ədəbiyyatlarda və
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terminologiyada da açıq-aydın görünməkdədir. Omonimlərə və antonimlərə dair bir sıra dilçilik əsərləri,
bir çox dillərdə iri həcmli lüğətlər həsr edilməsinə baxmayaraq, əksər elmi-dilçilik qaynaqlarda və ixtisas
kitablarında bir-birləri ilə oxşarlıq təşkil edən terminlərin işlənməsi və dildə qarışıq salınan sözlər
problemi toxunulmamış qalır. Müvafiq alman elmi ədəbiyyatında çox zaman paronymie, paronymik və
bəzən də paronomasik və hətta paronomaziya kimi terminlərə rast gəlirik. Bu leksik görüntü üçün çox
zaman “Dublette”, “Doppelformen” və yaxud “Doppelbildung” (dublet sözlər) kimi terminlərdən istifadə
olunur. Hansı sözlərin paronim kimi çıxış etməsi danışanın təhsil səviyyəsindən, sosial, bölgə
mənsubluğundan və dil mühitindən çox asılı olur.
Paronimlərdən hər biri funksional sərbəstliyə, müstəqilliyə malikdir və onların da özlərinin sinonim və
antonimləri ola bilər. Ona görə də onları danışıq aktında paronimik cütlərin başqa komponentləri ilə əvəz
etmək mümkün deyil[4,9].
Paradiqmatik əlaqələr leksikonun sistemliliyini göstərirsə, sintaqmatik əlaqələr həmin sistemin
funksionallığını əks etdirir. Başqa sözlə, sintaqmatik əlaqələr kiçik leksik vahidlərin daha böyük
vahidlərdə birləşməsini göstərir. Sintaqmatik əlaqələr sözlərin və söz birləşmələrinin kombinasiyası
nəticəsində özünü büruzə verir. Burada sintaqm anlayışının şərhinə ehtiyac duyulur. Dilçilərin əksəriyyəti
İ.A.Boduen de Kurtenedən sonra sintaqm deyəndə, istənilən iki dil vahidinin birləşməsini başa düşür.
Məsələn, / Lehrer / sözü / Lehr / kök morfemilə / -er / şəkilçisinin birləşməsindən əmələ gələrək bir
sintaqm yaradır. L.V.Şerba öz müəllimi ilə razılaşmayaraq sintaqm anlayışını daha geniş mənada şərh
edərək onu dilin qrammatik qaydaları əsasında yaranan, fonetik bir bütöv, konkret mənası olan və danışıq
aktında formalaşan tərkib kimi götürür.Məsələn, / Ağacın budaqlarında oturmuş quşlar cikkildəşərək,
sanki, yazın gəlməsinə sevinirdilər /. Klassik yanaşmaya görə, bu cümlədə / ağacın /, / budaqlarında /, /
oturmuş /, / quşlar /, /cikkildəşərək /, / sanki /, / yazın /, / gəlməsinə /, / sevinirdilər / 9 sintaqmın
olmasını iddia edilir. / Bunlar / ağac+ın /, / budaq+lar+ın+da /, / otur+m+uş /, /quş+lar/, / cikkildəş+ərək /,
/ san+ki /, / yaz+ın /, / gəl+mə+si+nə /, / sev+in+ir+di+lər / birləşmələri olaraq 9 sintaqm yaradır.
L.V.Şerba və onun ardıcıllarına görə isə, bu cümlədə / Ağacın budaqlarında oturmuş quşlar /, /
cikkildəşərək /, / sanki yazın gəlməsinə sevinirdilər // kimi cəmisi 3 sintaqm vardır.
Deməli, sintaqmatik əlaqələr leksemlər arasında semantik və formal cəhətdən uyuşaraq daha böyük
cümlələrin və mətnlərin yaranmasında iştirak edirlər. Semantik cəhətdən uyuşmanı böyük dilçi alim
E.Koseriu leksik həmrəylik prinsipi adlandırır [5, 293-304]. Formal cəhətdən isə, böyük türkoloq
M.Kaşğarlı bunu fonetik həmrəylik (sinharmoniya) adlandırmışdır [5,290-299]. Məhz sintaqmatik
səviyyədə çox vaxt cümlə və birləşmələrdə omonimlik yaranır. Məsələn, / J.W. von Goethes
Übersetzungen / sintaqmını iki cür başa düşmək olar: / Hötenin özünün tərcümələri / və / Hötedən edilən
tərcümələr /. Başqa bir misal: / Tusinin portreti / sintaqmı üç cür başa düşülür: / Tusinin çəkdiyi şəkil /, /
Tusinin əksi olan şəkil / bir də / Tusiyə məxsus şəkil / və s.
Ənənəvi dilçilikdə sintaqmatik əlaqələrin 3 növü fərqləndirilir. Buraya yanaşma, uzlaşma və idarə
əlqələri aid edilir. İki leksemin düz xətt boyunca əlaqəyə girməsində yanaşma çox yayılmış əlaqə hesab
edilir. Alman dilində nadir hadisə olsa da, yanaşmaya rast gəlmək olur. Məsələn, / auf gut Glück /
(xoşbəxtlikdən) və ya /Auf Wiedersehen / (xudahafiz). Lakin bu dildə uzlaşma və idarə əlaqəsi geniş
yayılmışdır. / Der fleißige Schüler /- / des fleißigen Schülers / söz birləşməsində isimlə bərabər sifət də
müvafiq halın şəkilçisini qəbul edir. / Ich warte auf dich // cümləsində / warten / feilinin tələbinə görə
tamamlıq /auf/ sözönü tələb etməklə Akk. halında işlənir. Alman dilində cümlənin xəbəri ilə mübtədası
kəmiyyətə görə uzlaşmalıdır. Məsələn, / Die Schüler singen ein schönes Lied // cümləsində mübtəda
cəmdə olduğu üçün xəbər də cəmdə işlənir. Mübtəda təkdə olduqda, xəbər də təkdə olacaqdır.
Deməli, leksikonun sistemli tədqiqi təkcə semantik sahələrin müəyyənləşməsi deyildir, o, həm də,
sözlər arasındakı əlaqələrin müəyyənləşməsidir.
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XIX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNDƏ FƏLSƏFİ TERMİNLƏR VƏ ANLAYIŞLAR
(M.F.Axundzadə irsi əsasında)
Behbudov S.E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Açar sözlər: M.F.Axundzadə, termin, ədəbi dil, fəlsəfə
XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda maarifçilik mədəni- tarixi hərəkat kimi formalaşmağa
başlayır.Yeni ideoloji, ictimai- siyasi vəziyyət, yeni fəlsəfi düşüncələr mövcudluğunu şərtləndirir.
Azərbaycan maarifçiləri M.Ş.Vazeh, S.Ə.Şirvani, A.A Bakıxanov sxolastikasının, Şərq irfan- təsəvvür
ritorikasının güclü təsiri altında idilər(A.Bakıxanov ideya böhranında idi, Məkkəyə getməyə hazırlaşırdı).
Onların Qərb maarifçilik ideologiyası ilə , Avropa fəlsəfəsi ilə tanışlığı çox məhdud idi, bu da
Azərbaycan ədəbi dilinin terminoloji məkanının dəyişməsini ləngidirdi.
M.F.Axundzadə yaradıcılığında fəlsəfi ədəbiyyatın dili və üslubu ilə bağlı məsələlər xüsusi yer
tutur və bu mövzu özünün geniş, sistemli araşdırmasını tələb edir. Mirzə Fətəlinin yüksək ədəbi istedadı,
polemik üslub ustalığı, orijinal məntiqi düşüncə tərzi məktublarında, məqalələrində özünü göstərir.
Fəlsəfi terminologiyanın zəifliyi ədəbi dilin problemi kimi onu ciddi maraqlandırır, fəlsəfi və elmi
ədəbiyyatın orta səviyyəsinin çox aşağı olması onu narahat edirdi.
Dilin estetik özünəməxsusluğunu və emosional təsirini dərindən bilməsi fəlsəfi fikirlərinin ədəbibədii formada ifadə etməsini şərtləndirir.
M.F.Axundzadənin mütərcimlik fəaliyyəti, ədəbi tənqid (kritika), siyasi publisistika sahəsində
ciddi çalışmaları və davamlı axtarışları dilimizə ictimai bilgilər sahəsinə ilk terminoloji təcrübəni
qazandırır. Mirzə Fətəlinin Qərb fəlsəfi fikri ilə, xüsusən Avropa maarifçilərinin əsərləri ilə tanışlığı
mühüm rol oynayır.
Avropa elmi düşüncə dövriyyəsində olan fəlsəfi anlayışlara şərhetmə priyomları işlənilib
hazırlanır. Avropa maarifçilərinin dili şərhetmə və ya iqtibas predmeti olur. M.F.Axundzadə fəlsəfəni
cəmiyyətin, fikir azadlığının və ədəbiyyatın vacib amili hesab edir. Böyük mütəfəkkir XIX əsrin ədəbi və
elmi dilinə və nitq praktikasına bir sıra terminlər daxil edir(2).
Məsələn, Mirzə Fətəli “Kəmalüddövlə məktubları”nda Avropa mənşəli ictimai-siyasi məzmunlu bir
çox sözlərin (“sivilizasiya”, “despot”, “fanatik”, “proqres”, “liberal”, “politika”, “patriot”, “parlament”,
“revolyusiya”) mənalarını izah edir:
“Sivilizision”- cəhalət və barbarlıqdan qurtarıb, məişət işlərində mərifət kəsb edib, elm, sənaye, və
əxlaqda mümkün qədər kamala yetməkdən və mədəniyyət yolunda irəliləməkdən ibarətdir...
...Proqress - ibarətdir ondan ki, xalq hər xususda - elmdə və sənayedə və görüşlərində daim
tərəqqiyə can atsın, cəhalət və barbarlıqdan nicat tapmaq üçün çalışsın...
Liberal- ibarətdir o kəsdən ki, xəyalatında bilkülliyyə azad olub heç vaxt din və məzhəbin hədəqorxusuna müqəyyəd olmaya və əqlə sığışmayan işlərə və təbiət qanunlarından kənar işlərə heç vaxt
etibar etməyə... Səltənət forması haqqında da hikmətli fikirlərin sahibi ola, azad düşüncəyə malik ola...
Politika - ibarətdir külli-ümur və ülumdan ki, səltənətə və məmləkətə təəllüqü və şümulu ola və
səltənətin və məmləkətin səlahı onda mənzur oluna...
Parlament - ibarətdir iki palatadan ki, birincisində xalq, ikincisində nücəba vəkilləri əyləşiblər və
bütün qanunlar birinci məclisdə tərtib olunub ikinci palatanın müzakirəsinə verilir, qəbul olunduqda
padşahın təsdiqinə çatır və imza edilir. Və padşah əslən qadir deyil ki, bu qanunların xilafına iqdam
etsin...
...Revolyusiya- ibarətdir ondan ki, xalq zalım və despot padşahın qanunsuz rəftarından təngə gəlib
üsyan qaldırmaq üçün dilbir olub onu devirsin, öz asayiş və səadəti üçün qanun qəbul etsin” (1,201-217219-258).
Mirzə Fətəli irsində fəlsəfi terminlərin öyrənilməsi XIX əsrin ədəbi dil mənzərəsini bərpa etməyə
imkan verir.
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