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NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880
İSMAYIL MƏMMƏDLİ
BÖYÜK AZƏRBAYCAN ŞAİRİ NİZAMİ GƏNCƏVİ
Açar sözlər: Nizami, muncuq, ozan, alaçıq, türk.

X-XII əsrlər Azərbaycan elm və mədəniyyət tarixi çox mühüm bir dövr kimi səciyyələnir. Şah saraylarında dövlət dili fars dili olsa da,
bir çox Azərbaycan şairləri poeziya, şeir-sənət
nümunələrini farsca yaratsalar da, onların ədəbi-bədii irsində milli təfəkkürdən süzülüb gələn
dil elementləri də tez-tez müşahidə olunur.
X-XII əsrlərdə Bəhmənyar, Xətib Təbrizi, Qətran Təbrizi kimi görkəmli mütəfəkkirlərin yetişməsi göstərir ki, o vaxt Azərbaycanda yüksək
mədəni inkişaf səviyyəsi olmuşdur. Bunlar özgə dillərdə yaratdıqları əsərləri ilə şöhrətlənsələr də, öz xalq və dillərinə dərin hörmət qazandırmışlar. Belə şəxsiyyətlərin yaranması, hər
şeydən əvvəl, milli səviyyə, təfəkkür yetkinliyi
demək idi, xalqın və onun dilinin sayılması ilə
bağlı hadisə idi. Fonoqrafik yazıya (ərəb əlifbasına, belə kamil elmi-mədəni mühitə malik ana
dilində yazı az da olsa, olmaya bilməzdi) .
Qulamhüseyn Beqdeli Qətran Təbrizinin
əsərlərinin dilində:
Çuval (kəsi ke medhi to quel, dirəm, berəd
beçuval,)
Çöppü-yalli Çu əz ney xuni əz pulad çoppu);
Çinaq (Bərxateməs nəgine və bərmərkəbəş
çinaq);
Bəkməz (Çenanke qisseyi- zair ze sağəro
bəkmaz)
Yəhər mənasında yun aliq (Çu bər bəlayi –
meymuni berəzm əndər nəhəd yuni) və b.
Azərbaycan dilinin inkişafında şəksiz xidmətləri olan Xaqani və Nizami haqqında farslar, “onlardan türk qoxusu gəlir” (buye- tork
miayət) deyirlər. Bu böyük sənətkarlar klassik –
fars bədii dilinə Azərbaycan dilinin ətrini hopdurmuşlar. Nizaminin dilində bu keyfiyyət daha
aydın görünür. Çox əlamətdar haldır ki, bu il
2021-ci ildə Azərbaycanın dünya miqyasında
tanınan böyük mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur.

Azərbaycan ədəbi mədəni fikir tarixinin bu
əlamətdar hadisəsinin dövlət səviyyəsində layiqincə bayram edilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının möhtərəm prezidenti İlham
Əliyevin “böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” sərəncamı xüsusi fərəh doğurur. Xatırlatmaq istərdik ki, hələ 1979-cu ildə ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın
böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha
da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” yanvar
ayının 6-da imzaladığı qərar bu istiqamətdə
kompleks vəzifələr irəli sürəcək, Nizami irsinin
və ümumən orta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin sistemli araşdırılması üçün geniş perspektivlər açmışdır. Məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə
qəbul edilən 1981-ci ilin avqust ayında Nizami
Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyi haqqında qərar isə nizamişünaslıqda əsaslı dönüş yaratmışdır, davamlı tədqiqatlar üçün yeni-yeni
üfüqlər açmışdır. Görkəmli prezidentimiz İlham
Əliyevin dahi Nizaminin anadan olmasının 880
illiyi haqqında imzaladığı bu yeni qərarda böyük öndərin mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza
diqqət hörmət və qayğının xeyirxah siyasətinin
tərkib hissəsi kimi bütövlükdə xalqımızın ürəyindəndir, diqqətəlayiqdir.
Nizami irsi dəyərini və müasirliyini həmişə
qoruyub özündə saxlayan əsərləri insan həyatı
və yaşayışının mənasını ifadə edən ən müdrik
fikirlər, həkimanə sözlər toplanmış mənəvi xəzinədir, sərvətdir. Böyük ustadın qələmindən
çıxmış hər bir sətir yeni-yeni nəsillər üçün ibrət
dərsidir, məktəbdir, insanların qəlbində ölçüyə
gəlməz, yüksək, ali duyğular oyadan, onları inkişafa, tərəqqiyə, təkamülə sövq edən, cahanda
həqiqi bərabərlik, nizam, sülh, əmin-amanlıq
səadət uğrunda mübarizəyə ruhlandıran misilsiz
sənət nümunələridir.

Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi

Bir məsələni də xüsusi olaraq diqqətə çatdırmağı lazım bilirik ki, Nizami Gəncəvinin bədii əsərləri hələ orta əsrlər Şərqinin böyük mütəfəkkirləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır,
nəzərini cəlb etmiş, onun elmi fəlsəfi, bədii,
mənəvi düşüncələri Qərb dünyası mütəfəkkirlərini də ofsunlamış, heyrətləndirmişdir. Hələ orta əsrlərdə Nizami “Xəmsə”sinin mövzularına
müraciət olunmuş, habelə onlarla “Xəmsə” qələmə alınmış nəzirələr yazılmış, ideyalar dəstəklənmiş və inkişaf etdirilmişdir. Müasir dövrdə də XX əsrin dönəmində müstəqillik illərində
də, bu gün Nizami irsi böyük diqqətə, hörmətə
və marağa səbəb olmuş, hazırda da olmaqdadır.
Onun anadan olmasının 800,840,870, illik yubileyləri təntənəli şəkildə bayram edilmişdir.
Fars ədəbi – bədii dilinin inkişafında şəksiz
xidmətləri olan Xaqani və Nizami haqqında
farslar, “onlardan türk qoxusu gəlir”. (buyetork
miayət) deyirlər. Bu böyük sənətkarlar klassik
fars bədii dilinə Azərbaycan dilinin ətrini hopdurmuşlar. Nizaminin dilində bu keyfiyyət daha
aydın görünür.
Akademik H.Araslı Nizaminin bədii irsində
bir çox Azərbaycan sözlərini müşahidə etmişdir. Bunlara nümunə kimi xatun, ozan, yaylaq
çalış-vuruş, sancaq (bayraq mənasında), qlavuz
(başçı,bələdçi) və s. göstərmək olar.
Nizaminin bədii əsərlərinin dilində etnoqrafik sözlərin işlənməsi faktının da qeyd etmək
yerinə düşərdi. H. Araslının seçib göstərdiyi bir
xeyli Azərbaycan sözləri içərisində qədim leksik lay kimi bu günümüzə qədər də qorunub
saxlanmış etnoqrafizimlər qiymətli dil faktorlarıdır. H.Araslının adı çəkilən məqaləsindən götürülmüş nümunələr əsasında bölgünü özümüz
aparmışıq. Belə sözlərə diqqəti cəlb etmək istərdik:
Muncuq (Zemouci-xun ki bər mizəd be əyyuq. Por əzxun gəşte təsək koləngi);
Gərdək (Dər in gərdək neşəste Xosrove
Çin, Be an digər fitadə şure-şirin);
Alaçıq (becərayi- zərbi-himmət Beçə Razeyin çe lafəm, Çi ziyəd be paye pilan alaçuqe –
tork mane);
Nizaminin dilində işlənmiş Azərbaycan
mənşəli etnoqrafik sözlərin bir qismi bugünkü
dilimizdə arxaikləşmişdir.

7

Tutuq (pərdə) – Ta kərəməş dər tutuqi nur
bud, Xar ze gol, ney ze şəkkər dur bud). Kəmani- sefid tuz- ağ tozlu yay. “bu idiom Azərbaycan dilindən hərfən farscaya tərcümə olunmuşdur”. (T.Hacıyev).
Azərbaycan xalqının məişətini və etnoqrafiyasını dolğun əks etdirən bəzi atalar sözləri və
zərbi məsələlərdə farscaya kalka edilərək o
dövrkü fars dilinin frazeoloji xəzinəsini zənginləşdirmişdir.
Öz əli ilə öz ayağına balta çaldı (Be dəste –
xod təbər bər paye – xod zad);
Qurdla quzu bir yerdə otlayır. (yekca ab
xorde qorq ba miş);
Doşab almışam bal çıxıb. (Yeki sirke tələb
kərd, əngəbin yaft);
Heç kəs öz ayranına turş deməz. (Kəsi nəquyəd ke, duği – mən torşəst) və i.a.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında misilsiz
xidmətləri olan, ədəbiyyat tariximizin yaradıcılığından biri kimi tanınan mərhum akad.
H.Araslı bu qənaətdədir ki, göstərilən ifadə və
atalar sözləri Nizami Gəncəvidən əvvəl yaşamış
fars dilli azərbaycanlı şairlərdə də və eləcə də
fars sənətkarlarında müşahidə edilməmişdir.
Lakin XII əsrdən sonra yaşayıb yaradanlar teztez belə ifadələr, hikmətli cümlələr işlətmişlər.
Azərbaycan etnoqrafık leksikasında mühüm yer tutan oyun adlarının da Nizami Gəncəvi əsərlərində işlənməsi maraqlı faktlardandır.
Azərbaycan xalqının qədim məişətində geniş
yer tutmuş çovğan oyunundan “Xosrov və Şirin”poemasından bəhs olunur.
Dişi aslan kimi yetmiş nəfər qız
Şirinin yanına gəldi qayğısız
Cürətdə hər biri bir İsfəndiyar
Rüstəmi-zal kimi ox atandırlar .
Çovğan oynamaqda çox zirəkdirlər.
Göydə çalırdılar topu müxtəsər.
(Nizami Gəncəvi. “Xosrov və Şirin” poemasında Xosrovun Şirinlə çovğan oynaması
ADN,1947 səh.107.)
Nəticə kimi onu deyə bilərik ki, Nizami yaradıcılığı tam, mükəmməl, hərtərəfli öyrənildikcə təkcə ədəbiyyatşünaslığımız üçün deyil, dilçiliyimiz, etnoqrafiyamız və ümumi mənəvi
varlığımızın bir çox digər sahələri üçün də maraqlı səciyyəvi faktlar ortaya çıxarır.
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KÜBRA QULİYEVA*
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “XƏMSƏ”SİNDƏ AY KOSMONİMİ
XÜLASƏ
Azərbaycan poeziyası təkcə Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə dünya poeziyasının zirvəsini fəth etmişdir. Dahi şair
fars dilində yazsa da, bu onun Azərbaycan – türk əsilli olması faktını dəyişdirmir. Dünya ədəbiyyatına beş gözəl əsəri –
“Xəmsə”si ilə Şərq mədəniyyətinin zəngin xəzinəsini bəxş edən Nizami özü ilə bərabər Azərbaycan ədəbiyyatına da ölməzlik qazandırmışdır.
Əsərlərindən şairin XII əsrdə belə bizə məlum olan yeddi planet, on iki bürc, bir çox göy cisimlərinin adını, astronomik və astroloji xüsusiyyətlərini bildiyi, onlardan əsərlərində qəhrəmanlarını təqdim etmək, onları tanıtmaq üçün təsvir, bənzətmə, məcaz kimi istifadə etdiyini görürük. Belə səma cisimlərindən biri də Aydır. Nizami əsərlərində onun hilal, aypara və dolunay formalarını da təsvir etmişdir.
Nizami Gəncəvinin əsərlərinin tədqiqi şairin poemalarının onomastik vahidlərlə zəngin olduğunu və burada işlənmiş toponim, antroponim, zoonim və s. hər birinin ayrılıqda tədqiqat obyekti kimi araşdırılmasının vacibliyini göstərir.
Bunların araşdırılmasının dilimizin tarixinin, eləcə də şairin dövrünün bir sıra qaranlıq guşələrinə işıq tuta biləcəyinə
inanırıq. Tarixin qaranlıq səhifələrinin açılması üçün isə dil materiallarının nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu, zənnimizcə, izah etməyə ehtiyac yoxdur.
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Xəmsə”, Ay, hilal, aypara
*Giriş:

Azərbaycan poeziyası təkcə Nizami
Gəncəvi yaradıcılığı ilə dünya poeziyasının zirvəsini fəth etmişdir. Dahi şair fars dilində yazsa
da, bu onun Azərbaycan – türk əsilli olması
faktını dəyişdirmir. Dünya ədəbiyyatına beş gözəl əsəri – “Xəmsə”si ilə Şərq mədəniyyətinin
zəngin xəzinəsini bəxş edən Nizami özü ilə bərabər Azərbaycan ədəbiyyatına da ölməzlik qazandırmışdır.
Nizami yaradıcılığının ölməzliyini təmin
edən əsas səbəblərdən biri, bəlkə də birincisi,
dahi şairin ortaya atdığı ictimai problemlər – insan psixologiyasının əbədi problematikasını
kəşf etməsi, həmin problematikanın həlli yollarını göstərməsidir.
Şairin yaradıcılığı sonrakı əsrlərdə də Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına güclü təkan
vermiş, onun humanizm və demokratizm prinsipləri bütövlükdə Yaxın və Orta Şərq, eləcə də
bir sıra Qərb ədəbiyyatlarında humanist meyllərin yayılmasına səbəb olmuşdur. Nizami bəlkə
də dünyada yeganə şəxsiyyətdir ki, onu tanıtmaq üçün adının qarşısına nə isə yazmağa ehtiyac yoxdur. Şairin yaradıcılığı, onun söz xəzinəsi əsrlərdir ki, dünya bədii söz xəzinəsinin incisi kimi, sənət sərraflarının diqqətini cəlb edir.
*

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, qkubra@mail.ru,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutu, aparıcı elmi işçi

Bu əsərlər bütün elm sahələrinin istifadə edə biləcəyi zəngin xəzinədir. Burada elmin və həyatın hansı sahəsi olursa-olsun mənbə tapmaq
olar. Bu mənada asrtologiya və astronomiyanı
gözəl bilən dahinin əsərlərində kifayət qədər
onomastik vahidə, o cümlədən kosmonimə də
rast gəlmək mümkün olduğunu vurğulamaq yerində olar. Əsərlərindən şairin XII əsrdə belə
bizə məlum olan yeddi planet, on iki bürc, bir
çox göy cisimlərinin adını, astronomik və astroloji xüsusiyyətlərini bildiyi, onlardan əsərlərində qəhrəmanlarını təqdim etmək, onları tanıtmaq üçün təsvir, bənzətmə, məcaz kimi istifadə
etdiyini görürük. Belə səma cisimlərindən biri
də Aydır. Nizami əsərlərində onun hilal, aypara və dolunay formalarını təsvir edir.
“Xəmsə”də Ay kosmoniminin işlənmə formaları
Ümumiyyətlə, istər klassik, istərsə də, müasir ədəbiyyatda bədii vasitə kimi ən çox müraciət olunan səma cisimləri Günəş, Ay, bir də ulduz sözləri olmuşdur, çünki bu kosmonimlərin
işlənməsi üçün xüsusi məqama ehtiyac yoxdur.
Bunu ayın Yer ətrafına fırlandığı dövrdə yerdən
müşahidəsi zamanı göründüyü formalara da aid
etmək olar. Hilal sözü də bu qəbildəndir:
Hilal onda idi, altıda Bəhram
(Gəncəvi:1983, s. 94).
(  ص۲۹ ،۴۹۲۱:در دهم ماه و در ششم بهرام )گنجوی
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Hilal ərəb sözü olub “təzə çıxan ay” mənasındadır və Ayın qövs formasında olduğunu əks
etdirir. Nizami həmin sözdən bir neçə poemasında istifadə etmişdir.
Bir hilaldır təzə ay-gərili bir yaydır o,
Yetkinliyə çatanda bədirli bir Aydır o
(Gəncəvi:1983, s. 129);
آن َم ِه نَو را که تو دیدی هالل
 ص )؛۴۳۱ ،۴۹۳۱ :بَدر بُ َود نام چو گیرد کمال (گنجوی
Bədr olan zamanda gözəl hilalın
Nur saçacaq göyə sənin camalın
(Gəncəvi:1981, s. 348-349);
چو بدر انجمن گردد هاللت
 ص )؛۱۲۴ ،۴۹۳۱ :بر افروزند انجُم را جمالت (گنجوی
Ay ki, bədirlənib, bürünər nura,
Uğrayar zavala get-gedə sonra
(Gəncəvi:1983, s. 53).
مه نو تا به بدری نور گیرد
 ص۱۱۳ ،۴۹۳۱ :چو در بدری رسد نقصان پذیرد (گنجوی
)؛
Üç əsərdən seçilmiş bu nümunələrdə Nizami, insanın yeniyetməlik, gənclik və qocalıq
çağlarını, kosmonimlərdən bədii ifadə vasitə kimi istifadə etməklə, çox gözəl şəkildə təsvir etmişdir.
Ayın müəyyən dövrlərdə hilal şəklinə düşməsi haqqında “Quran”ın Yasin surəsində də
buyurulur: “Biz ayın da hərəkəti üçün mənzillər
müəyyən etdik. Nəhayət, o, qurumuş xurma
ağacının budağı kimi, yay şəklini alar. Nə Günəşin yetişib Aya çatması mümkündür, nə də
gecə gündüzün önünə keçə bilər. Onların hamısı (Günəş, Ay və ulduzlar ayrı-ayrı) bir fələkdə
(kürədə) fırlanaraq dövrlərini tamamlarlar”
(Aydın:1987, 443).
Ayın orbiti digər planetlərin peykləri kimi
düz deyil. Ay orbitində hərəkət edərkən, bəzən
Yerin önünə, bəzən də arxasına keçir. Eyni zamanda, Yer ilə birlikdə Günəşin ətrafında da
dövr etdiyinə görə, kosmosda “S” hərfi şəklində
orbit cızır. Ayın kosmosdakı orbitinin forması,
Quranda deyildiyi kimi, qurumuş əyri xurma
budağına çox bənzəyir.
Şübhəsiz, 1400 il əvvəl Ayın orbiti haqqında məlumat yox idi. Dövrümüzdəki texnologiya
və biliklə aşkar edilmiş bu faktın Quranda bu

cür bənzətmə ilə bildirilməsi də onun bir möcüzəsidir.
Qəməri təqvimi ilə ayın birinci günü hilalın
görünməsi ilə hesablanır. Hilalın görünməsi
Günəşlə Ayın Yerə nəzərən yerləşməsindən asılıdır.
Türk-müsəlman simvolikasında aypara-ulduz rəmzi həmişə müqəddəs sayılmış, sadəcə,
zaman keçdikcə məzmununu dəyişərək, islamın da simvoluna çevrilmişdir. Bu proses türk
xalqlarının X əsrdən başlayaraq, İslamı qəbul
edib, müsəlman dünyasında siyasi liderliyi öz
üzərinə götürməsindən sonra baş vermişdir. İlkin İslamda bütün müsəlmanlar tərəfindən qəbul edilmiş bir simvol olmamışdır. Lakin XI
əsrdən başlayaraq, xristian-müsəlman qarşıdurması şiddətlənir və xristianlar bu qarşıdurmada
xaç simvollarından geniş istifadə edir. İspaniyada Rekonkista və xaçlı yürüşləri zamanı xristianlar üzərində xaçın təsviri olan bayraqlardan,
qalxanlardan, dəbilqələrdən istifadə edərək savaşmışlar. Buna qarşı islam ideyasını əks etdirən bir rəmzin tətbiq edilməsinin zərurəti yaranmışdır. Bu rəmzi müsəlman dünyasında liderliyi ələ keçirən türklər gətirmişlər. Xaçlılara qarşı
mərdliklə vuruşan müsəlman türklər, öz qədim
simvolları olan aypara və ulduzdan istifadə etmiş və həmin vaxtdan o, İslamın rəmzinə çevrilmişdir. Daha sonra isə aypara və ulduz rəmzi
Osmanlı imperiyasının simvolu olmuşdur. Osmanlıların bütün fəth əməliyyatları bu simvolun
altında həyata keçirilirdi. Bundan sonra aypara
və ulduz rəmzi bütün müsəlman dünyasında istifadə edilməyə başlamışdır.
Tarixi faktlara əsaslanaraq, demək olar ki,
aypara-ulduz rəmzi qədim türklərin islamdanöncəki simvolu idi. Buna dəlil kimi, arxeoloji
qazıntılar zamanı Orta Asiyada tapılmış və VIVII əsrlərdə basılmış Göytürk imperiyasının
sikkələrini göstərmək olar. Onların üzərində həmin rəmz təsvir olunmuşdur. Bəlkə də, bu fakt
qədim türklərin şumerlərin nəsli olduğunun daha bir dəlilidir. Bu şəkillərdə diqqəti cəlb edən
cəhət, ulduzun altıguşəli olmasıdır.
Bundan sonra da, müxtəlif türk və müsəlman dövlətləri öz simvollarında aypara-ulduzdan istifadə edib və etməkdə davam edirlər. Bəzi hallarda isə ayparalar ulduzsuz da təsvir
olunmuşdur. Buna misal olaraq, Qəznəvilər (XXII əsrlər) və Qızıl Orda (XIII-XIV əsrlər) döv-

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində ay kosmonimi

ləti kimi böyük türk imperiyalarının bayraqlarını göstərmək olar (12).
Aypara forması Ayı simvolizə etmək üçün
qədim dövrlərdən istifadə olunur. Yunan mifologiyasında Selena başında aypara formalı simvol olan qadın kimi təsvir olunurdu. Bundan
başqa, yunan mifologiyasında Heketa adlanan
Ay ilahəsi də vardı ki, bu ilahə Bization şəhərinin hamisi sayılırdı.
Aypara və ulduz, Aypara və Günəşin birgə
təsvirlərinin tarixi Tunc dövrünə qədər gedib
çatır. Aypara və ulduz bir çox dövlətlərin bayrağında da öz əksini tapmışdır. Orta əsrlərdə Ay
və Günəşin üzə sahib şəkildə təsviri ilə bağlı
ənənə vardı.
Aypara ilə bağlı hətta qədimdən hərbi taktika da mövcuddur. Bu, düşməni çevrələyərək,
yox etməyi qarşıya məqsəd qoyan hərbi taktika
üsuludur. Həmin üsul, türk dövlətləri tərəfindən
ən çox istifadə edilən döyüş taktikası olmuşdur.
Bu üsuldan Osmanlı və çar Rusiyasına qarşı yürüşlərində Nadir şah Əfşar, Malazgird döyüşündə Alp Arslan, Moxaç döyüşündə isə Sultan
Süleyman Qanuni istifadə etmişlər.
Klassik ədəbiyyatda hilal mahçə kimi də işlənərək, eyni mənanı ifadə etmişdir.
Dialekt və şivələrimizin çoxunda hilal sözü
bənzətmə kimi işlənir. Məsələn: – Safuranın hilal kimi qaşları var (Bakı).
Hilalın qarşılığı tolu/ tolun (dolunay), yəni
bədrdir. İnanclara görə, dolunay, eynı zamanda,
həm də xoşbəxtliyin simvoludur. Bu söz dolfeili ilə bağlıdır.
Ay ən işıqlı və Yerə yaxın olduğu üçün səmada insanların ən böyük hesab etdikləri səma
cismidir. Zamanla dairə və qövs şəklinə düşməsi qədim insanların ona marağını artırmışdır.
Klassik və müasir ədəbiyyatlarda Ay hər
zaman təcəssüm edilmiş, yeri gəldikcə, ondan
epitet, təşbeh, metafora, simvol, bədii təzad və
s. kimi istifadə olunmuşdur. Həmin xüsusiyyətləri “Xəmsə”də də görürük:
Gecəylə vidalaşıb yatmağa tələsən Ay,
Sübhəcən süzdü bizi, batmağa tələsən Ay
(Gəncəvi:1981, s. 66).
مه که به شب دست برافشانده بود
 ص )؛۳۲ ،۴۹۳۱ :آن شب تا روز درآن مانده بود (گنجوی
Başmağını cütləsən, o, başına tac qoyar,
Pərdə yırtsan, Ay kimi pərdəyə möhtac qoyar
(Gəncəvi:1981, s. 97).
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کفش ِد ِهی باز دهندت کاله
 ص۴۹۲ ،۴۹۳۱ :پرده دَری پرده َد َرندت چو ماه (گنجوی
)؛
Bir hilaldır təzə Ay, gərili bir yaydır o,
Yetkinliyə çatanda-bədirli bir Aydır o
(Gəncəvi:1981, s. 129).
آن َم ِه نَو را که تو دیدی هالل
 ص )؛۴۳۱ ،۴۹۳۱ :بَدر بُ َود نام چو گیرد کمال (گنجوی
Ay kosmik sahədə insana ən yaxın peykdir.
Ayın yaranması haqqında müxtəlif mülahizələr
vardır. Bölünmə nəzəriyyəsinə əsasən, Ay, nə
zamansa bizim planetimizin bir hissəsi olub və
ondan ayrılmışdır. Mənbələrə görə, əslində Sakit okeanın yerində Ay olmalı imiş.
Ay, Yerin yeganə daimi təbii peyki və insanların Yerdən kənarda ayaq basdığı yeganə
kosmik cisimdir.
Qədim insanların təsəvvürlərinə görə, bütün kainatın mərkəzi Yer hesab edilir, göy isə
onun ətrafında dolanırdı. Buna görə də belə güman olunurdu ki, Yer göylərin güzərgahı, yəni
keçdiyi yoldur. Nizami Gəncəvi də “İskəndərnamə” əsərində məhz bunu ifadə edərək, yazmışdır:
Göyləri sən qurdun, ucaltdın, Allah,
Ona Yer üzünü etdin güzərgah
(Gəncəvi:1982, s. 15).
توئی کاسمان را برافراختی
 ص )؛۹ ،۴۹۹۱ :زمین را گذرگاه او ساختی (گنجوی
Ayın təqribən 4,5 milyard il bundan əvvəl
formalaşdığı ehtimal olunur. Onun formalaşması ilə bağlı bir sıra fərziyyələr olsa da, ən geniş
yayılmış fərziyyə, Yerin təqribən Mars böyüklüyündə Teya adlı planetlə toqquşması və həmin toqquşma nəticəsində boşluğa saçılan maddələrin Yerin cazibə qüvvəsi ətrafında hərəkət
edərək tədricən Ayı formalaşdırmasıdır. Ay
Yerlə sinxronizə olunmuş şəkildə hərəkət edir.
Bu səbəbdən də Yerdən baxan müşahidəçi,
Ayın həmişə eyni tərəfini görür. Ay Günəşdən sonra Yerdən görünən ən parlaq ikinci kosmik cisimdir. Ay, qədim dövrlərdən bəri mədəniyyətlərə önəmli şəkildə təsir göstərmiş, müxtəlif xalqların təqvim, incəsənət və mifologiyalarında mühüm yer tutmuşdur.
Ay sözünün mənşəyi qədim türk dilinə dayanır. Hal-hazırda da türk dillərində bu peykin adını
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bildirmək üçün Ay sözü işlədilir. Bu sözə Orxun
abidələrində də rast gəlirik.
Avropa dillərinin bir qismində bədii ədəbiyyatda və elmi fantastika janrında Ayı ifadə
etmək üçün latın mənşəli Luna sözündən istifadə olunur.
Ayı ifadə etmək üçün işlədilən termin-sözlərdən biri də Selenadır. Selena sözünün işlənmə yerlərinə misal olaraq, Selenoqrafiya (Ay
xəritəçiliyi) və Selenafobiya (Aydan qorxu)
sözlərini göstərmək olar. Selena sözü özü isə
qədim yunan dilində “ay” mənasında işlənmiş,
yunan xalqının mifologiyasında Ay ilahəsi hesab olunmuşdur. Ay inancı, demək olar ki, bütün din və mifologiyalarda mövcud olmuşdur.
Bir çox qədim mədəniyyətlərin inancında
Ay tanrı və ya fövqəlqüvvə kimi əks olunmuşdur. Ay inancı türk mifologiyasında da öz əksini
tapmışdır. Altay türkləri Ay Ata və yaxud da Ay
Dədə olaraq adlandırılan tanrının olduğuna inanırlar. Onların inancına görə, Ay Ata göyün altıncı qatında oturur. Bundan başqa, Oğuz xanınoğullarından birinin adı da Ay xan olmuşdur.
Qeyd etdiyimiz kimi, Ay öz əksini dini
inanclarda da tapır. Məsələn, müsəlmanların
inancında Məhəmməd Peyğəmbərin Ayı ikiyə
bölməsi haqqında möcüzə ilə bağlı hədislər vardır. Güya, qüreyşilərin rəislərindən Əbu Süfyan
və Əbu Cəhl bir dəfə Məkkədə Məhəmməddən,
doğrudan da, peyğəmbər olduğunu isbat etmək
üçün Ayı barmağı ilə ikiyə bölməyi tələb etmişlər. Məhəmməd də barmağı ilə aya işarə etmiş
və Ay iki parça olmuşdur. Sonra yenə barmağını Aya doğru uzadaraq parçaları yenidən birləşdirmişdir. “İskəndərnamə”də bu rəvayət dahi
şairin qələmində bu şəkildə öz əksini tapır:
Odur öz ağlına eləyən təkyə,
Ayı barmağıyla bölən ikiyə
(Gəncəvi:1982, s. 23).
ستون خرد مسند پشت او
 ص۴۱ ،۴۹۹۱ :مه انگشت کش گشته ز انگشت او (گنجوی
)؛
Ayın tutulması ilə bağlı rəvayətlər isə
“Yeddi gözəl” poemasında aşağıdakı misralarda təsvir olunur:
Arasında o tac qara şirlərin,
Bir aydır ağzında iki əjdərin
(Gəncəvi:1983, s. 92).
تاج زر در میان شیر سیاه
 ص )؛۲۴ ،۴۹۲۱ :چون به کام دو اژدها یک ماه (گنجوی

Üzüqara deyildi Yer üzündə Ay hələ,
Təşt döyüb etməmişdin sən onu rüsvay hələ
(Gəncəvi:1981, s. 101).
َمه که ِسیَه روی شدی در زمین
 ص۴۹۱ ،۴۹۳۱ :ت تو رُسواش نکردی چنین (گنجوی
ِ طش
)؛
Nizami bu misraları ilə Ay tutulanda, guya,
əjdahanın onu udması və bununla bağlı keçirilən ayinə işarət edir. Qeyd etmək lazımdır ki,
Abşeron kəndlərinin əksəriyyətində bu gün də
Ay tutulması zamanı həmin ayin icra olunur.
Belə ki, Abşeronda insanlar Ayın tutulmasını
cinlərin onu həbs etməsi inancı kimi qəbul edirlər. Bu zaman onlar, yaşından asılı olmayaraq,
əllərinə mis və ya dəmir əşyalar alaraq, onu
döyməklə guya cinləri qorxudurlar.
Ayın görünməsi isə Nizaminin əsərlərində
müxtəlif məcazlarla ifadə olunur. Tədqiqatçıalim Zəhra Allahverdiyeva yazır: “Nizami,
“Xosrov və Şirin” əsərində Şirinin gözəlliyini
tez-tez Ay epiteti ilə tərənnüm edir. Həmçinin,
burada Ayın görünməsi ilə bağlı türklərin qədim inanclarını izləmək mümkündür:
Şah təzə könül istəyən cilvə gördü,
Deyərsən ki, cin vurmuş təzə Ay gördü.
Divanə kimi təzə Aydan qəmləndi.
Sərxoş və dalğın yuxuya getdi.
ملک چون جلوهٌ دلخواه نو دید
تو گفتی دیو دیده ماه نو دید
چون دیوانه ز ماه نو بر آشفت
(Allahverdiyeva: 2017, s. 165 در آن مستی و آن آشفتگی خفت166).
Ay ərəb dilində qəmər adlanır. Ərəblərdə
qəməri tarixi də bununla hesablanır.
“Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti”ndə
qəməri “sarımtıl” mənasında Füzuli, İmişli bölgəsi şivələrində ata aid rəng kimi işlənilir: – O
qəməri madyan yaxşı qaçır (Füzuli)
(ADDL:2007, s. 292).
Yer-Ay ikili planet sistemi Günəş sisteminin tarazlığının qorunmasında mühüm amildir.
Günəş sisteminin kompüter simulyasiyasını quran elm adamları, sistemdə milyardlarla il davam edən müvazinət və sabitliyin ancaq bu planetlərin ideal kütlə və mövqeləri sayəsində
mümkün olduğunu, bu müvazinətdə ən kiçik
dəyişikliyin belə Günəş sisteminin, eləcə də,
bəşəriyyətin məhv olmasına səbəb olacağını
bildiriblər.

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində ay kosmonimi

Ayla bağlı ifadələrə ən çox Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” əsərində rast gəlirik. Burada şair,
Ay kosmonimindən müxtəlif bədii ifadə vasitəsi, bədii üslub kimi istifadə etmişdir:
Şah yanına bir çuğul səhər tezdən qaçardı,
Ay, Gün açmayan sirri o, əlüstü açardı
(Gəncəvi:1981, s.126).
رفت یکی پیش ملک در زراه
 ص۴۳۴ ،۴۹۳۱ :راز گشــــاینده تر از صــــبحگاه (گنجوی
)؛
Bu misrada Nizami Ay və Gün sözlərindən
çox gözəl bədii üslub vasitəsi kimi istifadə edərək, Ay və Günəş işıqlı olduğu üçün nə gecə, nə
də gündüz görülən işlərin gizli qalmayacağına
işarə edir. Ümumiyyətlə isə, şair oxucuya həyatda heç bir şeyin gizli qalmadığı fikrini çatdırmağa, təlqin etməyə və aşılamağa çalışır.
Çünki “Gizli işlərin hamısı gecənin qaranlığında gəlir, Ay çıxanda, sübh açılanda isə hər şey
görünür, gizlində görülən işlər aşkara çıxır”
(36, 188). Burada Nizami xalq arasında işlənən
“Ay (Gün) çıxar, aləm işıqlanar” deyimini özünə məxsus şair qələmi ilə ifadə etmişdir.
Şairin Günəş sözünü gün kimi işlətməsi də
maraqlıdır. Çünki Günəşin gün formasında işlənməsi bu gün də dilimizdə mövcuddur və geniş yayılmışdır.
A.İmanova “Alban və iberlərdə teonim kimi işlənmiş kosmonimlər” adlı məqaləsində
qeyd edir ki, türk xalqlarının inancında Günəşdən sonra Ay əsas yerlərdən birini tutur, ancaq
Albaniya və İberiyada bunun əksini görürük.
Albaniya və İberiyanın bir çox tayfaları Aya sitayiş edir. Latın tayfalarının əksəriyyətində Aya
sitayiş edən etnoslar onu ayas, ayet, ay adlandır. Şəkilçilərdən asılı olmayaraq, bu tayfaların
adlarının kökündə ay kosmonimi durur. Aya sitayişin izləri dünya xalqlarında, o cümlədən,
Azərbaycanın mifik təsəvvürlərində də indiyədək qalmaqdadır. Məsələn, Şəki şəhərinin qocaları gecələr doğan aya baxıb salavat çəkirlər və
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ona dua edirlər. Salyan, Biləsuvar, Cəlilabad
bölgələrində isə təzə çıxan aya, yəni hilala salavat çevirmək adəti vardır. Başqa bir inanca görə, ziyili olan adam, gecə süpürgə ilə ziyilə toxunaraq üç dəfə “Ayım səni xoş gördüm, ziyilin yerin boş gördüm” deməklə, ziyilin düşəcəyinə inanırlar. Qədim Ön Asiya panteonunda on
iki ay kultu var. Bunlar ay, mina, sebaçi, qəmər,
sin və başqalarıdır (İmanova:2018, s.1045-1047).
Qeyd edək ki, Ayı, xüsusilə də, təzə Ayı
görəndə salavat çevirmək, təkcə Şəkidə deyil,
Azərbaycanın bir çox bölgələrində vardır. Bundan əlavə, bədirlənmiş Ayla bağlı suya baxmaq,
üzüklə Aya baxmaq kimi bir sıra inanclar da
vardır ki, bunlar vaxtilə Azərbaycanda çox yayılmışdı. İndi də Novruz bayramı ərəfəsində
üzüklə Aya baxıb fal açmaq adəti bölgələrimizin bir çoxunda qalmaqdadır.
Qədim insanlar Aya sitayiş etməklə bərabər, həm də ondan qorxmuşlar. Məsələn, Abşeronun bir çox yerlərində böyüklər uşaqların
Aya çox baxmasını qadağan etmək üçün “Aya
baxma, səni aparar” və ya “çəkər” deyirlər. Bu
da göy cisimlərinə sitayişin, inancın daha çox
qorxudan yarandığını göstərir. Təbiətin “gizli
sirləri”ni aça bilməyən insanın inancının da
əsasında, çox güman ki, elə bu qorxu hissi dururdu.
Nəticə
Nizami əsərlərinin tədqiqi şairin poemalarının onomastik vahidlərlə zəngin olduğunu və
burada işlənmiş toponim, antroponim, zoonim
və s. hər birinin ayrılıqda tədqiqat obyekti kimi
araşdırılmasının vacibliyini göstərir. Bunların
araşdırılmasının dilimizin tarixinin, eləcə də
şairin dövrünün bir sıra qaranlıq guşələrinə işıq
tuta biləcəyinə inanırıq. Tarixin qaranlıq səhifələrinin açılması üçün isə dil materiallarının nə
dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu, zənnimizcə,
izah etməyə ehtiyac yoxdur.
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Kubra GULIYEVA
THE COSMONIM OF MOON IN “KHAMSA” BY NIZAMI GANJAVI
SUMMARY
Azerbaijani poetry has reached the peak of world poetry just with the works by Nizami Ganjavi. Although the
great poet wrote in Persian, this does not change the fact that he is of Azerbaijani-Turkic origin. Nizami, who presented
five beautiful works to the world literature, which is “Khamsa”, a rich treasure of the Oriental culture, gifted
immortality to the Azerbaijani literature.
In his works, even in the twelfth century, the poet presented the names and astronomical and astrological features
of the seven planets, twelve constellations of the zodiac, and many known celestial bodies, and used them in his works
as descriptions, parables, and metaphors to introduce and describe his heroes. One of these celestial bodies is the Moon.
Nizami also described its hemispherical, crescent and full moon forms in his works.
The study of Nizami Ganjavi’s works reveals that his poems are rich in onomastic units and that the toponyms,
anthroponyms, zoonyms, etc. described in them indicate the importance of examining each of those notions as a
separate research object. Their study can shed light on the history of our language (the Azerbaijani language), as well as
a number of dark corners of those periods when the poet lived. Obviously, there is no need to explain the importance of
language materials in revealing the dark pages of history.
Keywords: Nizami Ganjavi, “Khamsa”, Moon, cresent, full moon
Кюбра КУЛИЕВА
КОСМОНИМ ЛУНА В «ХЕМСЕ» НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
РЕЗЮМЕ
Азербайджанская поэзия одним лишь творчеством Низами Гянджеви покорила вершину мировой поэзии.
Несмотря на то, что гениальный поэт творил на фарси (персидском языке), это не меняет его азербайджанского
- тюркского происхождения. Подаривший мировой литературе 5 прекрасных произведений в сборнике «Хемсе», поэт увековечил не только свое имя, но и внёс весомый вклад в бессмертие азербайджанской литературы.
Из произведений Низами Гянджеви мы видим, что поэту уже в XII веке были известны 7 планет, 12 знаков
Зодиака, множество небесных объектов, их астрономические и астрологические характеристики; эти знания он
применял в своем творчестве, с их помощью он представлял нам героев своих произведений, используя при
этом методы сравнения, уподобления, метафоры. Одним из таких небесных тел была Луна, и Низами в своих
произведениях изображал ее в разных фазах – в фазах полнолуния, полумесяца, лунного серпа.
Исследования произведений Низами Гянджеви показывают, что его поэмы изобилуют ономастическими
понятиями (единицами), и использованные в этих произведениях топонимы, антропонимы, зоонимы и др., каждые в отдельности требуют особого изучения. Мы убеждены, что такие исследования способны пролить свет
на ряд малоизученных сторон эпохи времён жизни и деятельности поэта. А напоминать о значимости языковых
материалов в деле раскрытия тайн темных страниц истории, я думаю, излишне.
Ключевые слова: Низами Гянджеви, «Хемсе», Луна, полумесяц, лунный серп
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FİZULİ MUSTAFAYEV*
“NİZAMİ” BƏDİİ FİLMİNİN DİLİNDƏ XALQ SÖZLƏRİ VƏ XALQ İFADƏLƏRİ
XÜLASƏ
Məqalə “Nizami” bədii filminin dilində xalq sözləri və xalq ifadələrinə həsr olunub. Qeyd olunur ki, Nizami hələ
neçə əsr bundan əvvəl azadlığı, bərabərliyi, azad əməyi təbliğ edib bəşəriyyətin səadət və xoşbəxtliyini arzu edən bir
sənətkar olmuşdur. O, xalqların səadətini, istiqlaliyyətini, onların hər cür zülmə və istismardan azad olmasını istəyib.
Filmdə Nizami əməkçi insanın hüququ uğrunda mübarizə aparır. O, xalqını bütün dünyada şöhrətləndirib və bütün
xalqların bərabərhüquqlu mədəni həyatını arzulamışdır. Bu iddialar məqalədə əsas yer tutur.
Məqalənin başqa bir yerində qeyd edilir ki, Nizami əsərlərini fars dilində yazmağına baxmayaraq həmişə bir
azərbaycanlı kimi düşünmüş, öz obrazlı ifadələrini həmişə xalqdan, canlı xalq dilindən almışdır.
Nizamidə yalnız Azərbaycan xalqına məxsus ifadə xüsusiyyətləri vardır ki, bu xüsusiyyətlər sonrakı şərhçilərin
çoxu üçün aydın olmamışdır. Çünki bu xüsusiyyətləri düzgün anlamaq üçün Azərbaycan xalq dilinin incəliklərini
bilmək qabarıq şəkildə təqdim edilir. Məqalədə qeyd edilir ki, Nizami şeirlərində bir çox Azərbaycan kəlmələri işlədir.
Bu kəlmələrin bir hissəsi bu gün canlı dildən çıxmış, yalnız xalq poeziyasında saxlanmışdır.
Məqalədə kifayət qədər ədəbi mənbələrdən, məxəzlərdən, atalar sözlərindən, zərbül-məsələlərdən, xalq sözləri və
xalq ifadələrindən istifadə edilmişdir. Bədii və sənədli filmlərdən seçilmiş misallar maraq doğurur.
Açar sözlər: xalq sözləri, zərbül məsələlər, xalq ifadələri, üslub, şeir, canlı dil, obrazlı ifadə, xalq poeziyası, film

Giriş.* Nizami əsərlərini fars dilində yazmasına baxmayaraq, həmişə bir azərbaycanlı
kimi düşünmüş, öz obrazlı ifadələrini həmişə
xalqdan, canlı xalq dilindən almışdır. Təsadüfi
deyildir ki, farslar Nizami və Xaqani şeirlərindən danışanda “Buyi-türk miayəd” (Türk qoxusu gəlir) deyirlər. Bu həqiqətən belədir. Xalq
ifadələri Nizami yaradıcılığının əsas ruhunu,
qanını təşkil etmişdir. Azərbaycanın zəngin təbiəti, mədəni nailiyyətləri və rəngarəng məişəti
bu əsərlərdə əks olunduğu kimi, dili də bacarıqla işlənilmişdir. Sonrakı insanların kəlmələri
təhrif edib Azərbaycan sözlərinin çoxunu farslaşdırmağa çalışmaqlarına baxmayaraq, biz, Nizaminin dilində bir çox Azərbaycan kəlmələri
olduğunu görürük.
Dahi sənətkarın həyat və yaradıcılığına həsr
olunmuş müxtəlif radio və televiziya verilişləri
vaxtaşırı olaraq tamaşaçılara təqdim edilmişdir.
Film kimi ilk dəfə Əhmədağa Qurbanovun ssenarisi əsasında “Nizami” adlı qısametrajlı sənədli film çəkilmişdir. 15 dəqiqəlik filmə ilk
dəfə 1959-cu ildə baxış keçirilmişdir.
Böyük şairin adına-sanına layiq geniş metrajlı film isə 1982-ci ildə ərsəyə gəlmişdir. Ssenari müəllifi İsa Hüseynov, quruluşçu rejissor
*

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Tətbiqi
dilçilik şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, f.ü.f.d., dosent;
mustafayev.fizuli8@gmail.com

isə Eldar Quliyev olmuşdur. Baş rollarda Müslüm Maqomayev (Nizami), Həmidə Ömərova
(Pəri, Afaq), Həsənağa Turabov (Müzəffəri),
Ələddin Abbasov (Xaqani) və Hacımurad Yegizarov (Qızıl Arslan) çəkilmişlər.
Nizami öz şeirlərində bir çox Azərbaycan
kəlmələri işlətmişdir ki, bu kəlmələrin bir hissəsi bu gün canlı dildən çıxmış, yalnız xalq poeziyasında saxlanılmışdır. Nizami dilində olan
Azərbaycan kəlmələrinin mühüm hissəsini biz
“Dədə Qorqud” dastanlarında görürük ki, bu da
çox təbii bir hadisədir. Nizami poemalarında
“Dədə Qorqud” dastanları ilə əlaqədar bir çox
motivlərin olması şairin bu dastanları sevə-sevə
dinlədiyini göstərir.
Nizami yazır:
Ba novki-tiri hər xatun süvari,
Füru dada zi əhu mərzari.
Hər atlı qadının oxunun ucu,
Çəməni ahu ilə doldurmuşdu.
Burada xanım mənasında işlədilən xatun
kəlməsi yalnız Azərbaycana məxsus olan bir
sözdür. Biz bu kəlməyə “Dədə Qorqud” dastanlarında çox rast gəlirik: Burla xatun, Selcan xatun və s.
Yenə Nizami yazır:
Nəvasaz xinagərani-şəgərf
Be qanuni-ozan bəravurdə hərf.
Çalğıçılar heyranedici nəğmələri
Azansayağı oxuyurlar.
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Nizaminin işlətdiyi ozan kəlməsi müasir
dilimizdə aşıq sözü ilə əvəz olunmuşdur. Bu
kəlməyə Azərbaycan ədəbiyyatında yenə “Dədə
Qorqud” dastanlarında rast gəlirik. Bu kəlmə
aşıq mənasında olaraq müasir folklorumuzda və
bəzi dialektlərdə işlənir.
Filmdə tamaşa edirik: “Böyrək oğuza gəldi.
Baxdı gördü bir ozan gedir.
Aydır:
- Mərə, ozan, nə yerə gedirsən?
Ozan aydır:
- Bəy igid, düyünə gedirəm [6, 58].
Xalq mahnılarında isə deyilir:
Qızım, qızım qız ana,
Qızımı verrəm ozana;
Ozan axça qazana,
Qızım geyə-bəzənə.
Filmin başqa bir yerində:
Befərmud oah ta dilirani rum,
Nümayənd çaliş dor ən mərzu bum.
Şah əmr verdi ki, Rum igidləri
O ölkədə müharibəyə girişsinlər.
Buradakı çaliş kəlməsi azərbaycancadır və
hərbi termindir. Çalmaq-vurmaq, qılınc ilə hücum etmək deməkdir.
Bu sözə “Dədə-Qorqud” dastanlarında çox
rast gəlirik. Hər dastanın sonunda Dədə-Qorqud
alqış zamanı belə deyir: “...çaparkən ağ-boz atın
büdrəməsin, çalışanda qara polad üz qılıcın kütəlməsin, Allah verən umudun üzülməsin” [2, 84].
Nizami yazır:
Xani-xanan rəvanə keşt zi Çin,
Ta şovəd xanəgiri-şahi-zəmin.
Xanlar xanı çindən yola düşdü ki,
Yer üzü şahının evini tutsun.
Buradakı xani-xanan kəlməsi xanlar xanı
ifadəsinin tərcüməsidir, biz bu ifadəyə də “Dədə Qorqud” dastanlarında rast gəlirik.
Filmdə Azərbaycan kəlməsi olan “xan” kəlməsi çox işlədilir. O eyni zamanda bu kəlməni
farsca mənasında da işlədir. Fars dilində xan –
ev deməkdir, Azərbaycan dilində isə xan – başçı, feodal mənasındadır.
Xüsusən xani-xanan ifadəsi çox maraqlıdır.
Belə bir tərkib fars dilinə yabançıdır. Farslar
eyni mənanı şahənşah şəklində ifadə edirlər.
Kinoaktyorun dilindən eşidirik:
Həzarü cəhəl səncəri-pəhləvi,
Rəvan dar peyi röyəti xosravi.
Dilin qırx pəhləvi bayrağı,
Şahin bayrağı arxasınca gedirdi.

Burada işlənilən sancaq kəlməsi azərbaycanca bayraq deməkdir. Biz bu kəlməyə hələ
“Dədə Qorqud” dastanlarında rast gəlirik:
“Bayandır xan iyirmi dörd bahadır sancaq
bəyini Yeknəyə yoldaşlığa belə qoşdu” [6, 43].
Nizami başqa bir yerdə yazır:
Zi mövci-xun ki, ber mizəd be Əyyuq
Pür əz xun gəştə təsakhayi-muncuq.
Ulduza qədər qalxan qan dalğasından,
Muncuq taşları dolmuşdu.
Burada verilən muncuq kəlməsi Azərbaycan
dilindədir ki, fars dilində müqabili möhrədir.
Dər an puyə təcil misaxtənd,
Rəhi biqləvüz həmi taftənd.
(O yolu təcili və qlavuzsuz gedirdilər).
Buradakı qlavuz kəlməsi azərbaycancadır.
Farslar pişrov deyirlər. Biz bu kəlməyə də ilk
dəfə “Dədə Qorqud” dastanlarında rast gəlirik:
Uca dağları duman tutsa,
Qeyri ərən qlağozsuz yol yanılsa,
Qara pusarıq, dəlu qopsa,
Qlağozsuz yol başaran Qazan ər idim
[6, 76].
Filmin maraqlı bir yerində deyilir:
Külingi-mizənəd çün şiri-cəngi,
Külüngi nə ki, u başəd küləngi.
Döyüşkən şir kimi külüng vururdu,
Külüng deyil, o küpənd olsun.
Burada işlənilən külüng kəlməsi Azərbaycan sözüdür. Fars dilində tişə işlənilir. Biz bu
kəlməni də “Dədə Qorqud” dastanlarında görürük:
Qarşı yatan qara dağda
Bir oğul uçurdunsa, degil mənə,
Külüng ilə yıxdırayın [6, 76].
Nizami çox yerdə Azərbaycan dilində müşarikət bildirən taş şəkilçisini işlədir. Bu sözə
filmin ssenarisində də rast gəlirik.
Nəfəs ku xacətaşi zindəganist,
Zima pərvərdəyi, badi-xəzanist.
Nəfəs ki, dirilikdə birgə qulluq edəndir,
Birgə təzan yelini bəsləməkdədir.
Burada olan xacətaş kəlməsindəki taş: qardaş, yoldaş, əməkdaş, sirdaş kəlmələrində daş
şəklini almış sözdüzəldən şəkilçidir.
Nizami bir beytində yazır:
Basi rand bər şureyi-sənglax
Gəhi mənziləş təngü-gahi-fərax.
Düzlükdə və daşlıqda atını qovdu,
Mənzili gah dar, gah geniş olurdu.
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Sənglax kəlməsi son dərəcə maraqlıdır. Burada fars sözü Azərbaycan dilinə məxsus şəkilçi
ilə birləşir. Mənası daşlıq deməkdir. Məlumdur
ki, azərbaycancada -laq; -lıq; lük; -lik; -luq şəkilçiləri məkan göstərirlər: yaylaq, qışlaq, daşlıq və s.
Nizami bu şəkilçini başqa yerdə div kəlməsinin sonuna gətirib “divlər olan yer” mənasında işlədir:
An biyaban ki, gərdi-in tərəfəst,
Divlaxi, məhulu, biələfəst.
Nizami -çi şəkilçisi də işlədir; o, bir yerdə
belə yazır:
Birun öz miyançivu əz tərcümə
Bedanist yek-yek zəbani-həmə.
(Miyançı və tərcüməçi hamının dilini bildi).
Birinci misrada işlədilən miyançı kəlməsi
bu gün də öz şəklini saxlamışdır; biz bu sözə
başqa yerlərdə də rast gəlirik:
Filmdə gərdək kəlməsi də işlədilir:
Dərin gərdək nişəstə xosrovi-Çin,
Bə an digər fitadə şeri-Şirin.
Bu gərdəkdə Çin şahı oturmuş,
O birində isə Şirinə həvəs gəlmişdi.
Bu kəlməni də biz “Dədə Qorqud” dastanlarında görürük, əsir düşmüş Uruz anasına belə
sifariş göndərir:
Yad qızı halalıma dastur varsin,
Mənə tutan gərdəyə ayruq girsin,
Anam mənim üçün göy geyib qara sarınsın,
Qalın oğuz elində yasım tutsun [6, 80].
Maraqlı bir məqam:
Tikan güldən, şəkər neydən uzaqlaşdı,
Himmət evində qəlb pulla, necə öyünüm,
Fillər ayağı altında türkmən alacuq necə
görünər?
Burada işlənən alacuq kəlməsi daha maraqlıdır. Şairin alaçıq kəlməsini alaçuqi-türkmani
deməsi də diqqətəlayiqdir.
Bu söz “Dədə Qorqud” dastanlarında da
işlənir və o zaman köçəri türkmən qəbilələrinin
Azərbaycanda varlığını göstərir.
Filmin bir yerində yaylaq kəlməsi də işlədilir. Dağlıq hissədə yaşayanlar yaylaqiyan
adlandırılır.
Birun şol zi yaylaqiyan sərkaşi,
Süvari şitabəndə çün atəşi.
Dağlardan bir sərkaş atlı,
Çıxıb od kimi tələsirdi.
Filmin başqa bir yeri maraq doğurur:
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Dar kəmani-sapid tuz nəhad,
Bər siyah ajdaha kamin bəqaşad.
Ağ kamana ağac qabığı sərildi,
Qara əjdahanı nişan aldı.
Birinci misra “Dədə Qorqud”dakı “ağ tozlu
yay” ifadəsini xatırladır:
“Oğlan-oğlan ay oğlan,
Altında al ayğırı arıq oğlan,
Qara polad üz qılıcı gədək oğlan,
Əlindəki sügüsü sınıq oğlan,
Ağ tozlu yayı gədə oğlan [6, 130].
Filmdə aktyorun tələffüzündə göz dəymək
və gözə gəlmək ifadələri də işlədilir:
Dər çeşmrəsidəki ki, hastəm,
Gözə gəldiyim üçündür ki,
Şod çün to rasideyi zi dastəm,
Şod çeşmzadə bahari-bağəm,
Zad bad tapancə bar çirağəm.
Nəyim vardısa əlimdən getdi.
Bahar bağıma göz dəydi,
Yel mənim çırağıma şillə vurdu.
Bu beytlərdə verilmiş çeşmrəsidə, çeşmzadə ifadələri gözə gəlmək və göz dəymək ifadələrinin eynən tərcüməsidir. Bu məna farslarda da
vardır. Lakin farslar bunu çeşm-zəxm və zəxmiçeşm şəklində işlədirlər.
Nizami bir yerdə yazır:
Dam nəyi danəfəşani məkan,
Ba çü məni morğzəbani məkan.
Tor deyilsən, danə səpmə,
Mənimlə quşdili danışma.
İkinci misrada işlənmiş quşdili ifadəsi fars
şərhçilərinə anlaşılmaz qaldığından, onlar bu
ifadəni mənanı nəzərə alaraq boş danışmaq, boş
sözdür deyə izah etmişlər.
“Mənimlə quş dili danışma”, “qarğa dili
danışma” deyən hər bir azərbaycanlı, müxatibinə “məsələdən danış, məni ora-bura çəkmə” demək istəyir.
Nizamidə minlərcə xalq ifadələri tapmaq
mümkündür. Onun xalq məişətindən alaraq ilk
dəfə bədii ədəbiyyata gətirdiyi məcazlar xarakterik xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. İndi isə şairin
xalq deyimləri və zərbül-məsəllərindən necə istifadə etdiyini, xalq aforizmlərini bədii ədəbiyyatda necə canlandırdığını nəzərdən keçirək.
Xalq, öz əli ilə özünə pislik etməyi “Öz əli
ilə öz ayağına balta çalır” deyə də ifadə edir.
Bu misaldan istifadə edən Nizami belə yazır:
Dili-mən dar həqqi-mən rəyi-bəd zəd,
Be dəsti-xod, təbər bar, payi-xod zad.
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Ürəyim mənim haqqımda pis fikirdədir,
Öz əlilə öz ayağına balta çaldı.
Xalq məsəllərində zülmkarlar həmişə qurd
obrazında verilir. Xalq həmişə “Qurddan çoban
olmaz” deyə öz istismarçılarına qarşı münasibətini ifadə etmişdir. O, eyni zamanda “qurdla
quzu bir yerdə otlayır” deyir. Nizami də öz ideal qəhrəmanı Şirinin şahlıq günlərini təsvir etdiyi zaman bu misaldan istifadə edir.
Aktyor filmdə ümid olmayan yerdən yaxşılıq görməyi “Doşab almışam bal çıxıb” deyə
ifadə edir. Şirinin dililə bu məsəldən istifadə
edilərək aşağıdakı kimi deyilir:
Yeki dür castu dərya dar kəmin yaft,
Yeki sirkə tələb kərd, əngəbin yaft.
Biri dürr axtardı, dərya tapdı,
Biri sirkə axtardı, bal tapdı.
Xalq, hər kəs öz məsləhətini bilir, - demək
istədikdə “Hər kəsin tüstüsü öz bacasından düz
çıxır” – məsəlini işlədir.
“Gəl əyri oturaq, düz danışaq” deyimini
Nizami sevimli qəhrəmanının dili ilə bir neçə
yerdə işlədir. Şapur Xosrovun əmri ilə Şirini
Məryəmdən xəlvət saraya dəvət edərkən, Şirin
əsəbiləşərək deyir:
Biya ta kəc nişinim, rast guyim,
Çe xariha kəzu naməd bəruyim.
Gəl əyri oturaq, düz danışaq,
Ondan mənə nə zəhmətlər gəldi.
Xalq yaxşılıq gözlədiyi yerdə pisliyə rast
gəlirsə:
“İsinmədim istisinə, kor oldum tüstüsünə”
– deyə şikayət edir.
Nizami də Şirinin şikayətlərini qələmə alarkən bu məsəldən istifadə edir:
Həgəştəm zatəşət kərm ey diləfruz,
Bedudət gur migərdəm şöbü ruz.
Sənin odundan isinmədim:
Tüstüsündən isə gecə-gündüz kor oldum.
Xalq, tamahkar insanları, bədxasiyyətləri
həmişə itə oxşadır. Belə adamların, üzdən dəyişən kimi görünsələr də, daxilən dəyişmədiklərini “İt itliyindən əl çəkər, sümsüklüyündən əl
çəkməz” məsəli sərrast ifadə edir. Bu məsəldən
istifadə edən Nizami də eyni fikri şeirə belə gətirir:
Gər səgi xod bəvəd mürəqqəpuş,
Səgdilara koca konad fərmuş.
Əgər it sufi paltarı geysə,
İt ürəkliliyindən necə əl çəkər.

Xalq alim, bilikli və qoçaq adamların övladının bacarıqsız, cahil, işə yaramaz olduğunu
görəndə “Oddan kül törər” zərbül-məsəlini yaratmışdır. Bu məsəldən istifadə edən Nizami
Xosrovla oğlu Şiryənin münasibətindən danışarkən deyir:
Əzin naxoş nəyayəd xisləti-xoş,
Ki xakistər bəvəd fərzəndi-atəş
Bu xoşagəlməzdən xoşxasiyyət əmələ gəlməz.
Odun balası kül olar.
Xalq gizli iş görənləri “Saman altından su
buraxır” – deyə ifşa edir. Nizami isə təbiəti
təsvir edərkən, bu ifadədən belə istifadə edir:
Məcərrə bər fələk çün gah bər pah,
Fələk dar zir-u çün ab dar gah.
Hacılar yolu fələkdə yoldakı saman kimidir.
Fələk onun altında saman altındakı su kimidir.
Xalq hər kəsi öz tayı, bərabəri ilə ələ gətirmək mümkün olduğunu bildirmək istərkən
“Quşu quş ilə tutarlar” deyir. Bu məsəldən
istifadə edən Nizami aşağıdakı misraları yazır:
Mey an behtar ke ba qol cam girəd,
Ki hər morği be coft aram girəb.
Şərab yaxşı olar ki, camda kül ilə olsun.
Hər quş öz cüftü ilə aram tutar.
Xalq həmişə zidd qüvvələri “od ilə pambıq” və ya “od ilə su” ifadələrilə [3, 163] göstərir. Bundan istifadə edən Nizami isə, rənglərin
oxşamasını nəzərə alaraq deyir:
Sədəf bər şaxi-mərcan məhd bəstə,
Bayakca abü atəş əhd bəstə.
Sədəf mərcan şaxında yer tutdu,
Su ilə od bir yerdə əhd bağladı.
Filmdə xalq ifadələrindən geniş istifadə
edilir və belə səslənir:
Mən öz xuni-cigər baridəni-xiş,
Nəpərdazəm becər xaridəni-xiş.
Məriş ciyər gamur yağdırmaqdan,
Başımı qaşımağa macalım yoxdur;
Şübhəsiz ki, bu “başımı qaşımağa macalım
yoxdur” ifadəsinin tərcüməsidir.
Müəllif qəhrəmanının qəzəblənməsini söylərkən:
Çü Şirin in coxanhara Nüyuşid,
Çü sirkə tond şo, çün mey becuşid.
Elə ki, Şirin bu sözləri eşitdi,
Sirkə kimi tünd olub, mey kimi coşdu.
- deyir ki, burada “sirkə kimi tünd olur” ifadəsi
xalqdan gəlir. Xalq həmişə qəzəbi sirkə tündlüyü ilə ifadə edir. Hətta qəzəbin insana ziyanı ol-
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masını bildirmək istərkən: “Sirkə nə qədər tünd
olsa, öz qabını çatladar [3, 294] – deyir.
Xalq “Qara rəng çirk götürməz” – deyir.
Filmdə isə bu məsəl belə ifadə edilir.
Besiyahi bəsər cahan binad,
Çirkini bər siyah nənşinad.
Göz qarası dünyanı görər,
Garaya çirk gohmaz.
Nizaminin xalqdan aldığı ifadələri, məsəl
və atalar sözlərini saymaqla qurtarmaq olmaz.
Bunların hamısını oxucunun nəzərinə çatdırmaq üçün cildlərlə əsər yazmaq lazım gəlir. Lakin bizim gətirdiyimiz misallar demək istədiyimiz fikri sübut etmək üçün kifayət edər.
Bu misallar aydın surətdə göstərir ki, dahi
sənətkar Nizami Azərbaycan xalq ədəbiyyatını
çox dərindən bilib yeri gəldikcə bu bitməz-tükənməz xəzinədən məharətlə istifadə etmişdir.
Doğrudur, Nizami poeziyasında canlandırılan bu ifadələrin bir hissəsi fars şairləri tərəfindən də işlənilmişdir; lakin bu heç də həmin idiomlardan sırf Azərbaycan xalqına məxsus olanlarını, fars xalqı içərisində olduğunu sübut etmir.
Bu böyük sənətkar Nizami yaradıcılığının
fars ədəbiyyatı üzərindəki təsiri ilə izah edilə
bilər. Biz Nizamidən əvvəl yaşamış fars şairlərində bu zərbül-məsəllərə qətiyyən rast gəlmirik. Sədilər, Camilər, Hafizlər, Hatifilər və başqa yüzlərcə şairlər Nizaminin təsiri altında olmuşlar və bunların vasitəsilə də bir çox Azərbaycan sözləri, zərbül-məsəl və idiomları Yaxın
Şərqdə də yayılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Nizamidən sonra
yüzlərcə Yaxın Şərq şairləri onun poemalarında
istifadə edilən mövzulardan əsərlər yaratmışlar.
Bu mövzuları işləyən şairlər Nizami əsərlərinin
təkcə süjet və kompozisiyası deyil, onun obrazlı
ifadələri və aforizmlərinin də təsirindən qurtara
bilməmiş, hətta bəzən onu təkrar etmişlər. Belə
ki, həmin mövzularda yazmayan şairlər belə
Nizami misralarını eynən işlətmişlər. Misal
üçün məşhur Azərbaycan şairi Füzuli “Bəngü
Badə” əsərində Bəngin məclisindən süfrəni belə
təsvir edir:
Çün kədurət gedib səfa gəldi,
Görm olub mədə iştaha gəldi...
“Hərçi əndişə dar guman avərd.
Mətbəxi rəftü dər miyan avərd” [4, 91].
Nizamini hər zaman ustad deyə xatırlayan:
Bir iş ki, qılır şikayət ustad,
Şagirdə olur rücuim bidad [5, 32].
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- söyləyən Füzuli bəzən də onun misralarını tərcümə edərək işlətmişdir. Nizami XII əsrdən
başlamış XX əsrə qədər bütün Azərbaycan şairlərinə təsir etdiyi kimi, Xosrov Dəhləvi, Cami,
Hatifi, Nəvai, Məktəbi, Əmiri, Naimi, Hilali,
Feyzi, Əbdi, Əhmadi, Şeyxi, Həmdi, Cəlili və
başqa Şərq şairləri də Nizami dühasından bəhrələnmiş, “Xəmsə” mövzularında poemalar yaratmışlar. Nizami sənəti “Xəmsə”dən kənar
mövzuları işləyən digər görkəmli Şərq şairlərinə - Sədilərə, Cəlaləddin Rumilərə. Hafizlərə
də dərin təsir etmişdir.
Bu şairlərin çoxu əsərlərini Nizami adı ilə
başlayıb, onun adı ilə də bitirmişlər:
Biz Sədinin aşağıdakı beytlərini filmdə
eşidirik:
Sək bəran adəmi şərəf darəd
Ki, dili-mərdüman beyazərəd.
(İt insanların ürəyini incidənadamdan şərafətlidir).
Bu beyt Nizaminin “Həft peykər” əsərində
belədir:
Səg bər-an adami şərəf darad,
Ki, çu xər didə bər ələf darəd
(İt, eşşək kimi gözü ələfdə olan adamdan
şərəflidir).
Filmin başqa bir yerində kinoaktyor Sədinin misralarını təqdim edir:
Xiradməndani-pişin baz koftənd,
Mara xod kaşki madər nazadi.
Qabaqcadan gələn ağıllılar yenə deyiblər:
Kaş məni anam doğmaya idi.
Bu beytin ikinci misrası Nizaminin
“Xosrov və Şirin” əsərindəndir. Şirin Şapura
acıqlandığı fəsildə deyir:
Məra xod kaşki madər nəzadi,
Və gər zadi bexordi-cək bedadi.
Kaş məni anam doğmaya idi.
Doğsa da, itin qabağına ata idi.
Filmin maraqlı bir yerində Sədinin beyti
ekrana gətirilir:
Benşinamü səbr piş girəm,
Dünbəlayi-kari-xiş girəm.
Oturub səbr edərəm,
Öz işimin dalınca gedərəm.
Filmdə söylənir:
Bər an əzman ki, rəh dar piş girəm,
Rəvam dümbali-kari-xiş girəm.
Öz fikrimdəyəm ki, yolu tutam,
Öz işimin dalınca gedəm.
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Xosrov Dəhləvinin dilindən filmdə belə
səslənir:
Hisari rixtənd öz gövhərü ləl,
Sumi Şəbdiz gərdənd ahənin nəl.
Ləl gövhər savaş edib,
Şəbdiri dəmir nallı etdilər.
Nizamidə isə bu beyt belədir.
Kəşid əz guş gövhər kəm basi ləl,
Sumi-şəbdir,gərdənd atəşim nəl.
Qulağından çox ləl və gövhər çəkib.
Şəbaizin dırnağını od hallı etdi.
Yuxarıda adlarını saydığımız və yüzlərcə
başqa şairlərdə Nizamidən gələn belə beytləri
istədiyimiz qədər tapmaq mümkündür ki, bu da
iddiamızı sübut üçün aydın deyildir.
Nəticə. Beləliklə, filmin hər səhifəsində Nizami oxucularını vətənə sadiq olmağa, ana yurdu müqəddəs məhəbbətlə sevməyə çağırırdı.
Nizami öz müsbət obrazlarının böyük vətənpərvər olaraq tamaşaçıların qarşısında canlandırır,
öz pəhləvan fil qüvvəli, igid qəhrəmanlarının
qarşısında çox zaman vətən uğrunda mübarizə

məsələsini qoyur; onları ana yurdunun səadətini
təmin edən böyük vətənpərvərlər kimi təsvir
edir.
Filmin mənfi obrazları isə vətənə xain çıxanlardır. Şair belə insanları xalqın alçaq bir
düşməni kimi lənətlərlə damğalayır. O, vətən
xainlərinə sonsuz qəzəb və kin bəsləyir və tamaşaçıda onlara qarşı dərin nifrət hissi oyadır.
Nizaminin əsas qəhrəmanlarından Xosrov,
Bəhram, Məhin Banu, Nüşabə, İskəndər birər
vətənpərvər olaraq canlandırılmışlar. Əsərin
başqa müsbət qəhrəmanları da onları həmişə
vətənpərvərliyə həvəsləndirir. “Yeddi gözəl”
poemasının qəhrəmanı mükəmməl elm, bilik və
əvəzsiz şücaət sahibi olan Bəhramı Nizami vətən uğrunda mübarizədə təkmilləşdirib ideal bir
hökmdar səviyyəsinə yüksəldir.
Odur ki, xalq ilə, onun ruhu ilə, onun səadəti ilə bağlı olan böyük sənətkar Nizaminin
eyni adlı filmi, bu gün də kino tamaşaçıları
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.
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Fizuli MUSTAFAYEV
FOLK WORDS AND FOLK EXPRESSİONS İN THE LANGUAGE
FEATURE FİLM “NİZAMİ”
SUMMARY
The article is devoted to folk words and folk expressions in the language of the feature film "Nizami". It is noted
that centuries ago Nizami was an artist who promoted freedom, equality, free labor and wished happiness to humanity.
He wanted the happiness and independence of nations, their freedom from all forms of oppression and exploitation. In
the film, Nizami fights for workers' rights. He glorified his people all over the world and wished them an equal cultural
life. These statements are central to the article.
Elsewhere in the article it is noted that, despite the fact that Nizami wrote his works in Persian, he always
considered himself an Azerbaijani and always borrowed his figurative expressions from the people, the living language
of the people.
Nizami has only expressive features of the Azerbaijani people, which were not understood by most of the later
commentators. Because in order to correctly understand these features, knowledge of the subtleties of the Azerbaijani
language is presented in a prominent place.

“Nizami” bədii filminin dilində xalq sözləri və xalq ifadələri
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The article notes that many Azerbaijani words are used in Nizami's poems. Some of these words came out of the
language living today and survived only in folk poetry.
The article uses a number of literary sources, sources, proverbs, proverbs, folk sayings and expressions.
Examples selected from feature films and documentaries are of interest.
Key words: folk words, percussion problems, folk expressions, style, poetry, living language, figurative
expression, folk poetry, film

Физули МУСТАФАЕВ
НАРОДНЫЕ СЛОВА И НАРОДНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА «НИЗАМИ»
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена народным словам и народным выражениям на языке художественного фильма «Низами». Отмечается, что столетия назад Низами был художником, который пропагандировал свободу, равенство,
свободный труд и желал счастья человечеству. Он хотел счастья и независимости наций, их свободы от всех
форм угнетения и эксплуатации. В фильме Низами борется за права трудящихся. Он прославил свой народ на
весь мир и пожелал им равной культурной жизни. Эти утверждения являются центральными в статье.
В другом месте статьи отмечается, что, несмотря на то, что Низами писал свои произведения на персидском языке, он всегда считал себя азербайджанцем и всегда заимствовал свои образные выражения от народа,
живого языка народа.
У Низами есть только выразительные черты азербайджанского народа, которые не были понятны большинству более поздних комментаторов. Потому что для того, чтобы правильно понять эти особенности, знание
тонкостей азербайджанского языка представлено на видном месте.
В статье отмечается, что в стихотворениях Низами использовано много азербайджанских слов. Некоторые
из этих слов вышли из живого сегодня языка и сохранились только в народной поэзии.
В статье используется ряд литературных источников, пословиц, народных поговорок и выражений.
Представляют интерес примеры, отобранные из художественных и документальных фильмов.
Ключевые слова: народные слова, проблемы ударных, народные выражения, стиль, поэзия, живой язык,
образное выражение, народная поэзия, фильм
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NİZAMİNİN FARSCA “XƏMSƏ” SİNDƏ ÜMUMİŞLƏK
AZƏRBAYCAN-TÜRK SÖZLƏRİ
XÜLASƏ
Nizaminin beş poemasının, qəzəl və qəsidələrinin orijinalında yüzlərlə türk köklü leksik vahid işləkdir. Onların hər
birinə şair dəfələrlə yer ayırır.
Məqalədə adı keçən türkizmlər doqquz əsr öncə olduğu kimi, indi də Azərbaycan ədəbi dilinin ümumişlək
sözləridir. Türkizmlərin 15-i sadə isim, 6-sı sadə sifətdir.
Məqalənin aktuallığı budur ki, türkizmlər müvafiq beytlərin içində farsca verilir, məqalə müəllifinin filoloji
tərcümələri təqdim olunur, bu da Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi baxımından önəm daşıyır.
Ümid edirik ki, Nizaminin poetik irsini araşdıran alim və tədqiqatçılar bu məqalədə qaldırılan dilçilik məsələlərinə
diqqət yetirəcəklər.
Açar sözlər: türkizm, sadə isim, sadə sifət, frazeoloji xəbər, yer zərfliyi, xəbər, tamamlıq.

Böyük* Nizaminin farsca “Xəmsə”sində
ümumişlək, arxaik, tarixi, hibrid (türk-fars köklü) olmaqla yüzlərlə türkizm yer alır. Bu türkizmlər çoxsaylı qrammatik funksiyalar icra
edirlər. Məqalədə türkizmlər sadə yer zərfliyi,
mürəkkəb təyin, sadə tamamlıq, mürəkkəb tamamlıq, sadə təyin rolundadır.
Məqalənin elmi yeniliyi budur ki, Nizami
yaradıcılığı Azərbaycan dilçiliyi baxımından
birbaşa orijinaldan (farscadan) tədqiq edilir,
məqalə müəllifinin heca vəznində (6+5 formatda) filoloji tərcümələri təqdim olunur, türkizmlərin işləndiyi hər beytin anlaşılması üçün onların qısa açıqlamaları diqqətə çatdırılır.
Azərbaycanca, türkcə, farsca “bağ” sadə
isim kimi sadə yer zərfliyində:
Dünyanı qınayan Nizami deyir, bu əlvan
bağda elə ağac bitmir ki, baltaçının zərbəsindən
sağ qalsın. “Əlvan bağ” (“bağ-e rəngin”) dünyanın, “baltaçı” (“təbərzən”) ölümün təlmihi,
“meyvə ağacları əkilən sahə” anlamında “bağ”
isim olaraq “bağda” (“dər bağ”) formatında
yerlik halda sadə yer zərfliyidir. [Nizami, II,
s.1048]:
Bir ağac bu əlvan bağda bitməyir,
Baltaçı zərbindən salamat qala.
،در این باغ رنگین درختی نرست
. که ماند از قفای تبرزن درست
açıqlamamız:
Bir ağac dünyada cücərib bitmir,
Ölümün zərbindən salamat qala.
*

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
elmanquliyev55@gmail.com

Azərbaycanca “bel”, farsca “bil” sadə
isim kimi mürəkkəb xəbərdə:
Halal əməyi öyən Nizami tarlada işləyən
qoca əkinçinin adından Süleyman şaha deyir ki,
alnımdan axan tər mənim suyum, barmağımın
ucu mənim belimdir.
“Qazma üçün alət” mənasında “bel” isim
olaraq “dır” xəbərlik şəkilçisinin düşürüldüyü
“mənim belim(dir)” anlamında “bil-e mən”
mürəkkəb xəbərində [Nizami, I, s.60]:
Alnımdan axan tər mənim suyum(dur),
Barmağın ucu da mənim belim(dir).
، آب من اینک عرق پشت من
. بیل من اینک سر انگشت من.
Azərbaycanca “çinar”, türkcə “çınar”, farsca “çenar” sadə isim kimi sadə tamamlıqda:
İskəndərin ordusu ilə döyüşdən öncə Dara
öz başçılarını yanına çağırır. Onlardan biri Daranı ucaltmaq üçün ona deyir ki, balqabaq kolu
çinar ağacına dırmaşıb uzun-uzadı qala bilmədiyi kimi, İskəndərin ordusu da uzun-uzadı Daranın ordusu ilə döyüşə bilməz. Balqabaq zəifliyin, çinar isə möhkəmliyin simvolları sırasında
yer alır.
“İri, hündür ağac” anlamında “çinar” isim
olaraq “çinar-la” mənasında “ba çenar” formasında qoşmalı sadə tamamlıqdır [Nizami, II,
s.1066]:
Balqabaq kolları uzun-uzadı
Çinarla yanaşı dayana bilməz.
درخت کدو تا نه بس روزگار
. کند دعوی همسری با چنار

Nizaminin farsca “Xəmsə” sində ümumişlək azərbaycan-türk sözləri

“Çinar” ismində ahəng qanunu pozulur. Bu
onun fars köklü olmasından qaynaqlanmır.
Dilimizdə “ilan, ildırım, ilğım, işıq, mavi...”
kimi isimlərdə də ahəng qanunu saxlanmır.
Azərbaycanca, türkcə “çuval”, farsca
“coval” sadə isim kimi sadə tamamlıqda:
İskəndər rus torpağına yürüş edir. Rus sərkərdəsi əsgərləri döyüşə çağırır. Əsgərlər deyir
ki, kişilik adına, həm də var, sərvət üçün çalışarıq ta görək çuvalda (bəxt çuvalında) nə var.
“Böyük kisə” anlamında “çuval” isim olaraq “çuval-da” mənasında “dər coval” formatında yerlik halda sadə tamamlıqdır [Nizami, II,
s.1257]:
Kişilik adına, bir də var üçün
Çalışaq ta görək çuvalda nə var.
هم از بهرمردی هم از بهر مال
.بکوشیم تا چون بود در جوال
Azərbaycanca “dərə”, türkcə “dere”,
farsca “dəre” sadə isim kimi mürəkkəb
tamamlıqda:
Nizami yazır ki, dağ və dərənin şirin otundan bəslənən ahunun (ceyranın) südünə şəkər
qatılır. Çağdaş tibb elmi südün şəkərinə laktoza
deyir.
“İki dağ ya təpə arasında dərin çuxur” mənasında “dərə” isim olaraq “Dağ ilə dərənin şirin otundan” (“Ze şirin giyahan-e kuho dəre”)
adlı çıxışlıq halda mürəkkəb tamamlıqda yer
alır [Nizami, II, s.1205]:
Dağ ilə dərənin şirin otundan
Ahunun südünə şəkər qatılır.
ز شیرین گیاهان کوه و دره
.شکر یافته شیر اهوبره
Azərbaycanca “fındıq”, türkcə “fındık”,
farsca “fəndoğ” sadə isim kimi sadə
tamamlıqda
Nizami ağacların ziyafət verməsi, innabı və
fındığı yerə tökməsi ilə üç metafora yaradır.
Orijinalda “fəndoğ” qeyri-müəyyən təsirlik halda sadə tamamlıq, tərcümədə “fındıq” müəyyən
təsirlik halda sadə tamamlıqdır [Nizami, II,
s.1495]:
Ağaclar elə bil ziyafət verir,
İnnabı, fındığı yerə tökərək.
درختان مگر سور میساختند
.که عناب و فندق بر انداختند
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Azərbaycanca “gil”, farsca “gel” sadə
isim kimi sadə tamamlıqda
Hindistanda olarkən İskəndər rəngində kimi bir şəhər görür. “Kəskin və spesifik qoxulu
maddə” anlamında “kafur” Nizamidə ağlığın
simvoludur.
“Çöküntü süxuru” mənasında “gil” isim
olaraq “gil-dən” (“əz gel”) formatında çıxışlıq
halda sadə tamamlıqdır [Nizami, II, s.1482]:
Bir şəhər göründü, kafur sayağı,
Sanasan gildən yox, kafurdan idi.
یکی شهر کافورگون رخ نمود
.که گفتی نه از گل ز کافور بود
Azərbaycanca “giley”, farsca “gele” sadə
isim kimi sadə tamamlıqda
İskəndər, ordusu təhlükə ilə üzləşir. Uca
bəxt üzündən (şahın uca tədbirindən) ordu
gileydən qurtarır, şah da ziyandan.
“Şikayət” mənasında “giley” isim olaraq
“giley-dən” (“əz gele”) imlasında çıxışlıq halda
sadə tamamlıqdır [Nizami, II, s.1466]:
Sonda da uca bəxt üzündən ordu
Gileydən qurtardı, şah da ziyandan.
هم آخر بنیروی بخت بلند
.سپاه از گله رست و شاه از گزند
Azərbaycanca, farsca “xam”, türkcə
“ham” sadə sifət kimi sadə təyində
Dara məktub göndərir ki, İskəndər qabaqlar
ödədiyi xəracı yenə ödəsin. İskəndər məktub
yazır ki, Dara bu xam istəyindən yüyəni çəksin,
Simurq kimi əlyetməz olan İskəndər tora salınmaz.
“Mənasız” anlamında “xam” sifət olaraq
sadə təyindir. Bundan başqa, “yüyəni çək” mənasında “enan baz keş” frazeoloji xəbəri “əl
çək” mənasını verir, “tora salmaz” anlamında
inversiyada “nəyarəd be dam” frazeoloji xəbəri
“aldatmaz” anlamına gəlir, Simurq quşu da əlçatmazlığın simvoludur [Nizami, II, s.1075]:
Bu xam istəyindən yüyənini çək,
Simurqu bir kimsə toruna salmaz.
عنان باز کش زین تمنای خام
.که سیمرغ را کس نیارد بدام
açıqlamamız:
Bu xam istəyindən ümidini üz,
Simurqu bir kimsə aldada bilməz.
Azərbaycanca, farsca “xəz” sadə isim kimi
sadə tamamlıqda
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Mey içməyən Nizaminin qələmində “saqi”
Tanrının, “meynə qanı” (“şərab”) özünü unutmanın təlmihidir. Ürpək xəzə düşən od onu tez
və tam yandırdığı kimi, Nizami də istəyir ki,
Tanrı ona mənəvi şərab verməklə beynindən
dünya sevgisini silsin.
“Xəzli heyvanların tük örtüyü” mənasında
“xəz” azərbaycanca “xəz-ə”, farsca “be xəz”
yazılışında yönlük halda isim olmaqla sadə
tamamlıqdır [Nizami, II, s.1095]:
Ey saqi, o rəngli meynə qanını
Beynimə səpələ, necə od xəzə.
بیا ساقی آن خون رنگین رز
.در افکن بمغزم چو آتش بخز
Azərbaycanca “kiçik”, türkcə “küçük”,
farsca “kuçek” sadə sifət kimi mürəkkəb
xəbərdə
Nüşabə hədə-qorxu ilə danışan İskəndərə
deyir ki, güclü qurd ilə gücü az tülkünün vuruşması kimi güclü İskəndər gücü az Nüşabə ilə
vuruşsa, İskəndər kiçik-baş olar, Nüşabə böyük-baş. Başqa sözlə, yenilən tərəf qadın olduğu üçün yenən kişinin adı batar.
“Balaca” anlamında “kiçik” sifətinin qatıldığı və “kiçilən” mənasını verən “kiçik-baş”
(“sər-kuçek”) mürəkkəb sifət olmaqla mürəkkəb xəbər rolundadır və həmin misrada “böyüyən” mənasında mürəkkəb sifət olmaqla mürəkkəb xəbər olan “sər-bozorq” söz birləşməsinin
antonimidir [Nizami, II, s.1146]:
Vuruşsaq, necə ki qurd ilə tülkü,
Kiçik-baş olarsan, mən də böyük-baş.
در ا ین همنبردی چو روباه و گرگ
. تو سرکوچک آیی و من سربزرگ
açıqlamamız:
Vuruşsaq, necə ki qurd ilə tülkü,
Kiçilən olarsan, mən də böyüyən.
Qeyd edək ki, “aşağılanan, dəyərsiz” mənasında Nizaminin işlətdiyi “sər-kuçek” mürəkkəb sifət olaraq [Moin, II, s.1870], eləcə də
“yüksələn, dəyərli” mənasında şairin işlətdiyi
“sər-bozorq” mürəkkəb sifət olaraq [Moin, II,
s.1855] fars dilinin izahlı lüğətində yer alırlar.
Azərbaycanca “kor”, türkcə “kör”, farsca
“kur” sadə sifət kimi mürəkkəb xəbərdə
İskəndər şahın yanına gələn birisi ona deyir
ki, Rey şəhərində bir quldurbaşı var, bandası ilə
camaatı talan edir və mənim də elə ordum
yoxdur ki, pis gözü (düşməni) kor etmək olsun.

“Gözü görməyən” anlamında “kor” sifətinin qatıldığı azərbaycanca “kor etmək olsun”,
farsca inversiyada olan “təvan kərd kur” mürəkkəb xəbərdir [Nizami, II, s.1187]:
Elə bir ordum yox, zor işlədərək,
Onunla pis gözü kor etmək olsun.
مرا لشکری نیست چندان بزور
.کزو چشم بدرا توان کرد کور
açıqlamamız:
Elə bir ordum yox, güc işlədərək,
Düşməni sıradan çıxarmaq olsun.
Azərbaycanca “qıfıl”, farsca “ğofl” sadə
isim kimi frazeoloji xəbərdə
Təkliyə çəkilən Nizami qapını özgələrə
bağlayır, dünyaya qıfıl vurur, dünyada yaxşı-pis
nələr olduğunu bilmir. “Açarla bağlanıb açılan
alət” mənasında “qıfıl” isim olaraq azərbaycanca
“qıfıl vurdum”, farsca inversiyada olan “zədəm
ğofl” frazeoloji xəbərində [Nizami, II, s.978]:
Qapını özgəyə uca göy təki
Bağlayıb, dünyaya bir qıfıl vurdum.

در خانه را چون سپهر بلند
.زدم بر جهان قفل وبر خلق بند

açıqlamamız:
Qapını özgənin üzünə bərk-bərk
Bağlayıb, dünyayla bağları qırdım.
Azərbaycanca “pambıq”, türkcə “pamuk”,
farsca “pənbe” sadə isim kimi mürəkkəb
xəbərdə
Nizami özünə öyüd olaraq deyir ki, yatmışlar (nəfsə qulluq edənlər) arasında olduğu üçün
susmalıdır, onların mənasız sözlərini eşitməmək üçün qulağına pambıq tıxamalıdır.
“Birillik bitki” mənasında “pambıq” isim
olaraq “pambıq tıxa” (“pənbe dər neh”) mürəkkəb xəbərində [Nizami, II, s.1095]:
Yatmışlar yanında qalmısan, bir sus,
Uyu ya qulağa gəl pambıq tıxa.

، چو هم رسته خقتگانی خموش
.فرو خسب یا پنبه در نه بگوش

Azərbaycanca “şor”, farsca “şur” sadə
sifət kimi mürəkkəb təyində
İskəndər şirin və şor olan yol azığını cavan
dəvələrə yüklədir, dirilik suyunu tapmaq üçün
bir qrup yaxını ilə qaranlıq diyara yola çıxır.
“Duzlu” mənasında “şor” sifət olaraq “şirin və
şor olan” (“Ze şirino şur”) mürəkkəb təyinində
[Nizami, II, s.1308]:

Nizaminin farsca “Xəmsə” sində ümumişlək azərbaycan-türk sözləri

Şirin və şor olan yol azığını
Cavan dəvələrə (bir-bir) yüklətdi.

همه توشه ره ز شیرین و شور
.روان کرد بر بیسرکان بور

Azərbaycanca “şüşə”, türkcə, farsca
“şişe” sadə isim kimi mürəkkəb tamamlıqda
Dara ölüm anında İskəndərə deyir ki, üzərinə düşən daşdan parçalanan şüşə bütövlüyünü
itirdiyi kimi, o da aldığı yaradan sağalmaz.
“Sərt, şəffaf material” anlamında “şüşə” isim
olaraq azərbaycanca “şüşənin üstünə”, farsca
“bər şişe” mürəkkəb tamamlığında [Nizami, II,
s.1090]:
Şüşənin üstünə daş düşər olsa,
Çarə qapısına açar tapılmaz.

،ولیکن چو بر شیشه افتاد سنگ
.کلید در چاره ناید بچنگ

Azərbaycanca “tərə”, türkcə “tere”,
farsca “tərre” sadə isim kimi sadə tamamlıqda
“İqbalnamə”ni 60 yaşında bitirən Nizami
bu poemanın sonunda buyurur ki, yaşı ötsə də,
sağlam olmasa da süfrəsi (poeziyası) heç bir
tərədən (elmi-poetik yenilikdən) xali deyil.
“Yeməli yabanı otların ümumi adı” anlamında “tərə” isim olaraq “tərə-dən” (“əz tərre”)
formasında çıxışlıq halda sadə tamamlıqdır [Nizami, II, s.1530]:
Süfrəm bir tərədən xali deyildir,
Fəğanım budur ki, sağlam deyiləm.

،تهی نیست از تره ای خوان من
.زناتندرستیست افغان من

Azərbaycanca “tut”, türkcə, farsca “tud”
sadə isim kimi sadə mübtəda olaraq
Tutun halvadan, tut yarpağının ipəkdən soraq verməsi bu deməkdir ki, tutdan bişirilən
bəkməz halvaya qatılır, tut yarpağı isə barama
qurduna yem olaraq verilir. “Kiçik, şirəli meyvə” anlamında “tut” isim olaraq adlıq halda sadə mübtədadır [Nizami, II, s.1188]:
Həm tut, həm yarpağı, bu iki novbar
Halvadan, ipəkdən soraq verirdi.

دو نو باوه هم تود و هم برگ تود
.زحلوا و ابریشم آورده سود

Azərbaycanca “tünük”, farsca “tonok”
sadə sifət kimi sadə təyin olaraq
İskəndərə qonaqlıq verən Bərdə padşahı
Nüşabə saraydan bayıracan süfrə düzdürür.
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Çoxsaylı yeməklər arasında tünük lavaş və yuvarlaq qalac da vardı. “Nazik” mənasında “tünük” sifət olaraq sadə təyindir [Nizami, II,
s.1148]:
Tünük lavaş ilə yuvarlaq qalac
Saraydan bayıra (düzülü idi).
 گرده گرد روی، رقاق تنک
.ز گرد سراپرده تا گرد کوی
Azərbaycanca “ümid”, türkcə “ümit”,
farsca “omid” sadə isim kimi mürəkkəb
xəbərdə
Aldığı qılınc yarasından ölməkdə olan Daraya İskəndər deyir ki, nə tədbirin var, hansı istəyin var, onları icra etməyə hazıram. “Gözlənti” mənasında “ümid” isim olaraq “ümidin var”
(“omid dari”) mürəkkəb xəbərində [Nizami, II,
s.1091]:
Hansı tədbirin var, istəyin nədir?
Kimə ümidin var, qorxudan kimdir?
 مراد تو چیست؟،چه تدبیر داری
امید از که داری و بیمت زکیست؟
Azərbaycanca “yava”, farsca “yave” sadə
sifət kimi mürəkkəb xəbərdə
Nizami deyir ki, dostun iç üzünü tanımayınca, sirrin iç üzünü yava eyləmə. Başqa sözlə,
dostu tanımayınca, sirri ona açma. “Mənasız”
mənasında “yava” sifət olaraq “yava eyləmə”
(“yave məkon”) mürəkkəb xəbərində [Nizami,
I, s.1143]:
Dostun gövhərini tanımayınca,
Sirrin gövhərini yava eyləmə.

،تا نشناسی گهر یار خویش
.یاوه مکن گوهر اسرار خویش

açıqlamamız:
Dostun kimliyini tanımayınca,
Sirrin varlığını mənasız etmə.
Son olaraq bildiririk ki, Nizami əsərlərinin
orijinalında olan yüzlərlə türkizm çox sayda
qrammatik funksiya ifa edirlər. Bunu bir məqalə yox, bir doktorluq dissertasiyası da tam əhatə
edə bilməz. Bir də ki, tədqiq olunan 21 türkizimdən sayca on türkizmin oxunuşunu veririk.
Bunu da vurğulamaq lazımdır ki, məqalədə
tədqiq olunan “bağ, bel, çinar, çuval, dərə, fındıq, gil, giley, xam, xəz, kiçik, kor, qıfıl, pambıq, şor, şüşə, tərə, tut, tünük, ümid, yava” sözləri “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”nin 2011ci ildə çıxan nəşrinin müvafiq dörd cildində
Azərbaycan-türk köklü olaraq təsdiq olunur.
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Elman GULIYEV
GENERAL AZERBAIJANI-TURKISH WORDS
IN NIZAMI'S PERSIAN "KHAMSA"
SUMMARY
Hundreds of lexical units of Turkish origin are used in the originals of Nizami's five poems, ghazals and poems.
The poet repeatedly allocates space for each of them.
The Turkisms mentioned in the article are common words of the Azerbaijani literary language, as they were nine
centuries ago. 15 Turkisms are simple nouns and 6 are simple adjectives.
The relevance of the article is that Turkisms are given in Persian in the relevant verses, philological translations of
the author of the article are presented, which is important from the point of view of the history of the Azerbaijani literary language.
We hope that scholars and researchers studying Nizami's poetic legacy will pay attention to the linguistic issues
raised in this article.
Keywords: Turkism, simple noun, simple adjective, phraseological predicate, adverbial modifier of place, predicate, completeness.
Эльман ГУЛИЕВ
ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКО-ТЮРКСКИЕ
СЛОВА В ПЕРСИДСКОЙ «ХАМСА» НИЗАМИ
РЕЗЮМЕ
Сотни лексических единиц тюркского происхождения используются в оригиналах пяти поэм, газелей и
стихотворений Низами. Поэт неоднократно употребляет их.
Упомянутые в статье тюркизмы - это общеупотребительные слова азербайджанского литературного языка,
как и девять веков назад. 15 тюркизмов - простые существительные, а 6 - простые прилагательные.
Актуальность статьи заключается в том, что тюркизмы даны на персидском языке в соответствующих стихах, представлены филологические переводы автора статьи, что важно с точки зрения истории азербайджанского литературного языка.
Мы надеемся, что ученые и исследователи, изучающие поэтическое наследие Низами, обратят внимание
на лингвистические вопросы, затронутые в этой статье.
Ключевые слова: тюркизм, простое существительное, простое прилагательное, фразеологическая сказуемое, обстоятельство места, сказуемое, дополнение.
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Etnonimlərini öyrənmək üçün tarixi mənbələrə, qaynaqlara, tarixçilərin, coğrafiyaşünasların əsərlərinə, toponimik
leksikaya müraciət etmək vacibdir. Bunları nəzərdən keçirmədən etnonimlərlə bağlı mükəmməl tədqiqatdan söhbət gedə bilməz. Tayfa adlarını tədqiq etməklə onomastikanın digər sahələri üçün materiallar əldə etmək mümkündür. Azərbaycan etnonimlərinin bir qisminin formalaşmasında iştirak edən leksik vahidlər müasir Azərbaycan dili baxımından
köhnəlmişdir. Qədim türk sözləri əsasında yaranan tayfa adlarının etimoloji aspektdən təhlili mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Bəzi etnos adları özündə qədim fonetik, qrammatik, leksik, semantik xüsusiyyətləri əks etdirir. Azərbaycan etnonimlərinin bir qisminin formalaşmasında iştirak edən leksik vahidlər müasir Azərbaycan dili baxımından köhnəlmişdir. Qədim
türk sözləri əsasında yaranan tayfa adlarının etimoloji aspektdən təhlili mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan dilində
işlənən etnonimlər əmələ gəlmə xüsusiyyətlərinə görə antroponimlərdən əmələ gələn etnonimlər, toponimlərdən əmələ
gələn etnonimlər, etnonimlərdən əmələ gələn etnonimlər, zoonimlərdən əmələ gələn etnonimlər, sənət, peşə, məşğuliyyət və s. bildirən sözlərdən əmələ gələn etnonimlər, dini xarakterli sözlərdən əmələ gələn etnonimlər, geyim və tayfaya
aid digər əşyaların adlarından əmələ gələn etnonimlər, zahiri əlamət, rəng və s. bildirən sözlərdən əmələ gələn etnonimlər şəklində qruplaşdırmaq olar.
Açar sözlər: etnonim, tayfa, ad, araşdırma, tədqiq
*Giriş.

Onomastik leksikanın ən maraqlı
və zəngin sahələrindən birini etnonimlər təşkil
edir. Etnonimlərin tədqiqi sayəsində etnogenetik prosesləri öyrənmək mümkündür. Xalqımızın dilini, dinini, mənəviyyatını, milli varlığını,
tarixini, coğrafiyasını, adət-ənənəsini özündə
əks etdirən ən qiymətli dil vahidlərindən olan
etnonimlərin araşdırılması təkcə Azərbaycan
dilçiliyi üçün deyil, həm də türkologiya üçün
əhəmiyyətlidir. Tayfa adlarının linqvistik cəhətdən tədqiqi nəticəsində Azərbaycan xalqının və
dilinin formalaşmasında etnonosların rolunu
izah etmək mümkündür. Etnonimlərlə bağlı
araşdırmaların tarixi-müqayisəli aspektdə aparılması əsasdır. Tədqiqat tarixən Azərbaycan
ərazisində mövcud olan tayfa, etnik qrup, qəbilə, tirə, xalq adlarını müəyyənləşdirmək üçün
qiymətli material verir. Bu etnoslar dilimizin
lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm rol
oynamışlar. Etnonimlərin araşdırılması həm
Azərbaycan dili, həm də qohum türk dillərinin
tarixini öyrənmək baxımından çox dəyərlidir.
Azərbaycan ərazisində yaşayan türk mənşəli
tayfaların bir qismi tarixi inkişafda bir-birinə
*

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tətbiqi Dilçilik
şöbəsi, filologiya elmləri doktoru, tunzale-111@mail.ru

qaynayıb-qarışmışlar. Etnonimlərini öyrənmək
üçün tarixi mənbələrə, qaynaqlara, tarixçilərin,
coğrafiyaşünasların əsərlərinə, toponimik leksikaya müraciət etmək vacibdir. Təbii ki, bütün
bunları nəzərdən keçirmədən etnonimlərlə bağlı
mükəmməl tədqiqatdan söhbət gedə bilməz.
Tayfa adlarını tədqiq etməklə onomastikanın
digər sahələri üçün materiallar əldə etmək
mümkündür. Azərbaycan etnonimlərinin bir
qisminin formalaşmasında iştirak edən leksik
vahidlər müasir Azərbaycan dili baxımından
köhnəlmişdir. Qədim türk sözləri əsasında yaranan tayfa adlarının etimoloji aspektdən təhlili
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bəzi etnos adları
özündə qədim fonetik, qrammatik, leksik, semantik xüsusiyyətləri əks etdirir. Etnonimik vahidlərdə təsadüf edilən qədim elementlərin bir
hissəsi müasir Azərbaycan dili baxımından arxaik sayılır. Etnonimlərin formalaşmasında qədim türk qəbilə, tayfa dillərinə aid çoxlu leksik
vahidlər vardır ki, bu sözlərə yazılı mənbələrdə,
müasir türk dillərində, dialekt və şivələrdə az
və çox dərəcədə rast gəlinir. Bəzi sözlər bu gün
müasir Azərbaycan dilində fərqli fonetik variantda işlənir.
Etnonimlərin bir qismini qədim türk sözləri
əsasında formalaşan onomastik vahidlər təşkil
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edir. Onlardan biri də tuğ tayfa adıdır. Tuğ etnonimi qədim leksik vahidlərdəndir. Tuğ tayfalarını qıpçaqlara aid edirlər. Müasir Azərbaycan
dili baxımından tuğ sözü arxaik sözdür və qədim dövrlərdə müxtəlif anlamlarda işlənmişdir:
“1. Qədimdə: padşahların, vəzirlərin və ya
yüksək rütbəli şəxslərin baş geyimlərinə taxdıqları tük və ya saçaq şəklində bəzək.
2. Qədimdə: at quyruğu qıllarından düzəldilmiş qoşun bayrağı; ümumiyyətlə bayraq.
3. Keçmişdə: məhərrəmlik mərasimində
güzgülər və s. ilə bəzədilmiş cürbəcür şəbih və
dəstə əlaməti” [Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, 2006. IV c, s.373].
Müasir Azərbaycan dilində etnonimlərin
hərtərəfli geniş tədqiqinə ehtiyac vardır. Dilimizin lüğət tərkibinin yaranmasında, zənginləşməsində xüsusi rolu olan etnosları, onaların adlarını dərindən elmi cəhətdən araşdırmaq, təhlil etmək müasir dilimizlə yanaşı Azərbaycan dil tarixinin bir çox mürəkkəb məsələlərinin tədqiqi
baxımından da faydalıdır. Etnonimlərin sistemli
şəkildə araşdırılması dilçiliyin fonetika, leksikologiya, dialektologiya, dil tarixi, semasiologiya, etimologiya və s. sahələri üçün də dəyərlidir. Dilimizdəki etnonimlərin yaranmasında antroponim, toponim, hidronim, zoonimlərin və s.
rolu vardır. Xüsusən, etnonimlərin araşdırması
toponimika sahəsi üçün də dəyərlidir. Müasir
Azərbaycan dilində etnonimlər müxtəlif aspektlərdən linqvistik araşdırmaya cəlb edilərək həm
struktur, həm də leksik-semantik cəhətdən müəyyən qədər tədqiq olunmuşdur. Lakin bununla
yanaşı bu sahədə bir çox problemlər həll edilməmiş qalmaqdadır. Dilimizdə işlənən sözlər
kimi etnonimlər də leksik, morfoloji, sintaktik
üsullarla əmələ gəlir. Bu yolla əmələ gələn etnonimlər də quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olurlar.
Etnonimlərinin leksik-semantik xüsusiyyətlərinin araşdırarkən bir sıra məna xüsusiyyətlərinə görə ümumiləşdirmələr aparmaq mümkündür. Etnonimlər məna əsasın görə fərqli leksik
vahidlər əsasında formalaşır. Bu cəhətləri nəzərə alınaraq ümumiləşmələr aparmaq mümkündür. Etnonimlərin yaranmasında antroponimlərin rolu böyükdür. Antroponimlərdən əmələ gələn etnonimlər həm əsas adlardan, həm də köməkçi adlardan (ləqəblərdən) yaranmışdır.
Azərbaycanda şəxs adlarından yaranan etno-

nimlər ləqəblərdən adlardan düzələn tayfa adlarından daha çoxdur.
Türk tayfalarının tarixini özündə əks etdirən abidələrdən biri olan XIV əsr tarixçisi Fəzlullah Rəşidəddinin “Cami ət-təvarix” (“Tarixlər toplusu”) əsərində tayfa adlarından bəhs edilərkən onların bir qisminin şəxs adlarından yarandığı göstərilir. Məlum olduğu kimi, bu əsərin tam mətni dövrümüzə qədər gəlib çatmamışdır. İstanbulda Topqapı kitabxanasında yalnız abidənin “Oğuznamə” adı kimi tanınan hissəsi saxlanılır. Mənbədə türk tayfaları ilə bağlı
verilmiş zəngin məlumatlarıın arasında oğuzlarla bağlı əfsanələrə rast gəlinir. Fəzlullah Rəşidəddin əsərinin qiymətli cəhətlərindən biri də
burada ayrı-ayrı tayfa adlarının mənşəyinin, semantikasının araşdırılmasıdır. O, “Oğuznamə”
əsərində Oğuzun tarixi şəxsiyyət olduğunu və
oğuz tayfalarının ad-larının onun nəslindən olan
şəxslərlə bağlı olduğunu yazır. “Oğuznamə”də
Oğuzun nəvələrinin adı ilə bağlı tayfa adlarını
qeyd edilmişdir. Onlardan bir neçəsinə diqqət
yetirək. Əsərdə göstərilir ki, salur tayfa adı
Oğuzun beşinci oğlu olan Dağ xanın oğlu Salurun adını özündə əks etdirir. “Salur; adının anlamı-hara getsə qılıncı və toppuzu hərəkətdə
olan; Onqonu-üği; ət payı (ülüşü)-bel sümüyü”
[Rəşidəddin: 2006, s. 58]. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında oğuz elində salurlar ən şərəfli
yeri tuturdular. Oğuz elinin qüdrətli hakimi Qazan bəy salurlardan idi. Bayat tayfasının adı
Oğuzun oğlanlarından Gün xanın oğlu Bayatın
adı ilə bağlıdır. “Bayat; adının anlamı-dövlətli
və neməti bol olan deməkdir; Onqonu-ağ şahin;
ət payı (ülüşü)-arxa ayağın sağ baldırı” [Rəşidəddin: 2006, s. 55]. Düyər tayfa adı Oğuz xanın nəvəsi Ay xanın oğlu Düyər şəxs adı ilə əlaqədar yaranmışdır. “Düyər; adının anlamı-toplanmaq naminə; Onqonu-qartal; ət payı (ülüşü)arxa ayağın sağ budu” [Rəşidəddin: 2006, s. 56].
Əbülqazi Bahadur xan «Şəcəreyi tərakimə»
əsərində oğuz tayfaları ilə bağlı maraqlı məlumatlar verir. Əsərdə konkret şəxslərin adları ilə
bağlı tayfa adları öz əksini tapmışdır. Belə adlardan biri də Ulaş antroponimidir. Əbülqazi
Bahadur xan Salur tayfasından olan Ulaşın
Oğuz xanı görən şəxslərdən olduğunu və onun
haqqında Dib Bakuy xana söhbətlər etdiyini yazır. [Əbülqazi Bahadur xan: 2002 s. 73]. XIX
əsrdə Azərbaycanda ulaş tayfa adı ilə bağlı Yelizavetpol quberniyasının Zəngəzur qəzasında
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Birinci Ulaşlu, İkinci Ulaşlu, Bakı quberniyasının Göyçay qəzasında Ulaştı-Şıxlı kənd adları
qeydə alınmışdır.
Müxtəlif şəxs adlarına – tayfa, nəsil, tirə
başçılarının adlarına şəkilçilər qoşularaq düzəltmə etnonimlər yaranır: Cəfərli, Qasımlı, Cəlillər, Cavadlar, Nağılar və.s. -lar,-lər və an şəkilçiləri müəyyən zahiri əlamət, ləqəb, ayama və s.
ilə tanınmış nəslə və ya nəsil başçılarına mənsub, aid konkret qrup mənası ifadə edən etnonimlər yaradır. Onlardan etnonimiyaya gələnlərdən bəziləri aşağıdakılardan ibarıtdir: kosalar, lallar, ağbaşlar, qırmızısaqqallar, gödəklər,
karrar (<karlar), qaraboyunlular. [Əhmədov
T.M : 1991. s.163]
Onomastik sistemdə toponimlərdən əmələ
gələn etnonimlər müəyyən bir hissəni əhatə
edir. Bu yolla əmələ gələn tayfa adları aid olduğu etnosun yaşadığı məkanı göstərir. Əksərən
toponimlərdən yaranan etnonimlər etnik qrupun
məskunlaşdığı ərazinin adına morfoloji şəkilçi
əlavə etməklə yaranır. Toponimlər əsasında formalaşan etnonimlərin bəzilərinə nəzər salaq:
Şamlı etnonimi Şam şəhərinin adı ilə bağlı
yaranmışdır. Azərbaycanda Qəbələ və Zəngilan rayonlarında yerləşən Şamlı kəndləri bu
tayfanın adını özündə yaşadır. Etnonimin şamlı
adlanmasına səbəb onların əvvəlki dövrlərdə
məskunlaşdıqları ərazi ilə bağlıdır. Etnonim
şam və -lı komponentlərindən ibarətdir. E. Əhmədova M.H.Vəliyevə əsaslanaraq yazır ki,
“Şamlı səlcuqlardan ibarət olub, monqolların
hücumları zamanında Türkiyəyə hicrət edib
Şamda məskun olublar. Adlarının şamlı olması
da bunu göstərir. Onlar belə bir ad-şamlı adı altında Suriyadan Əmir Teymur tərəfindən İrana
köçürülmüş və oradan Azərbaycana gəlmişlər”[Əhmədova E: 2007, s.76].
Qaradağlı tayfasının adı Cənubi Azərbaycanın Qaradağ mahalından götürülmüşdür.
Mənbələrdən alınan məlumatlara əsasən, Səfəvilərin hakimiyyəti ələ keçirməsindən sonra bu
tayfalar müəyyən ərazilərdə məskunlaşmışdılar.
M.Vəliyev qaradağ tayfası ilə bağlı yazir: «Şahsevənlər: qədirli, ilxıçi və qaradağlı kimi digər
Səlcuq türkləri ilə də iltihaf etdilər. Axırıncılar
İran Azərbaycanında olan Qaradağın adından
öz adlarını əxz etdilər. Çünki haman dağın
ətəklərində qoyunçuluq edirdilər» [Vəliyev M.
(Baharlı): 1993, s. 45]. XIX əsrdə «Qafqaz təqvimi»ndə Yelizavetpol quberniyasının Ərəş qə-
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zasında Qaradağlı-Padar, Qaradağlı, Yelizavetpol qəzasmda Qaradağlı, Bakı quberniyasının
Quba qəzasında Qaradağlı və Qaradağ, Dağıstan vilayətinin Qunib dairəsində Karadax, Kaytaq-Tabasaran dairəsində Karadağlı kəndləri
qeydə alınmışdır. XIX əsrin ortalarında Cənubi
Qafqazda Qaradağlı adlı 14 kənd var idi [Budaqov B.Ə., Qeybullayev Q.Ə.: 1998, s.183].
Azərbaycan etnonimlərinin bir hissəsi zooleksemlər əsasında əmələ gəlmişdir. Etnosların
bəziləri öz adlarının totem hesab etdikləri heyvanın adından götürmüşdür. Zooleksemlərdən
yaranan etnonimlərin bir qisminin tərkibində iştirak edən sözlərin mənası müasir Azərbaycan
dili baxımından məlumdursa (qurd, ilanlı, keçili, gomuşçu və s.), bəzilərinin ifadə etdikləri
mənalar başa düşülmür. Onlardan bir neçəsinə
diqqət yetirək.
Fəzulullah Rəşidəddin «Oğuznamə» əsərində türk mənşəli barak tayfasının adını qeyd edir
[Rəşidəddin: 2006, s. 22]. Faruk Sümər yazır:
«Baraq kəlməsinin çox sıx tüklu bir köpəyə deyildiyini və adam adı olaraq işləndiyini bilirik:
Baraq Hacib, Baraq xan, Baraq Rəis. Bu oymağın öz adını bir şəxsdən aldığına şübhə yoxdur»
[Faruk.Sümər: 1992.s.201]. K. Vəliyev Barak it
adı ilə bağlı yazır: Barak adı verilən uzun tüklü
caydaq köpəyi şamerlər müqəddəs sayırdılar.
Bu it yaxşı qaçır, ovu yaxşı saxlayırdı. Şamanlar əfsanəyə görə Barak adlı itə minərək göyə
çıxırdılar. Qırğızlar da cins itə Barak deyirlər
[Vəliyev K.N:1988, s.21].
Türkdilli tayfalardan biri də Təkəli olmuşdur. Xızı rayonunda, Gürcüstanın Borçalı bölgəsində, Ermənistanın Dərəçiçək bölgəsində
Təkəli kənd adları eyniadlı tayfanın adını daşıyır. Azərbaycanın bəzi bölgələrində təkə “erkək
keçi”, “vəhşi keçi, dağkeçisi” mənalarında işlənir. Şair və yazıçıların dilində bu leksik vahidə
rast gəlinir. On addım kənarda yatmayır təkə;
Gəzinir oylağa baş çəkə-çəkə. (S.Vurğun.)
Zoonimlərdən yaranan tayfa adlarından biri
də sonqurludur. XIX əsrdə İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında Sunqurlu kəndi
mövcud olmuşdur. Sunqur oğuz boyları arasında totem olmuşdur. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında Qazan xan müqəddəs, ilahi onqon sunqur quşunda kökünün olmasını fəxrlə anır:
Ağ sunqur quşu erkəyində bir köküm var
Ala ördək, qara qazın uçurmaya.
A.Bayramov Oğuz türklərinin onqonu olan
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bu quş adının daha sonra tayfa adına çevrildiyini və quşun adının şonqurmaq, şonqarmaq
feli ilə əlaqədar olduğunu yazır [Bayramov A:
2003, s.90]. Qədim türk dillərində şahin quşunun adı sonqur/sunkar formalarında işlənmişdir [Древнетюркский словарь, 1969, s.508,
514, 525].
Etnonimlərin bir qismi dini xarakterli sözlər əsasında formalaşmışdır. Nümunə olaraq sofu sözü ilə əlaqədar olaraq yaranmış sofular, sofulu tayfa adını göstərmək olar. Sofular türk
mənşəli tayfalardandır. Bu etnonim “sofi” sözündən əmələ gəlmişdir. Söz “dini ehkamlardan
kənara çıxmayan adam”, “zahid”, “dindar”,
“müsəlman” mənasındadır. [Əhmədova E:
2017. s. 82]. Ağdam, Qazax rayonununda Sofulu kəndi, Tovuz rayonunda Sofular kəndi
mövcuddur. Azərbaycan etnonimlərinin bir hissəsi geyim adlarından əmələ gəlmişdir. Qəbilənin, tayfanın, nəsilin, tirələrin adları tayfa başçısının və ya üzvünün müəyyən rəng və formada olan geyim əşyası ilə bağlı olaraq verilmişdir. Qarabörk etnonimi “qara” və “börk” komponentlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir.
Abidələrdə “börk” sözü “papaq” mənasında işlənmişdir. Buradakı “qara” sözünü rəng mənasında işlədirlər. Qarabörkün qarapapaq olması
qeyd olunmuşdur. “Yəni bu tayfa üzvləri qara
quzu dərisindən papaq geyindiklərinə görə onlara bu ad verilib. Azərbaycanda, xüsusilə, Şirvan zonasında qarbörk tayfası XVI əsrdə qüvvətli, cəngavər bir tayfa kimi tanınmışdır” [Əhmədova E: 2017. s. 12]. Hazırda Ucarda Qarabörk oykonimi tayfanın adını bildirir. Bu oykonim etnotoponim kimi işlənir. Qarabörk etnonimi qarapapaq, qaraqalpaq tayfa adları ilə eyni
mənanı ifadə edirlər. Sənət, peşə, məşğuliyyət
bildirən sözlər əsasında formalaşan türk mənşə-

li tayfa adlarına etnonimik sistemdə rast gəlinir.
Azərbaycanın qədim sakinləri arasında sadak
tayfaları olmuşdur. Sadak qədim türk sözü
olub, «ox qabı» mənasında işlənmişdir. Sadaq
leksik vahidinə «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında rast gəlinir. Əmək, peşə, sənət bildirən
sözlər əsasında yaranan tayfa adlarından biri də
sabançudur. Saban sözü müasir Azərbaycan dilində işlənmir. Bu qədim türk sözüdür və bəzi
qohum türk dillərində “kotan” mənasında işlənməkdədir. Türk xalqlarının həyatında əkinçilik
böyük yer tutduğundan onu bayram səviyyəsində qeyd edirlər. Tatarıstanda Sabantuy xalq
bayramı («Saban» - «kotan+tuy, toy») keçirilir.
Sənət, peşə, məşğuliyyət bildirən qədim türk
sözü əsasında formalaşan tayfa adlarından biri
də kəpənəkçi tayfa adıdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında kəpənək sözü “yapıncı” mənasında işlənmişdir. Azərbaycan onomastik sistemində qədim türk sözləri əsasında yaranan tayfa adları çoxdur.
Nəticə. Azərbaycan etnonimlərinin leksiksemantik xüsusiyyətlərinin araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu onomastik vahidlər ümumtürk düşüncə tərzinin məhsuludur. Azərbaycan dilində işlənən etnonimlər
əmələ gəlmə xüsusiyyətlərinə görə antroponimlərdən əmələ gələn etnonimlər, toponimlərdən
əmələ gələn etnonimlər, etnonimlərdən əmələ
gələn etnonimlər, zoonimlərdən əmələ gələn etnonimlər, sənət, peşə, məşğuliyyət və s. bildirən sözlərdən əmələ gələn etnonimlər, dini xarakterli sözlərdən əmələ gələn etnonimlər, geyim və tayfaya aid digər əşyaların adlarından
əmələ gələn etnonimlər, zahiri əlamət, rəng və s.
bildirən sözlərdən əmələ gələn etnonimlər şəklində qruplaşdırmaq olar.
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Tunzala BAKHSHIYEVA
AZERBAIJANI ETHNONYMS
SUMMARY
To study ethnonyms, it is important to refer to historical sources, works of historians, geographers, toponymic lexicon. Without considering them, there can be no perfect study of ethnonyms. By researching tribal names, it is possible
to obtain materials for other areas of onomastics. The lexical units involved in the formation of some Azerbaijani ethnonyms are outdated in terms of the modern Azerbaijani language. The etymological analysis of tribal names based on
ancient Turkic words is important. Some ethnos names reflect ancient phonetic, grammatical, lexical and semantic features. The lexical units involved in the formation of some Azerbaijani ethnonyms are outdated in terms of the modern
Azerbaijani language. The etymological analysis of tribal names based on ancient Turkic words is important. Ethnonyms used in the Azerbaijani language are ethnonyms formed from anthroponyms, ethnonyms formed from toponyms,
ethnonyms formed from ethnonyms, ethnonyms formed from zoononyms, art, profession, occupation, etc. ethnonyms
formed from words denoting, ethnonyms formed from words of a religious nature, ethnonyms formed from the names
of clothes and other items belonging to the tribe, appearance, color, etc. can be grouped in the form of ethnonyms
formed from words denoting.
Keywords: ethnonym, tribe, name, research, research

Тунзала БАХШИЕВА
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЭТНОНИМЫ
PЕЗЮМЕ
Для изучения этнонимов важно обращаться к историческим источникам, исследованиям историков, географов, топонимической лексике. Без их рассмотрения невозможно безупречное изучение этнонимов. Изучая
племенные названия, можно получить материалы для других областей ономастики. Лексические единицы,
участвующие в образовании некоторых азербайджанских этнонимов, устарели с точки зрения современного
азербайджанского языка. Важен этимологический анализ названия плен на основе древнетюркских слов. Имена
некоторых этносов отражают древние фонетические, грамматические, лексические и семантические особенности. Лексические единицы, участвующие в образовании некоторых азербайджанских этнонимов, устарели с
точки зрения современного азербайджанского языка. Важен этимологический анализ названий племен на основе древнетюркских слов. Этнонимы, используемые в азербайджанском языке, - это этнонимы, образованные
из антропонимов; этнонимы, образованные из топонимов; этнонимы, образованные из этнонимов; этнонимы,
образованные из зоонимов, а также из названий профессий, рода занятий.; этнонимы, образованные из слов
религиозного характера; этнонимы, образованные из названий одежды и других предметов, принадлежащих к
племени, внешнего вида, цвета и т. д. могут быть сгруппированы в виде этнонимов, образованных от обозначающих слов.
Ключевые слова: этноним, племя, название, исследование, исследование
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NAXÇIVANIN DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNDƏ
DERİVATOLOGİYA PROBLEMLƏRİ
XÜLASƏ
Məqalədə Naxçıvanın dialekt və şivələrində derivatologiyanın tərkibi xüsusiyyətləri və onun problemləri araşdırılır. Azərbaycan dilçilik elminin leksikolologiya bölməsinə onomalogiya, semasiologiya, etimologiya və derivatologiya
daxildir. Derivatologiya demək olar ki, dilçiliyin bütün şöbələri ilə sıx əlaqədardır. Derivatologiya, təxminən Azərbaycan dilçiliyində XX əsrin 60-cı illərində müstəqil şöbə kimi formalaşmışdır. Hər bir müasir dildə bu və ya digər məfhumu ifadə etmək üçün yeni-yeni söz və ifadələr meydana çıxır, dilin lüğət tərkibini inkişaf etdirir. Lüğət tərkibini zənginləşdirən vasitələrdən biri də dildə yeni söz yaratmaqdır. Dildəki sözlərin demək olar ki, əksəriyyəti sözyaratma yolu ilə
əmələ gəlmişdir. Həmçinin məqalədə Naxçıvanın dialekt və şivələrində derivatologiyanın yəni sözyaratmanın yaranma
yollarından bəhs açılır. Azərbaycan dilində olduğu kimi Naxçıvanın dialekt və şivələrində başlıca olaraq üç yolla söz
yaranmışdır: 1) leksik-semantik; 2) morfoloji; 3) sintaktik yolla. Sözyaratma dilin inkişafı və formalaşmasında başlıca
vasitədir. Belə ki, məqalədə sözyaratmanın mənbələri, imkanları, vasitələri, formaları, xüsusiyyətləri və digər cəhətləri
də təhlil məxrəcinə gətirilir.
Açar sözlər: Naxçıvan, dialekt və şivə, derivatologiya, semantik, morfoloji, sintaktik.
*Derivatologiya

probleminin elmi-nəzəri
əsası. Dialekt və şivələrdə derivatologiya problemini tarixi və müasir planda araşdırmaq dilçilik elmi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan qədim Naxçıvanın dialekt və şivəsi özünəməxsus
leksik tərkibi ilə diqqəti cəlb edir. “Dil üçün xarakterik cəhət onun quruluşunu əmələ gətirən
ayrı-ayrı ünsürlərin bir-biri ilə əlaqələnməsi və
bunun nəticəsində insanlar arasında ünsiyyət
vasitəsinin yaranmasıdır. Bu ünsürlər – səslər,
sözlər, söz birləşmələri və cümlələrdən ibarətdir” (Məmmədov, Əliyev: 2015, s. 40.) Hər bir
müasir dildə bu və ya digər məfhumu ifadə etmək üçün yeni-yeni söz və ifadələr meydana çıxır, dilin lüğət tərkibini inkişaf etdirir. Lüğət
tərkibini zənginləşdirən vasitələrdən biri də dildə yeni söz yaratmaqdır. Dildəki sözlərin demək olar ki, əksəriyyəti sözyaratma yolu ilə
əmələ gəlmişdir. Sözyaratma dilinin inkişafı və
formalaşmasında başlıca vasitədir. Sözyaratmanın mənbələri, imkanları, vasitələri, formaları,
xüsusiyyətləri və digər cəhətləri ilə məşğul olan
dilçilik şöbəsi derivatologiya adlanır.
Azərbaycan dilinin şivələri rəngarək sözlərlə zəngindir. Burada sözlərin əmələ gəlməsinin,
söz yaradıcılığı prosesinin çoxşaxəli qaydaları
var. Belə qaydalardan biri məhəlli sözlərin tari*
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xən quruluş dəyişmələridir. Bəllidir ki, söz köklərinin qədim quruluşu tədqiqatçıların diqqətini
özünə cəlb edir. Bütövlükdə, Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı – yəni derivatoloji proses
müxtəlif yollarla gedir. Ümumi şəkildə dildə
gedən söz yaradıcılığı üsulları aşağıdakı qrupa
bölünür: 1)Leksik-semantik yolla söz yaradıcılığı; 2) Morfoloji yolla söz yaradıcılığı; 3) Sintaktik yola söz yaradıcılığı. Bu bölgüdən demək
olar ki, söz yaradıcılığından bəhs edən bütün
dilçilər istifadə etmişlər. Biz də Naxçıvan dialekt və şivələrinin derivatoloji problemlərini
təhlil edərkən bu bölgüyə əsaslanmışıq.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində derivatoloji proseslərin leksik-semantik yolu. Derivatoloji proseslərin müxtəlif forma və modellərindən biri leksik-semantik yoldur. Unutmaq olmaz ki, xalq təfəkkürünün və düşüncəsinin
məhsulu olan söz yaratmada variantlıq, leksiksemantik üsulla söz yaradıcılığı diqqəti cəlb
edən dil hadisəsidir. Belə ki, Naxçıvanın dialekt
və şivələrində müşahidə etdiyimiz dialektal nümunələrdə sinonimlər, omonimlər, antonimlər
maraqlı xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. Naxçıvanın dialekt və şivələrində işlənən və variantlılıq münasibətində olan sözlər eyni mənaya malikdir. Biri digərinə nisbətən əlavə məna daşımır. Sinonim cərgəyə daxil olan sözlərdə isə
əlavə məna çalarları diqqəti cəlb edir.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində işlənən
sinonimlər başlıca olaraq isimlərdən, qismən də
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sifət və fellərdən ibarət olur. Bəzən köməkçi
nitq hissələrinin də sinonim variantlarına rast
gəlmək mümkündür. Məsələn, bu ərazidə qanmaz, kal, karsala, taxtabaş, quşbeyin, donux,
dumux sözləri müxtəlif fonetik tərkibə malik olsalar da, özlərinə məxsus məna incəliyilə bir-birinə yaxın sinonimlərdir. Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün Naxçıvanın dialekt və şivələrində
variantlıq və sinonimlik əlaqəsində olan bəzi
leksik vahidləri nəzərdən keçirək:
a) İsimlə ifadə olunan sinonimlər. Naxçıvanın dialekt və şivələrində müşahidə edilən sinonimlərin çoxunu, demək olar ki, isimlə ifadə
olunan sinonimlər təşkil edir. İsimdən ibarət
olan sinonimlərə əsasən məişətin, təsərrüfatın
müxtəlif sahələrində rast gəldiyimiz əşya adlarını bildirən sözlərə də təsadüf edilir: Bəndəm //
bağ - dərz bağlamaq üçün uzun küləşdən hazırlanan qurşaq; Dəndənə - tələşə - bağlama – divar hörülürkən daşın müvazinətini düzəltmək
üçün altına qoyulan kiçik daş parçası; Yeznə,
kürəkən, giyəv; Cici-bacı // bacılıx– rəfiqə;
Andır // merat // başqa fonetik variantında merət // soyxa – sahibsiz əşya və ya sahibi ölmüş
əşya; Tapı, qalın, kömbə, çıppa; Mığmığ//ağcaqənət // ditdili – ağcaqanad; Qodem // acıpencər
// tamtira; Macal // girəvə – fürsət; Pasax //qarama – çirk; Çəm // yol-yolağa – üsul, qayda;
Licim // yöndəm; Talaşa // şadara. Şüşəbənd aynabənd, Lehmə, löhmə, zığ – palçıq - eyni
mənanı ifadə edən bu sözlər Naxçıvanın əksər
dialekt və şivələrində bərabərhüquqlu sözlər kimi işlənir.
b) Sifətlərlə ifadə edilən sinonimlər. Cılxa
// teyxa– tamam, bütün; Lodur // müsdər // ərincəx1 – tənbəl; Düşüx1 // bambılı // doydax –
yüngül xasiyyətli; Bədrəx1 // ağır irəx1– qara
rəng; Sısqa // cılız // çəlimsiz– arıq; Şil //müsdər– şikəst; Donux // dumux // karsala – key;
Qırduz //nəməko // başqa fonetik variantında
məməko – duzlu; Dınqılı //çıqqılı – kiçik; Dəngül-düngül // tək-tük; Qəlbi - deraz – uca; Yeyin,
qıvraq, qısqıvraq - çevik, cəld
c) Feillərlə ifadə edilən sinonimlər. Naxçıvan şivələrində feillərlə ifadə edilən sinonimlər
nisbətən çoxluq təşkil edir. Burada sinonim cərgə yaradan feillər hal-hərəkət, vəziyyət və s.
mənalar bildirir: Mısmax // kiriməx1 – susmaq;
Ürcah olmax // tuş gəlməx1 – rastlaşmaq; Tıncıxmax // nəfəsi daralmax – havası çatmamaq;
Qəzilləməx1 // tavlamax // dilə-sözə tutmax –
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aldatmaq, yoldan çıxarmaq; Bağrı yarılmax //
ürəyi qopbax // ödü tökülmək – qorxmaq; Aşırmax // boğmalamax // lumbuldatmax – yemək;
Əndərməx1 // helləməx1– tökmək;
ç) Zərflərlə ifadə edilən sinonimlər. Naxçıvanın dialekt və şivələrində zərflərdən ibarət
olan sinonimlər az da olsa müşahidə edilir. Bu
dil faktlarına nəzər salaq: Yanpörtü // köndələn
– çəpəki; əlüsdü // əlbəhəl // əlbəhəm fonetik
variantları da işlədilir – o dəqiqə, o saat; Ustup
// ehmal – yavaş; Kərə // yol // dönə - dəfə; macal // illac // hey – güc, qüvvət.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində lüğət tərkibində işlənən sözlərdən bir qismini forma və
məzmununa görə fərqlənən omonimlər təşkil
edir. “Omonimlər linqvistik hadisə olub, dilin
leksik və qrammatik xüsusiyyətlərini birləşdirən, öz səs tərkibinə görə dilin inkişaf dövrlərində müəyyən oxşarlığı olan, mənaca müxtəlif
sözlərdir” (Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti: 2007, s. 5) Naxçıvanın dialekt və şivələrinin lüğət tərkibini təşkil edən dil vahidlərinin
də bir çoxu müxtəlif tarixi dövrlərin məhsulu
olub, ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə inkişaf etmiş və
yeni mənalar daşımışdır. Bu dialektal leksikada
həm ədəbi dildə işlənən, həm də başqa məna
kəsb edən leksemlər geniş yayılmışdır. Naxçıvanın dialekt və şivələrində rast gəlinən omonimlər müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə olunur.
Bəlgə - 1. adaxlı qızın evinə aparılan xonça
(oğlan evinin qıza verdiyi il əşya), 2. boyaq üçün
istifadə olunan xüsusi ağac növü, 3. ağac davasında qola dolanan qalın parça.; Qaşqa - 1. alnında ağ tükləri olan dörd ayaqlı ev heyvanı, 2. alnın ortası; Qalamax - 1. ocaq, təndir yandırmaq,
2. Doldurmaq; Əmdərmək / əndərmək – 1. hər
hansı mayeni qabdan yerə tökmək, 2. böyük bir
ağacı kəsib yerə yıxmaq; Küt – 1. alət, 2. Bişmədən təndirin içinə düşən xəmir parçası, 3. Gec
anlayan; Havır – 1. Vaxt, zaman; 2. Hirs; Yançı
–1. Züy tutan, 2. Köməkçi; Lay –1. Palazın bir
növü; 2. Biçilmiş bir dəstə ot; 3. Qat; Qondarmaq – 1. Qurmaq; 2. Uydurmaq.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində leksik-semantik yolla söz yaradıcılığına xidmət edən,
məna və şəkil etibarı ilə fərqlənən söz qruplarından biri də antonimlərdir. Sinonimlər kimi, antonimlər də dilin ən qüvvətli ifadə vasitələrindən
olub, fikrin emosional, obrazlı ifadəsində mühüm rol oynayır. R.Məhərrəmova yazır: “Antonimlər zidd mənalar, anlayışlar bildirən sözlər
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deyil, əksinə, eyni mənanın, eyni anlayışın müxtəlif əks cəhətlərini qarşılaşdırma yolu ilə bildirən sözlərdir” (Məhərrəmova: 1968, s. 78)
Naxçıvanın dialekt və şivələrində leksik-semantik söz yaratma sistemində antonim sözlər
mühüm yer tutur. Ədəbi dildə olduğu kimi,
Naxçıvanın dialekt və şivələrində də antonimlər
müxtəlif üsullarla əmələ gəlir. Bu baxımdan,
Naxçıvanın dialekt və şivələrində rast gəlinən
antonimləri əmələ gəlməsinə görə aşağıdakı
qruplara bölmək olar: leksik antonimlər; morfoloji antonimlər; tərkibi antonimlər.
Leksik antonimlər yalnız məna (semantik)
əsasında əmələ gələn antonimlərdir. Naxçıvanın
dialekt və şivələrindən əldə etdiyimiz bir neçə
antonim sözə diqqət yetirək: Lecan – qıt; Kərə
- qısaqulaq / Pələ - yekəqulaq; Pota - kök / çəlimsiz - arıq; Gözüac-gözütox; Günəvər-quzey;
Kəkov –pəltək / suvar – aydın, təmiz danışan;
Şaqqama - şiddətli isti / sazax – soyuq; Herağaş - vaxtından tez; ərəzən – vaxtından gec, bəzən bu sözə qavırıx düşməkdə deyilir. Fərə-beçə (Kül sənin başına, gözəl fərə, beçə də səni
bəyənmir).
Naxçıvanın dialekt və şivələrində leksik-semantik sistemə aid olan derivatoloji problemlərin araşdırılması Azərbaycan ədəbi dilindəki bir
sıra sözlərin semantik və frazeoloji xüsusiyyətlərinin aşkara çıxarılması baxımından faydalıdır. Çünki şivələrin lüğət tərkibində omonimlər,
sinonimlər, antonimlər, eləcə də frazeoloji sinonim və antonimlər geniş yer tutur. Naxçıvanın
dialekt və şivələrinin lüğət tərkibində işlənən
leksik-semantik söz qrupları mənşəcə də daha
rəngarəngdir.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində leksik-semantik vahidlərin toplanılması, qruplaşdırılması
və onların elmi təhlilinin aparılması ədəbi dilin
ehtiyacı olan sözlərin üzə çıxarılmasında başlıca
amildir.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində derivatoloji proseslərin morfoloji yolu. Naxçıvan
dialekt və şivələrində morfoloji proseslərin də
özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bunları aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:
Sözdüzəldici şəkilçilər: Azərbaycan dilində
morfoloji yolla söz yaradıcılığı prosesinin öyrənilməsində, qədim sözdüzəldici şəkilçilərin aşkara çıxarılmasında dialekt və şivələrimizin
materialları yazılı abidələr qədər mühüm rol

oynayır. Belə ki, hər bir dialekt və yaxud şivə
araşdırıldıqda səciyyəvi şəkilçilərlə yanaşı, qədim formalar da müəyyən olunur. Naxçıvan
dialekt və şivələrində sözdüzəldici şəkilçilər iki
qrupa ayrılır: 1. Ad düzəldən şəkilçilər; 2. Fel
düzəldən şəkilçilər. Naxçıvan dialekt və şivələrində ad düzəldən şəkilçilər mənşəyinə görə iki
yerə ayrılır: a) Azərbaycan dilinə məxsus şəkilçilər; b) ərəb və fars mənşəli şəkilçilər.
a) Azərbaycan dilinə məxsus şəkilçilər:
Naxçıvan dialekt və şivələrində ad düzəldən şəkilçilər arasında Azərbaycan dilinə məxsus şəkilçilər geniş yer tutur. Onların bir qisminə
Azərbaycan ədəbi dilində, başqa dialekt və şivələrdə, habelə müasir türk dillərində də təsadüf olunur ki, bu da həmin şəkilçilərin yayılma
arealının genişliyinə dəlalət edir. Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən sözdüzəldici şəkilçilərin başlıcaları aşağıdakılardır:
-ma, -mə. Naxçıvan dialekt və şivələrində
məhsuldar olan bu şəkilçi feillərdən müxtəlif
mənalı isimlər əmələ gətirir; məsələn: bulama
“yemək adı”, qablama “qab adı”, allahlama
“zəmi biçiləndən sonra zəmi sahibinin verdiyi
qonaqlıq”, çırpışma, bağlama “bir-birinə bağlanmış yorğan-döşək”, yarma, daşlama “oğlan
uşağı doğulan zaman icra olunan mərasim”,
yühləmə, çəxdirmə, çatma və s. Naxçıvan dialekt və şivələrində sonu p ilə bitən sözlərdə ma,-mə şəkilçisi -ba, -bə şəklində işlənir; yapba
“təzək”, qapba, şapba, çapba “şaqqa”.
-bə. Qeyri-məhsuldar şəkilçilərdən olub, sel
“sal”, kül sözlərindən selbə “ağacdan meyvə
salmaq üçün balaca ağac”, külbə//küflə “hava
çəkmək üçün təndirin aşağısından qoyulan balaca yer” sözlərini əmələ gətirir.
-çı, -çi. Ədəbi dilimizin bütün inkişaf dövrlərində məhsuldar olmuş -çı, -çi, -çu, -çü şəkilçisi Naxçıvan dialekt və şivələrində -çı, -çi şəklində sözlərlə artırılaraq bu və ya digər əşyanın
adını bildirən, sənət, peşə ifadə edən isimlər düzəldir; məs.: vədəçi, toyçi, pənirçi, çölçi, şikarçı, xəlvərçi “taxıl yığan adam”, başmaxçı, yolçu, ciyərçi, qəfəçi “çayçı”, çərçi “alverçi”, pətəxçi “arıçı” və s.
-çılıx, -çilix, -çulux, -çülüx. Bu şəkilçi sözlərə qoşulub sənət, peşə bildirən ümumi məfhum ifadə edən isimlər əmələ gətirir:, məs.:
başmaxçılıx, mal-davarçılıx, çapınçılıx, “soyğunçulux”, çərçilix “alverçilik”, toxuçuluq və s.
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-lı, -li, -lu, -lü. Naxçıvan dialekt və şivələrində -lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi vasitəsi ilə sözlərdən yer münasibəti bildirən düzəltmə isimlər
əmələ gəlir; məs. şəhərli, kətli, culfalı, yuxarı
məhləli, aşağı məhləli, ağasənnili, hələbaxlı,
babışdılı, süleymanlı, haçıbaxşəlili, torxuclu,
əlməhətli və s.
-am, -əm. Bu şəkilçi yazam “yaz yunu”,
güzəm “payız yunu”, tutam “bir qarış” sözlərində özünü göstərir; Məsələn: Yazda qırxılan yunə yazam di:rux; İpin uzunnuğun tutamnan öşdux; Güzəmin yunu çoox xirda olur (Ordubad).
-t. Naxçıvan dialekt və şivələrində bu şəkilçi vasitəsi ilə qurut “qurudulmuş qatıq” isimi
əmələ gəlir. Məsələn: Ayran torbada süzülür,
suyu gedir, olur cortan, cortanı da gün vasitəsi
ilə qurudub, qurut əmələ gətirillər (Naxçıvan
MSSR-in dialekt və şivələri :1961, s. 81).
-lıx -lix -lux -lüx. Bu şəkilçi sözün son samitindən asılı olaraq müxtəlif fonetik variantlarda da (-rıx, -rix, -rux, -rüx, -dux, -rux, -tux)
müşahidə edilir; məs. qıtmırlıx “xəsislik”, minnıx, dirilıx “ömür, can” başlıx, sarılıx “xəstəlik
adı”, issilix, keçəllix, qəhətlix “qıtlıq”, kirvəlix,
şuxlux “zarafat”, qurulux “quru yer”, mal-davarrıx, oruşdux, çətinnıx, dumannıx və s.
-ı, -i. Azərbaycan ədəbi dilində, Naxçıvanın
dialekt və şivələrində dörd variantda işlənən bu
şəkilçi Ordubad dialektində ikivariantlıdır; məs.
yaxı “çörəyin bir növü”, çatı “balaca kəndir”,
qorxı, süri, doli, güni “ot tayası”, kəndi “un və
ya taxıl qutusu” və s. Bu şəkilçiyə Bakı dialektində, Çənbərək və Karvansaray şivələrində də
təsadüf edilir (İslamov: 1968, s. 77).
-ərgi. Bu şəkilçinin köməyi ilə feillərdən
düzəltmə sifətlər əmələ gəlir; məs. ölərgi, ötərgi, köçərgi, gedərgi, kəsərgi, keçərgi kimi ifadələrə bəzi Naxçıvan kəndlərin şivələrində az
da olsa təsadüf olunur.
-ax, -əx, -x. Bu, Azərbaycan ədəbi dilində
işlənən qədim -aq, -ək, -q, -k şəkilçisinin forma
cəhətdən dəyişmiş variantıdır; məs. başax, batax (bataqlıq), şişəx, kəsəx, balax, qalax və s.
Bu şəkilçiyə Şəki dialektində, Çənbərək və
Karvansaray şivələrində də rast gəlmək mümkündür .
-ə. Naxçıvan dialekt və şivələrində qeyriməhsuldar şəkilçilərdən olub, cəm, qələm, dön,
çək sözlərindən cəmə “kiçik ot topası”, qələmə
“ağac şitili”, “dönə”, “dəfə”, çəkə “aşsüzən”
xəmrə, çəpərə və s. isimləri əmələ gətirir. Bu
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şəkilçi Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrində
olmaqla yanaşı Zəngilan şivəsində də qeydə
alınmışdır (Naxçıvan MSSR-in dialekt və şivələri: 1961, s. 81).
b) ərəb və fars mənşəli şəkilçilər: Azərbaycan dilinə məxsus şəkilçilərlə müqayisədə ərəb
və fars mənşəli şəkilçilər Naxçıvan dialekt və
şivələrində azlıq təşkil edir.
-xana. Fars mənşəli xana sözü ədəbi dilimizdə olduğu kimi, Naxçıvan dialekt və şivələrində də tam şəkilçiləşərək, söz yaradıcılığı prosesində fəal iştirak edir. Həmin şəkilçi öz mənşəyinə uyğun yer mənası ifadə edir; məs. qəhvəxana, qəfxana, sandıxana, nəmazxana, balaxana “evin 2-ci mərtəbəsi” və s. -xana şəkilçisinin dilimizə keçməsinin tarixi çox qədimdir.
H.Mirzəzadə həmin şəkilçinin klassiklərin dilində və müasir söz yaradıcılığı prosesində normal inkişaf etdiyini göstərmişdir (Rüstəmov:
1965, 318 s.).
-gah. Naxçıvan dialekt və şivələrində “gah”
sözü şəkilçi kimi öz əslinə müvafiq yer mənasını bildirir; məs. dərmangah, şikargah, xərməngah və s.
-dan. Naxçıvan dialekt və şivələrində -dan
şəkilçisi Azərbaycan və alınma sözlərə əlavə
olunur və müəyyən bir əşyanın adını bildirir:
toxumdan “gülün toxum hissəsi”, qələmdan,
novdan (su tökülən yer), nəməkdan (duz qabı),
güldan, şamdan və s.
-dar. Bu, Naxçıvan dialekt və şivələrində
qeyri-məhsuldar şəkilçilərdən hesab olunur;
məs. damdar “qaramal saxlayan adam”, bağdar
“bağban”, külfətdar, əmanətdar “tapşırılan şeyi
saxlayan adam”.
Göründüyü kimi, Naxçıvan dialekt və şivələrində morfoloji yolla söz yaradıcılığı prosesində Azərbaycan dilinə məxsus sözdüzəldici
şəkilçilər üstünlük təşkil edir. Fars mənşəli şəkilçilər isə təxminən alınma sözlərin tərkibində
dilimizə keçmiş və şəkilçiləşmiş formada bu
gün də söz yaradıcılığı prosesində iştirak edir.
Feil düzəldən şəkilçilər: Feil düzəldən şəkilçilər müxtəlif nitq hissələrindən yeni mənalı
feillər əmələ gətirir. Naxçıvan dialekt və şivələrində feil düzəldən şəkilçilər Azərbaycan ədəbi
dili və digər dialekt və şivələrlə əsasən eyniyyət
təşkil edir. Belə şəkilçilərin başlıcaları aşağıdakılardır:
-la, -lə. Azərbaycan ədəbi dilində, dialekt
və şivələrimizdə, eləcə də əksər türk dillərində
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məhsuldar olan -la, -lə şəkilçisi (Кононов:
1960, с. 256) vasitəsilə dolaxla, qırmala “tikələ”, qələmələ, kərdilə, cəbələ “xurcuna yığmaq”, çatıla “bağlamaq”, yellə “tərpətmək”,
quyla “basdırmaq” və s. feillər düzəlir. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində olduğu kimi, Naxçıvan dialekt və şivələrində də sözün
son samitindən asılı olaraq -la, -lə şəkilçisinin da, -də, -na, -nə, -ra, -rə variantları müşahidə
olunur; məs. arıtda, bətdə “parçanı aralı-aralı
tikmək”, yoxunna, sərinnə, ağırra “əzizləmək”
və s.
-laş, -ləş. Naxçıvan dialekt və şivələrində laş, -ləş şəkilçisinin köməyi ilə az da olsa düzəltmə feillər yaranır; məs. aramlaş “sakitləşmək”, yavalaş, çoxlaş, uzaxlaş, çömələş, əlləş,
betərləş “daha da pisləşmək” və s.
-lan, -lən. Naxçıvan dialekt və şivələrində
işlənən şəkilçilərdən biri də -lan, -lən, -dir. Bu
şəkilçi yaş, lil, yay, qəlbir, sünbül, çərqət, qalax sözlərinə əlavə olunaraq yaşlan “yetişmək”, yaylan “yayılmaq”, qalaxlan, lillən, qəlbirlən, sünbüllən, çərqətlən və s. kimi feillər
əmələ gətirir.
-mala, -mələ. Bu şəkilçiyə Naxçıvan dialekt
və şivələrində az təsadüf olunur; məs. boğmala
“boğmaq”, sərmələ “məsxərəyə qoymaq”. -malə, -mələ həm Azərbaycan dili dialekt və şivələrində (Cəfərov: 2008, 442 s.), həm də türk dillərində arxaik qeyri-məhsuldar şəkilçilərdəndir.
Naxçıvan dialekt və şivələrinin morfoloji
quruluşu özünəməxsus xüsusiyyətlərlə zəngindir. Ad və fel əmələ gətirən çoxlu şəkilçilər işlənməkdədir. Şəkilçilərin bir qisminə Azərbaycan ədəbi dilində rast gəlinirsə, digər hissəsi
yalnız Naxçıvan dialekt və şivələri üçün xarakterikdir. Ərəb və fars mənşəli şəkilçilərin əksəriyyəti tarixən Azərbaycan dilinə keçmiş, sonrakı dövrlərdə sözlərin tərkibində işləklik qazanmışdır.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində derivatoloji proseslərin sintaktik yolu. Naxçıvanın
dialekt və şivələrində söz yaradıcılığı prosesinin maraqlı üsullarından biri də sintaktik üsuldur. Sintaktik üsul morfoloji üsulla söz düzəltməyə nisbətən daha az inkişaf etsə də, bu üsulla yaranan dil faktlarına da rast gəlinir. Sintaktik yolla iki sözün birləşməsindən ibarət yeni
sözlər yaradılması dilimiz üçün daha xarakterikdir. Bu üsulla ad-söz yaradıcılığı Naxçıvanın
dialekt və şivələrində çoxlu faktlara malikdir:

Alacəngənəfəs, arakəsmə, taxtaçəpər; əmənkömənci və s.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində sintaktik
yolla düzələn sözlərdə və bu tip sözlərin əmələ
gəlməsində müxtəlif məqamlar, cəhətlər diqqət
çəkir: məsələn, maddi əsas, komponentlərin
məna xüsusiyyətləri, komponentlərin tipləri,
forma və məzmun münasibətləri, komponentlər
arasında əlaqə və s. Bu modellər əsasında yaranan sözlərə nəzər yetirək:
Naxçıvanın dialekt və şivələrində bir çox
mürəkkəb sözlər eyni sözlərin təkrarı ilə əmələ
gəlir. Məsələn: evcik-evcik, fincan-fincan, höləx'-höləx', qazı-qazı, molla-molla, ocaq-ocaq,
qodu-qodu, kosa-kosa, məndə-məndə, baca-baca, yordu-yordu, aşıq-aşıq, qolçaq-qolçaq, xanxan, günü-günü, gəlin-gəlin, lopuğ-lopuğ, yalax-yalax, qoz-qoz, qala-qala, oğru-oğru, qundağ-qundağ, maça-maça və s. göründüyü kimi
eyni sözlərin təkrarı ilə daha çox uşaq oyunları
və rəqs adlarını bildirən mürəkkəb etnoqrafizmlər sintaktik yolla əmələ gəlmişdir. Belə
mürəkkəb sözlərin komponentləri eyni nitq hissələrinə mənsub olduğu kimi, şəkil əlamətlərinə
görə də məhdud olur.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində eyni sözlərin təkrarı ilə düzələn mürəkkəb sözlərin bəzi
dəyişiklikləri nəticəsində əmələ gəlmiş xüsusi
bir formaya malik olan söz qrupuna – ikibaşlı
sözlərə təsadüf edilir. Məsələn: ağac-uğac, axıruxur, arıq-uruq, əyri-üyrü, əyri-burcuma, dardartış və s.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində sintaktik
yоlla sözyaranması aşağıdakı qaydalar üzrə də
əmələ gəlir:
a) funksiyaya görə. Burada mürəkkəb sözün əmələ gəlməsində əşyanın daşıdığı funksiya mühüm yеr tutur. Məsələn: aşsüzən, mərküzçəkən, külçəkən və s.
b) əlamətə görə. Bu cür mürəkkəb sözlərdə
əşyanın daşıdığ əlamət mühüm rоl оynayır. Məsələn: şüşəbənd, aynabənd, qarnıyarıx, qaragöz,
günəvər, kücüqurdu, danaburnu və s.
c) bənzətməyə görə. Bu cür mürəkkəb sözlərdə əşyanın, prеdmеtin bənzədilməsi əsas götürülür. Məsələn: qazayağı, dəvədabanı, itburnu, dərəyarığı, quşəppəyi, çоbanyastığı, quzuqulağı, ördəkburun, itburnu, daşarmud, çölarmudu və s.
d) mənsubiyyətə görə. Bu cür mürəkkəb
sözlər mənsubiyyət əsasında əmələ gəlir. Məsə-
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lən: gəlinbacı, əmоğlu, gеcəquşu, kirvədostu,
əmdоstu, dayıdоstu, yеralması və s.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində sintaktik
yоlla yaranan mürəkkəb isimlər, sifətlər, zərflər
və fеllər də müşahidə olunur. Nümunələrə diqqət yеtirək:
Naxçıvanın dialekt və şivələrində sintaktik
yоlla yaranan mürəkkəb isimlər: qurtyeməz,
quşqonmaz (tikanlı bitki), daşqalax-daş yığını,
gəlinayıtdamaz (qatqat), sapdadurmaz və s.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində sintaktik
yоlla yarana mürəkkəb sifətlər: döydümölməz,
tükkeçirməz, malınıyeməz, acgöz, gicbəsər, vırhavır, döyhadöy, tuthatut, əliəyri, gözütох, laldinməz, üzbəsurat-üz-üzə, candərdi-məcburi//istəmədən, gözəyarı-təxmini, üzüyola, şinim-şəhrə-yara və s.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində sintaktik
yоlla yarana mürəkkəb zərflər: ört-basdır, dadardoymaz, düşər-düşməz və s.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində sintaktik
yоlla yarana mürəkkəb fеllər: karıxa-karıxa, çaşa-çaşa, aza-aza, bərələ-bərələ, gərilə-gərilə,
vırnıxa-vırnıxa, qanı qurumaq, dili dоlaşmaq,
dala-qabağa, dil tökmək, gözdən düşmək, dildən düşmək, əldən düşmək və s.
Mürəkkəb sözlərin kоmpоnеntləri arasında
tabеsizlik və tabеlilik əlaqələrindən biri özünü
göstərir. Dеməli, mürəkkəb sözlər sintaktik
yоlla həm tabеsizlik, həm də tabеlilik əlaqəsi
əsasında əmələ gəlir. Tabеsizlik əlaqəsi əsasında mürəkkəb sözlərin dilimizdə əsasən aşağdakı
növlərinə təsadüf оlunur:
-sinоnim və yaхın mənalı sözlərdən əmələ
gələnlər: alışdım-yandım, aşdı-daşdı, qırdı-qaşdı (etibarsız), tökülüb-itmək, tanış-biliş, hərbəzorba-təhdid, söz-sov, zir-zibil, tir-tingə, şir-şitil, şitil-mitil, şaratdı // torbaatdı, parçakəsdi
//parçabişdi və s.
-antоnim sözlərdən əmələ gələnlər: acgözgözütox, adamaoxşamaz-gözəl-göyçək, yüngültaxtalı-ağırtaxtlı, cırtqoz-ağıryana, qarayandımağcavaz və s.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində tabеlilik
əlaqəsi əsasında mürəkkəb sözlərin əsasən aşa-

ğıdakı növlərinə təsadüf оlunur: məsələn: yanaşma əlaqəsi əsasında əmələ gələnlər: dar qursaq, dar düdüh, dar dartış, dar-darısqal, dar macal, gicbəsər və s.; idarə əlaqəsi əsasında əmələ
gələnlər: quzuqulağı, ucdantutma, başabütün,
qəlbidən-qəlbiyə, aralıdan-aralıya, təndirarası,
əppəyarası, dəvədabanı-şirin bitki, sözgəlişielə-belə, başpapaxlı və s.
Naxçıvanın dialekt və şivələrində elə lüğəvi vahidlərə də rast gəlmək olur ki, onların sadə
geniş cümlə modelinə uyğun gəlir. Belə qrammatik vahidlər artıq cümləyə əlamətləri itirərək
əvəzinə sözə aid xüsusiyyətləri qəbul etmiş
olur. Nümunələrə diqqət edək: topaldıqaç,
oçaxyandısuqaynadı, keçibağagirdi, arayagirmə//ortayagirmə, qəyişəgirmə (oyun adı), hacıbəribax, dəyməgülümtökülər, buküçəmənədargəlir (parça adı), dayandoldurum (silah adı) və
s. Bu adlar eyni quruluşlu cümlələrə oxşasa da,
lakin bir mürəkkəb leksik vahid kimi işlədilir.
Nəticə: Yekun olaraq qeyd edək ki, son illər müxtəlif dillərdə derivatologiya problemləri
ilə bağlı yazılan əsərlər bu dilçilik bölməsinin
gərəkliliyini bütün aydınlığı ilə göstərdi. Naxçıvanın dialekt və şivələrinin derivatoloji quruluşundakı mexanizmi açmaq, dil sisteminin qədim dövrünə enmək, onun daxili inkişaf tendensiyalarını üzə çıxarmaq imkanına malik olan
derivatologiyanın öyrənilməsi Azərbaycan dilçiliyinin qarşısında duran ən aktual problemlərdən biridir. Naxçıvanın dialekt və şivələrində
derivatologiya problemlərinin araşdırılmasından alınan nəticələr, təkcə Azərbaycan dilinin
deyil, başqa türk dillərinin tarixinə də yeni baxışla yanaşmağa imkan verir. Türk dilləri sisteminin neçə min il əvvəl aldığı vəziyyətdə pozulmadan davam etməsi və ümumi inkişaf tendensiyaları əsasında bugünkü vəziyyətə gəlib
çatması derivatoloji yozumda daha aydın görünür. Hətta Azərbaycan dilinin derivatologiyası,
həmçinin Naxçıvanın dialekt və şivələri üzərində aparılan ilkin müşahidələr əsasında söylənilən fikirlər belə ümumi dilçilik əhəmiyyəti
kəsb edə bilər.

ƏDƏBİYYAT
1.
2.
3.

37

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti / tərtib edəni Həsrət Həsənov. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 168 s.
Behbudov S.M. Azərbaycan dilinin Zəngilan şivəsi. Nam.dis. Bakı: 1966, 326 s.
Cəfərov S.Ə. Müasir Azərbaycan dili. Leksika. Bakı: Nurlan, 2008, 442 s.

Zülfiyyə İsmayıl

38

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

İslamov M.İ. Azərbaycan dilinin Nuxa dialekti. Bakı: Elm, 1968, 271 s.
“Kitabi-Dədə Qorqud” (Tərtib, müqəddimə Zеynаlоv F.R., Əlizаdə S.Q.) Bakı: Yazıçı, 1988, 265 s.
Məhərrəmova R.C. Sabirin satirik şerlərinin leksikası. Bakı: Azərb. SSR EA, 1968, 142 s.
Məmmədov M.Ə., Əliyev A.B. Müasir dilçilik problemləri. Bakı: Elm və təhsil, 2015, 344 s.
Naxçıvan MSSR-in dialekt və şivələri. Bakı: Elm, 1961, 321 s.
Rüstəmov R.Ə. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində fel. Bakı: Elm, 1965, 318 s.
Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.: Изд-во, 1960, 446 с.

Zulfiyya ISMAYIL
DERIVATOLOGICAL PROBLEMS IN DIALECTIC AND
ACCENTS OF NAKHCHIVAN
SUMMARY
This article dialects and accents of Nakhchivan studies the structural features of derivatology and its problems. The
lexicology branch of Azerbaijani linguistics includes onomology, semasiology, etymology and derivatology. Derivatology is closely related to almost all linguistic branches. Derivatology has been formed as an independent branch in approximately 60s years of the 20th century in Azerbaijani linguistics. In every modern language, new words and phrases
emerge in order to express this or that idea, and improve the vocabulary of the language. One of the tools to enrich the
vocabulary is to create a new word in the language. Almost the majority of the words in the language are formed from
derivatology. The article Nakhchivan's dialects and accents also deals with the ways in which derivatology, such as the creation of word formation. In Azerbaijani language Nakhchivan's dialects and accents the word is primarily formed in four
ways: 1) semantic; 2) morphological; 3) syntactic. Word formation is the main way in the development and formulation
of the vocabulary. Sources, opportunities, means, forms, features and other aspects of word formation are analyzed.
Keywords: Nakhchivan, dialectic, derivatology, semantic, morphological, syntactic
Зульфия ИСМАИЛ
ПРОБЛЕМЫ ДЕРИВАТОЛОГИИ В ДИАЛЕКТАХ И
ГОВОРАХ НАХЧЫВАНА
РЕЗЮМЕ
В этой статье рассматриваются особенности состава дериватологии в диалектах и говорах Нахчывана и ее
проблемы. Раздел лексикологии азербайджанской лингвистики включает в себя ономалогию, семасиологию,
этимологию и дериватологию. Дериватология тесно связана практически со всеми разделами лингвистики. Дериватология сформировалась как самостоятельный раздел азербайджанского языкознания в 60-х годах XX века.
В каждом современном языке появляются новые слова и выражения, выражающие ту или иную концепцию,
развивая словарный запас языка. Одним из способов пополнения словарного запаса является создание нового
слова в языке. Почти все слова в языке образованы словообразованием. Также в статье рассказывается о способах создания дериватологии, то есть словоизменения в диалектах и говорах Нахчывана. Как и в азербайджанском языке, в диалектах и говорах Нахчывана слово образуется в основном тремя способами: 1) лексикосемантическим; 2) морфологическим; 3) синтаксическим. Словообразование является главным средством развития и формирования языка. Таким образом, в статье источники, возможности, средства, формы, особенности
и другие аспекты словообразования также приводятся под знаменателем анализа.
Ключевые слова: Нахчыванский, диалект и говор, дериватология, семантический, морфологический,
синтаксический.
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NAXÇIVAN QRUPU DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNDƏ BƏZİ ARXAİZMLƏR
VƏ ONLARIN LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XÜLASƏ
Arxaik sözlər dialekt leksikasının ən maraqlı və qədim qatını təşkil edir. Dilin həm fonetik, həm qrammatik, həm
də leksik xüsusiyyətlərini bəzən eyni zamanda özündə birləşdirən bu leksik vahidlər çox qiymətli incilərdir. Azərbaycan
dilinin dialekt sistemində özünəməxsus cəhətləri ilə seçilən Naxçıvan qrupu dialekt və şivələri belə söz və ifadələrlə
zəngindir. Məqalədə bu şivələrdə işlədilən ül, günü, ün, küz, yavımax, tülü kimi arxaik sözlər tədqiqata cəlb edilmişdir.
Bu sözlərin etimoloji izahı zamanı müasir ədəbi dil, türk dilləri və dialektləri, eləcə də türk dillərinə aid qədim yazılı
mənbələrə istinad edilmişdir. Ən maraqlı cəhətisə belə sözlərin müasir ədəbi dilimizdə qoyduğu izlərdir. Tarixən söz
yaradıcılığı prosesində fəal olmuş bu arxaik sözlər bir sıra sözlərin yaranmasında fəal iştirak etmiş, bu gün müxtəlif
fonetik və semantik dəyişmələrlə bəzi sözlərdə izlərini saxlamaqdadır. Belə ki, bu dialekt faktları müasir ədəbi
dilimizdə quruluşca sadə söz kimi qəbul edilən bəzi leksik vahidlərin düzəltmə və ya mürəkkəb olduğunu söyləməyə
əsas verir. Belə sözlər, eyni zamanda, dilin tarixi inkişaf prosesini izləmək baxımından cox əhəmiyyətlidir.
Açar sözlər:leksika, şivə, dialekt, kök morfem, arxaizm
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T.Hacıyev sözün ömrünü insan ömrü ilə müqayisə edirdi və bütün hallarda sözün
ömrünün onu işlədən insanın yaşından çox-çox
uzun olduğunu qeyd edirdi: “Elə söz var ki, yaranandan beş yüz il, min il sonra ömrünü bitirir.
Eləsi var ki, iki min, üç min ildən sonra ümumi
ünsiyyətdən çıxır. Elələri də var ki, millətlə yaranır, millətlə də qurtarır, millətlə qalır, yəni
həmişə yaşayır” [Azərbaycanın Naxçıvan dialektoloji atlası: 2015, s.6]. O, dilin müxtəlif səviyyələri üçün baza rolunu oynayan dialekt leksikasında müəyyən dövrlərdə ədəbi dil üçün işlək olan, lakin zaman-dil münasibətlərində arxa
plana keçən, dilin passiv lüğət fondunda özünə
yer alan arxaizmləri ikinci qəbildən olan sözlər
hesab edirdi. Belə sözlərin bu gün də dilin ilkin
ictimai işini gördüyünü, yəni ünsiyyətə xidmət
etdiyini qeyd edirdi. Qeyd edək ki, Azərbaycan
dialekt sistemində özünəməxsusluğu ilə seçilən,
çox sayda spesifik dil xüsusiyyətlərini bu gün
də qoruyub saxlayan Naxçıvan qrupu dialekt və
şivələri bu qəbildən olan söz və ifadələrlə zəngindir. Bunların bəzilərini nəzərdən keçirək.
Ül. Kiçik şəlalə, qayalıqdan su sızması mənasını ifadə edən bu qədim leksem Ordubad rayonunun Kilit kənd şivəsində qeydə alınmışdır.
− Mağarada çoxlu üllər var, yuxarıdan aşağı
axır. Ül kökünün su anlamı ilə bağlılığı ilk baxışdan təəccüb doğursa da, türk dillərinə aid
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mənbələr və şivə materialları maraqlı faktlar
qarşıya qoyur. M.Kaşğarinin “Divani lüğət-ittürk” sözlüyündən götürdüyümüz nümunələrə
diqqət edək: öl (islaq, yaş, nəm), öli/ölit (islanmaq), öliş (nəmlənmək, nəmin yayılması)
[Mahmud Kaşğari: 2006, IV, s.407, 408],
yul/yulak(bulaq, çeşmə, su), yolak (çay)[Mahmud Kaşğari: 2006, I, s.263, III, s.17, 23, IV,
s.692].Əsasında öl/ul kökü dayanan bu sözlər
birbaşa su anlamı ilə bağlıdır. Dərbənd dialektində də yaş, nəm mənasında öyüş, Çənbərək
rayon şivələrində isə islatmaq mənasında ülütmək feili işlənir: − Başını ülüt qırxım, qıl gözünə tökülür, camahatdan utammırsammı? Ül kökünün ur variantı Şamaxı şivələrində urramağ
“suvarmaq” sözünün tərkibində indi də işlədilir:
− Gördi çovan qoyuni çayın qırağında urruyır.
Quba, Xaçmaz şivələrində ölən/öləng yaşıllıq,
çəmənlik mənasında işlənir. Tatar dilində isə
ülən yaşıl ot anlamını ifadə edir [Tatar telenen
dialektoloqik süzleqe:1969, s.474].
Müasir ədəbi dilimizdə işlənən göl, sel, su,
bulaq, qurbağa/qulbağa(İraq-türkman ləhcəsi),
yaxud bu şivələrdə qeydə alınan xörək mənasını ifadə edən sulu (xörək-Kəngərli, Şərur), suliya (su çox olan yer-Culfa), sulux(su çox olan
yer ‒ Şahbuz; yanıq və ya qabar zamanı dərinin
altında su yığımı −Naxçıvan), İraq-türkman
ləhcəsində isə yağış suyu yığılan yer mənasında
işlənən cülhə sözlərinin də bu qədim kökdən
qaynaqlandığını söyləmək olar. Məhz bu qədim
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kök morfem vasitəsilə ədəbi dilimizdə bulaq və
qurbağa sözlərini tərkib hissələrini asanlıqla
ayırmaq olar. Bulaq quruluşca düzəltmə
(bul/yul+aq/ak), qurbağa isə mürəkkəbdir
(qur/qul+bağa). Qurbağa sözünün birinci qur
hissəsini göl sözünün fonetik dəyişikliyə məruz
qalmış forması(q→g, u→ö, r→l) kimi qəbul etsək və həmin canlının daha çox göldə yaşadığını nəzərə alsaq, bu leksemi belə anlamaq olar:
göl bağası, yəni göldə yaşayan bağa.
Günü. Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrinin əksəriyyətində işlədilən günü sözü çoxarvadlı kişinin arvadlarının bir-birinə verdiyi ad
mənasını ifadə edir. Burada günü sözü ilə yanaşı, eyni anlamda günübacı ifadəsi də işləkdir.
Bu söz Nürgüt kənd şivələrində qeydə alınmışdır: −Arvadın birinə qabaxca bir qızıl üzüx′alır,
deyir kin, günübacılarına bildimə ha:.
Qeyd edək ki, türk dili dialektlərində bu sözün günü, qırğız ədəbi dilində künü variantı eyni mənada işlənir [Севортян: 1980, ст.105]. Bu
mənada bəzi türk dilləri və dialektlərində gün
və -daş şəkilçisinin birləşməsindən yaranan
qündeş (türkmən), qündəş(uyğur), kundaoş(özbək), kündes(qazax, noqay, qaraqalpaq), kündöş(qırğız) formaları da işlədilir [Севортян:
1980, ст.105]. Lakin E.V.Sevortyan, eyni zamanda, bu sözün türk dillərində qünü/quni/güni/kü:nü/küni/küne fonetik variantlarında qısqanmaq, xoşlamamaq,zəhləsi getmək mənalarını ifadə etdiyini də vurğulayır. O, sözü iki hissəyə ayırır: qün/kün/gün kök, ı isə feildən sifət
düzəldən şəkilçi. Bu kök əsasında bir sıra türk
dillərində
künülemek/kunlemek/künla/künna
(qısqanmaq və paxıllıq etmək anlamında) feillərinin yarandığını da qeyd edir [Севортян:
1980, ст.105].
Bu qədim leksik vahid M. Kaşğarinin sözlüyündə də qeydə alınmışdır: Künininq külinə
təgü yağı “gününün külünə qədər düşmən”(günü günüyə düşməndir, hətta birinin külü o birisinin gözünə sovrulur) [Mahmud Kaşğari:2006,
III, s.221].
B. Əhmədov günü sözünü iki cür izah edir.
O, gün kökünün müxtəlif türk dillərində adam,
xalq, əhali, qadın mənalarında işləndiyini nəzərə alaraq, bu sözün gün (ad) və -ü şəkilçisinin
birləşməsindən yarandığını hesab edir. Qeyd
edək ki, M. Kaşğarinin verdiyi digər nümunələrdə kökün qadın mənasını ifadə etdiyi aydın
olur: kunçuy –xatundan bir dərəcə aşağı olan

qadın [Mahmud Kaşğari: 2006, III, s.225],
künq-cariyə, kəniz [Mahmud Kaşğari: 2006,
IV, s.358]. B. Əhmədov digər izahda isə kökün
feil olduğu qənaətinə gəlir: ”Amma onun feil
mənası, yandırmaq anlamı unudulmuşdur.
Məhz elə günəş, göynəmək sözlərinin kökü də
yandırmaq mənalı feilin törəmələri olub, bu
sözlə bağlanır. Gün feili – ü şəkilçisi ilə birləşib
yandıran, göynədən adam “günü ” sözünü formalaşdırmış olur” [Əhmədov: 1994, s.85].
Fikrimizcə, sözün yandırmaq, göynəmək
feilləri ilə bağlanması daha inandırıcıdır. Burada lap qədimdən bəri xalq arasında inanılan və
həyata keçirilən bir mərasimi xatırlayaq. Həyat
yoldaşını itirmiş kişi əgər yenidən evlənərsə,
ikinci arvadı evinə gətirdiyi gün yaxın adamları
ölən qadının qəbrini ziyarət edərdilər. İnanardılar ki, ölən qadının ruhu ikinci arvadın gəlişini
duyur və hətta çürümüş sümükləri belə qəbirdə
od tutub yanır. Bu yanğını soyutmaq üçün qəbrin üzərinə sərin su səpərdilər. Bu inancın özü
gününün yandırmaq, göynətmək anlamı ilə bağlı olduğunu təsdiqləyir.
Ün (Naxçıvan, Şahbuz, Şərur) ‒ səs. −Həyətdən ün gəlir(Naxçıvan);-Dağlar, səndə nəyim qaldı, Əlim yetməz, ünüm çatmaz(Kolanı).
Bu şivələrdə həm də eyni kökdən törəyən ünnəməx' “çağırmaq, səsləmək”, ünnənmək ”tanınmaq, məşhurlaşmaq” feili də işlədilir. –Əsgər
yaxçı işçidi, ünnənib (Naxçıvan).
Əksər türk dillərində işlək olan,dilçilik ədəbiyyatında haqqında çox bəhs edilən bu sözün
şivələrimizdə müxtəlif fonetik variantları ilə
rastlaşırıq. Belə ki, Göyçay şivələrində in
(−Mənim inim ona çətin çata), Biləsuvar şivələrində isəiy-ciyi kəsilmək frazeoloji birləşməsinin tərkibində iy variantı (−Onların iyi-ciyi kəsildi) müşahidə olunur. Salyan şivələrində müasir ədəbi dilimiz üçün xarakterik olmayan uzanan ü səsli variantı da müşahidə olunur. Mürəkkəb sözün tərkib hissəsi kimi də çıxış edənü:nü:nsözü “soraqlaya-soraqlaya” mənasını ifadə
edir. −Dünənnəri bazarda sütiü:n-ü:n axtarıllardı. Qazağ rayon şivələrində isə bu sözün daha qədim üŋ variantı da müşahidə olunur:
−Üŋüm sa: çatme:r.
Müasir ədəbi dilimizdə son dövrlərə qədər
yalnız “əlim yetməz, ünüm çatmaz” ifadəsində
yaşayan bu söz ədəbi dilə yenidən qayıdır. Bu
gün ünlü sözü artıq məşhur sözünün yerini almaqdadır. Türkiyə türkcəsinin təsirilə ədəbi di-
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limizdə dirilən bu söz, həm də asan tələffüzü,
dilə yatımlılığı ilə digər qarşılığını(məşhur) üstələməkdədir.
Qeyd edək ki, müasir Türkiyə türkcəsində
səs mənasında oy sözü də var. Bu söz məhdud
dairədə yalnız seçkilərlə bağlı olaraq oy almaq
"səs almaq”, oy vermək “səs vermək” ifadələrində işlədilməkdədir. Müasir ədəbi dilimizdə
söz-sov(qərb qrupu dialekt və şivələrində sözsoy) lekseminin ikinci tərkib hissəsində(sov),
söyləmək, söymək, haylamaq, hoylamaq, küy,
züy(tutmaq) sözlərində də eyni məna, yəni səs
anlamlı öy/oy/ay/üy kökü dayanır. Bu xüsusiyyət “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında“soy
soylamaq” ifadəsində, eləcə də türk dillərinə
aid yazılı mənbələrdə, klassiklərimizin dilində
“demək”, “söyləmək” mənasında işlənən arxaik
aytmaq feilində də özünü göstərir. Demək, Türkiyə türkcəsində, eləcə də müasir ədəbi dilimizdə sözlərin tərkibində öy/oy/ay kimi səs anlamı
ilə bağlı olan bu sözlər qədimün kök morfeminin müxtəlif səs keçidləri və əlavələri ilə müşahidə olunan fonetik variantlarıdır.
Küz. Əksər şivələrimizdə işlədilən bu qədim leksik vahid omonim səciyyəlidir və onun
Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrində bir neçə
məna çalarını müşahidə etdik. Küz Ordubad şivələrində payız mənasında işlədilir. −Göygöl
qəşəx' yerdi, orda ilin yazın da görərsən, küzün
də görərsən (Xurs). Ordubadda həm də payız
alması anlamında küzəyi alma ifadəsi qeydə
alınmışdır. Culfa rayonunun Külüs kənd şivələrində isə küz göy ot, çəmənlik mənasında işlədilir. Bu daha çox payızda göyərən ota aid edilir. − Küzdə otuxannara ot atıram, xımırt-xımırt
ye:llər. Tədqiq edilən dialektin əksər şivələrində bu kökdən yaranan və payızda qırxılan yun
mənasında güzəm/küzəm sözü də işlənir. – De:r
ki, mənə güzəm ver, keçə toxuyum(Siyaqut); –
Küzəm yunnan yorğan-döşək salırıx (Sabir);
−Küzəm çox uzun olmur, daramax çətindi (Vələver).
Küz Culfa, Ordubad, Şərur şivələrində quzular üçün düzəldilən üstüörtülü yer mənasını
da ifadə edir. −Yaxçı gərməşov çubuğu kəsmişəm, quzulara gərəx' küz hörəm. Lerik şivələrində bu mənada küzliğ, Gədəbəy, Qazax, Şirvanda küzü, Oğuzda isə küzmək sözü qeydə
alınmışdır. Küzmək Qəbələ və Mingəçevirdə
peyin tullamaq üçün tövlənin divarından açılmış xüsusi yer mənasında da işlədilir. Artıq bu-
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rada küzsözünü payız ilə deyil, göz sözü ilə
əlaqələndirmək daha doğru olardı. Küzlig/küzmək/küzü dedikdə körpə quzular və ya buzov
üçün tövlədə düzəldilmiş (bəzən tövlədən kənarda), xüsusi qapı qoyulmuş kiçik bir yer nəzərdə tutulurdu (Evin də ayrı-ayrı otaqlarının
göz adlandırılmasını yadımıza salaq). Körpə
heyvanların tövlənin içində bu şəkildə ayrılması
onların analarına yaxınlaşıb əmməməsi və böyük heyvanların ayağı altında qalmaması məqsədini daşıyırdı. Qeyd edək ki, küz (Cəlilabad,
Füzuli, Göyçay, Xocavənd, Quba)/küzləmək bəzi şivələrdə şırımlarla müəyyən hissələrə bölünmüş əkin sahəsi və ya həmin şırım (Quba) mənasını da ifadə edir.
Tülü. Oğru, fırıldaqçı mənasını ifadə edən
bu söz Kəngərli, Sədərək, Naxçıvan, Şərur şivələrində işlədilir. ‒ Tülü gədədi, hər dəfə bir şey
vırqınnıyar(Muğanlı); ‒Onnar bir-birinin boynuna atıllar, bir-birini tülü addandırıllar (Qaraçuq).
Bu qədim leksem bic, hiyləgər, oğru mənalarında müxtəlif fonetik variantlarlabir çox şivələrdə özünü göstərir: tüli/tülü (Meğri, Çənbərək, Borçal)/tüləx(Gəncə, Şəmkir, Şuşa)/tüləy
(Şamaxı)/tüləngə/ (Qazax, İmişli, Mingəçevir,
Oğuz)/tülüngü (Qazax). Fikrimizcə, müasir
ədəbi dilimizdə işlənən tülkü də məhz elə bu
sözlə bağlıdır.
Tülü sözü “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qəhrəman, yenilməz Salur Qazan haqqında
deyilən “Tülü quşun yavrısı”(tülü quşun balası)
ifadəsinin tərkibində də işlədilir. Təbii ki, burada tülü bu gün dialektlərimizdə işlənən mənfi
anlamda deyil, Salur Qazan haqqında bu ifadə
işlənə bilməz. Burada sözün basan, tutan, alıcı
mənalarına üstünlük verilmişdir.
Qeyd edək ki, M.Kaşğari “Divan”ında əsasında tul kökü dayanan bir neçə söz verilmişdir
ki, bunlar da dağıtmaq, tutmaq, çarpmaq mənalarını özündə daşıyır: tuldra”dağıtmaq” [Mahmud Kaşğari: 2006, IV, s.569], tuldurdı-atlığ
anı tuldurdı”atlı ona çarpdı”[Mahmud Kaşğari:
2006, II, s.189], tuldradı-tuy tuldradı “xalq hər
yandan dağıldı” [Mahmud Kaşğari: 2006, III,
s.383].
Qorqudşünaslıqda tülü sözünün mənşəyi
haqqında müxtəlif fikirlər söylənmişdir. S.Əlizadənin dastana yazdığı izahında Tülü quşu
quzğunun bir növü olaraq göstərmişdir [KitabiDədə Qorqud:1994, s.224]. M.Seyidov isə bu
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sözü iki hissədən ibarət hesab etmişdir:
tu/to(dağ)+lu (böyük, uca) [Seyidov:1989,
s.111, 114]. Demək, tülü quş uca dağ quşu kimi
izah edilir. B.Abdulla sözün tülü yox, tulu olduğunu qəbul edərək Tulu quşun zoomorf olduğu
və onun günəşlə bağlı “doğmaq” (Günəş tulu
etdi) mənasına əsaslanmışdır.Tulu quş dedikdə
Günəşlə, Ayla, işıqla bağlı zoomorf olan Simurq quşunun nəzərdə tutulduğu qənaətinə gəlmişdir [Abdulla:Bakı, 2005, s.134]. A.Hacıyevin bu söz haqqında fikirləri daha inandırıcıdır.
O, M.Kaşğari “Divan”ında tul kökü ilə bağlı
izaha əsaslanaraq bu kökün(tul) müasir dilimizdə işlənən “tut” feili və “tutmaq, “əhatə etmək”
anlamlı tu/to arxaik feilindən qaynaqlandığını
yazır. “Feildən törəmiş bir çox quş adları kimi(məsələn, çalağan: çala-ğan, qırğı: qır-ğı)
“tulu” sözü də tul arxaik feilinə -u ad düzəldən
şəkilçinin əlavəsi ilə yaranaraq “dağıdıcı, tutucu” mənasını ifadə etmişdir” [Hacıyev:2007,
s.68]. Göründüyü kimi, tədqiqatçıların heç biri
öz izahlarında şivə materiallarına müraciət etməmişlər. Halbuki dialekt materialları etimologiyası mübahisə doğuran bu sözün mənşəyinin müəyyənləşdirilməsində onlara yardımçı
ola bilərdi.
Yavımax (Şərur, Kəngərli, Sədərək)- isnişmək, uyğunlaşmaq, yaxınlaşmaq, yovuşmaq.
− Hələm indi-indi sa: yavıyır(Püsyan). Bu leksik vahid müxtəlif fonetik tərkiblə Cəbrayıl,
Çənbərək, Karvansaray , Qax (yavumax), Qubadlı, İraq-türkman (yavuğ) şivələrində də eyni
mənada işlənir: −Yazabuğa naxıra yavımır
(Karvansaray); −Təzə düyə əvə yavımır (Qubadlı); − Uçurtdum qara tavuq, Qondu Ərdəbil yavuğ(İraq-türkmən).

Yavımax quruluşca düzəltmə söz olub,
yav(ad)+ı(feil düzəldən şəkilçi) hissələrindən
ibarətdir. Yav kökü müasir ədəbi dilimizdəki
yan(yanında, yanaşı sözlərinin tərkibində işlənir) sözünün fonetik variantıdır. Yav/yan: v→n,
n→v səs keçidi göz qabağındadır. Qeyd edək
ki, adlardan feil düzəldən –ı4 şəkilçisi müasir
ədəbi dilimizdə olduğu kimi, şivələrdə də məhsuldardır, çox sayda sözlərin yaranmasında iştirak edir (vağanımaq, bekarımaq, genimək, sərinimək, loşumaq və s.). Ədəbi dilimizdə eyni
mənada işlənən yovuşmaq(dialektal variantı yavuşmax) sözü qədim yov/yav kökünü bu gün də
mühafizə edir: yov+u+ş/yav+ı+ş.
Naxçıvan şivələrində əsasında yav kökü dayanan yavux ”yaxın” sözü də işlədilir: −Bala,
yavuğa gəl. Bu söz -lı şəkilçisinin əlavəsi ilə nişanlı mənasında “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında da işlədilir: −Yavuqlısı vardı, tez dügündiring etdilər [Kitabi-Dədə Qorqud: 1994,
s.161]
Yavuq/yavuxmüsir ədəbi dillə müqayisədə
“yaxın” sözünün metatezaya uğramış variantıdır. Bəzi şivələrdə yaxın sözünün yoxun/yaxun
(Lerik) variantlarının işləndiyini də yadda saxlayaq. Müasir ədəbi dilimizdə “yaxın” sözünün
düzəltmə söz kimi izahı mümkün deyil və sadə
hesab edilir. Lakin dialekt faktları bu sözü də
birhecalı kökə və şəkilçiyə ayırmağa imkan verir: yaxın-yan/yav(n→v)+ıx.
Onu da qeyd edək ki, Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrinin fonetikasında metateza hadisəsi geniş yayılmışdır və maraqlıdır. Bu, tədqiqatçıya sözlərin etimoloji izahının verilməsi və
qədim köklərin bərpası işində çox yardımçı
olur.
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Гюнтекин БИННАТОВА
НЕКОТОРЫЕ АРХАИЗМЫ В ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРОВ НАХИЧЕВАНСКОЙ
ГРУППЫ И ИХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕЗЮМЕ
Архаичные слова образуют самый интересный и древний пласт диалектной лексики. Порою, эти лексические единицы, соединяющие в себе, одновременно, фонетические, грамматические, а также лексические особенности языка, являются его очень ценной составляющей. В диалектной системе азербайджанского языка такими словами и выражениями богаты диалект и наречия нахичеванской группы, выделяющейся своими самобытными особенностями. В статье к исследованию привлечены такие, употребляющиеся в этих наречиях архаизмы, как ül, günü, ün, küz, yavımax, tülü. В процессе этимологической трактовки этих слов автор широко обращается к образцам современной литературной речи, тюркским языкам и диалектам, а также к древним письменным источникам, имеющим отношение к тюркским языкам. Самой же, интересной особенностью можно
считать тот след, который подобные слова оставляли в нашем современном литературном языке. Исторически,
активно участвовашие в процессе словообразования, эти архаизмы, принимая участие в появлении ряда слов, с
различными фонетическими и семантическими изменениями, и по сей день, продолжают сохранять свои следы
в составе некоторых слов. Таким образом, эти диалектные факты дают основание высказаться о некоторых,
считающихся в нашем современном литературном языке простыми по строению, лексических единицах, как о
сочиненных, или же, сложных. Такие слова, в то же время, весьма значительны и с точки зрения отслеживания
процесса исторического развития языка.
Ключевые слова: лексика, наречия, диалект, корневая морфема, архаизм

Guntekin BİNNATOVA
SOME ARCHAİSMS AND THEİR LEXİCAL-SEMANTİC FEATURES İN
NAKHCHİVAN GROUP OF DİALECTS AND ACCENTS
SUMMARY
Archaic words are the most interesting and ancient layers of dialect vocabulary. These lexical units that sometimes
combine both phonetic and grammatical, as well as lexical features at the same time in itself are very precious
pearls.Nakhchivan group of dialects and accents which is distinguished by the unique featurein the dialect system of
Azerbaijani language is rich with such words and phrases. The article studies such archaic words as ül, günü, ün, küz,
yavımax, tülüwhich are used in these accents. While the etymological explanation of these words modern literary language, Turkic languages and dialects, as well as the ancient sources belonging to Turkic have been quoted.The most
interesting aspect is the traces left of such words in our modern literary language. Historically, these archaic words that
were active in the word creation process have actively participated in the creation of a set of words, and have left their
traces with the various phonetic and semantic changes insome of the wordstoday. Thus, these dialect facts give basis to
say whether some lexical units which are adopted as simple words in our modern literary language are derivative or
compound. Such words at the same time are very important in terms of following the process of the historical development of the language.
Keywords: vocabulary, accent, dialect, root morpheme, archaism
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SÖZLƏRİN SEMANTİK-ASSOSİATİV POTENSİALI VƏ KONNOTASİYA
XÜLASƏ
Məqalədə sözün semantik-assosiativ potensialı və konnotasiya məsələləri şərh edilmişdir. Sözün semantik-assosiativ potensialı dedikdə, bu və ya digər bir dildə danışanların şüurunda müəyyən bir denotata aid edilən və dildə sabit olan
assosiativ stereotip əlamətlərin məcmusu nəzərdə tutulur. Sözlərin assosiativ potensialı və konnotasiya qarşılıqlı əlaqədədir. Belə ki, hər ikisi implisit səciyyəlidir. Lakin sözün assosiativ potensialı konnotasiyadan daha genişdir və onu öz
tərkibinə daxil edir. Yəni konnotasiyaya obyektin daimi, dəyişməz əlamətləri, assosiativ potensiala isə həm daimi, həm
də müvəqqəti əlamətləri, yəni fizioloji və emosional vəziyyətlər, hərəkətlər daxildir. Deməli, sözün assosiativ potensialına daxil olan daimi əlamətlər əsasında onun konnotasiyası yaranır. Ümumişlək sözlərin bir çoxunun assosiativ fonu
müxtəlif dil və mədəniyyətlərdə üst-üstə düşmür, bu da tez-tez kommunikativ uğursuzluğa səbəb olur. Hər bir dildə semantik-assosiativ potensiala malik xeyli söz vardır. Bunlar daha çox həqiqi mənalı sözlərdən ibarətdir, ancaq mücərrəd
mənalı leksika da, az da olsa, potensial mənalara malik ola bilər. Sözlərin assosiativ potensialının və bu əsasda yaranan
konnotativ mənaların müxtəlif dillərdə fərqli olması onlara fərqli xüsusiyyətlərin aid edilməsi ilə bağlıdır.
Açar sözlər: dil və mədəniyyət, assosiasiya, konnotasiya, potensial, implisit
*Giriş:

Sözün assosiativ potensialı əsasında
yaranan konnotasiya sözün leksik mənasının
əhəmiyyətli komponentlərindən biridir. Hazırkı
dövrdə onun öyrənilməsi olduqca aktualdır,
çünki bu problemə xeyli elmi əsər həsr olunmasına baxmayaraq, bu sahədə bir çox nəzəri və
təcrübi məsələlər hələ də kifayət qədər öyrənilməmiş qalır. Sözün semantik-assosiativ potensialı dedikdə, bu və ya digər bir dildə danışanların şüurunda müəyyən bir denotata aid edilən
və dildə sabit olan assosiativ stereotip əlamətlərin məcmusu nəzərdə tutulur. Potensial semalar
bir sıra əsərlərdə “assosiativ semalar” [Qak:
1999, s.260–265], “sözlərin assosiativ potensialı” [Krasnıx: 2006, s.24], “dəyər potensialı”
[Zimin və b.: 2004, s.102], “semantik assosiasiyalar”
[https://www.ngpedia.ru/id110947p1.html] adlandırılır. Sonuncu
mənbədə “semantik assosiasiyalar” dedikdə
konnotasiyalar nəzərdə tutulur. Fikrimizcə, “sözün semantik-assosiativ potensialı” termini bu
dil hadisəsinin mahiyyətini daha aydın şəkildə
əks etdirir.
Semantik baxımdan bir sözün assosiativ
potensialına həm subyektin fiziki və xarakter
xüsusiyyətləri, davranışı, görünüşü və s., həm
də əşyaların xüsusiyyətləri haqqında fikirlər, təsəvvürlər daxildir. Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, sözün semantik-assosiativ potensialı özündə
bir neçə xüsusiyyəti cəmləşdirə bilər.
*

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent.

Sözlərin semantik-assosiativ potensialının
aşkara çıxarılması həm danışan və yazan, həm
də dinləyici və oxucu üçün vacibdir. Çünki
ümumişlək sözlərin bir çoxunun assosiativ fonu
müxtəlif dil və mədəniyyətlərdə üst-üstə düşmür, bu da tez-tez kommunikativ uğursuzluğa
səbəb olur.
Hər bir dildə semantik-assosiativ potensiala
malik xeyli söz vardır. Bunlar daha çox həqiqi
mənalı sözlərdən ibarətdir, ancaq mücərrəd mənalı leksika da, az da olsa, potensial mənalara
malik ola bilər.
Semantik-assosiativ potensiala malik leksik
vahidlərdən daha tez-tez rast gəlinənlər aşağıdakılardır: heyvan adları: qurd (canavar), şir,
aslan, fil, at, it, dəvə, ceyran, maral, keçi, qoç,
qoyun, tülkü, çaqqal, uzunqulaq, eşşək, dovşan,
xoruz, cücə, qartal, şahin, göyərçin, sərçə, qarğa, cüllüt, ilan, əqrəb və s.; məişət əşyaları: xəşil, cındır, fırfıra və s.; bitki adları: qızılgül, qərənfil, palıd, sərv, kaktus, göbələk və s.; maddələr, cisimlər: büllur, şüşə, qızıl və s.; peşələr:
casus, vəkil, müəllim, professor və s. Bütün bu
sözlərin, əsas leksik mənadan başqa, əlavə potensial semaları da vardır. Belə əlavə mənalar
bu və ya digər bir dilin daşıyıcısı tərəfindən başa düşülür və mədəniyyətlərarası ünsiyyət çərçivəsində tez-tez anlaşılmazlığa səbəb olur.
Müxtəlif dillərin materiallarını müqayisə
etdikdə aydın olur ki, sözlərin assosiativ potensialı ayrı-ayrı dillərdə üç cür olur: 1) tam eyni;
2) qismən eyni, yaxud oxşar; 3) fərqli.

Sözlərin semantik-assosiativ potensialı və konnotasiya

1) Sözə aid edilən bütün xüsusiyyətlərin
ayrı-ayrı dillərdə eyni və ya oxşar olması assosiativ potensialın ekvivalentliyi adlanır. Beynəlxalq tendensiyaları əks etdirən leksika müxtəlif
dillərdə eyni ictimai və emosional mənaya malik olur. Yəni eyni əşyaları ifadə edən leksikanın ayrı-ayrı xalqlarda eyni assosiativ mənası
olur. Bu isə müxtəlif millətlərin mədəniyyətlərarası əlaqəsindən xəbər verir. Beynəlxalq mədəniyyət insanlığın ümumi mədəniyyətini təmsil edir, ətraf aləmin bənzər, ümumbəşəri şəkildə dərk olunması əsasında formalaşır və müxtəlif millətlərin mədəniyyətlərarası əlaqəsini təmin etməyə imkan verir. Məsələn, bir çox dillərdə göyərçin sözü sülh və ya sülhə can atmanı, göy qurşağı sevinc və ümidi təmsil edir.
İnsana xas olan əsas idraki və hissi proseslər eyni olduğu üçün müxtəlif dillərdə üst-üstə
düşən sabit müqayisələrdə öz əksini tapır. Məs.:
azərb.: balıq kimi lal; rusca: немой как рыба;
ing.: as mute as a fish, yaxud: azərb.: buz kimi
soyuq; rus.: холодный как лед, ing.: as cold as
ice və s. Rus dilində atalar sözləri və məsəllərin
məşhur tədqiqatçısı İ.E.Timoşenko ayrı-ayrı
dillər arasında olan belə paralellik hadisəsi haqqında yazır: “Düşüncə və anlayışların oxşarlıq
və eyniliyi təəccüblü deyil, çünki əsas əxlaq anlayışları, xeyir və şər ideyaları, sağlam düşüncənin göstərişləri və heyvanların təbiətinə və
bacarıqlarına dair empirik müşahidələrin nəticələri bütün xalqlarda az-çox eynidir”
(D.Q.Maltseva tərəfindən sitat gətirilmişdir)
[Maltseva: 1970].
2) Sözə aid xüsusiyyətlərdən yalnız birinin
üst-üstə düşdüyü nümunələrə də rast gəlinir ki,
bu da həmin sözlərin ayrı-ayrı dillərdə fərqli assosiasiyaları ilə əlaqəli olur. Məsələn, insanların itə münasibətindən asılı olaraq, hətta ümumişlək it kimi sadiq ifadəsi ayrı-ayrı dillərdə
müxtəlif cür başa düşülür. Məsələn, Azərbaycan və rus dillərində it sözü həm müsbət (it kimi
bağlılıq; it kimi iy bilmək; it sədaqəti), həm də
mənfi konnotasiyaya (it həyatı; it kimi ölmək;
kiminləsə it kimi davranmaq; it ürəyi) malikdir.
Vyetnam dilində isə it sözü əksər hallarda mənfi mənaya malik ədəbsiz, nalayiq söz kimi işlədilir, müsbət konnotasiyaya malik deyil.
3) Bir qisim sözlərin assosiativ potensialında isə lakunarlıq, yəni qeyri-ekvivalentlik
özünü göstərir. Bu, ətraf mühiti fərqli şəkildə
müşahidə etməklə və bu və ya digər mədəniy-
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yət çərçivəsində spesifik etalon obrazların seçilməsi ilə əlaqədardır. Müxtəlif ölkələrin mədəniyyətləri arasında ziddiyyət olduğunu təsdiq
edən çoxlu sayda belə söz vardır. Məsələn,
Azərbaycan dilində milli koloriti parlaq şəkildə
ifadə edən külli miqdarda elə söz və ifadələr
mövcuddur ki, onların başqa dillərdə, xüsusən
də qohum olmayan, yəni qeyri-türk dillərində
analoqu yoxdur. Həmin söz və ifadələr insanın
əşyalara, həyat hadisələrinə həssas, subyektiv
münasibətini ifadə edir. Məsələn, dilimizdə göy
adam ifadəsi “simic adam” mənasında, qırmızı
adam “sözü üzə deyən”, “həyasız”, “üzlü” mənasında, boz adam “utanmaz”, “nəzakətsiz”,
“həyasız”, “çəkinməyən”, “sərt”, “qaba danışan
adam” mənasında, boz sifət göstərmək “üzə bozarmaq”, “nəzakətsizlik etmək”, “özünü ədəbsiz, qaba aparmaq” mənasında işlədilir.
Müxtəlif dillərdə eyni sözün assosiativ potensialının üst-üstə düşməməsi, fərqli olması
milli dünyagörüşünün spesifikliyi ilə müəyyən
edilir. Məsələn, pişik sözü Azərbaycan dilində
“yaltaqlıq”, “canıbərklik” (“pişik kimi doqquz
canlı”), “dalaşqanlıq”, rus dilində “nadinclik”,
“cəldlik”, “çeviklik”, “sərbəstlik”, “möhkəmlik” anlayışları ilə assosiasiya edilir, ingilis dilində “qadın davakarlığı” mənasında işlənir.
Fransız dilində isə bir qadına “Pişik!” deyilməsi
ona qarşı çox kobud bir təhqirdir.
Sözlərin assosiativ potensialı iki şəkildə
özünü göstərir: sabit (ümumişlək) və qeyri-sabit
(fərdi). Sabit assosiativ mənalar lüğətlərdə öz
əksini tapır. Qeyri-sabit assosiativ mənalar bir
və ya bir neçə respondentin nitqində işlənməsi
baxımından da fərqli olur. Bir dəfə işlənən qeyri-sabit assosiativ mənalar fərdi səciyyə daşıyır.
Məs.: aslan kimi sağlam; Çin Səddi kimi hündür və s. Ayrı-ayrı şəhərlərdə yaşayan bir neçə
respondentin işlətdiyi qeyri-sabit assosiativ mənalar isə dil daşıyıcılarının şüurunda assosiativ
obrazların sabit olduğunu göstərir. Məs.: aslan
kimi igid; model kimi hündür və s.
Beləliklə, sözlərin assosiativ potensialının
öyrənilməsi ekvivalent sözləri tam (semantik və
assosiativ) məzmunda nəzərdən keçirməyə imkan verən zəruri bir linqvistik məsələdir.
V.İ.Ziminin fikrincə, “sözlərin assosiativ
potensialının milli özünəməxsusluğu iki faktorla bağlıdır: obyektiv və subyektiv. Obyektiv
faktor xalqın həyatında müəyyən reallıqların
olub-olamaması ilə bağlı təbii və mədəni fərq-

46

Aytən Bəylərova

lərdən ibarətdir” [Zimin və b.: 2004, s.104].
Məsələn, Azərbaycan dilində qoyun “dözümlülük”, “günahsızlıq”, “fağırlıq”, “yazıqlıq”, “sakitlik”, “qurbanlıq”, “lal-dinməzlik”, “kütlük”,
müasir dövrdə həmçinin “savadsızlıq” rəmzi
hesab edilir. Vyetnamda isə qoyun olmadığına
görə vyetnamlılar üçün qoyun, sadəcə, heyvandır və heç bir assosiasiyası, konnotativ mənası
yoxdur. “Subyektiv faktor isə eyni obyektləri
ifadə edən sözlər qarşılaşdırılan dillərin sabit
müqayisələrində fərqli şəkildə təqdim olunduqda, ixtiyari seçicilikdən ibarətdir” [Zimin və b.:
2004, s.104]. Məsələn: Azərbaycan dilində dəvə
kimi kinli, Çin dilində dəvə kimi dözümlü və s.
L.İ.Boqdanovanın fikrincə, seçiciliyin subyektiv faktoru eyni dilin daxilində də özünü
göstərir [Boqdanova: 2011, s.56]. Məsələn,
uzunqulaq sözünün assosiativ konnotasiyaları
“tərslik”, “inadkarlıq”, “axmaqlıq”, eşşək sözünün assosiativ konnotasiyaları “çox işləmək qabiliyyəti” (eşşək kimi işləmək), “dözümlülük”.
Göründüyü kimi, sinonim sözlərin həm assosiasiyaları, həm də konnotasiyaları fərqlənə bilir.
Sözlərin assosiativ potensialını öyrənməyin
çətinliyi ondadır ki, potensial semalar implisit
(gizli) səciyyəlidir, onlar konkret bir dilin daşıyıcıları tərəfindən çox zaman şüursuz olaraq,
düşünülmədən qəbul edilir. Bu implisit semaların aşkara çıxarılması çox sayda müasir leksikoqrafik və ədəbi materialın ətraflı təhlili yolu
ilə, eyni zamanda, digər dillərlə müqayisələr
aparmaqla mümkün olur. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, sözlərin assosiativ potensialı çox
zaman izahlı lüğətlərdə öz əksini tapmır.
Bir sıra tədqiqatçıların əsərlərində (İ.M.Kobozeva, V.İ.Zimin və b.) konnotasiya sözün assosiativ potensialına ekvivalent vahid kimi nəzərdən keçirilmiş [Kobozeva: 2000, s.82; Zimin
və b.: 2004, s.103], bəzən “sözün mədəni potensialı” və ya “mədəni konnotasiya” adlandırılmışdır. Əgər konnotasiya və sözün assosiativ
potensialı anlayışları geniş şəkildə nəzərdən keçirilsə, belə yanaşmanı doğru hesab etmək olar.
Çünki bu anlayışların hər ikisi sözün implikasional hissəsinə daxildir. İ.A.Mayorenko implikasional anlayışı haqqında yazır: “Leksik mənanın strukturu iki hissəyə ayrılır: intensional
və implikasional, yəni sabit, qəti müəyyən edilmiş və dəyişkən, ehtimal edilən hissələr. İntensional – leksik mənanın əsas məzmunu, denotatlar sinfini təşkil edən semantik əlamətlərin

məcmusudur. İmplikasional – həmin əsas məzmunu əhatə edən semantik əlamətlərin periferiyasıdır (dil vahidinin mənasında əks olunan əlamət semantik adlanır)” [https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27507047_27178170.pdf]. Deməli, həm
konnotasiya, həm də sözün assosiativ potensialı
“denotativ (əsas) məna – əlavə (praqmatik) məna” oppozisiyasını əmələ gətirir və hər ikisi danışanın gerçəkliyə münasibətini xarakterizə
edir, müvafiq sözlə əlaqədar olan mədəni fikir,
təsəvvür və ənənələri əks etdirir. Bu yanaşmaya
görə, sözün konnotasiyası və assosiativ potensialı ekvivalentdir və hər ikisi danışanın ifadə
olunan fakta münasibətini göstərən əlamətləri
əks etdirir.
Bununla yanaşı, konnotasiyanı ayrılıqda
daha ətraflı nəzərdən keçirdikdə bir faktı mütləq qeyd etmək lazımdır ki, konnotasiya iki növə ayrılır: bilavasitə (birbaşa) və bilvasitə (dolayı yolla, obraz vasitəsilə) ifadə edilən konnotasiya. Bilavasitə, birbaşa ifadə edilən konnotasiyaya yalnız struktur baxımdan sadə vahidlərin
konnotativ mənaları daxil edilir. Belə dil vahidləri ekspressivliyə malik olur (bacıcığaz, qohumcuğaz (ironik mənada), əclaf, alçaq və s.)
və ya danışanın müəyyən bir sosial mühitə aid
olduğunu göstərir (zor dedi, mırt tutur). Bilvasitə ifadə olunan konnotasiyaya isə motivləşdirilmiş bütün nominasiyalar aiddir. Burada sözlərin ikinci dərəcəli, məcazi mənaları nəzərdə
tutulur. Məs.: qurd (canavar) – O kimdir ki, bu
qurdların qabağına çıxsın [Elatlı: 2017, s.46];
tülkü — A l t u n b a y. Tülkü həriflər. Sizə hər
şеy azdır. Dəriniz soyulmalıdır. Siz iki həftə
bundan əvvəl bütün vеrgiləri gətirməliydiniz
[Cabbarlı: 2005, s.293] və s.
Bilavasitə ifadə olunan konnotasiya sözün
assosiativ potensialına daxil deyil, bilvasitə ifadə olunan konnotativ məna isə sözün assosiativ
potensialında önəmli yer tutur, ancaq onu bütünlükdə təşkil etmir. Belə ki, sözün assosiativ
potensialına daimi olmayan, dəyişkən (situativ)
əlamətlər də daxildir.
Deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki,
sözlərin assosiativ potensialı və konnotasiya
qarşılıqlı əlaqədədir. Belə ki, hər ikisi implisit
səciyyəlidir. Lakin sözün assosiativ potensialı
konnotasiyadan daha genişdir və onu öz tərkibinə daxil edir. Yəni konnotasiyaya obyektin daimi, dəyişməz əlamətləri (məs.: xoruz – dava-
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karlıq, dalaşqanlıq, tez yatıb erkən oyanmaq),
assosiativ potensiala isə həm daimi, həm də
müvəqqəti əlamətləri, yəni fizioloji və emosional vəziyyətlər, hərəkətlər (məs.: xoruz – pipiyin böyüklüyü, quyruğun forması və ya rəngi)
daxildir. Deməli, sözün assosiativ potensialına
daxil olan daimi əlamətlər əsasında onun konnotasiyası yaranır.
Sözlərin assosiativ potensialının və bu əsasda yaranan konnotativ mənaların müxtəlif dillərdə fərqli olması onlara fərqli xüsusiyyətlərin
aid edilməsi ilə bağlıdır. Belə sözlərdən biri keçi zooleksemidir. Azərbaycan dilində keçi daha
çox “inadkarlıq”, “tərslik”, “dəcəllik”, “tələskənlik” rəmzi hesab edilir. Rus dilində isə keçi
sözü “səbirsizlik”, “çeviklik”, “hərəkətlilik”,
“oynaqlıq”, “şuxluq”, alman dilində “axmaqlıq”, “arıqlıq”, “hər şeyə maraq göstərmək”,
“seçicilik” (seçimdə tələbkarlıq) kimi konnotativ mənalar ifadə edir. Maraqlıdır ki, ağıllı, zə-
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kalı xüsusiyyətləri alman dilində çox vaxt “tülkü” obrazı ilə, Azərbaycan dilində və bir çox
başqa dillərdə isə insan obrazı ilə – “professor”,
“alim”, “müəllim”, “əlaçı” obrazları ilə təqdim
edilir.
Onu da qeyd edək ki, konkret bir dildə eyni
sözə aid assosiativ reaksiyaların çoxu eyni olsa
da, müəyyən qismi dil daşıyıcılarının yaşından
asılı olaraq fərqli ola bilir.
Nəticə. Beləliklə, sözün həm assosiativ potensialı, həm də konnotasiyaları praqmatik vahidlərdir və sözün məna strukturunda müxtəlif
mövqelərə malikdir. Sözlərin semantik-assosiativ potensialı əsasında yaranan konnotasiyaların
müxtəlif dillərdə üst-üstə düşməsi həm müəyyən idraki və hissi proseslərin eyniliyi ilə, həm
də dillər və mədəniyyətlər arasındakı əlaqələrlə,
fərqli olması isə hər bir millətə xas mentalitet,
adət-ənənə, dünyagörüşü, təfəkkür tərzi ilə bağlıdır.
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Aytan BAYLAROVA
SEMANTIC-ASSOCIATIVE POTENTIAL OF WORDS
AND CONNOTATION
SUMMARY
The article deals with the issues of the semantic-associative potential of the word and connotation. The semanticassociative potential of a word means a set of associative stereotyped features that belong to a certain denotation in the
minds of the speakers of a particular language and are stable in the language. The associative potential of words and
connotation are interrelated. Since, both are implicit. However, the associative potential of a word is wider than its connotation and includes it in its structure. That is, the connotation includes constant, unchanging characteristics of the object, and the associative potential includes both permanent and temporary characteristics, that is, physiological and emotional states and actions. Thus, the connotation of a word is formed on the basis of constant features included in the as-
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sociative potential of the word. Since the associative background of many common words does not overlap in different
languages and cultures, this often leads to communication failures. Each language has many words with semanticassociative potential. These are mostly words with real meaning, but lexicons with abstract meanings can also have potential meanings, albeit to a lesser extent. The associative potential of words and the connotative meanings arising on
this basis are different in different languages due to the fact that they are assigned different functions.
Key words: language and culture, association, connotation, potential, implicit

Айтен БЕЙЛЯРОВА
СЕМАНТИКО-АССОЦИАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВ
И КОННОТАЦИЯ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы семантико-ассоциативного потенциала слова и коннотации. Семантико-ассоциативный потенциал слова означает набор ассоциативных стереотипных признаков, которые принадлежат определенному денотату в сознании носителей того или иного языка и устойчивы в языке. Ассоциативный потенциал слов и коннотация взаимосвязаны. Так как, оба являются имплицитными. Однако ассоциативный потенциал слова шире коннотации и включает его в свою структуру. То есть коннотация включает в себя
постоянные, неизменные характеристики объекта, а ассоциативный потенциал включает как постоянные, так и
временные характеристики, то есть физиологические и эмоциональные состояния и действия. Таким образом,
на основе постоянных признаков, входящих в ассоциативный потенциал слова формируется его коннотация.
Поскольку ассоциативный фон многих общих слов не пересекается в разных языках и культурах, это часто
приводит к коммуникативным неудачам. В каждом языке есть много слов с семантико-ассоциативным потенциалом. В основном это слова с реальным значением, но лексиконы с абстрактными значениями также могут
иметь потенциальные значения, хотя и в меньшей степени. Ассоциативный потенциал слов и коннотативные
значения, возникающие на этой основе, различны в разных языках из-за того, что им приписываются разные
функции.
Ключевые слова: язык и культура, ассоциация, коннотация, потенциал, имплицитный
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MODALLIQ MƏNTİQİ VƏ QRAMMATİK KATEQORİYA KİMİ
XÜLASƏ
Hər hansı bir dildə modal sözlər modallıq kateqoriyasının ifadəsinə xidmət göstərir və bu baxımdan Azərbaycan
dili də istisna deyildir. Modallığın məntiqi və qrammatik kateqoriya olduğunu dərindən araşdırmaq üçün birinci
növbədə modallığın nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Modal münasibətsiz heç bir mətn mövcud deyil
və buna görə də danışanın mövcud olan emosional münasibətini də modal münasibətlərə də aid etmək olar. Mətndə
modallıq konkret dil materialları ilə reallaşır ki, bu da nitq aktlarında çox önəmli cəhətdir. Dilimizdə modal söz kimi
sabitləşən bir sıra vahidlərin tarixən cümlə formasında işlənməsi müəyyənləşdirilmişdir. Fəlsəfi mənada modallıq
mühakimənin doğruluq dərəcəsini göstərən bir kateqoriya kimi səciyyələndirir.
Şifahi və yazılı nitq aktlarında üslubi baxımdan da zəngin xüsusiyyətləri üzrə çıxan modal sözlər məna növlərinə
və funksiyalarına görə məntiqi emosionallıq və müxtəlif leksik-qrammatik-semantik vəzifələri reallaşdıran kimi özünü
göstərir.
Eyni dərəcədə bir-birinə yaxın olan məntiqi və qrammatik modallıq birbaşa insan təfəkkürü ilə bağlıdır və təfəkkür
dillə necə qarşılıqlı əlaqə və vəhdətdədirsə, məntiqi modallıqla qrammatik modallıq da eyni səviyyələrdə bir-birinə
qohumdurlar və bunları eyniləşdirmək də düzgün olmazdı. Əgər məntiqi modallıq mühakimələr arasında inkişaf edən
reallığın, hadisə və gerçəkliyin fərqlərindən ibarətdirsə, dilçilikdə modallıq danışanın bəhs etdiyi obyektə, hadisəyə,
fikrə münasibətinin intonasiya, söz sırası, modal sözlər, ara söz və birləşmələr, feil şəkilləri vasitəsi ilə ifadəsidir ki,
məqalədə bütün bu məsələlər şərh edilir.
Açar sözlər: kateqoriya, modallıq, məntiqi, qrammatik, məna, semantika, funksiya.
*Giriş.

Dilçilik elmində mühüm əhəmiyyət
kəsb edən kateqoriyalardan biri modallıqdır.
Dilçilik ədəbiyyatında modallığa kifayət qədər
tərif verilmiş, bu kateqoriyanın mahiyyəti və
özünəməxsus xüsusiyyətləri müxtəlif aspektlərdən araşdırılmışdır. Azərbaycan dilçiliyi də bu
cəhətdən istisna deyildir. Belə ki, respublikamızda dilçilik sahəsində tədqiqat aparmış dilçialimlər istər eyni sistemli, istərsə də müxtəlif
sistemli dillərdə modallıq kateqoriyasının təzahür formalarına toxunmuşlar. Məsələn, M.Hüseynzadə, M.Adilov, A.Aslanov, Z.Budaqova,
F.Hüseynov, F.Ağayeva, O.Musayev və b. modallığın səciyyəvi cəhətlərinə toxunmuşlar.
Müqayisəli dilçilikdə modallıq kateqoriyasının tədqiqi ilə çağdaş Azərbaycan dilçiliyində
ayrıca bir tədqiqat istiqamətidir, söyləsəm, zənnimcə, heç bir mübaliğəyə yol vermiş olmarıq.
Bu istiqamətdə xüsusilə müqayisə müstəvisinə
Azərbaycan və ingilis dillərindəki modallıq kateqoriyalarının qarşılaşdırılması gətirilir.
Qrammatik modallıqda hökmün təsdiq, güman, fərz, ehtimal, şübhə və s. yollarla ifadəsi
məncə, yəqin, deyəsən, görünür, bəlkə, bəlkə
*

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Nəsimi
adına Dilçilik İnstitutu, Müasir Azərbaycan dili şöbəsinin
aparıcı elmi işçisi

də, güman ki, ehtimal ki, demək, demə şübhəsiz,
əlbəttə, guya, doğrudan və s. modal sözlərin
köməyi ilə yaranır: Məncə, Həsən gələcək; Yəqin, Həsən gələcək; Deyəsən, Həsən gələcək;
Görünür, Həsən gələcək; Bəlkə də, Həsən gələcək; Güman ki, Həsən gələcək; Ehtimal ki, Həsən gələcək; Demək, Həsən gələcək; Demə, Həsən gələcək; Şübhəsiz, Həsən gələcək və s.
Azərbaycan dilçiliyində modal sözlər xüsusi nitq hissələrinə aid edilir və dildə bu qrupdan
olan sözlər modal münasibətləri ifadəsinə xidmət edir. Dilin sintaktik sistemində modal sözlər cümlənin əsas üzvləri ilə qrammatik cəhətdən deyil, məzmunca bağlanır və cümlənin əsas
əlamətlərindən birini təşkil edir, intonasiya baxımından cümlənin başqa üzvlərindən ayrılır.
Emosional sözlər funksiyasını icra edən modal
sözlər sintaktik sistemdə ara söz vasitəsilə işlənir. Məhz bütün bu xüsusiyyətlərinə görə modal
sözləri xüsusi nitq hissələrinə aid etmək olar.
Dildə modallığın istifadəsinə feilin şəkilləri, intonasiya, söz sırası və s. vasitələr xidmət
edir və “...modal sözlər danışanın ifadə etdiyi
fikrə modal münasibətlərini bildirir. Modal termini məntiqdən götürülmüşdür. Bu termin latınca “ölçü, üsul” deməkdir. Fəlsəfi mənada
modallıq mühakimənin doğruluq dərəcəsini
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göstərən bir kateqoriya kimi səciyyələndirilir.
Yeni dövr məntiq və fəlsəfəsində mühakimənin
gerçəklik, zərurilik, problematiklər (imkan) deyə üç növü göstərilir. Ancaq dilçilik ədəbiyyatında modallıq anlayışının hüdudu məntiqə nisbətən geniş götürülərək buraya həmçinin emosional, sıra ardıcıllıq, ümumiləşdirmə, özünün
və başqasının fikrinə istinad kimi anlayışlar da
daxil edilir” [Cəfərov C. və b. 2004, s. 145].
Modallıq qrammatik kateqoriya olduğu kimi, həm də fəlsəfi-məntiqi kateqoriyadır. Fəlsəfi-məntiqi modallıqla müqayisədə dildə qrammatik modallığın ifadə vasitələri və imkanları
olduqda çoxdur. Məntiqi modallıqda hökm yalnız təsdiq və inkar yolu ilə bildirilir. Məs.: Həsən gələcək; Yaxud Həsən gəlməyəcək: Mahirə
yazacaq; Yaxud Mahirə yazmayacaq və s.
Qrammatik modallığın zənginləşdirilməsində, ona müxtəlif çalarlıqlar verilməsində feilin
əmr, arzu, vacib və s. şəkilləri mühüm rola malikdir və feil şəkillərinin yaratdığı zənginlik və
rəngarənglik məntiqi modallıqda yoxdur.
“Modallıq bütövlükdə isimlərin, sifətlərin,
sayların, əvəzliklərin, feillərin, zərflərin məna
və məzmununda ifadə olunur. Ona görə ki, bu
sözlərin məna və məzmununda obyektiv reallığa – ada, əlamətə, miqdara, iş, hal-hazırda və
sairəyə münasibət bildirilir. Belə bir xüsusiyyət
məntiqi-fəlsəfi modallığa aid deyil” [Xəlilov B.
2007, s. 331-332].
Modallıq kateqoriyası haqqında qrammatik
kitablarında müxtəlif fikirlər mövcuddur və əksər tədqiqatçılar bu fikirdədirlər ki, modallıq
anlayışı birinci növbədə məntiqi kateqoriyadır
və təfəkkür dillə necə qarşılıqlı əlaqə və vəhdətdədirsə, məntiqi modallıqla qrammatik modallıq da eyni dərəcədə bir-birinə yaxındır. Ancaq
bu o demək deyil ki, məntiqi modallıqla qrammatik modallıq eyniləşir, bir-birini təkrarlayır.
Əgər məntiqi modallıq mühakimələr arasında
inkişaf edən reallığın, hadisə və gerçəkliyin
fərqlərindən ibarətdirsə, dilçilikdə modallıq danışanın bəhs etdiyi obyektə, hadisəyə, fikrə münasibətinin intonasiya, söz sırası, modal sözlər,
ara söz və birləşmələr, feil şəkilləri vasitəsi ilə
ifadəsidir. Başqa sözlə desək, məntiqi modallıq
subyektlə predikat arasında əlaqənin səciyyəsini
bildirir. Yəni bütün mühakimələr cümlə formasında ifadəsini tapdığı halda, cümlə modallığının
vaciblik, şərt, arzu, əmr, xahiş, nəsihət, qorxu,

həyəcan və s. anlayışları a ifadə edir [Təhməzov
Z., 2017, 113; Əlizadə Z., 1962, s. 210].
Linqvistik modallığın əsasında danışanın
ifadə olunan fikrə münasibəti dayanır və bu söz
qrupları cümlənin konstitutiv əlaməti kimi çıxış
etdiyinə görə, modal sözlərə düzgün olaraq belə
bir tərif verilir: “Modallığın yaranmasına, güclənməsinə, modallığın müxtəlif məna çalarlıqlarına xidmət edən sözlər modal sözlər adlanır”
[Xəlilov B. 2007, s. 332].
Modallıq kateqoriyasına funksional-semantik bir kateqoriya kimi yanaşanlar da haqlıdırlar
və bu kateqoriyanın obyektiv, eyni zamanda
subyektiv növlərini müəyyənləşdirənlərə də
haqq qazandırmaq olar, “...çünki, obyektiv modallıq elə bir mahiyyət kəsb edir ki, onsuz cümlə gerçəkliklə heç bir əlaqəsi olmayan ağlın gizlin təsəvvürünə uyğun gələrdi. Subyektiv modallıq isə dildə öz ifadəsini əsasən modal sözlər
vasitəsi ilə tapır ki, bu da cümləyə yalnız əlavə
modal məna çalarlıqları verməyə xidmət edir”
[Təhməzov Z. 2017, s. 114].
Türkologiyada modal sözləri funksional-semantik kateqoriya kimi götürülüb linqvistik resurslar üzrə təhlil edənlər də xeyli saydadır.
Məsələn, F.A.Angeli “Türk dillərində modal
sözlər funksional-semantik kateqoriya kimi”
adlı məqaləsində bu qrupdan olan sözlərin köməkçi nitq hissələrinə daxil olduğunu qeyd etmiş, türk, türkmən, qaqauz dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində onların formalaşma
prosesinin başa çatmadığını söyləmişdir. Tədqiqatçı məqalədə modal sözlərin cümlənin strukturu ilə daha çox bağlılığını önə çəkərək təhlil
süzgəcindən keçirmişdir [Angeli F.A. 1954. s.
80-88].
Modallıq bütün dünya dillərində olduğu kimi, Azərbaycan dilində də ünsiyyəti təmin edən
ən mühüm nitq vahidlərindəndir və bu kateqoriya dilin ifadə planından tutmuş onun məzmun
planınadək, dilin adlandırma (işarəetmə) funksiyasından tutmuş onun idarəetm, yəni kommunikativ vəzifəsinə qədər çoxlu sayda qrammatik
məsələləri əhatə edir. Modallıq kateqoriyasının
bu cür kommunikativlik xüsusiyyətlərini nəzərə
alan F.Cahangirov zəngin dil faktları əsasında
sübut edir ki, bütün dünya dillərində olduğu kimi, Azərbaycan dilində də təsdiqedici və ya inkaredici, obyektiv və ya subyektiv, həqiqi və ya
qeyri-həqiqi (yalan), real və ya qeyri-real, arzuolunan və ya arzuolunmaz, ehtimal olunan və
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ehtimal olunmaz, zəruri və ya qeyri-zəruri, vacib və ya qeyri-vacib, vaxt, zaman, əminlik və
ya inamsızlıq, müəyyənlik və ya qeyri-müəyyənlik, ekspressivlik, gücləndirmə və ya zəiflətmə və s. kimi modallıq kateqoriyasının məna
çalarları mövcuddur ki, bunlar qrammatik kateqoriyaya xidmət göstərir [Cahangitov F. 2005,
s. 10]. Belə çoxsaylı məna çalarlıqları şifahi və
ya yazılı nitq aktlarında ifadə olunmuş fikrə
münasibətini bildirən xüsusi nitq hissəsi olub
bütöv fikrin hamısına və ya onun ayrı-ayrı hissələrinə aid ola bilər və qrammatik baxımdan
bu fikir yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, obyektiv
və subyektiv səciyyəli ola bilər.
A.B.Sapirovun fikrincə, modallıq cümlənin
əsas əlamətlərindən biridir və modallıq olmadan heç bir cümlə qurula bilməz [Şatıro A.B.
1959, s. 21]. Tədqiqatçı cümlədə modallığın
əlamətlərini nəzərə alaraq göstərir ki, cümlənin
əsasını predikativlər və bu kateqoriyadan olan
sözlər təşkil edir və cümlədə xəbər və mübtədanın münasibətini göstərən əlamətlərdən başqa
modallığın da əlaməti olmalıdır. Amma bununla yanaşı, xəbərlik forması olmayan, lakin modallıq əlamətləri olan xüsusi cümlələr vardır
[Şatıro A.B., 1959, s. 21]. M.Hüseynzadənin
araşdırmalarından belə aydın olur ki, modal
sözlər nə əsas nitq hissəsinə, nə də köməkçi
nitq hissəsinə aid edilə bilməz, çünki onlar əsas
nitq hissəsindən əmələ gəlsələr də, artıq lüğəvi
mənalarını itirmiş, bütün cümləyə, ya da cümlənin bir hissəsinə modallıq verən söz funksiyasının daşıyıcılarındandırlar. M.Hüseynzadə modallığı müəyyən bir iş, hadisə, əşya, əlamət və
keyfiyyət haqqında verilən hökmün gerçəkliyini, həqiqiliyini ya təsdiq, ya da inkar edən bir
məntiqi-qrammatik hesab edir ki, [Xəlilov R.
1959, s. 352] morfoloq-alimin bu qəbul olunan
fikri mövcud dilçilik əsərlərində dönə-dönə təkrar edilmişdir.
Sintaktik sistemdə modal sözlər cümlədə
ara söz kimi çıxış edir və bu cəhət onları qoşma, bağlayıcı və ədatlıqdan fərqləndirir. Müxtəlif nitq hissələrindən törəmiş modal sözlərin
sözdüzəltmə üsulu yoxdur və onların bir qismi
feil mənşəlidir. Feilin bu və ya digər şəkli əsasında təşəkkül tapmış və formalaşmış modal
sözlərdə qrammatik, funksional semantik baxımdan müəyyən qanunauyğunluqlar nəzərə
çarpır. Deyəsən, görəsən kimi modal sözlər feilin arzu şəklinin ifadə etdiyi məna çalarına uy-
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ğun gəlir. Bir sıra modal sözlərin xüsusiyyəti
isə onun sırf leksik mənasına görədir. Yalnız
modal söz kimi işlənənlər cümlədə çıxış etdiyi
yerindən asılı olmayaraq, məzmunca leksikləşmiş vəziyyətdə olurlar və bunlar xalis modal
sözlərdir. Dilimizdə bəlkə, əlbəttə, əlbəttə ki,
yəqin, guya, guya ki, sanki, şübhəsiz və s. kimi
sözlər xalis modal sözlər hesab olunur.
Yerinə görə həm əsas nitq hissəsi, həm də
modal söz kimi, yəni ikili xüsusiyyətə malik
sözlər də dilimizdə xeyli saydadır və bunlara
görünür, görəsən, deyəsən, demək, deməli, şübhəsiz, olsun ki, müxtəsər, demə, həqiqətən, görünür, olmaya, düzü, doğrusu, xüsusilə, yaxşı,
qərəz, məncə, səncə bizcə və s. kimi məzmunca
leksikləşmiş vahidləri misal göstərə bilərik.
Danışıq və yazılı nitq aktları vasitəsilə,
mətn mühitində əsas nitq hissəsi kimi işlənənləri asanlıqla müəyyənləşdirmək mümkündür.
Məs. Hələlik bu sirri heç kimə demə; Meşədə
yenə canavarlar görünür və s. Bu nümunələrdə
feil qismində çıxış edən sözləri modal söz kimi
də işlətmək olar. Məs.: Demə, həmin adam sirr
dağarcığı imiş; Görünür, meşədə canavar var
və s.
“Xalis modal sözlər, cümlədən və cümlədə
işləndiyi yerindən asılı olmayaraq, məzmunca
amorf, daşlaşmış vəziyyətdə qalan sözlərdir.
Bunlar modal söz olmaq xüsusiyyətini sona qədər saxlamaq qabiliyyətinə malikdir. Xalis modal sözlərin çoxu adlardan və feillərdən əmələ
gələn sözlərə ki, da, də ədatının əlavəsi ilə düzəlir və sonradan heç bir dəyişikliyə uğraya bilməyən və heç vaxt cümlə üzvü kimi iştirak edə
bilməyən modal sözlərə çevrilir” [Xəlilov R.
1959, s. 90].
Dilimizdə modallığın ifadə vasitələrinə
isim, sifət, say, əvəzlik, zərf və modal feillər
aid edilir və həmin qrupdan olan sözlərin əsas
nitq hissələrindən təşəkkül tapdığını nəzərə alaraq iki qismə ayırmaq olar: 1) İsmi modal sözlər; 2) Feili modal sözlər.
Dilimizdə ismi modal sözlər kəmiyyətcə
çoxluq təşkil edir və bunlara misal olaraq düzü,
doğru, həqiqətən, əlbəttə, bəlkə, güman, yəqin,
şübhəsiz, doğrudan, beləliklə, məncə, əvvələn,
birincisi, ikincisi, üçüncüsü, bizcə, sizcə və s.
sözlərini göstərmək olar.
Feili modal sözlər mənşə etibarilə feillərlə
bağlıdır və işləndiyi cümlələrdə hərəkətin
mümkünlüyünü, qeyri-mümkünlüyünü, gerçək-
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liyini, vacibliyini, lazımlığını və digər aspektləri bildirir və bunlara görünür, deyəsən, olsun ki,
demə, demək, deməli, gör, görəsən, olmaya və
s. sözləri misal göstərmək olar.
Cümlədə işlənmə yerləri sərbəst olan, yəni
cümlənin əvvəlində, ortasında və sonunda işlənə bilən modal sözlərin məna növləri modallıq
kateqoriyasının növlərinə uyğun gəlir. Dilçilik
əsərlərinin bəzilərində modal sözlərin 2, bəzilərində 5, bəzilərində isə 6 növü olduğu göstərilir.
Modal sözləri 5 növ məna çalarları üzrə qruplaşdıranlar haqlıdırlar, lakin modal sözlərin mənası 5 modallıq formalarından bir az kənara da
çıxa bilərlər. “Bu kənaraçıxma halları ancaq bu
və ya digər modallığın çalarlığına görə olur.
Məsələn, cümlədəki fikri ehtimal edən bəlkə,
təxminən, yəqin, deyəsən modal sözlərinin mənası bu və ya digər fikrin müəyyən mənbəyə istinad edən bizcə, sizcə, məncə modal sözlərin
mənasına yaxındır” [Müasir Azərbaycan dili. II,
1980, s. 465].
Qrammatik kateqoriya kimi modal sözlər
beş modallığın ifadəsinə xidmət edir və buna
görə də onları 5 yerə bölmək daha məqsədəuyğundur: 1) Həqiqiliyi bildirənlər; 2) Emosional
münasibətlər bildirənlər; 3) Yekin, nəticə və davamiyyət bildirənlər; 4) Bənzətmə və müqayisə
bildirənlər; 5) Sıra, ardıcıllıq bildirənlər.
Həqiqiliyi bildirən modal sözlər. Cümlədə
həqiqiliyə münasibətin dərəcəsi müxtəlif çalarlıqlarda ola bilər ki, belə məqamlarda təbiidir,
təbii ki, qaydadır və s. kimi modal sözlər həqiqiliyə uyğunluğun adi dərəcəsini göstərir: əlbəttə, həqiqətən, şübhəsiz, doğrudan, doğrudan
da, doğrudan-doğruya, heç şübhəsiz ki, doğrusu və s. kimi modal sözlər həqiqiliyə, gerçəkliyə uyğunluğun qəti təsdiqini bəlkə, bəlkə də,
güman ki, ehtimal ki, olsun ki, deyəsən, görünür
ki, məncə, səncə, görəsən, olmaya, ola bilsin və
s. sözlər cümlədə ifadə olunan fikrin həqiqiliyinə şübhə-güman bildirir.
Emosional münasibət bildirən modal sözlər. Cümlədə ifadə olunan fikrə qarşı emosional
münasibət təəssüb, təəccüb, kədər çalarlıqların-

da ola bilər və bu çalarlıqların ifadəsinə təəssüf
ki, əcəbdir ki, təəccüblüdür ki, hayıf ki, heyf ki,
qəribədir, demə və s. modal sözləri xidmət
göstərir.
Yekun, nəticə və davamiyyət bildirən modal sözlər. Cümlədə bu məna çalarlıqlarının yaranmasında deməli, müxtəsər, deməli ki, demək,
demək ki, bir sözlə, ümumiyyətlə, beləliklə, beləliklə də, nəhayət və s. kimi modal sözlər mühüm rol oynayır. Məsələn: Demək, işin sonuna
az qalıb. Müxtəsəri, səninlə iş görməyin sonu
çatdı.
Bənzətmə və müqayisə bildirən modal sözlər. Cümlədə bənzətmə və müqayisə mənalarının yaranmasına sanki, guya, guya ki, elə bil,
elə bil ki, deyərdim və s. kimi modal sözlər xidmət göstərir. Məsələn: Sanki burada son aylar
onu narahat edən bütün anlaşılmaz, dumanlı qarışıq suallara cavab tapırdı. Elə bil, buğdaya
torpaq qarışıb və s.
Sıra, ardıcıllıq bildirən modal sözlər.
Cümlədə sıra və ardıcıllıq məna çalarlıqlarının
yaranmasına əvvəla, əvvələn, birincisi, ikincisi,
üçüncüsü, beşincisi və s. kimi modal sözlər xidmət göstərir və bunlar daha son sıra sayları ilə
ifadə olunur. Məsələn: Əvvəla, Həsən sizin dostunuz deyil. Birincisi, sənədlərə baxıb bir söz
deyərəm və s.
Nəticə. Beləliklə, hər bir morfoloji əlamətə
malik olmayan bir qrammatik kateqoriya kimi
modal sözlər cümlədəki fikrin həqiqiliyini, gerçəkliyini, doğruluğunu qəti şəkildə təsdiq edən,
cümlədəki fikrin bir qədər şübhəli, təxmin olunan, fəxr edilən şəkildə təsdiqini və inkarını,
əvvəlki cümlədə təsdiq və inkar edilmiş bir fikrin davamını, izahını, ümumiləşdirildiyini, nəticəsini, bir neçə fikrin bir-birinin ardınca gəlməsini, sırasını, haqqında danışılan hadisə, əşya,
əlamət və s. keyfiyyətin hansı mənbəyə istinadən həqiqət olub-olmadığını bildirən, əslində
həqiqət olmayan, lakin həqiqətə bənzədilən bir
hadisə, əşya, əlamət, keyfiyyət və s. haqqında
müəyyən bir fikri ifadə etmək məqamında işlədilən söz qrupudur.
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Elmira AHMADOVA
MODALITY AS A LOGICAL AND
GRAMMATICAL CATEGORY
SUMMARY
Modal words in any language serve to designate the category of modality, and in this respect, the Azerbaijani language is not an exception. In order to study deeply whether modality is a logical or grammatical category it is first necessary to determine what modality consists of. There is no text without a modal relation, and therefore the existing emotional relation of the speaker can also be attributed to the modal relation. Modality in the text is realized with specific
language materials, which is a very important aspect of speech acts. In our language, a number of units that have been
stabilized as modal words have historically been used in the form of sentences. In the philosophical sense, modality is
characterized as a category that indicates the degree of accuracy of judgment.
In oral and written speech acts, modal words, which are rich in stylistic features, manifest themselves as performing logical emotional and various lexical-grammatical-semantic tasks according to the types and functions of meaning.
Logical and grammatical modality, which are equally close to each other, are directly related to human thought,
and just as thinking is interconnected and united with language, logical and grammatical modality are related at the
same level, and it would be wrong to equate them. If logical modality consists of the differences between reality, event,
and reality that develops between judgments, in linguistics modality is the expression of the speaker's attitude to an object, event, thought through intonation, word order, modal words, introductory words, word combinations, and verb
forms, and all these issues are explained in the article.
Key words: category, modality, logical, grammatical, meaning, semantics, function.
Эльмира АХМЕДОВА
МОДАЛЬНОСТЬ КАК ЛОГИЧЕСКАЯ И
ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
РЕЗЮМЕ
Модальные слова на любом языке служат для обозначения категории модальности, и в этом отношении
азербайджанский язык не является исключением. Для глубокого изучения того что, является ли модальность
логической и грамматической категорией, сначала необходимо определить, из чего состоит модальность. Нет
текста без модального отношения, и поэтому существующее эмоциональное отношение говорящего также может быть отнесено к модальному отношению. Модальность в тексте реализуется с помощью специфических
языковых материалов, что является очень важным аспектом речевых актов. В нашем языке ряд единиц, которые
были стабилизированы как модальные слова, исторически использовались в форме предложений. В философском смысле модальность характеризуется как категория, указывающая на степень точности суждения.
В устных и письменных речевых актах модальные слова, богатые стилистическими особенностями, проявляют себя как логическую эмоциональность и выполняют различные лексические, грамматические и семантические задачи по типам и функциям значения.
Логическая и грамматическая модальности, которые в одинаковой степени близки друг другу, напрямую
связаны с человеческим мышлением, и так же, как мышление взаимосвязано и объединено с языком, логическая модальность и грамматическая модальность связаны на одном уровне, и было бы неправильно приравнивать их.
Если логическая модальность состоит из различий между реальностью, событием и реальностью, которые
развиваются между суждениями, то в лингвистике модальность – это выражение отношения говорящего к объекту, событию, мысли посредством интонации, порядка слов, модальных слов, вводных слов и словосочетаний,
глагольных форм, и все эти вопросы объясняются в статье.
Ключевые слова: категория, модальность, логический, грамматический, значение, семантика, функция.
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AZƏRBAYCAN COĞRAFİ ADLARININ RUS DİLİNƏ
TRANSLİTERASİYASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XÜLASƏ
Məqalə Azərbaycan coğrafi adlarının rus dilinə transliterasiyası probleminə həsr olunmuşdur. Məlumdur ki, halhazırda dünyada baş verən ictimai-iqtisadi və mədəni əlaqələrin genişlənməsi və qloballaşma dövrü coğrafi adların
transliterasiyanın əhəmiyyətli rolunu şərtləndirir. Bu baxımdan transliterasiya olduqca dəqiq, düzgün və elmi müddəalara əsaslanmalıdır. Azərbaycan dilindəki coğrafi adların rus dilinə transliterasiya prosesində sözlərin heca xüsusiyyətləri,
hərflərin sözlərdə pozisiyası, morfemlərin düzülüşü və s. nəzərə alınmalıdır. Bu müddəalardan çıxış edərək müəllif
Azərbaycan coğrafi adlarının rus dilinə transliterasiyasının bəzi xüsusiyyətlərini fərqləndirir. Müəllifin tövsiyyələri bu
problemə aid olan gələcək tədqiqatlar üçün faydalı sayıla bilər. Məqalədə həmçinin qeyd olunur ki, hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasıın Dilçilik İnstitutu və İnformatika İnstitutu transliterasiya problemləri ilə məşğuldur
və elmin bu sahəsində əməkdaşlıq edirlər.
Açar sözlər: transliterasiya, coğrafi ad, səs birləşmələri, qloballaşma dövrü, əhəmiyyətli rol, elmi müddəalar
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Azərbaycan mənşəli coğrafi adların rus dilinə transliterasiyası latın əlifbasında olan dil
vahidlərinin kiril əlifbası vasitəsilə verilməsindən ibarətdir. Bu hallarda biz fonetik prinsipdən
çıxış edərək mənbə dilin xüsusiyyətlərini maksimal dərəcədə hifz etməyə çalışmışıq. Beləliklə, biz həm milli, həm də beynəlxalq miqyasda
coğrafi adların unifikasiyası və standartlaşmasına töhfə vermiş oluruq. Ümumiyyətlə, transliterasiya böyük elmi və praktik əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan coğrafi adlarının transliterasiyasının əhəmiyyəti ondadır ki, qloballaşma
dövründə beynəlxalq ictimai-siyasi və iqtisadi
əlaqələr genişlənir və onların diferensial və adresat funksiyaları bu dil vahidlərinin rəsmi sənədlərdə, xəritələrdə və digər nəşr orqanlarında
dəqiq işlənməsini tələb edir. Bu işin düzgün
həllini həm hökumət idarəetmə orqanları, həm
müxtəlif nazirliklər, həm nəqliyyat və rabitə
müəssisələri gözləyir. Qeyd etmək lazımdır ki,
post-Sovet məkanında, müstəqillik dövründə
coğrafi adların və xüsusilə də urbanonimlərin
milli standartlaşdırılması prosesi bir sıra respublikalarda, o cümlədən Azərbaycanda müşahidə olunur. Coğrafi adların standartlaşdırılması
və müxtəlif dillərə transliterasiyası həm milli,
həm də beynəlxalq elmi və hökumətlərarası təşkilatların maraq dairəsini təşkil edir. Nümunə
*

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutu Hind-Avropa
dilləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,
tufan_akhundov@mail.ru

kimi aşağıdakı təşkilatların adlarını çəkə bilərik: İCOS-İnternational Commitee of Onomastic Sciences-Onomastik Elmlər üzrə Beynəlxalq
Komitə, İSO-İnternational Standartization Orqanization-Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı; İPA-İnternational Phonetic AssociationBeynəlxalq Fonetik Assosiasiya; United Nations Group of Experts on Geographical Names
(UNGEGN) – Coğrafi Adlar üzrə Birləşmiş
Ştatların Ekspertlər Qrupu (1, s. 8; 8).
Rus dilinə transliterasiya prosesində aşağıdakı məqamlara diqqət yetirməyi zəruri hesab
edirik:
1. Mənbə dildə böyük və ya kiçik hərflə yazılan komponentlər transliterasiyada da bu şəkildə verilməlidir;
2. Coğrafi adların tərkibindəki nomenklatur
terminlər olduğu kimi verilməlidir;
3. Düzəltmə və mürəkkəb coğrafi adlar bitişik, ayrı və ya defislə yazılırsa, rus dilində də
buna riayət olunmalıdır.
Məlumdur ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
nəzdində coğrafi adların standartlaşdırılması və
transliterasiyası üzrə Ekspert Komissiyası fəaliyyət göstərir və bu təşkilatın təşəbbüsü ilə bir
sıra ölkələrdə, o cümlədən İsveçrədə, İngiltərədə, Fransada, Tailandda və s. dəyişən coğrafi
adların standartlaşdırılmasına və transliterasiyasına aid beynəlxalq konfranslar və seminarlar
keçirilir (7, 8, 9).
Yuxarıda sadalanan müddəaların müstəvisində Azərbaycan coğrafi adlarının rus və eləcə
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də digər müxtəlif sistemlərə daxil olan ingilis,
fransız, alman və s. dillərə transliterasiyası
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan
coğrafi adlarının rus dilinə transliterasiyası bir
sıra problemlərin mövcudluğunu ortaya çıxarır.
Bir tərəfdən bu onunla əlaqədardır ki, rus dilinin əlifba tərkibi Azərbaycan dilinin əlifba tərkibi ilə üst-üstə düşmür. Bu hallarda transliterasiyada qrafik işarələrin verilməsində 2 növ müşahidə olunur:
1. Bir işarə bir işarə ilə verilir, məsələn:
Daşbulaq kəndi – село Дашбулаг;
Uludaş kəndi – село Улудаш;
Ovçulu kəndi – село Овчулу.
2. Bir işarə bir-birinin ardınca gələn bir
neçə işarə vasitəsilə verilir, məsələn:
Ceyrançöl qəsəbəsi – посёлок Джейранчёль;
Səncərədi kəndi – село Сянджяряди;
Hacıkənd k.i.ə.d. – Гаджикяндский с.а.т.о.
Əmircan k.i.ə.d. – Амирджанский с.а.т.о.;
Cadaxur k.i.ə.d. – Джадахурский с.а.т.о.
Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan coğrafi
adlarını biz nadir incilər kimi qorumalı, onlara
incəsənət və memarlıq abidələri kimi yanaşmalıyıq.
Transliterasiya prosesində rast gəldiyimiz
digər problem onunla əlaqədardır ki, bizim doğma respublikamızda elə növ coğrafi adlar var
ki, onların transliterasiyası uzun müddət sosialist rejimi dövründə təhrif olunub, rus dilinin
“qəlibinə salınıb”, rus dilinin fonetik qanunlarına “tabe olub” və nəticədə onların dil mənsubiyyətini təyin etmək olduqca çətinləşib. Məsələn, aşağıdakı coğrafi adların rus dilinə transliterasiyası bu fikri əyani surətdə təsdiqləyir:
Şamaxı – Шемаха;
Lənkəran – Ленкорань;
Naxçıvan – Нахичевань;
Qusar – Кусары;
Kəlbəcər – Кельбаджары.
Digər tərəfdən qeyd olunmalıdır ki, müstəqillik dövründə bir sıra urbanonimlər obyektiv
olaraq və müasir tarixi şəraitin tələbi ilə dəyişdirilmişdir. Məsələn: Vartaşen – Oğuz;
Qutqaşen – Qəbələ;
Stepanakert – Xankəndi;
Mardakert – Ağdərə.
Bu coğrafi adların da transliterasiyasında
tarixilik, elmilik prinsipləri nəzərə alınmalıdır.
Ümumiyyətlə, coğrafi adların dəqiq qeydə alınması və transliterasiyası olduqca böyük əhə-
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miyyət kəsb edir. Onlar digər mənbələrdə olmayan təbiət, ictimai-siyasi münasibətlər, dil haqqında məlumatları ehtiva edirlər. Coğrafi adlar
bizim tariximizdir. Onları mühafizə etmək lazımdır. Bu baxımdan Macarıstanın paytaxtı Budapeştin təcrübəsi təqdirəlayiqdir. Budapeştdə
şəhərin və ölkənin tarixi ilə, coğrafiyası ilə və s.
maraq doğuran faktorlarla əlaqədar olan urbanonimlər siyahısı tərtib olunmuşdur. Onlar qanun çərçivəsində hökumət tərəfindən qorunur
(4, s. 153; 1, s. 59).
Bu çox müsbət nümunədir və biz də bunu
nəzərə almalıyıq. Bu baxımdan Azərbaycan
coğrafi adlarının transliterasiyası zamanı biz
maksimal dərəcədə mənbə dilin xüsusiyyətlərini mühafizə etməyə çalışmışıq. Bu münasibətlə
bir misalı gətirmək istərdik: fransız şəhəri
Rouen rus dilinə Роуэн kimi transliterasiya etmək olardı, lakin fransız dilində bu sözün tələffüzünü nəzərə alaraq bu urbanonimin Руaн variantına üstünlük verirlər (2, s. 297).
Azərbaycan coğrafi adlarının rus dilinə
transliterasiyası, yuxarıda qeyd olunduğu kimi,
bir sıra çətinliklər yaradır. Onlar həm hər iki dilin əlifba müxtəlifliyi, orfoqrafiya qaydaları və
bu dillərin fonetik tərkibi ilə əlaqədardır. Bu
müstəvidə biz həm də nəzərə almalıyıq ki, məsələn, rus dilində fışıltılı samitlər olan ч, ш, ж
hərflərindən sonra saitlər müəyyən qaydaya tabe olur, məsələn: чижи (tələffüzdə ы, yazıda
и); шипеть (tələffüzdə ы, yazıda и); жить (tələffüzdə ы, yazıda и); сжигать (tələffüzdə ы,
yazıda и); чёлка (tələffüzdə o, yazıda ё);
шёпот (tələffüzdə о, yazıda ё) və s.
Lakin alınma sözlərdə və digər dillərə mənsub olan coğrafi adlarda transliterasiya zamanı
bu qaydaya riayət olunmur (5). Məsələn: Azərbaycan dilindəki Şıxlar kəndinin adını biz rus
dilinə Шыхлар kimi transliterasiya etmişik.
Halbuki Sovet dövründə bu kəndin adı Шихлар
kimi verilirdi. Bu prinsiplə biz Kijəbə kəndinin
adını Кижябя kimi transliterasiya etmişik. Qabaqçöl kəndinin adını biz rus dilinə Габагчёль
kimi transliterasiya etmişik. Aşıqalılar kəndinin
adını biz Ашыгалылар kimi transliterasiya etmişik. Halbuki, əvvəllər bu komonim Ашугалылар kimi verilib. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan coğrafi adlarının rus dilinə transliterasiyasında bəzi spesifik saitlərin verilməsində tarixən sabitləşmiş, elmi prinsiplərə əsaslanan,
yekdilliklə qəbul olunmuş qaydalar mövcud de-

56

Gülşən Axundova

yil. Digər tərəfdən, Azərbaycan dilindəki bəzi
saitlər pozisiyasından asılı olaraq rus dilinə spesifik surətdə transliterasiya olunur, məsələn, ə
saiti:
Gəncə – Гянджа;
Rəsulzadə qəsəbəsi – посёлок Расулзаде;
Şəki – Шеки;
Dəhnə kəndi – село Дехне;
Biləsuvar – Билясувар;
Əyricə kəndi – село Айриджа;
İnəkboğan kəndi – село Инекбоган;
Gəraybəyli kəndi – село Гярайбейли;
Ərəblər kəndi – село Араблар;
Ərəş kəndi – село Араш;
Ətyeməzli kəndi – село Этъемезли и т. д.
Azərbaycan dilindəki ö saiti coğrafi adlar
tərkibində rus dilinə iki cür transliterasiya olunur: sözün əvvəlində [o] kimi, sözün ortasında
samitlərdən sonra gəlirsə, [ё] kimi, məsələn:
Öyrət kəndi – село Оръят;
Dördyol kəndi – село Дёрдъйол;
Ceyrançöl qəsəbəsi – посёлок Джейранчёль;
Kövər kəndi – село Кёвяр;
Görədil kəndi – село Гёрадиль;
Hökməli kəndi – село Хёкмели və s.
Azərbaycan dikindəki e saiti də rus dilinə
coğrafi adlar tərkibində iki cür transliterasiya
olunur: sözün əvvəlində [э] kimi, sözün ortasında samitlərdən sonra [e] kimi, məsələn:
Eymur kəndi – село Эймур;
Elabad kəndi – село Ельабад;
Qarazeynallı kəndi – село Гаразейналлы;
Reqloba kəndi – село Реглоба.
Azərbaycan dilindəki ü saiti də coğrafi
adlar tərkibində rus dilinə iki cür transliterasiya
olunur: sözün əvvəlində [y] kimi, samitlərdən
sonra [ю] kimi, məsələn:
Şümrüd kəndi – село Шюмрюд;
Küdürlü kəndi – село Кюдюрлю;
Üçtəpə kəndi – село Учтепе.
Azərbaycan dilindəki coğrafi adların transliterasiyası prosesində həmçinin sözlərin heca
xüsusiyyətləri, hərflərin sözlərdə pozisiyası,
morfemlərin düzülüşü və daxili strukturu, hərf
birləşmələrinin pozisiya spesifikası mütləq surətdə nəzərə alınmalıdır. Məsələn, Azərbaycan
dilindəki coğrafi adlarda ya, yə hərf birləşmələri rus dilinə transliterasiya olunanda, sözün əvvəlində я kimi, morfem daxilində ья kimi, iki
kökün qovuşuğunda, yəni mürəkkəb sözün

komponentləri arasında ъя kimi verilir (4),
məsələn:
Yardımlı – Ярдымлы;
Aşağı Qaraməryəm kəndi – село Ашагы
Гарамарьям;
Dövlətyarlı kəndi – село Довлятъярлы;
Xubyarlı – село Хубъярлы.
Azərbaycan dilindəki coğrafi adlarda ye
hərf birləşməsi də rus dilinə transliterasiya olunanda sözün əvvəlində e kimi, morfem daxilində ье kimi, iki kökün qovuşuğunda, yəni mürəkkəb sözün komponentləri arasında ъе kimi
verilir, məsələn:
Yevlax – Евлах;
Ətyeməzli kəndi – село Этъемезли;
Yerliağalı kəndi – Ерлиагалы.
Bir məqama da diqqət etmək istərdik ki,
Azərbaycan coğrafi adları rus dili üçün eqzonimlərdir, yad dil xüsusiyyətləri daşıyır, alınma
sözlər kimi bəzi hallarda rus dilinə transliterasiya olunanda spesifik qaydalara uyğun olaraq işlənir. Məsələn: Azərbaycan dilindəki l samiti
hecanın əvvəlində və hecanın sonunda arxa sıra
a, o, u saitlərindən sonra rus dilində dəyişikliyə
uğramır; lakin hecanın sonunda ön sıra saitləri
e, ə, ö, ü sonra rus dilinə transliterasiyada ль
(yəni мягкий знак – yumşaldılma işarəsi) əlavə
olunur və incələşmə baş verir. Bu xüsusiyyət
rus dilində işlənən alınma sözlərə xasdır (6, s.
436). Məsələn:
Xırdalan – Хырдалан;
Şabran – Шабран;
Görədil kəndi – село Гёрадиль;
Ceyrançöl qəsəbəsi – посёлок Джейранчёль.
Bu tədqiqatda biz Azərbaycan coğrafi adlarının rus dilinə transliterasiyasının bəzi məqamlarını əks etdirməyə çalışdıq. Əgər nəzərə alsaq
ki, hal-hazırda Azərbaycanda bir sıra qurumlar,
nazirliklər bu məsələlərin həllini gözləyir və bu
sahədə daim çalışır, bu səpgidə olan işlərin
dövlət əhəmiyyəti bir daha təsdiqlənmiş olar.
AMEA-da yüksək ixtisaslı alimlərdən ibarət
Transliterasiya Komissiyası təşkil olunmuş və
onun üzvlərinin mütəmadi olaraq iclasları, müzakirələri keçirilir. Son dövrdə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu
və İnformatika İnstitutu transliterasiya problemləri sahəsində tədqiqat işləri həyata keçirir
və bir-birilə əməkdaşlıq edir. Bu yol çətin olsa
da, gələcək uğurların təməli kimi qiymətləndirilə bilər.
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GULSHAN AKHUNDOVA
SOME PECULIARITIES OF TRANSLITERATION OF THE AZERBAIJANI
GEOGRAPHICAL NAMES INTO RUSSIAN LANGUAGE
SUMMARY
The paper is dedicated to the problem of transliteration of the Azerbaijani geographical names into Russian language. As it is known the transliteration of geographical names play an important role at the stage of globalization in the
world because of widening of international socio-economic and cultural relations. In this connection a transliteration
must be possibly correct, exact and based on scientific items. In the process of transliteration of the Azerbaijani geographical names into Russian language it must be taken into consideration the syllable peculiarities of words, position
of letters, their morpheme structure and etс. Proceeding from these points the author distinguishes some peculiarities of
transliteration of the Azerbaijani geographical names into Russian language. The author’s recommendations will be
useful in further research works on this problem. Here is also marked out that nowadays some İnstitutes of Azerbaijan
National Academy of Sciences i.e. the Institute of Linguistics and the Institute of Informatics are busy with transliteration problems and cooperate in this branch of science.
Key words: transliteration, geographical name, sound combinations, period of globalization, future research
works, important role, scientific items
ГЮЛШЕН АХУНДОВА
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме транслитерации азербайджанских географических названий на русский язык.
Известно, что на современном этапе расширения социально- экономических и культурных связей в мире и период глобализации обусловливает важную роль транслитерации географических названий. С этой точки зрения
транслитерация должна быть максимально точной, правильной и основываться на научные положения. В процессе транслитерации азербайджанских географических названий на русский язык должны быть учтены слоговые особенности слова, позиция букв в слове, структура морфем и т д. Исходя из этих положений, автор выделяет некоторые особенности транслитерации азербайджанских географических названий на русский язык. Рекомендации автора могут быть полезны в дальнейших исследованиях по данной проблеме. В статье также отмечается, что в настоящее время Институт Языкознания и Институт Информатики Национальной Академии
наук Азербайджана исследуют проблемы транслитерации и сотрудничают в этой области науки.
Ключевые слова: транслитерация, географическое название, звукосочетания, период глобализации, будущие исследования, значительная роль, научные положения
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NAXÇIVAN FOLKLOR MƏTNLƏRİNDƏ ƏRƏB VƏ FARS MƏNŞƏLİ
ALINMALARIN İŞLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XÜLASƏ
Məqalədə Naxçıvan folklor mətnlərində işlənən alınma (ərəb və fars mənşəli) sözlərin işlənmə yeri və tezliyi
araşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, bir çox sahələrdə olduğu kimi, folklor sahəsində də alınma sözlər, yəni ərəb və fars
mənşəli sözlər xeyli sayda işlənmişdir. Zaman-zaman müxtəlif yollarla dilimizə keçən bu alınma sözlərin bir qismi elə
dəyişmiş ki, onları öz sözlərimizdən seçmək bir qədər çətinləşir. Folklor mətnlərindən seçdiyimiz nümunələrdə də belə
alınmalar çoxluq təşkil edir. Məqalədə folklor mətnlərində işlənən ərəb və fars mənşəli sözlərin həm hamı tərəfindən
başa düşülən, həm də mənası hamı tərəfindən başa düşülməyən bir neçə alınmalar seçilmiş və təhlil edilmişdir. Bunlarla
yanaşı, ilk baxışda türk mənşəli söz təsiri bağışlayan sözlər də seçilmiş və müəyyən təhlillər aparılmışdır. Örnək olaraq,
Murad, Əhməd və s. sözlər təhlil edilmişdir.
Sonda belə nəticəyə gəlinmişdir ki, folklor mətnlərində işlənən alınma sözlərin mənası demək olar ki, bu gün hamı
tərəfindən başa düşülür və öz işləkliyini qoruyur. Çünki folklor mətnlərində arxaikləşmə çox azdır.
Açar sözlər: Naxçıvan, folklor, alınma, ərəb, fars
*

Ana dili öz saflığını və gözəlliyini həm şifahi xalq ədəbiyyatında, həm də yazılı ədəbiyyatda göstərir. Dilimizin qüdrəti, saflığı və gözəlliyi haqqında bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin
dəyərli fikirləri vardır. O görkəmli şəxsiyyətlərdən biri olan ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi:
“Dil xalqın böyük sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi
mümkün deyildir” Ulu öndərin bu sözləri nəinki ölkəmizdə, hətta ölkədən kənarda yaşayan
azərbaycanlıları bu sərvəti qorumağa, ona dəyər
verməyə sövq edir.
Dilimizin lüğət tərkibini zənginləşdirən
amillərdən biri də buraya alınmaların və yeni
sözlərin daxil olmasıdır. Dilə sözlər bir neçə
yolla daxil olur. Dilimizə keçən alınmalara baxmayaraq, Azərbaycan dili özünün qüdrətini,
saflığını itirməmiş, əksinə daim inkişaf edərək
zənginləşmişdir.
Azərbaycan dili ilə fars və ərəb dili çox qədim zamanlardan ünsiyyətdə olmuş, hər iki dil
qarşılıqlı şəkildə söz alıb və söz vermişdir. Dilimizə daxil olan ərəb və fars mənşəli sözlərin bir
qismi olduğu kimi, bir qismi isə fonetik dəyişmələrə məruz qalaraq işlənir. Alınmaların bəziləri elə dəyişir ki, onun alınma yoxsa milli söz
olduğunu seçmək bir qədər çətinləşir. Məsələn:
Murad, Əhməd, ayna və s.
*

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AMEA Naxçıvan Bölməsi

Dilçilikdə alınma sözlərlə bağlı bir çox tədqiqatlar aparılsa da folklorda onların yeri və rolu tam, geniş və əhatəli tədqiq olunmamışdır.
Alınma sözlər demək olar ki, bütün sahələrdə, o cümlədən şifahi xalq ədəbiyyatında da
özünü geniş şəkildə göstərir. Belə ki, folklor
mətnlərini araşdırdığımız zaman alınma sözlərə
tez-tez rast gəlirik. Ancaq alınma sözlərin işlənməsi folklor nümunələrinin dilini ağırlaşdırmır.
Çünki bu alınmalar lüğətimizin bir layını təşkil
edir. Onu da qeyd edək ki, folklor mətnlərində
nə qədər alınma sözlər olsa da, öz ana dilimizə
məxsus sözlər çoxluq təşkil edir. Aparılan təhlillərə əsaslanaraq Naxçıvan folklor mətnlərində ərəb və fars mənşəli sözləri işlənmə məqamına görə belə qruplaşdırmaq olar:
1. Dini məzmunlu sözlər
2. Elm və sənətlə bağlı olan sözlər
3. Məişət məzmunlu sözlər
4. Şəxs adları bildirən sözlər
5. Məkan adı bildirən sözlər
6. İşləkliyini qoruyan sözlər
a) Dini məzmunlu sözlər. Araşdırmalar göstərir ki, folklor mətnlərinin lüğət tərkibində işlənmiş ərəb və fars mənşəli leksikanın bir hissəsi dini məzmunludur və bu səbəbdən onlarda
arxaikləşmə çox zəifdir. Bu sözlərin işlənmə
tezliyi də yüksəkdir. Folklor mətnlərində fəallıq
təşkil edən bu sözlər müasir dildə də işləkdir.
Dini məzmunlu sözlərin bir çoxu “Qurani - Kərim”də rast gəldiyimiz sözlərdir. Allah, İlahi,
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Vallah, cənnət, namaz, peyğəmbər, Quran, dua
və s. Əvvəlcədən onu deyək ki, nümunələr folklor mətnlərinin imla yazısına toxunulmadan,
nəql edildiyi kimi, yəni kitabda necə verilibsə
elə də verilir.
Məsələn, üzərliksalma mərasimində oxunan nəğmədə Allah adı işlənmişdir:
Çıxdım uca bir dağa
Çox yalvardım Allaha.
– Dedi, nədir, biçarə?
– Dedim, biçarəyə çarə
(Cəfərli və b., I, 2010, s. 88).
Qeyd etməliyik ki, bu yücə varlığın adına,
yəni Allah adına demək olar ki, folklorun bütün janrlarında – dastanlarda, nağıllarda, atalar
sözlərində, bayatılarda, düzgülərdə, laylalarda,
xalq mahnılarında və s. rast gəlirik.
Folklor mətnlərində tez-tez rast gəldiyimiz
dini alınmalardan biri də cənnət sözüdür. Məsələn “Sənəm cadu” nağılından götürdüyümüz bir
nümunəyə nəzər yetirək:
“İndi ki, elədi, gedəh, o dağa çatanda mənə
elə bir acı qəmçi çəh ki, mən o acı qəmçinin
hersinnən o dağların üstünnən aşacam. Elə atdı
axı, cənnət atıdı” (Cəfərli və b., II, 2011, s.
118).
Müsəlmanların müqəddəs kitabı olan “Quran” folklor mətnlərində işlənmə tezliyi yüksək
olan alınmalardandır. “Yarım gəlsin” xalq mahnısında:
Dərya qırağında tikdirdim kümbəz,
Oxudum “Quran”ı, dedilər bilməz,
Sənə qurban olum Gözəgörünməz,
Ya mənə səbir ver, ya yarım gəlsin
(Cəfərli və b., II, 2011, s. 339).
“Qırx qönçə xanım” nağılında rast gəldiyimiz namaz sözü də bu qəbildəndir.
“At dedi:- Oğlan, dua elə ki, anan namaz
üstə idi. Hərgah pilləkənlərin axırında yadına
düşsə idi, bu dəm-dəsgah hamısı yox olmuşdu”
(Cəfərli və b., I, 2010, s. 133).
Günümüzdə də bu deyim işləkdir. Biri bir
çətinlikdən ani qurtaranda deyillər ki, “Anan
namaz üstə idi”. Bu da onu deməyə əsas verir
ki, namaz qılınan zaman olunan dualar qəbul
olur.
Uşaq folklorunda düzgülərə nəzər salanda
dini məzmunlu alınmaların bir neçəsinin eyni
anda işləndiyini görürük:
Dеdim: Ağam Əli hardadı?
Dеdi: Ağam Əli dəstəmazlı,
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Namazdadı.
Ağzı həzin duvada,
Göyün ərşindədi,
Yеrin tərkindədi,
Hər kəs оnu yadına salsa
Cəhənnəm оdunnan kənardadı.
Оnun bir ağacı var,
Yarpağı ərşi Quran
Оnu gündə üç dəfə dеsən.
Cəhənnəm оdunda yanmazsan
(Cəfərli və b., III, 2012, s. 447).
Yuxarıda verdiyimuiz bu nümunədə işlənən
namaz, Quran, cəhənnəm, dua sözləri dini məzmunlu olan alınmalardır. Dini məzmunlu bu
ərəb mənşəli sözlərin, demək olar, hamısı müasir yazılı və şifahi ədəbi dilimizdə işlənməkdədir. Çünki dini məzmunlu sözlərdə arxaikləşmə
yoxdur.
b) Elm, sənət və peşə ilə bağlı olan sözlərin
əksəriyyəti ərəb və fars mənşəlidir və bu sözlər
ədəbi dilin bir çox üslublarının inkişafında fəal
mövqe tutmuş, vətəndaşlıq hüququ qazanmışdır. Məsələn: həkim, kitab, hökmdar və s.
“Şah İsmayıl və Qızıl Balıq” nağılında işlənən həkim sözünə aid nümunəyə diqqət yetirək:
“Razılaşırlar ki, hərəmiz üç saat oyaq qalıb keşik çəkək ki, qurd-quş bizi yeməsin. Dərzi ilə
həkim yatır, dülgər keşik çəkir” (Cəfərli və b.,
III, 2012, s. 239).
Bayatıda işlənən kitab sözü də dilimizdə
geniş işlənmə tezliyinə malikdir.
Qapısında ozan yox,
Dərdlərini yozan yox.
Kitab qoyub gediblər
Heyif onu yozan yox
(Cəfərli və b., I, 2010, s. 374).
“Süleyman peyğəmbərin nağılı”na nəzər
salanda hökmdar sözünə rast gəlirik:
“Hökmdar sağ olsun, niyə mənə salam vermədin? Axı salam böyükdən kiçiyədi. Uşağın
cəsarəti hökmdarın xoşuna gəldi” (Cəfərli və b.,
III, 2012, s. 230). və s.
c) Məişət məzmunlu sözlər ərəb mənşəli
leksikanın ən zəngin hissəsidir. Belə sözlərin
sayı və işlənmə tezliyi folklor mətnlərində də
yüksəkdir. Məsələn: saat, ayna, qələm, dəsmal,
sandıq, qədəh və s.
“Şah İsmayıl və Qızıl Balıq” nağılında işlənən ayna sözünə nəzər salaq:
“Axırda ustadı ona bir ayna da bağışlayır
və deyir ki, ürəyində kimi fikirləşsən onun əksi-
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ni bu aynada görəcəksən” (Cəfərli və b., III,
2012, s. 238).
“Süleyman peyğəmbərin nağılı”nda işlənən
saat sözü: “Bir neçə saat keçəndən sonra hökmdar geri qayıdırdı, gördü Süleyman torpaqda
nəsə axtarır” (Cəfərli və b., III, 2012, s. 231).
Bayatılarda işlənən qələm sözü:
Əmim oğlu evinə,
Şal yaraşır birinə.
Əminqızı qurban,
Qələm tutan əlinə
(Cəfərli və b., I, 2010, s. 329).
“Məhəmməd və Pərinin nağılı”nda sandıq
sözü ilə bağlı bir nümunəyə nəzər salaq: “Bınnar sandığın başında şərtdəşillər. Bir-birlərinə
deyillər, əgər sandıxda dünya malı olsa onda o,
müştəriyə çatacax” (Cəfərli və b., III, 2012, s.
167).
Yuxarıda verdiyimiz sandıq sözü sənduq
formasında ərəbcədən dilimizə keçmiş, fonetik
dəyişikliyə uğramış sandıq olaraq lüğətimizdə
öz əksini tapmışdır.
ç) Şəxs adları bildirən sözlər: “Adların necə törəndiyini təsəvvür etmək çətin deyil. İlk
insan qrupları və ailə yaranandan, formalaşandan sonra, əlbəttə, adlar da meydana gəlmişdir.
Tayfa, nəsil, yaxud ailə içində adamların sayı
artdıqca onları fərqləndirmək, fərdiləşdirmək
lazım gəlirdi. Adlar məhz bu tələbi ödəmək
üçün törənmişdir” (Mirzəyev: 1986, s. 277).
Demək olar ki, dilimizdə tarix boyu müxtəlif
dillərdən keçmə şəxs adları mövcuddur. Alınma
şəxs adlarının çox hissəsi ərəb və fars dilindən
keçmədir. Bu da şəxs adlarının bir qisminin dini adlar olması ilə bağlıdır. Yuxarıda da qeyd
etdiyimiz kimi, dinlə bağlı sözlərin və adların
demək olar ki, hamısı ərəb mənşəlidir. Belə adlara folklor mətnlərində tez-tez rast gəlirik. İlk
olaraq dinlə bağlı adlara nəzər salaq. Onu da
qeyd edək ki, bu adların çoxu ibranicədir. Məsələn, Cəbrayıl, Davud, Süleyman, İsmayıl,
Məhəmməd, Zəhra və b.
“Süleyman peyğəmbərin nağılı”na nəzər
salanda bu adların bir neçəsinə rast gəlirik.
“Cəbrayıl Davud peyğəmbərin yanında nazil olur” (Cəfərli və b., III, 2012, s. 229).
“Bəşirin nağılı” nda isə İsmayıl adına rast
gəlirik.
Gördülər ki, atası qızı İsmayıla verməyəcək, cavanlar xəlvətcə sözü bir yerə qoydular

ki, hər ikisi şəhərdən çıxıb qaçsınlar (Cəfərli və
b., III, 2012, s. 215).
Düzgülərindən aldığmız bir nümunə:
Bеşihdə böldün əjdəri
Ya Əli, ya Məhəmməd, ya Əli
(Cəfərli və b., III, 2012, s. 447).
Öz adın Əlidi, nə gözəl addı,
Demə ki, dünyada nələr qahaddı,
Bayram oğlu Həsən özü şahaddı,
Zülmünən apardı Oruc ülgücü
(Cəfərli və b., I, 2010, s. 290).
Burada işlənən Əli, Məhəmməd, Həsən,
Oruc adları da bu qəbildəndir. Xalqın dinə olan
inamının, peyğəmbərlərə, imamlara olan sevgisinin nəticəsi olaraq da uşaqlara bu qəbildən
olan adları çox verirlər.
“Zəhra xanımın nağılı”na nəzər salanda
Zəhra adını həm nağılın adında, həm də nağılın
içində işləndiyini görürük. Nağıldan aldığımız
bir parçaya nəzər salaq:
“- A kişi, nə çox deyingilənirsən? Sən get,
Zəhra addı bir qızın var, xırda qızın, onu gətir,
ver mana, səni dolandırmaq mənim boynuma,
nəkkədər deyirsən qızıl, gümüş, mal verim sana” (Cəfərli və b., II, 2011, s. 132). Qədim zamandan bu gunə kimi qızlarımıza daha çox
Zəhra, Zeynəb adları qoyulur. Bu da xalqımızın
qədimdən bu günə qədər dinə verdiyi dəyərin
bir nümunəsidir.
Digər şəxs adları: Valeh, Vəli, Pəri, Mahmud, Cahangir, Mehriban, Nizami, Füzuli və b.
Mehriban adı “Abdulla İlə Mehriban Sultan” nağılında həm nağılın adında, həm də nağılın içində işlənir: “Quş məktubu aparıb düz
Mehriban Sultanın pəncərəsinə qonur. Mehriban Sultan quşu tutub məktubu açır” (Cəfərli və
b., III, 2012, s. 250).
“Əmrah” dastanının ustadnamə hissəsində
elə bir bənddə bir neçə alınma şəxs adlarına rast
gəlirik:
Hafizü, Nəvai, Füzuli, Cami,
Şeyx Sədi, Hilali, Ürfi, Nizami,
Dünya, səndə geşt eyləyib tamami,
Firdovsi tək nəzmi dürr–əfşan hanı?
(Cəfərli və b., II, 2011, s. 432)
Folklor mətnlərində işlənən ərəb və fars
mənşəli şəxs adlarına aid nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq olar. Folklor mətnlərində
bu adlar milli adlarımızla parelel işlənmişdir.
d) Məkan adı bildirən sözlər: Folklor mətnlərində məkan məzmunlu sözlərə tez-tez rast

Naxçıvan folklor mətnlərində ərəb və fars mənşəli alınmaların işlənmə xüsusiyyətləri

gəlinir, çünki hadisələr müəyyən məkanlarda
baş verir. Alınma məkan adlarına daha çox dastan və nağıllarda rast gəlinir. Məsələn, İsfahan,
Yəmən, Mərənd və s.
“Tacirbaşı Hüseynin nağılı”nda işlənən Yəmən şəhərinə aid bir parça: Baş vəzir tacirlərin
sözünə baxıb padşahın yanına gəlir, ondan qırx
gün rüsxət alıb, yol hazırlığı görür və Yəmən şəhərinə üz tutur (Cəfərli və b., III, 2012, s.
252).
Uşaq folkloruna aid düzgülərdə Mərənd yer
adı işlənmişdir.
Təkəm getdi Mərəndə,
Tamaşadır gələndə.
Yaxşı insan çox yaşar,
Vay, pisdir o öləndə
(Babayev və b., 2017, s. 68).
e) İşləkliyini qoruyan sözlər.
Naxçıvan folklor mətnlərində xeyli sayda
ərəb və fars sözləri işlənmişdir ki, onların çoxu
bu gün danışıq dilində, şivələrdə işlənir və
asanlıqla başa düşülür. Nümunələrdə bu cür
sözlər kəmiyyətcə daha çoxdur. Məsələn, dərd,
mərd, namərd, tədbir, günah, firəvan, dost, heyifsilən, ağıl, insaf, cavan və s.
Bayatılarda işlənən dost sözünə nəzər
salaq:
Əzizim gülə can ver,
Öl, bülbül, gülə can ver.
Dost səndən can dilərsə,
Sən gülə–gülə can ver
(Cəfərli və b., I. 2010, s. 346)
Əzizim mərdə məni,
Salmısan dərdə məni.
Namərdə qul olmaram,
Qurban kəs mərdə məni
(Cəfərli və b., I, 2010, s. 347)
Xalq mahnılarında da işləkliyini qoruyan
ərəb fars mənşəli sözlər çoxdur.
Qocalıq elə yamandı, vurubdu başa.
Az qalıbdı ağıl gedə, huş çaşa.
Sakkat yemişə, quru lavaşa
Onçün halım belə yaman olubdu
Getdi bu yerlərə bir də gəlməniy
(Cəfərli və b., II, 2011, s. 337-338)
Yenə “Tacirbaşı Hüseynin nağılı”ndan bir
nümunə: “Vaxt gəlib o vədə oldu ki, mənim on
beş yaşım tamam oldu. Cavanlıq, yetkinlik eşqi
beynimə vurdu” (Cəfərli və b., III, 2012, s.
254).
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Mətnlərdə işləkliyini qoruyan sözlərlə yanaşı elə sözlər də vardır ki, onlar hamı tərəfindən başa düşülməyir. Məsələn, təlatüm və s.
Təlatüm ərəb mənşəli olub birinci mənası
“tufan, bərk, ləpələnmə, dalğalanma, coşma”;
ikinci mənası isə “çaxnaşma, vəlvələ, həyəcan,
keşməkeş” deməkdir.
“Cəvahirsatan Səlim” nağılından aldığımız
parçaya diqqət yetirək:
“Əmr elə qayığa meyvə gətirib doldursunlar. Təlatümə düşsək yeyək” (Cəfərli və b., III,
2012, s. 211).
Folklor mətnlərində işlənən bir qrup ərəb
və fars mənşəli sözlər və adlar vardır ki, onlarda ahəng qanunu pozulmadığına görə onları
türk mənşəli sözlərdən seçmək çətindir. Məsələn: Ayna, Murad, Əhməd
Bu qəbildən olan murad sözü də diqqəti
çox çəkir. Belə ki, ilk baxışda türk mənşəli söz
olaraq düşündüyümüz, işlənmə tezliyi yüksək
olan bu söz dilimizə ərəb dilindən keçmişdir.
Mənası “arzu, məqsəd, niyyət, dilək, istək,
kam” deməkdir.
“Abdulla və Mehriban Sultan” nağlından
götürülən bir parçaya nəzər salaq:
“Abdullanın atası oğluna qırx gün, qırx gecə toy vurdurur, onu Mehriban Sultanla evləndirir. Onlar muradlarına çatırlar. Siz də yeyin,
için, muradınıza çatın” (Cəfərli və b., III, 2012,
s. 250).
Yuxarıda verilən nümunədə murad arzuya,
istəyə, məqsədə çatmaq mənasında işlənmişdir.
Folklor mətnlərində Murad sözünə həm də şəxs
adı kimi rast gəlirik.
“Murad qapısı”nağılından işlənən Murad
adına nəzər salaq:
“Murad, mən bu böyüklükdə buğda dənəsi
görməmişəm. Sən dünya görmüş adamsan, buğda dənələrinin bu böyüklükdə olmasına nə deyirsən?” (Cəfərli və b., III, 2012, s. 263)
Yuxarıda qeyd etdiyimiz Əhməd adına
“Əmrah” dastanında rast gəlirik:
Kəs sinən üstündə başın Əhmədin,
Qoy qanım götürsün bu bağı – alma
(Cəfərli və b., II, 2011, s. 437).
Aparılan təhlillərdən məlum oldu ki, folklorun bütün janrlarında ərəb və fars mənşəli
alınma sözlər xeyli sayda işlənmişdir. Nəticə
olaraq deyə bilərik ki, folklor mətnlərində işlənən bu ərəb və fars mənşəli alınma sözlərin hamısı demək olar ki, bu gün işləkliyini qoruyur.
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Çünki digər sahələrdən fərqli olaraq folklor
mətnlərində arxaikləşmə çox zəifdir. Və həmçinin qeyd etməliyik ki, folklor mətnlərində ümumişlək sözlərin olması, hamı tərəfindən başa
düşülən müxtəlif sahələrə ait sözlərin işlənməsi

folklor dilini daha da sadə edir. Bu da folklor
mətnlərini oxuyan hər kəsin mətni olduğu kimi,
asanlıqla başa düşməsinə, yaddaşlarda belə
asanlıqla qalmasına səbəb olur.
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Chinara RZAYEVA
PLACE OF USE OF BORROWED WORDS OF ARABIC AND PERSIAN ORIGIN IN
NAKHCHIVAN FOLKLORE TEXTS
SUMMARY
The place and frequency of use of borrowed words in Nakhchivani folklore texts was analyzed in the article. It became clear that, as in many other areas, and in folklore, the words of Arabic and Persian origin were widely used. Some
of the borrowed words that have passed into our language have changed so much over time that it is very difficult to
distinguish them from our own words. In the samples selected by us from folklore texts, such words constitute the majority.
Some words of Arabic and Persian origin, which are understandable to everyone, but not understood by everyone
in the folklore texts were selected and analyzed in the article. Along with this, the words that at first glance look like
Turkish words were chosen and were subject to a certain analysis. In addition, at first glance, words of Turkish origin
were selected and certain analyzes were conducted. For example, Murad, Ahmed and others. words were analyzed.
In conclusion, it is concluded that today almost everyone understands the meaning of the words used in folklore
texts, and they retain their functionality. Because in folklore texts, very little archaic.
Key words: Nakhchivan, folklore, borrowed, Arabic, Persian.
Чинара РЗАЕВА
МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ АРАБСКОГО И ПЕРСИДСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАХЧЫВАНСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются место и частота употребления заимствованных слов в нахчыванских фольклорных текстах. Стало ясно, что, как и во многих других областях, так и в фольклоре слова арабского и персидского происхождения были широко использованы. Часть заимствованных слов перешедших в наш язык со
временем настолько изменились, что их очень трудно отличить от наших собственных слов. В подобранных
нами из фольклорных текстов образцах такие слова составляют большинство.
В статье были отобраны и проанализированы некоторые слова арабского и персидского происхождения,
которые понятны каждому, но не поняты всеми в фольклорных текстах. Наряду с этим, н были выбраны слова,
которые на первый взгляд выглядят как турецкие слова, и были подверженны определенному анализу. Кроме
того, на первый взгляд были выбраны слова турецкого происхождения и проведен некоторый анализ.
Например, Мурад, Ахмед и другие. слова были проанализированы.
В заключении делается вывод о том, что сегодня почти каждый понимает значение слов, используемых в
фольклорных текстах, и оги сохраняют свою функциональность. Потому что в фольклорных текстах очгнь мало архаичности.
Ключевые слова: Нахчыван, фольклор, заимствованый, арабский, персидский
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M.BAŞTUNUN “ŞAN QIZI DASTANI”NDA
(Akademik T.İ.Hacıyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunur)
XÜLASƏ
Məqalə Mikayıl Baştunun “Şan qızı dastanı”nın təqdiqi məsələsinə həsr olunmuşdur. Məqalədə göstərilir ki, “Şan
qızı dastanı” Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə ilk dəfə olaraq akademik T.Hacıyev tərəfindən təqdim edilmişdir; o, abidəni Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş, ümumtürk tarixi, dünyagörüşü, dili istiqamətində tədqiqat aparmışdır. Məqalədə həmçinin alimin “Dədə Qorqud kitabı” ilə müqayisəli təhlilindən, elmi ədəbiyyatda “İqor polku haqqında povest” ilə
“Şan qızı dastanı”nın oxşar faktlarına yeni əlavəsindən bəhs edilir. Qeyd olunur ki, T.Hacıyev bulqar abidəsi haqqında
yalnız bir dilçi kimi deyil, tarixçi, etnoqraf, filosof kimi də öz sözünü deyir və əsərin əsas tədqiqat istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Məqalədə bulqar ədəbi abidəsi “Şan qızı dastanı”nın ümumtürk faktı olması vurğulanır.
Açar sözlər: Şan qızı dastanı, Tofiq Hacıyev, mif, tarix, dil, Baştu, Kıy
*Giriş.

Azərbaycan dilçiliyinin korifeylərindən olan, ömrünün və yaradıcılığının böyük
bir hissəsini türkologiya elminə, ədəbi dilin tədqiqinə həsr edən Tofiq Hacıyevin zəngin elmi
yaradıcılığı çoxşaxəli və coxistiqamətlidir.
Hansı sahə və istiqamətdə tədqiqat aparmasından asılı olmayaraq, onun əsərlərində milli kimlik məsələsi ana xətt kimi keçir və qədim türk
kökünə, ümumtürk kontekstinə bağlanır. Tofiq
Hacıyevin bütün yaradıcılığı bu gündən keçmişə, keçmişdən bu günə və gələcəyə tarixi-elmi
səyahətdir.
Onun elmi yaradıcılığında “Şan qızı dastanı” xüsusi yer tutur. Bu əsərin Tofiq Hacıyevin araşdırmalarında yer alması sıradan bir elmi
tədqiqat işi deyil. Qəribə taleyi olan abidə
“türk dastançılıq ailəsinin qanuni üzvü”dür
[Hacıyev: 2005, s.89], bulqar tarixini, bütövlükdə türkün mifik düşüncəsini, dünyagörüşünü, tarix və coğrafiyasını, çeşidli-keçidli inanclarını və neçə maraqlı məsələni özündə əks etdirən ədəbi tapıntıdır. Bulqar-tatar ziyalısı,
ərəbşünas İ.Niqmatulin ərəb əlifbasında yazıya
alınmış əlyazmanı qorumaq məqsədi ilə rus dilinə tərcümə etmişdir. Bulqar dilində olan orijinal nüsxə bu günə qədər tapılmamışdır [Mamedova: 2010, s.32].
*
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Mikayıl Baştunun “Şan qızı dastanı” 1990cı ildə Kazanda, 1991-ci ildə İstanbulda türk dilində, 1992-ci ildə Kiyevdə, 1997-ci ildə Sofiyada bolqar və rus dillərində, 2005-ci ildə
Azərbaycanda, 2008-ci ildə isə Kazanda bulqar
cəmiyyəti tərəfindən bulqar dilində nəşr olunmuşdur [Mamedova: 2010, s.34; Bülent:: 2009,
s.87; ].
“Şan qızı dastanı” T.Hacıyevin elmi
yaradıcılığında.
Abidə Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə ilk
dəfə olaraq T. Hacıyev tərəfindən təqdim edilmişdir. O, əsər üzərində bir dilçi kimi deyil tarixçi, etnoqraf, filosof kimi də öz sözünü demişdir.
T.Hacıyev, abidə üzərində iki istiqamətdə
yaradıcılıq işi aparmışdır:
1.Əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş,
ədəbi dil mütəxəssisi olaraq tərcümə dili ilə
bağlı elmi-nəzəri fikirlərini növbəti dəfə bu
əsərdə reallaşdırmışdır. Bu onun B.A.Serebrennikov və N.Z,Hacıyevanın “Türk dillərinin müqayisəli tarixi qrammatikası”, Seyid Əhməd
Cəmaləddin ibn Mühənnanın “Hilyətül-insan
və həlbətül-lisan”, Ş,Murad Adcının “Qıpçaq
çölünün yovşanı”, “Türklər və dünya: gizli tarix” əsərləri kimi tərcümə yaradıcılığı ilə bərabər ümumilikdə elmi yaradıcılığının ayrılmaz
hissəsi və davamıdır.
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2.İkinci tərəfdən isə alim abidə üzərində
müxtəlif aspektlərdən tədqiqat aparmışdır.
T.Hacıyev abidə üzərində elmi araşdırmalarını
tərcümə ilə birlikdə 2005-ci ildə “Mikayıl Baştunun “Şan qızı dastanı” və poetikası” adlı kitab
şəklində çap etdirmişdir. Kitabda araşdırma və
tədqiqatların əks olunduğu bölmələr bunlardır:
1.Dastan və müəllifi haqqında iki söz
2.Dastanın poetikası
3.Dastanda mif və reallıq
4.Dastanda tarix
5. Dastanda coğrafiya
6.Dastanda adətlər və törələr
7.”Dədə Qorqud kitabı” ilə səsləmələr
Kitabın “Dastan və müəllifi haqqında iki
söz” və “Dastanda tarix” başlıqlı bölmələrində
bulqar tarixi və əsərin yazıldığı dövr, eləcə də
müəllif haqqında, məlumat verilir. Alim bulqar
türklərinin tarixinə kiçik ekskursiya edir, əsərin
süjeti və tərcümə dilindəki tarixi faktları müəyyənləşdirir, hərbi terminlər, rütbələr, silahlar və
s. haqqında maraqlı məlumatlar verir.
IX əsr müəllifi Mikayıl Baştu “Şan qızı
dastanı”nın yazılma tarixini öz əsərində belə
təqdim edir:
Onu 882-də
Çilki Bat Uqor oğlu taxta çıxan il
Ərlərin müdrik məsləhətçisi
Baştu adlı şair yazdı.
[Hacıyev: 2005, s.104]
M.Baştu tarixi şəxsiyyətdir, bulqar xalqının
tarixində həm ictimai xadim, həm də sənətkar
kimi tanınır. O, maarifçilik işi ilə məşğul olmuş, bulqar tarixində ilk dəfə əhalinin siyahıya
alınması işini başlatmışdır. Onun səyləri sayəsində IX əsrin 80-ci illərində Bilyar-Bulqarda
pul vahidinin hazırlanması, Uralda dəmir, qızıl,
gümüş, mis, kömür və qiymətli daş yataqlarının
axtarışı
təşkil
edilmişdir
[http://dumrt.ru/ru/articles/mm-islam/mmislam_1270.html].
Mikayıl Baştu ibn Şəms Təbir 900-cü ildə
Urala səyahət zamanı vəfat edir. Kama çayında
qalxan tufan M.Baştunun olduğu gəmini batırır.
O özünün yaratdığı sufi-dərviş monastırında
dəfn edilir. T.Hacıyev bu məlumatlara əsaslanaraq Mikayıl Baştunu üç böyük türk xaqanının- İltəris, Kapağan və Bilgə xaqanın vəziri
Tonyukukla müqayisə edir [Hacıyev: 2005,
s.10].

Əsərdə türk mifik düşüncəsi və kosmoqoniya məsələləri.
“Şan qızı dastanı”nda Tanrı və aləm, Tanrı
və insan, insanın yaranması, rəqabətin meydana
gəlməsi, rəqabətdən şərin törəməsi, güclü və
gücsüz qarşılaşması, pislik və yaxşılıq, xeyir və
şər kimi çox məsələlər yer alır. Dünyanın və
insanın yaranışı bu əsərdə orijinal təqdimi ilə
seçilir: Tanrı əvvəlcə ölümsüz və özünə bənzər
alpları yaradır; alpların güc yarışması ilə müharibə başlayır; sonra insan yaranır; insanın gəlişi
ilə şər qüvvənin fəaliyyəti daha da genişlənir və
s. T.Hacıyev əsərdəki türk mifik düşüncəsi, eləcə də kosmoqoniya məsələləri üzərində ətraflı
təhlillər aparır [Hacıyev: 2005, s.36-51]. “Dastanda mif və reallıq” başlıqlı hissədə “miflər də
tarixi reallığın üzərində durur və hər mif müəyyən mərhələnin elmi təsəvvürüdür” konsepsiyasını irəli sürür, mif və reallıq müstəvisindən baxaraq texniki inkişafın ilkin mənbəyinin türk
mifoloji düşüncəsində mövcud olması fikrini
səsləndirir [Hacıyev: 2005, s. 49]. Deməli mif
bildiklərimiz zaman keçidlərində gerçəyə çevrilə bilir.
Kitabın “Dastanda mif və reallıq” bölməsində əsərdəki hadisə və obrazların Azərbaycan
folkloru, nağıl və dastan yaradıcılığı ilə əlaqəsindən danışılır, oxşarlıqlar və paralelliklər
ümumtürk düşüncə sistemi müstəvisində təhlil
edilir. Məs: Boy Terek (ağac, dirək; boylu, hündür ağac) obrazı Azərbaycan folklorundakı həyat ağacına bənzədilir [Hacıyev: 2005, s.42].
Azərbaycan dastan və nağıllarındakı yuxuda
buta verilməsi, xilaskar Zümrüd quşu obrazı,
div obrazı və divin canının şüşədə olması, xalq
adətlərində toyda gəlinin, bəyin başına şabaş
atılması və s. bu kimi bənzərliklər haqqında ətraflı məlumat verilir: süjet boyu şər qüvvənin
təmsilçisi, şeytana xidmət edən Albastının canı
burnunun ucundadır. Onu ancaq öz nizəsi ilə bu
zəif yerindən vurub öldürmək mümkün olur.
[Hacıyev: 2005, s. 50].
Maraqlı obrazlardan biri Simbir Qarğadır.
O, Simurq, Zümrüd quşu kimi fədakardır, xeyrin qoruyucusudur. Şər qüvvənin insanları
məhv etmək məqsədilə Günəşin qarşısına çəkdiyi divarı dağıdarkən həlak olur. Tanrının əmri
ilə öz həlakı bahasına insan nəslini xilas edir.
Onun ölümü də xeyrə xidmət edir. Günəşin istisindən həlak olarkən qanadları Tulpar atının üstünə düşür. Tulpar abidənin mifik obrazların-
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dandır. O, süjetin əvvəlindən sonuna qədər əsas
personaj kimi əsərdə iştirak edir. Qanadlı Tulpar atı bir tərəfdən yunan mifologiyasındakı Peqas atını, digər tərəfdən Azərbaycan nağıllarındakı Ağ atı və ən əsası isə Koroğlunun Dürratını xatırladır. Dastanda əsas qəhrəmanın da adı
Atdır.
“Şan qızı dastanı”nda Qartalın Ağ ata çevrilməsi səhnəsi də maraq doğurur:
Deyirlər, hətta bəzən
Yaradanı daşıyırmış qartal
Bunun üçün ağ ata çevrilmiş o.
[Hacıyev: 2005, s.48]
At türk insanı üçün yer üzündə məkan və
sərhəd sonsuzluğunu, qartal isə yüksəkliklərin,
azadlığın, ucsuz-bucaqsız göyün, səmanın rəmzidir. Belə faktlar dəyərli tədqiqat materialıdır.
“Dədə Qorqud kitabı” və “Şan qızı dastanı”nın müqayisəsi. T.Hacıyevin “Şan qızı
dastanı” və poetikası” adlı kitabında diqqəti çəkən mühüm cəhətlərdən biri də “Dədə Qorqud
kitabı” və “Şan qızı dastanı”nda türk dastançılığından gələn motivlərin, hadisə, obrazların uyğunluğu və müqayisəli təhlilidir. Dastanda
milli-etnik xarakterlər, oxşar bayram mərasimləri, yas və toy adətləri və bu kimi neçə səciyyəvi cəhətlərin paralelliyi ümumi tarixin qədim
izlərindən xəbər verir.
Alim belə bir fikrin üzərində dayanır ki,
“Şan qızı dastanı”nda verilən adətlər, mərasimlər “Dədə Qorqud kitabı” ilə səsləşirsə, bizim
bugünkülərə uyğun gəlirsə, deməli bunlar ilkin
xarakter daşıyır. Xalq differensiyasından əvvəlki ümumtürk hadisəsidir” [Hacıyev: 2005,
s.83].
Belə uyğunluqlardan, oxşarlıq və paralelliklərdən ”Dədə Qorqud kitabı” ilə səsləşmələr”
adlı hissədə geniş bəhs edilir [Hacıyev: 2005,
s.88,98]:
1. Hər iki əsərdə etik əxlaq normaları, etiketlər demək olar ki, eynidir. Ailə quruculuğu,
dostluq, igidlik, milli-etnik xarakterlər, bayram mərasimləri, yas və toy adətləri uyğun gəlir. Məs: İcik və taygöz Barışın qızı Samur əhvalatı Beyrək və Banuçiçəyin qarşılaşması səhnəsini xatırladır və belə analoji hadisə və epizodlar çoxdur. T.Hacıyev belə bənzərliklərin bu
əsərləri ana xətlə bir-birinə bağladığını qeyd
edir.
2. Qəhrəmanlar çətin döyüşdə musiqidənmahnıdan güc alır, nəğmə oxuyur.Qanturalı dö-
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yüşə girəndə 40 yoldaşına deyir ki, qolça qopuz
götürüb oxusunlar. İçik də Samarla döyüşdən
əvvəl nəğmə oxuyur, alpları köməyə çağırır.
[Hacıyev: 2005, s.95]
3. İslam faktoru hər iki əsərdə özünü göstərir. T.Hacıyev qədim türk düşüncəsi və yeni islam anlayışları istiqamətində təhlillər verərək
yazır ki, “Şan qızı dastanı” islamdan öncəki təfəkkürün məhsuludur, M.Baştu da bu dastanın
ondan əvvəl yazıya alındığını, ilk variantı görmədiyini deyir [Hacıyev: 2005, s. 41], ancaq
əsər yeni düşüncəyə xidmət məqsədi izləyir. Bu
müstəvidə “Şan qızı dastanı”nda bir cox epizodlar “Dədə Qorqud kitabı”ndakı islam elementlərini xatırladır: “Şan qızı dastanı”nın III
bölüm, 3-cü nəğməsi “Duxa Qoca oğlu Dəli
Domrul boyu” ilə səsləşir [Hacıyev: 2005,
s.95].
4. T.Hacıyevin üzərində dayandığı məsələlərdən biri “Dədə Qorqud kitabı”ndakı söz
qəliblərin, modellərin kalka ilə “Şan qızı dastanı”nda da işlənməsidir. T.Hacıyev bu formanı
əsərin ilkin türk dili variantından gəlmə olduğunu hesab edir. Məsələn, “Dədə Qorqud kitabı”ndakı xanlar xanı söz birləşməsi “Şan qızının” tərcüməsində igidlər igidi (храбрый из
храбрейшых), sədaqətlilərin sədaqətlisi (верный из верных), ucaların ucası (вершина из
вершин) və s. şəklində verilmişdir.
H.Araslı öz tədqiqatlarında qeyd etmişdir
ki, Nizami Gəncəvinin əsərlərində işlənən şahi-şahan izafəti məhz Dədə Qorqud kitabı”nın
dilindəki xanlar xanı titulunun kalka yolu ilə
tərcüməsidir. Çünki bu titulun farsca qarşılığı
şahənşahdır [Hacıyev: 2005, s.97].
“Şan qızı dastanı”nda qədim türk leksik
qatı.
T.Hacıyevin diqqəti yönəltdiyi vacib məsələlərdən biri əsərdə türk dil faktlarının qorunub
saxlanmasıdır. Dastan rus dilinə tərcümə olunarkən türk şeiri, onun heca quruluşu, mısra
həcmı ilə yanaşı müəyyən dərəcədə türk dilinin
leksik qatı məqsədli şəkildə qorunub saxlanmışdır: tanqra, alp, cin, karqa, tama, tarxan,
xon, arkan(örkən), Barıs, Tülper, sak(lar), Ərbuğa, Qazan, Boyan İmen,, Bozbi, Boy Terek,
Albastı, Şürəli, kara daş, İtil, Qırğızıstan və s..
Buradakı onomastik vahidlərin, antroponim və
toponimlərin tarixi-etimoloji aspektdən təqdimi
maraq doğurur.
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Ural toponiminin yaranması Günəşin oğlu
alp Xursanın fəaliyyətinin nəticəsidir. Tanrı alplar üçün silah düzəltmə işini ona tapşırmışdır:
Xursanın körüyünün ətrafında
Külçələrin külündən dağ yaranır
Onu “Xursa-alp” adlandırırlar ,
Ural o sözdən alınıb
[Hacıyev: 2005, s.105]
Volqa çayının qədim adı İtil əsərin əsas
qəhrəmanı Atın ölkəsi olan Atilin adı ilə bağlıdır. Lakin Atil ölkəsində yaşayan sabanlar bu
adı öz dillərinə uyğun İtil tələffüz etmişlər:
O cavab verdi:
Bu, Atın ölkəsi Atildir.
Buna gorə çay da
Atil adlanır Ancaq burada yaşayan
Bizlər sabanlar
Atili çətin dediyimizcün
Buna İtil deyirik. (Volqa çayı);
Maraqlıdır ki, “Şan qızı dastan”ında indiki
Kiyev toponiminin ilk variantı olan Baştu adının dəyişmə səbəbi, Kıy adı ilə əvəzlənməsi,
həmçinin Qızıl qum , Baykal və s. toponimlərin
yaranması süjetdəki hadisələr, obrazlarla əlaqəli açıqlanır:
Torpaq goyə qalxdı,
Yenə öz yerinə töküldü,Kuyantau təpəsi
Yarandı.;
Qulluqdan boyun qaçırdığı üçün,
“Kəsilmiş”, “ayrılmış” mənasında olan
“Kıy adını verdi
Qardaşına Xan Qurbat
[Hacıyev: 2005, s.271]:
Baştu şəhərinə
Kıy dedilər onun adıyla,
Baştu qalasına da
Şambat dedilər
[Hacıyev: 2005, s.272]
Bu gölün sahilləri
Qızıl quma çevrildi.
[ Hacıyev: 2005, s.141]
Böyük gol oldu çala
Boyqal gölü (Baykal gölü)
Dedilər ona
[Hacıyev: 2005, s.151]

“M.Baştunun “Şan qızı dastanı” və poetikası” adlı kitabın sonunda bu dil faktlarının izahlı
lüğəti təqdim edilir. [Hacıyev: 2005, s.302,308]
“Şan qızı dastanı”nda bulqar türkünün,
ümumilikdə türkün tarixi ilə coğrafiyası bir-birinə bağlı, tarix və məkan qovuşaqları, kecidləri ilə öz əksini tapır. Mühüm olan isə bu coğrafiyanı əks etdirən toponimlərin orijinal dil faktları ilə saxlanmasıdır.
“İqor polku haqqında povest” əsəri ilə
uyğunluqlar.
Kitabda T.Hacıyevin üzərində dayandığı
maraqlı məsələlərdən biri də “Şan qızı dastanı”ndakı bəzi misralaraın “İqor polku haqqında
povest” əsəri ilə tam oxşarlıgıdır. 70-80-ci illərdə O.Süleymenov dil faktlarına söykənərək
“Povest”in türkcədən tərcümə olması haqqında
fikir söyləmişdir. Bu elmi ictimaiyyətdə böyük
rezonans yaratmışdır. Rus və bulqar tədqiqatçıları bu istiqamətdə araşdırmaılarında “Şan qızı
dastanı” və “İqor polku haqqında povest” əsərləri arasında bir cox uyğunluqlar tapmışlar.
Ukraynalı Yuri Oleynikin fikrincə ”İqor polku
haqqındakı dastan”dakı Boyan “Şan qızı dastanı”ndakı Alp Boyanın təsirindən yaranmışdı
(Hacıyev: 2005, s.59), həmçinin “Povest”dəki
ağac üzərində gəzən divlə “Şan qızı dastanı”ndakı Boy Terek eyni obrazdır [Betül Aydoğdu, 2006, s.260] . T.Hacıyev isə bütün bu
araşdırmalara özünün yeni tapıntısını əlavə
edir. O, “Povest”dəki “rus nəğməkarı” adlandırılan obrazın-Boyanın dilindən soylənilən nəğmə ilə “Şan qızı dastanı”nda Boyan-İmenin
nəğməsinin demək olar ki, eynı olduğunu aşkar
edir. Bu da maraqlıdır ki, tədqiqatlarda Boyanın
adının “Povect”də yeddi dəfə işlənməsi və onun
XI əsrdə rus knyazlarının saray müğənnisi kimi
tarixi personaj olması söylənilir. “ Şan qızı dastanı”ndakı Boyan “İqor polku haqqında povest”
əsərindəki nəğməkardan fərqli olaraq ayrı-ayrı
hadisələrin icərisində iştirak edən, müxtəlif tərəflərdən tanınan tam və dolğun obrazdır. Süjetdən məlum olur ki, o, Günəş və Ayın övladıdır, məkanı ulduzların arasında idi. Göydə darıxdığı üçün Tanrıdan xahiş edir, yerə enməyə
icazə alır. Ata-anası ulduz övladlarına qəzəblənir, cəzalandırmaq istəyirlər. Buna görə də Boyan üzü niqabli gəzir, özünü hamıdan gizlədir.
Sonda insan kimi ölümlü olmağı seçir, onun
övladları isə yer üzündə bulqar türklərinin nəslini davam etdirir.
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“Povest”də boyanın nəğməsi və Azərbaycan dilinə tərcüməsi belədir:
Skazali Boyan i Xodına
“Tyajko qolove bez pleç
Beda telu bez qolovı”Tak i Russkoy zemle bez İqorya
Boyan və Xodına dedilər:
“ Çiyinsiz başa ağırdır
Başsız bədənə müsibətdir”, Beləcə Rus torpağına da İqorsuz fəlakətdir
(“İqor polku haqqında povest”)

Ən əsası isə, bu iki bənd şeir, tədqiqatlarda da
qeyd olunduğu kimi, M.Kaşğarının “Divanü
lüğət-it-türk” əsərində verilmişdir:
1.Bal tutub otru
Yek sanqa bardı.
Kal bolub talu yuvqa
Kediban barçın
“(Держал мед
К тебе черт навстречу шагал
Одевая в шелка
[Hacıyev: 2005, s.243]

“Şan qızı dastanı”nda Boyanın qədim bulqarca nəğməsini İ.Niqmatulin rus dilinə belə
tərcümə etmişdir:

M.Kaşğarinin “Divan”ında bu beyt belə
təqdim edilir: “Bal: bal.Suvar, qıpçaq və oğuz
dillərində. Digər türklər bala “arı yağı” deyirlər.
Bu beytdə də işlənmişdir:
“Bardı sanqa yek otru tutup bal,
Barçın kedhibən təlü yuvğa bolup kal”
Gəldi yanına şeytan tutub bal
İpək geyibən, səfeh olub qal”
[Kaşğari: 2006, IV, s.156]
Təlü -dəli, səfeh
Yuvğa- yumşaq
Divanda sözlərin, misraların sırasında məzmuna təsir etməyən inversiya özünü göstərir.
İkinci şeir parçası belədir:
İtil suyı aka turur
Kaya tübi kaka turur
Balık telim baka turır
Kölünq takı kuşerür.
(«Воды Итилья текут ударяясь
О твердыню скалы (берегов).
Лягушек, рыб стада живут,Ими полон озерный разлив»)

Boyan pel:Tyajelo qolove bez pleç,
Tyajelo i pleçam bez qolovı
Tyajelo detyam bez otsa,
Eşşe tyajelee otsu bez sınovey.
T.Hacıyev isə Boyanın nəğməsini belə
təqdim edir:
Boyan oxurdu:
“Çiyinsiz başa çətindir
Başsız da ciyinə çətin,Uşaqlara atasız ağırdır,
Ataya oğullarsız daha ağır.
“Şan qızı dastanı”ndakı nəğmə daha ilkindir. Bir atanın həsrətini çəkdiyi oğlu üçün oxuduğu nəğmə, demək olar ki, sonradan xalq içərisində yayılır, ümumi dərdin nəğməsinə çevrilir. Türk düşüncə sistemində formalaşan, kalka
ilə çevrilən (eyni qəlib və eyni deyim) deyim
tatar alımlərinin təqdim etdiyi hər iki əsər arasındakı eyniyyət və oxşarlıqlara T.Hacıyevin
yeni əlavəsidir. Bu nümunə atalar sözü, məsəl,
aforizmlərin türk bədii dilində, şeirində ənənəvi
işlənmə və istifadə mexanizmini, poetexnik xüsusiyyətlərini əyani göstərir. Belə ifadə eyniliyi və oxşarlıqlar “Povest”in də “Şan qızı dastanı” kimi tərcümə olması ehtimalını artırır.
Qədim türk şeir nümunəsi “Şan qızı dastanı”nın tərcümə mətnində.
Diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də
“Şan qızı dastanı”nın rus dilindəki mətni icərisində bulqar dilində iki bənd şeirin tərcümə
edilmədən verilməsidir. Tərcüməçi-müəllif bununla da əsərin orijinal dilini, türk şeir texnikasını, vəznini, heca quruluşunu bu parçalar vasitəsi ilə qoruyub saxlamış, bu yolla gələcək nəslə əsər haqqında ən vacib məlumatı ötürmüşdür.

Telim- cox, xeyli, daim
Takı- dəxi
İtil suyu axır
(İtilin suları axır
Qaya dibin döyəcləyir
Balıq sürüynən baxır,
Qurbağalar, balıqlar sürü ilə yaşayırlar
Qayaların dibinə, sahillərə çirparaq
Gölün daşqınları da doludur
[Hacıyev: 2005, s.275]
İdil suyu axa durur (axır)
Qaya dibin döyə durur(döyür)
Balıq çoxdur baxa durur (baxır),
Gölməçəlr dəxi daşır.
[Kaşğari: 2006, I, s.141]
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Nəticə. T.Hacıyev qeyd edir ki, “Bu günə
qədər bizə məlum olan türk bədii nümunələri
içərisində “Şan qızı dastanı” qədər qədim mifoloji anlayış və hadisələrlə zəngin olanı yoxdur”
[Hacıyev: 2005, s.36]. Odur ki, bu əsərin tədqiqi türk ədəbiyyatı, tərcümə olmasına baxmayaraq türk şeir dili və ümumtürk tarixi üçün

böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki qədim türk
başlanğıcına, kökünə aparır. Bununla da T.Hacıyev bir çox tədqiqat sahələrində olduğu kimi,
“Şan qızı dastanı”nın təhlilində də ilk əsaslı işi
başlamış olur, bütün vacib istiqamətləri müəyyənləşdirərək gələcək nəslə və tədqiqatçılara
ötürür.
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Sevda SADIGOVA
ANCIENT TRACES OF TURKISH HISTORY, THOUGHT AND LANGUAGE IN THE
“EPIC OF SHAN GIZI”
(DEDICATED TO THE 85TH BIRTH ANNIVERSARY OF THE ACADEMICIAN TOFIG HAJIYEV)
SUMMARY
The article is dedicated to the study of Mikail Bashtu's "Epic of Shan gizi". The article depicts that the "Epic of
Shan gizi" was first presented to the Azerbaijani scientific community by academician T. Hajiyev, who translated the
monument into Azerbaijani and conducted the research in the field of Turkic history, worldview and language. The article also discusses the scholar's comparative analysis with the "Book of Dede Gorgud", along with the new additions to
the comparison between "The Tale of Igor's Regiment" and "The Epic of Shan gizi" in the scientific literature. It is noted that T.Hajiyev defines the main directions of research of the Bulgarian monument not only as a linguist, but also as a
historian, ethnographer, and philosopher. The article emphasizes that the Bulgarian literary monument "Epic of Shan
gizi" is an all-Turkic fact
Key words: Epic of Shan Gizi, Tofig Hajiyev, myth, history, language, Bashtu, Kiy
Севда САДЫГОВА
ДРЕВНИЕ СЛЕДЫ ТЮРКСКОЙ ИСТОРИИ, МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКА В
«СКАЗАНИЕ О ДОЧЕРИ ШАНА»
(ПОСВЯЩАЕТСЯ 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА Т.ГАДЖИЕВА)
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме исследования булгарского памятника «Сказание о дочери Шана» Микаила
Башту. В статье говорится, что «Сказание о дочери Шана » впервые было представлено азербайджанской научной общественности академиком Т.Гаджиевым; памятник был переведен на азербайджанский язык и был исследован в конгексге общетюркских истории, мировоззрения и языка. В статье рассматриваегся вопрос сравнительного анализа памятника «Деде Коркуд» с «Сказание о дочери Шана», а также дополнения к аналогичным
фактам относящихся к памятнику «Слова о полке Игореве » в научной литературе. Отмечается, что Т.Гаджиев
исследует памятник не только как лингвист, но и как историк, этнограф, философ определяет основные исследовалские направления. В статье подчеркивается, что булгарский литературный памятник «Сказание о дочери
Шана» («Шан-кызы дастан») является общетюркским фактом.
Ключевые слова: Шан-кызы дастан, Тофик Гаджиев, миф, история, язык, Башту, Кий
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QƏDİM TÜRK RƏSMİ-HÜQUQİ SƏNƏDLƏRİN TƏDQİQİNİN KLASSİK DÖVRÜ
XÜLASƏ
Qədim türklərin əxlaq, hüquq və dövlət idarəçiliyi haqqında fikir və düşüncələrinin əksini tapdığı və dünyanın ən
məşhur kitabxanalarının, əlyazma fondlarının qiymətli xəzinəsi olan minlərlə mənbə dil tarixi baxımından dil faktları ilə
zəngindir. Bu sənədlər istər vətəndaşlar, istərsə vətəndaşla dövlət arasındakı müxtəlif icraatlarla əlaqəli hüquqi prosesləri əks etdirir. Türk xalqlarının, boylarının qədim hüquq nizamnaməsi, hüquq mədəniyyəti ilə bağlı əldə olunan ən əhəmiyyətli qaynaqlar qədim türkcə rəsmi-hüquqi sənədlərdir. Türk hüquq sisteminin, cəmiyyətin siyasi-hüquqi təfəkkürünün kodlaşmış təzahürü, siyasi əxlaqının, hüquq etikasının ən bariz ifadəçisi olan qədim türk rəsmi-hüquq sənədləri türk
dillərində rəsmi-işgüzar üslubun ilkin qaynaqlarıdır. Bu hüquqi vəsiqələrin öyrənilmə tarixi əsasən XIX əsrin 20-ci illərindən başlayır. Bu dövrdə Şərqi Türküstan, Çin və Orta Asiyanın müxəlif ərazilərindən tapılan çoxsaylı abidələrin tapılması türkcədə hüquq yazı üslubu, hüquqi terminologiyanın formalaşma tarixi haqqında bilgilərin genişlənməsinə və
daha dəqiq faktların əldə olunmasına təkan vermişdir.
Qədim uyğur abidələrinin tərkib hissəsində tədqiq olunan abidələrin linqvistik təhlili, dil xüsusiyyətlərinin, üslub
özəlliklərinin araşdırılması qədim türkcənin leksik qatı, bu üslubda yazılan mətnlərin qrammatik təzahür texnologiyaları, terminoloji bazasına dair yeni faktların əldə olunmasına kömək olacaqdır.
Açar sözlər: Türkcə, uyğur, rəsmi-işgüzar üslub, hüquq, vəsiqə.
*Giriş:

Qədim türk yazılı abidələrinin öyrənilmə, nəşr və tədqiq tarixi əsasən XIX əsrin
20-ci illərindən başlayır. Müxtəlif vaxtlarda
Rusiya, Almaniya və Böyük Britaniya Elmlər
Akademiyalarının və digər ölkələrin elmi mərkəzlərinin təşkil etdikləri elmi ekspedisiyalar
nəticəsində aşkar edilən abidələr müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılmışdır.
Bu abidələr içərisində türklərin tarixi, dövlətçilik ənənələri və dünyagörüşünü əks etdirən
hüquqi mətnlər linqvistik baxımdan ciddi və
sistemli şəkildə elmi tədqiqat obyektinə çevrilməmişdir. Ümumiyyətlə, qədim türklərin hüquq
və dövlətçilik tarixi, dövlət idarəetmə sistemi,
vətəndaşlararası və dövlət-vətəndaşarası münasibətləri əks etdirən mənbələri tarixinə görə
müxtəlif dövrlər üzrə qruplaşdıra bilərik. Bu
mənbələr arasında ilk sırada, əlbəttə ki, Çin
mənbələri gəlir. Çinlilər qədim zamanlardan
bəri yazdıqları bir çox salnamələrdə və bu tipli
tarix kitablarında həm qonşu xalqların, həm də
özlərinin tarixlərinin əsas məqamlarını əks etdirmişlər. bu xronikalarda və tarix kitablarında
çinlilərin qonşu olduqları və həmişə ehtiyat etdikləri türklər, onların atrixi, dövlət sistemi və
dövlət xadimləri haqqında da məlumatlar yer
almışdır. Qeyd edək çin salnamələrində verilən
*
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bu məlumatlar nə qədər tarixi baxımdan əhəmiyyətli və qiymətli olsa da, bir o qədər də bu
bilgilərə ehtiyyatla yanaşmaq lazımdır. Çünki
çinlilər mehriban düşmən statusunda olduqları,
hər zaman qarşıdurma və savaş halında olduqları türklərlə bağlı tam obyektiv və qərəzsiz məlumat verdiklərini düşünmək mümkün deyil.
Mühüm mənbə növləri sırasında epiqrafik və
arxeoloji mənbələr önəmli yerə sahibdir. Lakin
Uyğur xaqanlığıından əvvəlki dövrlərə aid dövlətlərin hüquqi strukturlarını işıqlandıran epiqrafik və arxeoloji mənbələrə çox azdır. Qədim
türk dövrünə aid əsasən Göytürk xaqanlığı zamanı yaradılan Orxon kitabələrində biz müəyyən mənada müxtəlif mülki və siyasi hüquqi
məlumatlar alırıq. Əslində bu yazılarda diqqəti
çəkən məqamlardan biri də xaqanın bütün işlərini xalq üçün etməsidir. Xaqan, xalqın iqtisadi
rifahını təmin etmək, müharibələr nəticəsində
xalqa qələbələr qazanmaq və qazandırmaq və s.
öhdəliklərlə vəzifələnmişdi. Bu, Göytürk dövlətində inkişaf etmiş dövlət-cəmiyyət münasibətinin mövcudluğunu ortaya qoyan ən mühüm
göstəricidir. Uyğurlardan sonra bu mənbələr
daha da zənginləşdi, növ və məzmun etibarilə
daha mükəmməl və dil baxımından daha da anlaşıqlı və dəqiq oldu. Şərqi Türküstanda aparılan
qazıntılarda tapılan əşyalar və yazılarla yanaşı,
bu qazıntılar zamanı əldə edilən müxtəlif məmu-
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latlar, əsasən də kağız və dəri üzərində yazılmış
sənədlər böyük hüquqi dəyərə malikdir.
Uyğurların tarixini, mədəniyyətini öyrənmək üçün yaradılan Beynəlxalq Komitə və
onun Rusiyada İmperator Elmlər Akademiyasının nəzdində əsası qoyulan filialı əski türk abidələrinin toplanılması, nəşri, tərcüməsi sahəsində böyük müvəffəqiyyətlər əldə etmişdir. Bu
fəaliyyətin davamı olaraq Rusiyada türkcə rəsmi sənədlərin, hüquqi vəsiqələrin tədqiqi geniş
vüsət almışdır. Rusiya türkoloqları ilə yanaşı
Avropa şərqşünaslarının, türkoloqlarının, müxtəlif sahə alimlərinin də qədim türk yazılı mətnlərinə, xüsusən də müxtəlif məzmunda və janrda yazılan uyğur abidələrinə marağı və diqqəti
artdı. Bununla belə, uyğurşünaslığın əsl çiçəklənməsinin əsasını 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində Orta Asiyada aparılmış bir sıra
ekspedisiyaların parlaq kəşfləri təşkil edirdi.
Maraqlı memarlıq tapıntıları, parlaq incəsənətlə
tanışlıqdan əlavə, ekspedisiyalar orta əsrlər Orta Asiyasının sanskrit, çin, tibet, soqd, xotansak, türk və digər dillərində yazılan abidələri də
aşkar etmişlər. Tapılan türk əlyazmaları soqd,
suriya, manixey, türk runik əlifbası ilə, brahmi
və uyğur əlifbası adlanan əlifba ilə yazılmışdır.
Bu dövrdən başlayaraq ardıcıl davam etdirilən
ekspedisiyalar nəticəsində türk yazılı abidələri
müxtəlif səviyyələrdə və istiqamətlərdə tədqiqata cəlb edildi. Mərkəzi Asiyanın səhralarında,
Şərqi Türküstanda və Turfan vadisinin xarabalıqlarında çoxsaylı ölkələrə: Almaniya, Rusiya,
İngiltərə, Macarıstan, Polşa, Fransaya məxsus
arxeoloji ekspedisiyalar qazıntı işləri, təcrübi
elmi-tədqiqat işləri aparırdılar. Bu sahədə aparılan araşdırmalar arasında türk alimlərinin xüsusi yeri vardır. Müxtəlif dövrlərdə A.R.Rəhməti,
T.Tekin, S.Çağatay, H.N.Orkun, Ş.Tekin,
O.N.Tuna,
T.Banquoğlu,
Ə.Cəfəroğlu,
O.F.Sertkaya, M.Özyetgin, C.Kaya, M.Ölmez,
son dövrlərdə isə F.Ağca, B.Gül, E.Aydın və
başqaları müxtəlif dönəmlərdə tərtib olunan,
yazılan qədim türk abidələri, qədim türkcə,
türklərin dünyagörüşü və mədəni həyatı, inancları, yaşam tərzləri, etno-sosial vəziyyəti, siyasi-dövlətçilik quruluşu, siyasi-hüquq mədəniyyəti, adət-ənənələri, Türk Törəsi və s. Ilə bağlı
araşdırmalar aparmış, əldə olunan nəzəri-təcrübi nəticələr əsasında fundamental elmi əsərlər
ərsəyə gətirmişlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, türkoloji araşdırmaların klassik dövrünü əsasən mətnlərin nəşri
və transkripsiyası, tərcüməsi, lüğətlərin tərtibi
sahələrini əhatə etmiş, mətnlərin linqvistik
planda təhlili ümumi göstəricilər təməlində tədqiq olunmuşdur. Qədim türk yazılı abidələri
içərisində özünəməxsus mövqeyə və dil xüsusiyyətlərinə sahib olan rəsmi-hüquqi sənədlər
islamiyyətdən əvvəl türk hüquq tarixi ilə əlaqədar günümüzə çatan əsas faktlar olması ilə bərabər, həm də türk dillərində rəsmi-işgüzar üslubun ilkin təzahürləri, bu üslubun formalaşma
və inkişaf xərisətisini əks etdirən əsas mənbələrdir. Ən qədim dövrlərə aid sənədlər say məhdudluğuna baxmayaraq, orta türk dövrünə, xüsusən də Uygur xaqanlığı dövrünə dair sənədlər
öz bolluğu və mütəva zənginliyi ilə qədim türk
hüquq nizamnaməsilə əlaqədar məlumat əldə
edə bildiyimiz ən əhəmiyyətli qaynaqlar hesab
olunur. Bu sənədlərin tapılması, nəşri və tədqiqi
sahəsində ilk addımlar elə türk dünyasının türkoloqları tərəfindən atılmışdır. Ümumiyyətlə,
rəsmi-hüquqi sənədlər üzərində indiyədək aparılan əsas araşdırmaları tarixi ardıcıllığına görə
aşağıdakı şəkildə təsnif etmək olar:
Qədim türkcə rəsmi-işgüzar üslubun əsas
qaynaqları, ilkin nümunələri rəsmi-hüquqi vəsiqələr, sənədlərdir. Bu qaynaqların linqvistik
təhlilindən öncə onların tədqiqi və nəşri tarixi
ilə bağlı araşdırmalar haqqında məlumat vermək lazımdır.
Qədim türkcə rəsmi-hüquqi sənədlər üzrə
aparılan ilk tədqiqatlar sırasında H.J.Klaprotun
“Uyğur dili və yazısı haqqında traktat” əsərini
(Abhandlung über die Sprache und Schrift der
Uiguren) mütləq qeyd etmək lazımdır. Əsər
həm uyğur yazısının, uyğur əlifbasının tarixini
öyrənmək bazxımından, həm də uyğur hüquq
sənədləri haqqında ilkin məlumat mənbəyi olması baxımından əhəmiyyət daşıyır (Klaprtoth,
1812).
Qədim türk rəsmi-hüquqi sənədlər üzərində
həm ilk və həm də ən mühüm tədqiqi Vilhelm
Radlov həyata keçirmişdir. V.V.Radlovun “Uyğur abidələri” (Uigurische Sprachdenkmaler)
adlı əsəri ölümündən sonra onun tələbəsi olan
S.E.Malov tərəfindən əlavələrlə nəşr olunmuşdur. Ümumilikdə 128 mətndən ibarət olan əsərdə 104 hüquqi məzmun daşıyan sənəd vardır.
Əsərdə təqdim edilən bütün sənədlər S.Y.Malov tərəfindən şərh olunmuşdur. Qeyd etmək la-
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zımdır ki, əsərdə bəzi mətnlərin oxunuşunda
yanlışlıqlar və natamam oxunan yerlər olsa da,
bu istiqamətdə aparılan ilk tədqiqatlardan olması baxımından çox əhəmiyyətlidir.
A. N. Bernstamın “Uygur hüquq sənədləri”
geniş məqaləsi giriş, hüquq sənədlərinin nəşri
və onların qədim türk abidələri arasında yeri,
sənədlərin ümumi cəhətləri, sənəd formalarının
və növlərinin xüsusiyyətlərini ehtiva edən əsərdə hüquq vəsiqələrinə aid nümunələr də verilmişdir (Bernstam, 1940)
Sənədlərlə bağlı başqa bir ilk işlər arasında
Rəşit Rəhməti Arat tərəfindən 1964-cü ildə yazılan “Qədim Türk Hüquq Sənədləri” adlı geniş
məqaləsidir. Məqalədə hüquqi sənədlər haqqında ümumi məlumat verilməklə yanaşı, sənədlərin məzmunu və tərtibat qaydası, hər növə aid
struktur qaydalarla bağlı araşdırmalardan da
bəhs olunmuşdur. Məqalə əslində bu sahə ilə
bağlı aparılan ciddi və böyük bir araşdırmanın
nəticəsidir. Sənədlərin məzmunu, növləri, tərtibi haqqında geniş və aydın şəkildə açıqlama verilir, hüquqi proseslər, hər hansı bir akt zamanı
qoyulan şərtlər və qanunun tətbiq üsulu sənədlərdən verilən nümunələr əsasında diqqətə çatdırılır. Sənədlər kontekstindən çıxış edərək qədim türklərdə ədalət anlayışının özünəməxsus
və dövrümüzdən fərqli durumların olduğunu
bildirən R.R.Arat, bu sahə ilə bağlı əsas elmi işlərin uzun və əhatəli araşdırmalar nəticəsində
ortaya qoyula biləcəyini qeyd edir. R.Rəhməti
Arat ona qədər qədim türk rəsmi-hüquqi sənədləri ilə bağlı aparılan araşdırmalara da toxunmuş, onları tarixi ardıcıllığına və nəşr xüsusiyyətlərinə görə təsnif edərək qruplaşdırmışdır
(Arat, 1947, s. ). Qeyd edək ki, R.R.Arat bu sahə ilə bağlı tədiqatlar haqqında məlumat verırkən bir növ kataloqlaşdırma işini də görmüş,
nəşr edilən əsərlərdə rəsmi-hüquqi sənədlərin
məzmun və say etibarılə statiskasını da vermişdir. V.Radlovun, J.Klaprotun, S.F. Oldenburqun, A.v.Le Kokun, S.Y .Malovun, G.J.Ramstedin və başqalarının apardığı tədqiqatlar haqqında müfəssəl bilgi vermiş, əsərləri elmi və faktoloji zənginlik cəhətdən dəyərləndirmişdir.
R,R.Arat xüsusən V.Radlovun, sonradan
S.Y.Malov tərəfindən təshih edilərək nəşr etdirdiyi “Uyğur abidələri” (Uigurische Sprachdenkmaler) əsəri üzərində dayanaraq, əsərin bu
sahə ilə bağlı ilkin araşdırma olmasını yüksək
qiymətləndirmiş, “lakin bu nəşrdə hər kəsin
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əsərdən bəhrələnməsinə mane olan çoxlu çatışmazlıqlar” olduğunu, “102 sənəddən yalnız 39unun yazıya alındığını və rus əlifbası hərfləri ilə
tərtib edildiyini, yanlış oxunduğu üçün istifadəni asanlaşdırmaqdansa, əngəl törətdiyini”,
“əsərdən birbaşa faydalanmağı çətinləşdirdiyini
qeyd edir (Arat, 1947, s.7).
Qədim türkcə rəsmi-hüquqi sənədlər üzrə
aparılan ciddi tədqiqatların mühüm araşdırmalardan biri Nobudo Yamadanın əsəridir. Demək
olar ki, N.Yamada araşdırmalarının böyük qismini bu mövzu ilə bağlı etmişdir. P.Zieme,
J.Oda və T.Moriyasu onun apardığı bütün tədqiqatları ölümündən sonra toplayaraq “Sammlung Uigurischer Kontrakte” adlı kitabda üç
cild şəklində nəşr etmişlər. Birinci cilddə N.Yamadanın sənədlərlə bağlı araşdırmaları yer almış, ikinci cilddə sənədlər verilmişdir. Ümumilikdə 121 mətndən ibarət bu cilddə mətnlərin
alman dilinə tərcüməsi və ikinci cildin sonunda
indeks verilmişdir, almanca qarşılıqları verilən
bu göstərici lüğət rolunu oynayır. Qeyd etmək
lazımdır ki, bəzi məqamlarda sözlərin etimologiyası, mənşəyi ilə bağlı izahlar da yer almışdır.
“Sammlung Uigurischer Kontrakte”nin son cildi mətnlərin faksimilelərindən ibarətdir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, ikinci cild türkoloji
araşdırmalar üçün mühüm mənbə sayılmalıdır.
Çünki terminoloji baxımdan əsərdə zəngin faktoloji örnəklər vardır. Terminlərin araşdırılmasında əsas mənbələrdən olan bu əsərdə sənədlər
mövzularına görə təsnif edilmişdir.
Uyğurların hüquq anlayışı və ədalət sistemi
ilə bağlı ən fundamental araşdırmalardan biri
Əhməd Cəfəroğlunun 1934-cü ildə yazdığı
“Uyğurlarda Hüquq və Maliyyə İstilahları” adlı
əsəridir (Caferoğlu, 1934). Ə.Cəfəroğlu bu
araşdırmasında mülki sənədlər kontekstində uyğurlarda hüquq anlayışını şərh etmişdir. Əsərdə
sənədlərin təsnifi prinsipləri və yazı xüsusiyyətləri təhlil edilərək bəzi nümunələr verilmişdir.
Bundan əlavə, baş verən cinayətlər müqabilində
tətbiq edilən cəzaların şərhi də diqqət çəkir.
Ə.Cəfəroğlu hüquq və maliyyəyə aid terminləri
cinayət və cəza məfhumları kontekstində şərh
etmişdir. Əsər geniş linqvistik izahatlarla zəngin olmasa belə bu sahə ilə bağlı ilk tədqiqatlardan biri, həm də terminoloji izahların zənginliyi
baxımından çox dəyərli mənbələrdəndir.
Sənədlərlə bağlı başqa bir ilk işlər arasında
Rəşit Rəhməti Arat tərəfindən 1964-cü ildə ya-
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zılan “Qədim Türk Hüquq Sənədləri” adlı geniş
məqaləsidir. Məqalədə hüquqi sənədlər haqqında ümumi məlumat verilməklə yanaşı, sənədlərin məzmunu və tərtibat qaydası, hər növə aid
struktur qaydalarla bağlı araşdırmalardan da
bəhs olunmuşdur. Məqalə əslində bu sahə ilə
bağlı aparılan ciddi və böyük bir araşdırmanın
nəticəsidir. Sənədlərin məzmunu, növləri, tərtibi haqqında geniş və aydın şəkildə açıqlama verilir, hüquqi proseslər, hər hansı bir akt zamanı
qoyulan şərtlər və qanunun tətbiq üsulu sənədlərdən verilən nümunələr əsasında diqqətə çatdırılır. V.Radlovun, J.Klaprotun, S.F.Oldenburqun, A.v.Le Kokun, S.Y .Malovun, G.J.Ramstedin və başqalarının apardığı tədqiqatlar haqqında müfəssəl bilgi vermiş, əsərləri elmi və faktoloji zənginlik cəhətdən dəyərləndirmişdir.
R,R.Arat xüsusən V.Radlovun, sonradan
S.Y.Malov tərəfindən təshih edilərək nəşr etdirdiyi “Uyğur abidələri” (Uigurische Sprachdenkmaler) (Radlof, 1928) əsəri üzərində dayanaraq, əsərin bu sahə ilə bağlı ilkin araşdırma
olmasını yüksək qiymətləndirmiş, “lakin bu
nəşrdə hər kəsin əsərdən bəhrələnməsinə mane
olan çoxlu çatışmazlıqlar” olduğunu, “102 sənəddən yalnız 39-unun yazıya alındığını və rus
əlifbası hərfləri ilə tərtib edildiyini, yanlış
oxunduğu üçün istifadəni asanlaşdırmaqdansa,
əngəl törətdiyini”, “əsərdən birbaşa faydalanmağı çətinləşdirdiyini qeyd edir (Arat, 1947,
s.7). Sənədlər kontekstindən çıxış edərək qədim
türklərdə ədalət anlayışının özünəməxsus və
dövrümüzdən fərqli durumların olduğunu bildirən R.R.Arat, bu sahə ilə bağlı əsas elmi işlərin
uzun və əhatəli araşdırmalar nəticəsində ortaya
qoyula biləcəyini qeyd edir. R.Rəhməti Arat
ona qədər qədim türk rəsmi-hüquqi sənədləri ilə
bağlı aparılan araşdırmalara da toxunmuş, onları tarixi ardıcıllığına və nəşr xüsusiyyətlərinə
görə təsnif edərək qruplaşdırmışdırQeyd edək
ki, R.R.Arat bu sahə ilə bağlı tədiqatlar haqqında məlumat verırkən bir növ kataloqlaşdırma
işini də görmüş, nəşr edilən əsərlərdə rəsmi-hüquqi sənədlərin məzmun və say etibarılə statiskasını da vermişdir (Arat, 1947, s. ).
Rəsmi-işgüzar üslubun ilkin qaynaqları
olan və qədim türk hüquq sistemi və rəsmi münasibətləri əks etdirən sənədlərlə bağlı yazılan
mühüm əsərlərdən biri də L.V.Klarkın doktorluq dissertasiyası olan “Şərqi Türküstanın Uyğurca Mülki Sənədlərinə Giriş” əsəridir (Clark,

1975). Rəsmi-hüquqi sənədlərin təhlilini əhatə
edən bu araşdırma altı hissədən ibarətdir. Birinci hissə mülki sənədlərin yarandığı dövr haqqında məlumatları, ikinci hissə araşdırmaların
tədqiq tarixi, ekspedisiyalar və bu səfərlər nəticəsində tapılan sənədlərdən nümunələr, üçüncü
hissə sənədlərin dili ilə bağlı izahları, sənədlərin necə tərtib edildiyi haqqında məlumatları,
dördüncü hissə sənədlərin növlərinə, beşinci
hissə sənədlərin forma xüsusiyyətlərinə, altıncı
hissə sənədlər təsnifinə dair şərhləri və sənədlərin linqvistik təhlilini əhatə edir.
Uyğur abidələrinin tədqiqi sahəsində dünya
türkologları arasında böyük nüfuza sahib olan
və bu araşdırmaların tarixinə nəzər salan görkəmli türkoloq, professor Osman Fikri Sertkaya
məqalədə həm dünya türkologiyasında bu sahəyə aid olan araşdırmalar tarixinə, həm də Türkiyədə son dövrlərə qədər (əsasən 1990-ı illər daxil olmaqla – Q.V) olan tədqiqatları təsnif etmiş, ümumiyyətlə bu araşdırmaları – birinci,
ikinci. Üçüncü və dördüncü nəsil olmaqla dörd
qrup üzrə bölgüləndirmişdir (Sertkaya, 1997).
Məqalədə uyğur abidələri üzrə ilk araşdırma kimi “Meracnamə”nin uyğur versiyasının
A.P.Kurteille tərəfindən transkripsiya və transliterasiya edilərək nəşrini, Türkiyədə isə Nəcib
Asımın “Hibətül Həqayiq” əsərinin nəşrini bu
sahə ilə bağlı ilk tədqiqatlardan olduğunu qeyd
etmişdir (Sertkaya, 1997, s.411).
Nəticə: Qədim türk dillərində rəsmi-işgüzar
üsluba dair ilkin qaynaqlar, mənbələr göstərir
ki, dövlətlə, dövlətçilik ənənələri ilə bağlı olan
türk hüquq sistemi ilkin mərhələlərdə adət və
ibtidai qanunlar şəklində, sonralar isə cəmiyyətin mədəni həyatının rəsmi-siyasi təzahürü, siyasi-hüquq təfəkkürünün məhsulu kimi meydana çıxmışdır. Qədim və orta türk dövrünə aid
minlərlə türkcə mülki-hüquqi sənədlər istər vətəndaşlar, istərsə vətəndaşla dövlət arasındakı
müxtəlif icraatlarla əlaqəli hüquqi prosesləri
əks etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, qədim türk
rəsmi-işgüzar üslubun əsas qaynaqları olan bu
sənədlər, hüquqi vəsiqələr üzərində indiyədək
aparılan tədqiqatların əksəriyyətini daha çox
mətnşünaslıq baxımından təhlillər, səthi şəkildə
dil xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi təşkil etmiş,
dil xüsusiyyətləri araşdırılarkən diqqət ən çox
leksik tərkibə yönəldilmiş, bəzi terminlərin
mənşə və etimoloji cəhətləri işıqlandırılmışdır.
Lakin böyük bir dövrün dövlətçilik ənənələrini,
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ictimai-siyasi həyatını əks etdirən bu sənədlərin
türk hüquq dili, türk dillərində rəsmi-işgüzür
üslubun təşəkkülü, formalaşması və inkişafı
kontekstində tədqiqi həyata keçirilməmişdir.
Qədim türk rəsmi-hüquq sənədlərinin linqvistik
tədqiqə cəlb olunması, xüsusən də, bu mətnlərin dilinin sinxron və diaxron təhlil üsulu ilə
araşdırılması, mətnlərin tərtib və tənzim xüsusiyyətlərinin, mahiyyət və məzmunun açılması
dil tarixi, terminologiya və üslublar tarixi, baxı-
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mından analizi böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu
günə qədər diqqətdən kənarda qalmış qədim
türk rəsmi-hüquqi sənədlərin linqvistik tədqiqi
həm dil tarixi, həm də türk hüquq sistemi, hüquq dili, türk dillərində rəsmi-işgüzar üslubun
formalaşma və inkişaf tarixi ilə bağlı yeni elmi
nəticələrin əldə olunmasına kömək olacaqdır.
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Gatiba VAGIFKIZI GULİYEVA
CLASSICAL PERIOD OF STUDYING OFFICIAL LEGAL DOCUMENTS IN ANCIENT
TURKIC LANGUAGE
SUMMARY
Sources reflecting the views and opinions of the ancient Turks about law and government and being a valuable
treasure of the world's most famous libraries and manuscripts are rich in linguistic facts from the point of view of the
history of the language. These documents reflect the legal processes associated with various proceedings, both between
citizens and between a citizen and the state. The most important sources obtained in connection with the ancient legal
charter and legal culture of the Turkic peoples are the ancient Turkic legal documents. These documents reflect the legal
processes associated with various proceedings, both between citizens and between a citizen and the state. The history of
the study of these legal documents dates back to the early 19th century. The discovery of numerous monuments in different parts of East Turkestan, China and Central Asia during this period gave impetus to the expansion of knowledge
about the official business style of writing in Turkish, the history of the formation of legal terminology and the acquisition of more accurate facts.
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Linguistic analysis of legal texts studied as part of ancient Uigur monuments, the study of linguistic features, stylistic features will also reveal new facts about the lexical layer, the terminological base of the ancient Turkic, technologies of grammatical expression of texts written in this style.
Key words: Ancient Turkic, Uyghur, official business style, law, documents
Гатиба ВАГИФКЫЗЫ ГУЛИЕВА
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ИЗУЧЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ НА ДРЕВНEТЮРКСКОМ ЯЗЫКЕ
РЕЗЮМЕ
Источники, отражающие взгляды и мнения древних тюрков о праве и государственном управлении и являющиеся ценным сокровищем самых известных в мире библиотек и рукописей, богаты лингвистическими
фактами с точки зрения истории языка. Эти документы отражают правовые процессы, связанные с различными
разбирательствами, как между гражданами, так и между гражданином и государством. Важнейшими источниками, относящимися к древнему правовому уставу и правовой культуре тюркских народов, являются древнетюркские официально-правовые документы. Кодифицированное проявление правовой системы турок, политического и правового мышления общества, официальных документов древних турок, которые являются наиболее
очевидным выражением политической и правовой этики, являются первоисточниками официально-делового
стиля на тюркских языках. Изучение этих юридических документов восходит к 20-м годам XIX века. В этот
период открытие многочисленных памятников в различных частях Восточного Туркестана, Китая и Средней
Азии дало толчок к расширению знаний о стиле письма в древнетюркском языке, истории формирования юридической терминологии и более точных фактах.
Лингвистический анализ юридических текстов, изучаемых в рамках древнеуйгурских памятников, изучение языковых и стилистических особенностей поможет получить новые сведения о лексическом слое, терминологической базе древнетюркского, технологии грамматического выражения текстов, написанных в этом стиле.
Ключевые слова: Древнетюркский, уйгурский, официальный деловой стиль, закон, документы
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TÜRK CUMHURİYETLERİ’NDE ORTAK ALFABE
TARTIŞMALARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
ÖZET

Türkler, 10-19 asırlara arasında Arap alfabesini kullandı. Kütüphaneleri dolduran milyonlarca eser, bu harflerle yazıldı. Sovyet Rusya’nın 1917’de Türk yurtlarını işgal etmesiyle, idaresi altındaki Türklerin alfabelerini değiştirdi. Önce
Latin’e, kısa bir müddet sonra da birbirinden farklı Kiril alfabesine geçirdi. 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetleri, Ruslardan ayrışıp milli devletlerini oluşturmaya başladılar. Birçoğu,
yetmiş yıl kullanmak zorunda kaldığı Kiril alfabesini bırakarak, Latin alfabesine geçti. Ne var ki, bütün uğraşlara rağmen Türkler arasında bir ortak alfabe meydana getirilemedi.
Bugün Türk dünyasında yeniden bir ortak bir alfabe oluşturma fikri tartışılmaktadır. Buna bağlı olarak Kazakistan’da Latin alfabesine geçti. Ortak bir yazı dilinin meydana getirilmesinin önünde yatan sebepler, bütün yönleriyle ortaya konulursa, Türk kültürü bakımından önemli bir dönüm olacaktır. Bu sebeple, makalede Ortak alfabe problemi ve
çözüm yolları ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Sovyetler Birliği, Türk Cumhuriyetleri, Ortak Alfabe,Latin Alfabesi, Türk Kültürü

Giriş. *Geniş coğrafyalara yayılan Türkler,
gittikleri bölgelerde her alanda medeniyetler
kurarken, farklı kültürlerin etkisinde de kalmışlardır. Bu tarihi süreç boyunca temas ettikleri
çevrelere göre; çeşitli alfabeler kullanmışlardır.
“Göktürk, Sudi, Uygur, Mani, Brahmi,
Arap, Süryani, Latin, Slav vs. Bu durum eski
zamanlarda Türk dillerinin yazı geleneğine sahip olduklarını göstermektedir. Türklerin kullandıkları alfabeler içerisinde dört tanesi geniş
ölçüde kullanılarak, Türklerin umumi milli alfabeleri haline gelmiştir. Bunlar; Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabeleri’ dir. Türkler İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte, 10.yüzyıldan
itibaren Arap alfabesi, Türk dilinin yazımı için
kullanılan alfabeler içinde en uzun süreli kullanılan mıdır” (Aslan, 2009: 358).
Sovyet Rusya 1926 Bakü Kongresi ile Türklerin yazılarını değiştirdi. İdaresi altındaki
Türkleri dayatma ile birbirinden farklı Kiril alfabesine geçirdi. Yıllardır genç nesiller birbirine
yabancı hale getirildi. Bu hiç şüphe yok ki yazı
devrimidir.
SSCB Döneminde Türklerin Durumu.
Türkler, 20. asırda Arap alfabesini kullanıyordu. Aralarındaki yazışmalar, bu harflerle sağlanıyordu. Adriyetik denizinden Balkanlara kadar, Türkler arasında Kültürel bir birlik vardı.
*
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Bu potansiyel gücü ortadan kaldırmak, nihayetinde Ruslaştırmak için alfabeleri değiştirildi.
Geçmişiyle bağlarını tamamen koparmak
için de, Arap alfabesinin kullanılmasını yasakladı. Öyle ki, rejim baskısına maruz kalan Türk
Cumhuriyetleri, kayıtsız şartsız yeni alfabeyi
kabul etmek zorunda kaldı. Şöyleki: “ Türkler
arasında, Türkçe, Azeri, Özbek, Tatar ve Kazak
şivelerinden türemiş tek bir alfabe ile yazılan ve
biri diğerince anlaşılan edebi dil vardır. Fakat
Türklerin Rusların hakimiyeti altına girmeleri
ve ardından Bolşevik ihtilali ile birlikte Rusların siyasetinde büyük değişiklikler meydana
gelmiş ve dil konusundaki gayeleri uzun yıllar
sonra aşağıdaki üç madde şeklinde kendini ortaya koymuştur.
1. Rus, mahkumu olan milletleri yutarak
büyümek ve Rus dilini cihan dili inkılabının
gerçekleştirmekte olan bir millet dili olmak bakımından bütün Asya’da katiyetle hakim duruma getirmek.
2. Rus tahakkümü altındaki Müslüman
Türkler üzerinde din ve müşterek kültür yoluyla
girmiş olan lisani unsurları, ıstılahları zamanla
peyderpey fakat kökünden yok edip yerine Rusça kelimeler yerleştirmek ve bu suretle akraba
kavimler ve İslam dünyası ile olan ilişkileri kesilmek istenmiştir.
3. Edebi dillerin kendi halkları tarafından
anlaşılması gerektiği fikrini Rus siyasetine alet
edip, her yerde fonetik yazı dilleri oluşturmak
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ve diyalektoloji ilmini bu maksat uğrunda kullanarak edebi dillerine sahip olan milletleri yeni
yeni edebi dilleri bölerek yutulmalarını kolaylaştırmak. Bunun için SSCB de Türk dilinden 18
edebi dil oluşmuştur. Bu edebi dillerin hiçbirisinde istikrar temin edilmeyip, istikrarlı hayat ve
ilim dili sıfatıyla Rus dilinin hakimiyeti fikrini
yaymak istemişlerdir” (Artam 1993: 134-135).
“S. Ağamalıoğlu’na göre Latin alfabesine
geçiş bir medeniyet meselesi idi. Ona göre
Arap alfabesi geri kalmışlığın ve cehaletin bir
simgesiydi ve ilerlemenin yolu Latin alfabesinden geçmekteydi. 1924’te yazdığı ‘Bizim Yolumuz Nereyedir’ adlı kitapçığında Ağamalıoğlu
şöyle demekteydi: “Bunu da işaret etmek lazımdır ki, Müslüman aleminin eğitimsizliğinin
başlıca sebeplerinden biri de Arap alfabesidir.
Elbette bize öyle bir alfabe lazımdır ki şimdi
okuyup yazmayı az müddetde öyrenebilelim ve
şimdiki teknolojiye de elverişli olsun” O aynı
zamanda Sovyet iktidarı ile özdeş tanımlanan
medeniyet projesinde de Latin alfabesi aracılığıyla başarılı olunacağına inanmaktaydı:
“Marxism ve Leninizm ruhunca Komünist
Fırkası zahmetkeşlerin medeni yolunda olan ziyan şeyleri reddedip sosyalizme sarı yol açmalıdır. Ziyan şeylerde birisi de eski Arap alfabesidir
Yani yeni medeniyetin, Sovyet medeniyetinin
bütün hareketi zahmetkeşler içindir. Bu medeniyet zahmetkeşleri, işçi ve köylüleri geçmiş zulmden aydınlığa ve sağlamlığa çıkartmak içindir.
İşte bu güzel medeniyete yararlı olan sadece yeni Türk alfabesi olabi- lir. Arap alfabesi ise eski
zulm medeniyetinin yaratılmasıdır. Bu alfabenin
yeni medeniyete hizmet etmeye kudreti yoktur.
Nasıl ki camız ve at arabalarının demir yolu ve
otomobil önünde kudreti olamaz, eski Arap alfabesi, git gide ölmektedir. Malumdur ki ölen şey
geri gelmez. Gelecek yeni alfabenindir çünkü bu
devrim mevyesidir” (Ergun 2010: 142).
Sovyetler, bütün tartışmalara rağmen 1926
Bakü Türkiyat Kongresi ile, Sovyet Türklerini
Arap alfabesinden, Latin alfabesine geçirdi.
1928’de Türkiye’de alfabe değişikliğine giderek Arap alfabesini bıraktı. Latin alfabesini aldı. Bu kez de rejim, idaresi altındaki Türkleri
Kiril alfabesine geçirdi. Uzun yıllar farklı alfabeleri kullanan Türkler birbirinden ayrı düştü.
Bağımsızlık Sonrası “Ortak Alfabe” Çalışması. “Sovyetler devrinde, Gorbaçov devrin-

de “Yeniden Yapılanma” diye yeni bir devir
açıldı. Bu hiç beklenmedik ortaya çıkan bir durum idi. Bu yeni durumdan istifade ederek birçok milletler kendi durumlarını düzeltmek imkanına kavuşmuşlardır. Bazı milletler hürriyetlerine, yalnız hürriyetlerine değil bağımsızlıklarına, istiklallerine kavuştular. Sovyet Rusya
içindeki birçok Rus olmayan milletler de kendi
kültür hayatlarının üzerinde açıkça fikir beyan
etmek imkanına sahip oldular. Bunlardan biri
de, işte Türkî halklar dediğimiz Rusya içindeki
türlü Türk boylarının kendi kültür hayatları
hakkında fikir yürütmeleri imkanı çıktı ve dolayısıyla “Demir Perde” kalkınca bu Türk boylarıyla Türkiye arasında da bir kardeşlik, tarihi
bir akrabalık olması bakımından münasebetler
başladı, gelip gitme imkanı açıldı. Yalnız o değil kültür hayatında bazı münasebetler kurmaimkanı çıktı” (Temir 1991: 20-21).
“1991’de Sovyetlerin dağılması ile bağımsızlıklarına kavuşan, dünya devletleri tarafından
tanınarak ve çağdaş uluslararası örgütlere katılarak çağdaş uluslararası sistemdeki yerlerini
alan Türk Cumhuriyetlerinde bütün alanlarda
yeniden yapılanma süreçleri başlamıştır. Bu
süreç içerisinde 70 yıl içinde unutulan değerlerin canlandırılması önem kazanmış ve ortak
dil ve ortak alfabe konuları tekrar gündeme gelmiştir. Ortak bir iletişim dilinde buluşma ihtiyacının gün geçtikçe daha da arttığı bu ortamda
ortak Türkçenin inşası yönünde birtakım faaliyetler gerçekleştirilmeye başlamıştır. Çalışmada Türk Cumhuriyetlerinde 1991 sonrasında izlenen dil politikaları araştırılmış ve bu politikalar çerçevesinde gerçekleştirilen ortak alfabe
çalışmaları ele alınmıştır. Böylelikle aradan geçen 26 yıllık süre içerisinde ortak dil ve buna
bağlı olarak ortak alfabe çalışmalarında gelinen
nokta ortaya konulmaya çalışılmıştır” (Abdieva
2017:105).
“Bugün Türk Cumhuriyetlerinin önemli ortak bir meselesi de millî dil meselesidir. Ruslar,
Türkistan coğrafyasını sosyalist rejimin yönetimi altına almadan önce Türk dilleri (lehçeleri)
arasında fazla bir fark yoktu. Kazak, Kırgız,
Karakalpak, Özbek, Tatar, Türkmen lehçeleri
öylesine birbirine benziyordu ki, bunlar kendi
aralarında anlaşmakta hiçbir güçlük çekmiyorlardı ve müşterek bir edebiyat dilleri vardı. Fakat Türklerin önce Çarlık Rusya sonra da Sovyetler Birliği egemenliği altında kalmaları so-
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nucu, Ruslar dil ve yazı konusunda son derece
sert bir politika izlemeye başladılar” (Kılıç
2009: 4).
“Şurası da unutulmamalıdır ki, Gaspıralı’nın işi bugünkünden daha kolaydı. Çünkü 20.
Asrın başlarında Türk dünyasında şimdiki gibi
birbirinden uzaklaşmış 21 ayrı yazı dili yoktu.
Kuzey ve Doğu Türkçesiyle Batı Türkçesi arasında kimi fanatiklik ve leksik farklar bulunuyorsa da bu farklar her üç dil grubundaki insanların birbirlerini anlayamayacakları kadar büyük değildi. Bu yıllarda Türkistanlı ve Kazanlı
hacılar yolculuklarında İstanbul’a uğruyor; Türklüğün merkezi ve Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da edebi ve dini çevrelerle sohbet ediyorlardı. O yıllarda İstanbul’da basılmış kitaplardan
çok sayıda eser Kazan ve Türkistan’da okunmuş, bunlardan bazıları daha sonra değişik lehçelere aktarılmıştır. Yine İstanbul’da çıkan gazeteler çeşitli vesilelerle Türk dünyasının değişik bölgelerine taşınıyor ve oralarda okunuyordu” (Argunşah 2012:24).
“1991’de SSCB’nin, mevcut idari bölümlemeye uygun biçimde sadece Sovyet Cumhuriyetleri temelinde dağılmasıyla birlikte, Ruslar
tarafından “zayıf ve kusurlu biçimde tasarlanmış bu uluslar bağımsız devletlerine kavuştular,
ama aynı zamanda ulus yapılarının sorunları ve
zayıflıklarıyla da yüzleştiler. Bundan sonra bu
cumhuriyetler sınırları içindeki insanları tam bir
dayanışma içinde birlikte yaşamaya ve kader
birliği yapmaya yöneltecek bir süreçle, bir başka ifadeyle gerçek bir “ulus bilinciyle örgütlemek sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Bu yeniden uluslaşma sürecinde temel sorun ise, hem
gerçekçi bir yaklaşımla Rusya’yla ilişkilerin devam ettirilmesi zorunluluğu, hem geçmişin
olumsuz mirası ve ulusal niteliği bozan Rus
kültür ve etkisinin kırılması gerekliliği, hem de
ulusaldı sadakat lerin ulusal kimlik içinde eritilirken ulusu mümkün mertebe yurttaşlık temelinde tanımlayarak farklılıklardan kaynaklanabilecek olumsuzlukların giderilmeye çalışılması
dır. Ayrıca, bu çabanın küreselleşmenin getirdiği uluslararası gelişmelerle örtüşmemesi nden
kaynaklanan sorunlar da vardır. Bir başka deyişle, özellikle Avrupa’da ulusal kimlikler aşılmaya çalışılırken ve uluslararası alanda ulusdevlet yapıları tartışmaya açılırken, Orta Asya
coğrafyasındaki uluslaşma çabalarının nasıl başarıya ulaşabileceği ve bunun çağa uygunluğu
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ciddi bir sorun oluşturmaktadır” (Kurubaş
2016: 113).
“Türkler için günümüzde ortak iletişim dili
oluşturabilmenin bazı aşamaları vardır. Bu aşamalardan alfabe ve imlada birlikteliğin sağlanması meselesi ise oldukça önem arz etmektedir.
Alfabe ve imla birliğinin sağlanabilmesi noktasında kilit ülke ise Türkiye’dir. Bugün Türkiye,
tüm Türk coğrafyasında kültürel, ticari ve eğitim alanlarında üst düzeyde ilişkiler kurmayı
başararak Türkiye- Türkmenistan, Türkiye- Kazakistan, Türkiye-Tataristan, Türkiye- Azerbaycan Türkçeleri arasında bu yollarla iletişim kurulmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, hem en
çok Türk nüfusun yaşadığı ülke olması, hem
Türkiye Türkçesinin Anadolu’daki 1000 yıla yakın kökleri sayesinde yerleşmiş bir devlet ve bilim diline sahip olması, hem de günümüzde kuralları net olarak belirlenmiş ve yerleşmiş bir
alfabenin kullanılıyor olması Türkiye’nin alfabe
birliği ve ortak yazı dili mevzularındaki rolünü
ortaya koymaktadır.
Aslında alfabe birliği, geçmiş yüzyıllarda
uzun bir süreyle sağlanmıştı. İslam dininin kabulüyle birlikte Arap alfabesi de Türklerin kültürel hayatında yer edinmeye başlamıştı. İslamiyet’e geçişlerin başlamasından 3-4 asır sonra
ise neredeyse tüm Türk dünyasında Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştı. Ortak alfabe kullanımının sayesinde ise birbirlerinden binlerce
kilometre uzaklıkta yaşamalarına ve eserler vermelerine rağmen Ahmed Yesevî, Yunus Emre,
Fuzûlî ve Ali Şîr Nevâî gibi isimlerin yazdıkları
bütün Müslüman Türk coğrafyasında rahatlıkla
okunmuştur.
Hatta ilerleyen yüzyıllarda, yani lehçeleşmelerin ileri safhalarda olduğu zamanlarda
(XIX. asrın ikinci yarısı ve XX. asrın başları)
İstanbul’da yazan Namık Kemal, Şamahı’da
yazan Mirze Alekber Sabir ve Kazan’da yazan
Tukay hem Anadolu’da hem Bakü’de, hem Kazan’da, hem de Taşkent’te rahatlıkla okunuyordu. Keza Bahçesaray’da çıkan Tercüman gazetesi, Tiflis’te çıkan Molla Nasreddin dergisi İdil
ve Ural kıyılarında, Türkistan’da, Kafkasya’da,
Anadolu’da, Kırım’da ve başka Türk coğrafyalarında elden ele gezmiştir. Azerbaycan’ın
önemli fikir adamı ve yazarı, Molla Nasreddin
dergisinin kurucusu Celil Memedkuluzade “...
bizim dilcilerimiz edebi, akademik dil arayışında
oldukları zamanlarda bile Molla Nasrettin dergi-
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si açık ve basit Türkçesiyle kısa zamanda herkes
tarafından beğenilen ve okunan bir dergi olmakla kalmadı, Kür, Araz nehirlerini de geçerek Hazar ve Kara deryaları da vurup Türkiye’ye ve
Türkistan’a oradan da uçarak Kafkas Dağlarını
aşarak Kırım’a ve diğer Türk ülkelerine geçti...”
demektedir (İbrahimov 2016: 214-215).
Sonuç. Sovyetler, Türklerin yaklaşık bin yıl
kullandığı Arap alfabesini, kısa bir zamanda ortadan kaldırdılar. Buradaki asıl filolojik amaç,
Türkleri asimile etmek, Rus kültüründe eritmekti. Suni gündemler oluşturarak, halka salınan korku ile, maksatlarına kolay bir şekilde
ulaşmışlardır. Böylece, bunu yaparlarken hiçbir
mukavemetle karşılaşmazlarken, Hristiyan dünyasının katkılarını da yakından görmüşlerdir.
Zira Alfabe değişikliği, batı dünyası tarafından
yakinen takip ediliyor, meseleye büyük bir alaka gösteriliyordu. Sovyetlerin dağılmasıyla alfabe tartışmaları yeni bir boyut kazandı.
Türk cumhuriyetlerinde bağımsızlık sonrası
ortak alfabe düşüncesi zaman zaman gündeme
gelirken, zaman zamanda da unutulmaya yüz
tutmaktadır. Yıllardır süre gelen tartışmalar, bir
neticeye erdirilememiştir. Türkiye dışında yaşa-

yan Türkler, uzun zaman totaliter rejimler altında yaşadılar. Bu tesirle, meseleye gereken önemi vermediler. Aralarında Türkiye’ye liderliğinde, müşterek alfabe çalışmasının yapılmasını
isteyen ilim adamları olmuşsa da, aksi düşünenlerin sayısı da bir hayli fazladır. İşte bu durumdan dolayı, arzu edilen noktaya gelinemedi. Bugün Türk Cumhuriyetlerinin kullandıkları alfabeler, Türkiye’ye benzese de, harflerden kaynaklanan farklılıklar, anlaşmayı zorlaştırmaktadır.
İlk “ortak alfabe” teşebbüsü, 1991’de Marmara Üniversitesi Türkiyat araştırmaları Enstitüsünce yapılmış, ancak burada alınan kararlar
uygulanamamıştır. Buradan ilim adamlarından
ziyade, siyasi otoritenin fikrinin daha ağır bastığı anlaşılmaktadır. Ancak bugünkü siyasi konjonktür, ortak bir alfabenin oluşturulmasına
müsaittir. Şayet bu başarılabilirse Türk kültürü
açısından, önemli bir gelişme olacaktır.
Türkiye Latin alfabesi, esas alınarak harflere konulacak bazı noktalama işaretleri ile bu
kolayca gerçekleştirilebilir. Bu manada mühim
bir fırsatı yakalayan Türkler, bu şansı elden kaçırmamalıdırlar.
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TÜRK RESPUBLIKALARINDA ORTAQ ƏLİFBA MÜZAKİRƏLƏRİ VƏ HƏLL YOLLARI
XÜLASƏ
Türklər 10-19-cu əsrlər arasında ərəb əlifbasından istifadə ediblər. Kitabxanaları dolduran milyonlarla əsər bu hərflərlə yazılıb. 1917-ci ildə Çar Rusiyası tərəfindən türklərin yaşadıqları əraziləri işğal edərək ğz hakimiyyəti altında yaşayan türklərin əlifbalarını dəyişdi. Əvvəlcə latın əlifbasına, qısa müddətdən sonra isə başqa kiril əlifbasına keçdi. 1991ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə müstəqilliklərini elan edən Türk Cümhuriyyətləri ruslardan ayrılaraq milli dövlətlərini yaratmağa başladılar. Onların bir çoxu yetmiş il məcburiyyət qarşısında qaldıqları kiril əlifbasından imtina edərək
latın əlifbasına keçdilər. Lakin bütün cəhdlərə baxmayaraq türklər arasında ortaq əlifba formalaşa bilmədi.
Bu gün türk dünyasında ortaq əlifbanın yaradılması ideyası müzakirə olunur. Nəticədə Qazaxıstan latın əlifbasına
keçdi. Ortaq bir yazı dilinin yaranmasının arxasında duran səbəblər bütün cəhətləri ilə üzə çıxarsa, bu, türk mədəniyyəti
üçün mühüm dönüş nöqtəsi olar. Bu səbəbdən məqalədə ortaq əlifba problemi və onun həlli yollarından bəhs edilir.
Açar sözlər: Sovet İttifaqı, Türk Cümhuriyyətləri, Ortaq Əlifba, Latın əlifbası, türk mədəniyyəti

Mehmet CAN
COMMON ALPHABET DISCUSSIONS AND SOLUTIONS IN TURKISH REPUBLICS
SUMMARY
Turks used the Arabic alphabet between 10-19 centuries. Millions of works that fill libraries were written with
these letters. When Soviet Russia invaded Turkish lands in 1917, the alphabets of the Turks under its rule were
changed, first to Latin, and then to a different Cyrillic alphabet after a short while. The Turkish Republics, which declared their independence with the dissolution of the Soviet Union in 1991, separated from the Russians and started to
form their national states. Many of them abandoned the Cyrillic alphabet, which they had to use for seventy years, and
switched to the Latin alphabet. However, despite all efforts, a common alphabet could not be established among the
Turks.
Today, the idea of creating a common alphabet among the Turkic Republics has come to the fore. Accordingly, it
has been transferred to the Latin alphabet in Kazakhstan. If the reasons behind the creation of a common written language are put forward in all aspects, it will be an important turning point in terms of Turkish culture. For this reason, the
common alphabet problem and its solutions are discussed in the article.
Keywords: Soviet Russia, Turkic Republics, Common Alphabet, Latin alphabet, Turkish cultur
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METAFORA DAHA ÜSTÜN TROP KİMİ RİTORİKA VƏ
KOQNİTİV LİNQVİSTİKANIN QOVŞAĞINDA
XÜLASƏ
Metafora insan fikrini ən gözəl, ən effektli şəkildə çatdırmaq üçün təfəkkürün imkanlarını işə salır. Həmin vaxt
trop qismində çıxış edən bu təfəkkür fiquru nəinki normanı pozmur, əksinə, ideal norma yaradır. Bəşər ünsiyyətinin ən
mükəmməl modelini təqdim edən metafora idrakın təkamülünün nəticəsidir. Metafora öz ifadə xüsusiyyətlərinə, gözəlliyinə, cazibədarlığına, yüksək fəsahətliliyinə görə nə qədər ritorikdirsə, dərin elmi-fəlsəfi və idraki fikirlərin dəqiq ifadəsinə görə bir o qədər də koqnitivdir. Ritorika və koqnitiv linqvistikanın qovşağında yerləşən metafora antroposentrik
mahiyyətə malik tropdur. Bu gün fundamenatal linqvistik paradiqmanın həqiqi və məcazi dil arasındakı klassik diferensiasiyanı qəbul etməməsi bir çox mətləblərə aydınlıq gətirir. Fikrimizcə, ənənəvi olaraq məcaz sayılan metaforik dil, əslində, həqiqi dilin qaynağıdır. Həqiqətə söykənən insan idrakını metafora qədər ikinci bir dil dəqiq ifadə edə bilməz.
Hətta riyaziyyat, kibernetika kimi dəqiq elmlər yüksək metaforik koqnisiyanın hökmranlığı altındadır. C.Lakof və
M.Consonun Yaşadığımız metaforalar adlı əsəri ilə əsasının qoyulduğu iddia edilən koqnitiv linqvistika vakuumdan yaranmamışdır. Əslində, bəşər idrakının ayrılmaz hissəsi olan koqnisiya ritorikanın varlığı ilə daim mövcud olmuş və bəşər varlığının təkamülünə xidmət etmişdir. Metaforanın ritorika və koqnitiv linqvistikanın qovşağında tədqiq olunması
dilçilikdə ənənələrə qayıdışı və yeni-yeni perspektivlərin müəyyənləşdirilməsini şərtləndirir.
Açar sözlər: üstün trop, metaforik dil, həqiqi dil, koqnisiya, alterasiya
*

Son onillikllər ərzində dünya dilçiliyində
koqnitiv linqvistikaya dair tədqiqatlar aparmaq
dəb halını almış, bir növ fərzi-kifayəyə çevrilmişdir. Məqalədə metaforanın ritorik keyfiyyətlərini xatırladaraq onu ritorika və koqnitiv elmlərin qovşağında tədqiqata cəlb etdik.
Qeyd edək ki, metafora həm də ortaq ritorik və koqnitiv xüsusiyyətlərə malikdirlər, yəni
o, eyni zamanda potensial ritorik və koqnitiv
mahiyyəti ehtiva edir. Ənənəvi olaraq bədii ifadə vasitələrindən sayılan metafora ritorikanın
və koqnitiv linqvistikanın tədqiqat obyektidir.
Əslində, ritorik fiqurlar, təfəkkür fiqurları, nitq
fiqurları klassik yanaşmaya görə həm də troplar
hesab olunur. Troplar immutatio (dəyişmə),
korrekt bir sözün müxtəlif mənalı və müxtəlif
konnotasiyalara malik başqa bir sözlə əvəzlənməsi müşayiət olunur. Bu əvəzlənmə, yaxud
substitusiya antik və erkən müasir dövrdən başlayaraq XIX, XX və XXI əsrədək faktiki olaraq
troplar dilinin prinsipial bazisi kimi nəzərdən
keçirilir. Əlbəttə, nitq fiqurlarına, o cümlədən
*
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metaforaya baxışlar birmənalı deyildir. Əvvəlki
nəsil dilçilər sadəlik, monosemiya, qanunauyğunluq və qaydalılıq axtarırdılarsa, bu gün koqnitiv linqvistlər mürəkkəblik, elastiklik və qaydasız modellər axtarışındadırlar. Əvvəllər qaydasız və marijinal dil hadisələri kimi nəzərdən
keçirilən həmin modellər bu gün diqqət mərkəzindədir. Qeyd etmək lazımdır ki, “ikinci nəsil
koqnitiv elm” idraka formal simvolların manipulyasiyası kimi baxır, eyni zamanda formal
simvolların sintaktik sistemləşdirilməsini maddiləşmiş idrak, məna və dil kimi nəzərdən keçirir. Bütövlükdə sintaksis, semantika, morfologiya və fonologiya insan qavrayışının, fiziki
strukturun və qarşılıqlı sosial əlaqənin universal
xüsusiyyətləri kimi diqqəti cəlb edir. Buradan
da belə çıxır ki, koqnisiya ritorika və praqmatika dilin bütün aspektlərinin ayrılmaz komponentlərini təşkil edir (Abbasov: 2017, s. 172).
Metaforaya trop demək olarmı? Əlbəttə, ritorik elmlərin və koqnisiyanın qovşağında tədqiq olunan metafora ən məhsuldar tropdur. Dümarsenin Troplar və ya müxtəlif mənalar haqqında əsərini buna nümunə göstərmək olar. Müəllif tropları ritorik mexanizmlər kimi təyin
edir. Bunların mənası sözün həqiqi mənasından
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fərqləndirilir. Dümarse irəli sürdüyü müddəalara etimoloji arqumentlərlə haqq qazandırmağa
çalışır. Latın barbarizmi olan tropus yunanca
tropos sözündəndir. Bu, latın dilində conversio,
yəni “dəyişmə”, “alterasiya”, yaxud sadəcə,
konversiya mənalarını verir. Conversio sözünün kökü Dümarsenin həqiqi mənada tərcümə
etdiyi je tourne “Mən dönürəm” mənasında
olan verto feilidir. Verto həm “Mən dönürəm”,
həm də “Mən izah edirəm” deməkdir. Deməli,
ritorik trop Kvintilian və digər ritorların verbum proprium adlandırdıqları mənanın interpretativ alterasiyasına əsaslanır. Həqiqi məna
Kvintilianın consuetudo kimi terminləşdirdiyi
xüsusi linqvistik cəmiyyətin konvensiyaları ilə
tənzimlənir. Bu dəyişən konvensiyalar zaman
keçdikcə dəyişən adi dil sferası vasitəsilə şəbəkə yaradır. Troplar isə şərti olaraq qəbul edilmiş linqvistik vərdişlərə toxunan verba impropriadır. Onlar normadan könüllü sapma olub
qeyri-adi nitq aktını adi nitq aktı ilə əvəz edirlər. Belə bir substitusiya ilə biz sinekdoxada
rastlaşırıq. Məsələn, gəmilər haqqında danışanda onları yelkənlər adlandırırq. Təbii ki, yelkən
(sail) sözü gəminin xüsusi bir hissəsinin adıdır.
Amma biz bütövlükdə gəmini bu sözlə adlandıraraq sözün normal mənasını dəyişirik. Yeni
məna danışanın niyyətindən, istəyindən (voluntas) asılıdır.
Keçən məqalələrimizdə mental məkanları
ideyasını inkişaf etdirən konseptual inteqrasiya
nəzəriyyəsindən bəhs etmişik (Abbasov: 2018).
Ayrı-ayrılıqda blend nəzəriyyəsi və konseptual
metaforalar nəzəriyyəsi bir-birinin əksinə gedən
nəzəriyyələr kimi mütaliə olunsa da, müasir
dövrdə bir çox alimlər bu iki konseptual təməlin bir-birini tamamladığnı sübut edirlər.
Metaforanın daha üstün trop kimi ritorikanın və koqnitiv dilçiliyin qovşağında nəzərdən
keçirilməsi geniş perspektivlər vəd edir. Belə
ki, dili koqnitiv, ritorik və neyrobioloji elmlərin
qovşağında tədqiqata cəlb edən azərbaycanlı
dilçilər təfəkkürün neyrobioloji əsaslarını öyrənmək istiqamətində bir sıra mülahizələr irəli
sürüblər. Müəlliflər sonda belə qənaətə gəlirlər
ki, linqvistika, ritorika və koqnisiyanın neyrobioloji elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi
ritorik fiqurlara semio-koqnitiv yanaşmanı səciyyələndirir. Deməli, metaforanın üstün trop
kimi ritorika və koqnitiv linqvistikanın qovşağında yerləşməsi onun fəlsəfi, məntiqi və ne-
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yobioloji elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsini inkar etmir (Abbasov, Bayramova: 2020, s.3).
Düzdür, Fridrix Nitşe troplara deviasiya,
yəni normadan sapma kimi baxmır. Oni da
qeyd etmək lazımdır ki, fundamental linqvistik
paradiqma həqiqi və məcazi dil arasındakı klassik diferensiasiyanı təqdir etmir. F.Nitşe Kvintilianın yolu ilə getmir. Onun Gerberin Dil incəsənət kimi əsərindən yüksək dərəcədə təsirləndiyi ortaya çıxır (Emden: 2010, s.69).
Ritorika və koqnitiv linqvistikanın qovşağında nəzərdən keçirilən metaforadan bəhs ediriksə, ritorika – praqmatika münasibətlərindən
yan keçmək olmaz. Ritorik praqmatikadan bəhs
edən H.Mayuf ritorika və praqmatika arasındakı fərqi göstərərək praqmatikanı deskriptiv, ritorikanı isə preskriptiv hesab edir. Ritorika ilə
praqmatika arasındakı oxşarlıq müxtəlif fəaliyyətlərdə dilin işlədilməsi, funksiyası və rolu ilə
xarakterizə olunur. Bununla yanaşı, hər iki fənn
üstüörtülü və qeyri-verbal informasiya verir
(Mayuuf: 2015, s.22). Əslində, H.Mayufun
tropların da daxil olduğu ritorikanı praqmatika
ilə qarşılaşdırması məntiqidir. Çünki praqmatikasız ritorikanı təsəvvür etmək olmaz.
Qeyd etmək lazımdır ki, Nitsşe bu tərifi
XIX əsr araşdırmalarından əxz etməmişdir.
A.Vesterman, L.Spengel və F.Blas ritorikanın
tarixi tərəfi ilə maraqlanmış, sistemli müzakirələrdən yan keçmişlər. Riçard Volkman və Vilhelm Vakernaqel tropları linqvistik deviasiya
formaları, ən yaxşı halda verilmiş mətnin həqiqi
mənasından poetik cəhətdən zərif yayınması kimi xarakterizə edirlər. Nitşe, əksinə, həqiq dil
kimi hər hası bir şeyin olmasını inkar edir. Bunu başa düşmək üçün ritorik ənənəyə qayıtmağa ehtiyac duyulur. Nitsşenin ritorikaya, həqiqi
və məcazi dilə yanaşması dərin fəlsəfiliyi ilə
diqqəti cəlb edir.
V.Busun fikirləri Nitseşin mülahizələri ilə
xeyli dərəcədə çulğaşır. O, ritorikanın ifadə etdiyi reallığın obyektiv olmadığını irəli sürür,
çünki “biz onlar haqqında yalnız subyektiv təsəvvürə malikik” (Booth: 2009, s.16). Müəllif
göstərir ki, ritorikanın başlıca vəzifəsi hazırkı
situasiyada fikri ifadə etmək üçün daha təsirli
üsul və vasitələrin tapılmasıdır. İstənilən cümlə
müxtəlif üsullarla ifadə oluna bilər. Bunlardan
biri ritorik fiqurlardan istifadə olunmasıdır. Həmin ritorik fiqurlar bir çox hallarda qəbul olunmuş prinsiplərdən kənara çıxaraq normadan ya-
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yınır (Levinson:1983, s.110). Deməli, trop qismində çıxış edən nitq fiqurları sözün əsas və
adi mənasından başqa məna kəsb edir. Bu, deviasiyadır. Kalambur (pun), mübaliğə, təşbeh
və digərlərini buna nümunə göstərmək olar
(McQuarrie: 1996, s.426). Müəlliflərin mülahizələri bəzən söz oyununu xatırladır və bir-birini
sanki inkar edir. Əlbəttə, daha təsirli üsul və vasitələrin tapılması ritorik fiqurlara, troplara, bir
sözlə, məcazi dilə müraciəti zərurətə çevirir.
Troplar ritorik mexanizmlər kimi səciyyələndirilir, nitqin təsir gücünü artırır. Mark Antoninin Y.Sezar haqqında dediyi ibarəyə diqqət
edək. Antoni burada düşmən auditoriyası ilə üzüzədir. O, kürsüyə qalxaraq nitqinə belə başlayır:: Friends, Romans and Countrymen, lend
me your ears. Burada bir dəqiqə mənə qulaq
asın əvəzində lend me your ears ifadəsini işlədərək qüvvətli məcaz yaradır və auditoriyanı
inandırmağa nail olur. O, sui-qəsdçiləri "hörmətəlayiq adamlar" adlandıraraq göstərir ki, onlar satqındırlar. Antoni məharətlə Sezar üçün
ağlayır və qəzəbli vətəndaşlar qarşısında çıxış
edib deyir ki, Kassi və Bruta qarşı üsyana səbəb
olmaq ehtimalına görə, o, vəziyyəti oxumağa
çürət etmir və s. Burada, gördüyümüz kimi,
Antoni ritorikanın təsir gücündən ustalıqla yararlanır (Scalia: 2015, s.43).
Tropun iki növü müəyyənləşdirilir: destabilizasiya tropları və substitusiya tropları (Al-Juwaid: 2017, s.141). Destabilizasiya troplarına
kalambur və metafora daxildir. Bəzi müəlliflər
bura ironiya və təşbehi də aid edirlər (Mayuuf:2015). Əslində, bu bölgünün özü şərti xarakter daşıyır və onlar ya bu, ya da digər ad altında
tədiqata cəlb oluna bilər. Məqsəd tropların koqnisiya ilə münasibətini araşdırmaqdır. Bunun
üçün bəzi nitq fiqurları haqqında müəyyən təsəvvür yaratmağı məqsədəuyğun hesab edirik.
Bu məcaz növü “hər hansı gerçəklik modelinə müvafiq olaraq insan təfəkkürü ilə müəyyənləşən və alternativlərin hər hansı qərarların
qəbulu prosesinə təsir edən dil fenomeni” kimi
səciyyələndirilir. C.Lakof və M.Consona görə,
metaforanın mahiyyəti bir şeyin məcazi mənada
anlaşılması ilə xarakterizə olunur. Onlar metaforanın üç vacib aspektini müəyyən edirlər. Birincisi, metafora yalnız iki sahəni əhatə edir;
ikincisi, sahələrdən biri, barəsində xəbər verilmiş mövzuya aiddir (hədəf sahə), halbuki digər
sahə predikasiyaya uyğundur (mənbə sahə);

üçüncüsü isə, metaforanın verbal olması vacib
deyil (Lakoff, Johnson:2008, s.5). Ritorika dəyişən perspektivlərin zəruri praqmatik startegiyası kimi nəzərdən keçirilir.
Elizabet Pender deviasiyaların müəyyənləşdirilməsini metaforik dilin həqiqi (literal) dildən fərqləndirilməsində həlledici faktor hesab
edir. Deməli, sözün həqiqi mənada işlədilməsi
standart və ya adi işlənmə ilə xarakterizə olunur, halbuki deviasiya kimi metafora bu qaydalardan kənara çıxır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, məcazi məna yalnız həqiqi mənanın fonunda təzahür edir. Yəni sözün həqiqi mənası
olmadan məcazi mənası da ola bilməz. E.Pender "bütün dil metaforikdir" fikri ilə haqlı olaraq razılaşmır. Çünki belə yanaşma nəinki həqiqət/məcaz fərqləndirməsini, hətta metaforanın
özünün imkanlarını məhdudlaşdırır. Metaforalar və digər nitq fiqurları arasındakı qarşılıqlı
əlaqələrə gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki, metaforaların bir sıra spesifik xüsusiyyətləri vardır. Belə ki, metaforanın spesifik və təyinedici
xüsusiyyətləri deviasiya və semantik ziddiyyətlə şərtlənir. (Pender: 2000, s.16; s.89).
Metaforalar, F.Nitsşenin dediyi kimi, bərabərsizliyi bərabərləşdirməkdən qaynaqlanır.
F.Nitşe hər bir ideyanın bərabər olmayanın bərabərləşdirilməsi yolu ilə meydana gəldiyini yazırdı. Bununla da o, metaforanı ideyalara və
konsepsiyalara cavab verən bəşər koqnisiyasının bacarığı kimi müəyyənləşdirirdi. Əvvələn,
Nitsşe sübut ediridi ki, bərabərsizliyi bərabərləşdirdikdə metafora yaranır, bərabərlər arasındakı fərq unudulur, nəticədə ideya yaranır. Məsələn, ayrı-ayrı stulların əvəzinə stul ideyası.
Nitsşe iddia edirdi ki, metaforaların yaradılması, fərqlərin unudulması və kateqoriyaların təzahürü "həqiqət", yaxud "sevgi" kimi konseptləri
əmələ gətirir. O, metaforaların konseptlərlə
əvəzlənməsinə təəssüflənir: "Hər bir qavarayış
metaforası fərdidir... Böyük doktrinalar sistemi
hər hansı bir Roman kolumbariumunun sərt
müntəzəmliliyini və riyaziyyatda rast gəldiyimiz məntiqi ciddiyyəti göstərir" (Nietzsche:2004, s. 263-264).
Metaforalar və konseptlər tarixinin digər tərəfində Jak Derida dayanır. O yazırdı: "Konsept
vasitəsilə metaforanın gizli tarixini mütaliə etmək sistemin hesabına diaxroniyanın rolunu artırmaq deməkdir". Əgər Nitsşe bərabər olmayan
şeylər arasındakı fərqləri azaldan konsepsiyala-
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ra daxil olan metaforaların sərtliyindən gileylənirdisə, J.Derida fəlsəfənin və bütün sistematik
diskursun tarazlığını pozmaq cəhdlərində konseptləri dəstəkləyən unudulmuş fərqlilikləri
açıb göstərirdi (Jaques:1982 s. 215).
C.Lakof və M.Conson "Yaşadığımız metaforalar" əsərində metafora və konsept arasındakı əlaqələri müzakirəyə çıxardılar. Onlar göstərirdilər ki, gündəlik qavrayış və düşüncə fəaliyyətini asanlaşdıran konseptlər sistemi məhz metaforalardır. Müəlliflər yazırdılar: "İlk növbədə,
linqvistik məlumatlar əsasında aşkar etdik ki,
bizim adi konseptual sistemimizin böyük hissəsi metaforik xarakter daşıyır" (Lakoff, Johnson:
2008, s. 4).
C.Vikoya istinad edən G.Bayramova tropları poetik məntiqin nəticələri hesab edir. O
qeyd edir ki, ritoriklərə görə nitq fiqurları natiqlərin seçdikləri strategiyadır. Təhlillər göstərir
ki, tropların mövcudluğu daha qədim dövrlərə
gedib çıxır. Daha üstün trop kimi metafora təşbehlə sıx yaxınlıq əlaqəsinə malikdir. H.Adankın fikirləri ilə razılaşan dilçi-alim metaforada
bənzərlik assosiasiyalarının dominatlığı şəraitində metonimiya, sinekdoxa, allüziya hadisələrində məntiqi əlaqənin mövcudluğuna işarə
edir: “Psixoloji baxımdan metaforanın ideyalar
assosiasiyası olması ilə bağlı məsələdə, demək
olar ki, tədqiqatçılar yekdil fikir irəli sürürlər.
Hər bir ideyanın assosiasiyasında bu və ya digər dərəcədə müqayisənin olması da həqiqətdir” (Bayramova, 2018, s. 294-295).
Koqnisiya və metaforalar arasındakı əlaqələrin əvvəlinin və sonununun yaxşı dərk edilməsi linqvistik deviasiyalar və ritorikadan savayı, koqnitiv linqvistikanın sərhədlərini də düzgün qiymətləndirməyə imkan verir. Metaforadan istifadə olunması dilin adi işlədilməsindən
fərqlidir, yəni bu, dil qaydalarından sapmalarla
müşayiət olunur. Deviasiya konsepti, təbii olaraq, nədən sapma məsələsini ortaya qoyur.
P.Rikör yazırdı ki, neoritorikanın bütün səyləri
struktur semantikada olduğu kimi, dil artikulyasiyasının bütün səviyyələrində – fonem, söz,
cümlə, diskurslarda yer alan digər əməliyyatlar
arasındakı sapmaları birləşdirməyə istiqamətlənmişdir (Ricoeur: 1975 s.136-137).
P.Rikörün La Metaphore Vive kitabı (Ricoeur: 1975) səkkiz yarımavtonom tədqiqatların
maraqlı bir kolleksiyasıdır. P.Rikör belə bir fikir irəli sürür ki, metafora dünyanı yenidən təs-
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vir etmək üsuludur. Burada deyə bilərik ki, poetik dilin hər hansı bir referenti (referent – müəyyən dil faktlarının əlaqədar olduğu fikir predmeti; sözün daxili forması şəklində şüurda əks
olunmuş obyektiv gerçəklik ünsürü; müəyyən
dil faktı ilə sabit tərzdə bağlanmış olan məzmun
(Adilov:1989, s.226) vardır. Deməli, əgər metafora həqiqi mənanın imkanlarını məhdudlaşdırırsa, onda o, həmçinin cümlə üçün referent imkanlarını da ləğv edir. Ç.Reyqanın fikrincə, bu,
metaforik məna üçün yeni referent, “yeni mətn
dünyası” (Reagan:1998, s.43) yaratmaq perspektivlərini açır.
P.Rikörə istinad edən P.K.-K.Ço yazır:
"Sözün həqiqi mənası səviyyəsində A-nın (məsələn, qocalıq) B-ni (məsələn, ömrün axşamı)
bildirməsini iddia etmək o deməkdir ki, biz
"planlı surətdə səhv edirik", çünki "qocalıq"
"ömrün axşamı" deyildir" (Cho Paul: 2019,
s.27). A-nın B olması o demək deyildir ki, "A
eynilə B deyildir". Müəllif bu A və B məsələsinin üzərində xeyli dayanır. Əslində, P.Ço metafora və təşbeh arasındakı fərqli, eyni zamanda
metaforik məna ilə həqiqi mənanın bir-birindən
fərqləndirilməsi üzərində uzun-uzadı dayanır,
kiçik bir mətləbi demək üçün, fikirmizcə, həddindən artıq geniş polemika açır. Nəticə etibarilə, müəllif onu çatdırmaq istəyir ki, ingilis dilində “A is like B" ifadəsi bəzi hallarda metafora üçün özünü doğrultsa da, o, metafora üçün
yox, təşbeh üçün xarakterikdir (Cho Paul: 2019,
s.27).
F.Nitsşenin ritorik tropları və fiqurları araşdırması bir sıra fəlsəfi məsələləri gündəmə gətirir. O, əsas trop kimi metafora konsepsiyasını
təklif edir. Müəllif J.Hillis Miller və Qeri Şapironun irəli sürdükləri kimi, sadəcə, ritorikanın
ənənəvi izahını vermir, onu fəlsəfi tənqid çərçivəsində daha da inkişaf etdirir. Nitsşenin tropları müəyyən etməsi ümumi qəbul olunmuş fikirlərlə, yəni tropların sözün həqiqi mənası ilə ziddiyyət təşkil etməsi fərziyyələri ilə düz gəlmir.
Belə ki, o, “həqiqi məna”, yaxud “dilin həqiqi
istifadəsi” adlı bir şeyin olmadığını vurğulayır.
Kristian Emden Nitşedən sitat gətirərək yazır:
“Ritorikanın ən önəmli bədii xüsusiyyətləri
troplardır, yəni bilvasitə ifadələrdir [die uneigentlichen Bezeichnungen]. Amma onların mənalarına gəldikdə, bütün sözlər lap başlanğıcdan troplardır. Həqiqi hadisənin əvəzinə onlar
(troplar – İ.A.) zaman keçdikcə itib gedən akus-
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tik bir obrazı [Tonbild] təqdim edirlər: dil bütövlükdə heç vaxt nəyisə təqdim etmir, lakin
əhəmiyyətli dərəcədə gözə çarpan xüsusiyyəti
vurğulayır... Nəticədə: sözlər təsadüfi olmayıb,
mahiyyət etibarilə, troplardır. Biz yalnız xüsusi
forma vasitəsilə tərcümə olunan “həqiqi məna”dan danışmaq iqtidarında deyilik” (Emden:
2010, s.68).
Nitsşenin “dilin həqiqi mənası adlı bir şey
yoxdur” fikri son dərəcə yayğın və mücərrəddir. Əslində, insan idrakı bölünməzdir. Onun

obyektiv gerçəkliyə münasibəti məcazi ola bilməz. Bütün abstrakt məfhumların özləri belə,
sözün geniş və fəlsəfi mənasında həqiqi mənaya malikdirlər. Hər bir məfhumun ifadə etdiyi
məna onun mahiyyətinə tuşlanmışdır. Metafora
başda olmaqla bütün ritorik fiqurların, yaxud
tropların ritorika ilə koqnitiv linqvistikanın kəsişməsində nəzərdən keçirilməsi mental məkanların koqnitiv statusunu və konseptual inteqrasiyanı şərtləndirən amillərdəndir.
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Idrıs ABBASOV
METAPHOR AS A SUPERIOR TROP AT THE JUNCTION OF THE RHETORIC
AND THE COGNITIVE LINGUISTICS
SUMMARY
Metaphor uses the possibilities of mind to convey human thought in the most beautiful and effective way. At that
time, this figure of thought, acting as a trop, not only does not violate the norm, but also creates an ideal norm. The
metaphor that presents the perfect model of human communication is the result of the evolution of cognition. The metaphor is just as rhetorical in its expressive features, beauty, charm and high eloquence, as cognitive in its precise expression of deep scientific, philosophical and cognitive ideas. Located at the crossroads of rhetorics and cognitive linguistics, the metaphor is an anthropocentric trop. Today, the fundamental linguistic paradigm does not accept the classical
differentiation between literal and figurative language. This clarifies many points. In our opinion, metaphorical language, which is traditionally considered figurative, is in fact the source of literal language. There is no language that can
express human perception based on truth as accurately as metaphor. Even the natural sciences, such as mathematics and
cybernetics, are dominated by high metaphorical cognition. Cognitive linguistics, which is claimed to have been founded by J. Lakoff and M. Johnson's Metaphors We Live by, did not come into being from a vacuum. In fact, cognition, an
integral part of human mind, has always existed with the rhetorics and has served the evolution of human being. The
study of metaphor at the crossroads of rhetoric and cognitive linguistics leads to a return to tradition in linguistics and
the identification of new perspectives.
Key words: superior trop, metaphorical language, literal language, cognition, alteration
Идрис АББАСОВ
МЕТАФОРА КАК ВАЖНЕЙЩИЙ ТРОП НА СТЫКЕ РИТОРИКИ
И КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
РЕЗЮМЕ
Метафора использует возможности разума, чтобы передать человеческую мысль самым красивым и эффективным способом. В то время этот образ мысли, действуя как тропа, не только не нарушает норму, но и создает идеальную норму. Метафора, представляющая идеальную модель человеческого общения, является результатом эволюции познания. Метафора столь же риторическая по своим выразительным чертам, красоте,
обаянию и высокому красноречию, что и познавательная в точном выражении глубоких научных, философских
и познавательных идей. Расположенная на перекрестке риторики и когнитивной лингвистики, метафора представляет собой антропоцентрическую тропу. Сегодня фундаментальная лингвистическая парадигма не принимает классического различия между буквальным и образным языком. Это проясняет многие моменты. По
нашему мнению, метафорический язык, который традиционно считается образным, на самом деле является источником буквального языка. Нет языка, который мог бы выразить человеческое восприятие на основе истины
так точно, как метафора. Даже в естественных науках, таких как математика и кибернетика, преобладает высокое метафорическое познание. Когнитивная лингвистика, которая, как утверждается, была основана Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в книге «Метафоры, которыми мы живем», возникла не на пустом месте. Фактически,
познание, неотъемлемая часть человеческого разума, всегда существовало с риторикой и служило эволюции
человека. Изучение метафор на стыке риторики и когнитивной лингвистики ведет к возвращению к традиции в
лингвистике и выявлению новых перспектив.
Ключевые слова: высший троп, метафорический язык, литературный язык, познание, алтерация
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SADƏ CÜMLƏNİN SEMANTİK KONSEPSİYASI
XÜLASƏ
Sintaktik semantika – Sadə cümlənin natamam quruluşunda (strukturunda) daha çox təzahür edir. Təbii ki, hər bir
sadə cümlənin struktur tipi komponentinin leksik vahidlərinin ifadə etdiyi mənaların məcmusundan ibarətdir. Lakin bu
mənalar sadə cümlənin struktur komponentinin ayrı-ayrılıqda ifadə etdiyi leksik semantikasının məna və qrammatik
cəhətdən vəhdətdə təzahür etdiyi obyektiv məna hesab edilir. Sadə cümlənin sintaktik semantikası isə əsasən subyektiv
məna sayılır. Çünki yarımçıq (natamam) struktur subyektiv-situativ düşüncə formalaşdırır.Bu da funksional-sintatkik
semantikanın məntiqlə bağlılığını əsaslandırır (şərtləndirir). Yəni bu, real (obyektiv) mənadan çox, məntiqi müstəvidə
canlandırılan, düşünülən məna anlamına uyğun gəlir.
Hər bir sadə cümlə strukturunda sintaktik semantikanın struktur semantika növü mövcuddur. Sadə cümlə strukturunun çeşidli forması, həm də sintaktik semantikanın rəngarəng tiplərinin təzahürüdür. Struktur semantika – sadə cümlənin müxtəlif quruluşu (formalı) leksik vahidlərinin təklikdə ifadə etdiyi lüğəvi mənaların ümumi məzmuna müvafiq
gələn semantik məcmuyu anlamında düşünülən kateqoriyaya (sintaktik-leksik kateqoriyaya) deyilir. Bu, sintaktik semantikanın xüsusi bir növüdür.
Sintaktik semantika – sadə cümləyə məxsus leksik, qrammatik və intonasiya mənalarının semantik toplumudur.
Struktur semantikada sadə cümlədə obyektiv formalardan (söz formalardan) doğan mənalar təzahür edirsə, sintaktik
mənaların digər növlərində həmin obyektiv mənalarla paralel sintaktik kontekst daxilində olan, lakin subyektiv – məntiqi, yəni natamam struktur (əslində mövcud olmayan) əsasında, tərkibdə komponent olaraq iştirak etməyən söz formalara görə düşünülən mənalar başa düşülür. Bir sözlə, sadə cümlənin sintaktik semantikasının əsas meyarı forma deyil, natamam struktur üzərindən düşünülən məzmundur.
Açar sözlər: Semantik konsepsiya, semantik komponent, cümlənin paradiqmləri, subyektiv-məntiqi situasiya,
sintaktik qat.
*Giriş.

Cümlənin semantikası mənalar toplusundan ibarətdir. Cümlənin semantikasında
üç məna qrupu müəyyənləşdirilə bilər. Bunları
müvafiq şəkildə leksik, qrammatik və intonasiya mənaları adlandırmaq məqsədə uyğundur.
I. Leksik semantika – Məlumdur ki, ifadənin leksik mənası onu təşkil edən sözlərin, yəni
komponentinin ayrı-ayrı əşyavi mənalarının
məcmusundan ibarətdir. Məsələn, Vətəni sevmək və qorumaq hər bir vətəndaşın müqəddəs
borcudur – cümləsində leksik mənalar Vətən,
sevmək, qorumaq, hər bir, vətəndaş, müqəddəs,
borc vahidlərində ifadə olunur.
Nümunəni nəzəri müstəvidən təcrübi göstərişə çevirsək, belə bir əyani leksik-semantik
mənzərə formalaşar:
Vətən, sevmək, qorumaq
Leksik
vahid

Hər bir, vətəndaş

əşyavi
mənaların
məcmusu

Müqəddəs, borc

*

f.ü.f.d., dos. ADPU-nun filologiya fakültəsinin
Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası
kafedrasının dosenti, abbasov-edalat@mail.ru

II. Qrammatik semantika – formalaşma
struktur vasitələri baxımdan iki cür olur: a)
Morfoloji semantika – morfoloji vasitələrin köməyi ilə ifadə olunur. Məsələn sözdəyişdirici
(hal, zaman, şəxs, xəbərlik və s.) şəkilçilər, bəzi
köməkçi sözlər və s.
b)Sintaktik semantika – söz sırası, konstruktiv mətndə məna əlaqəsi və s. kimi sintaktik
vasitələrin köməyi ilə formalaşır. Dağ havası
insan orqanizmi üçün daha faydalıdır. Bu cümlədə qrammatik semantika vəhdətdə verilmişdir. Nümunəni struktur – semantik baxımdan
təhlil etdikdə - “sı” mənsubiyyət, - dır4 xəbərlik
şəkilçilərinin və üçün, daha köməkçi sözlərinin
morfoloji semantikaya, konstruktiv mətndə
(dağ havası, insan orqanizmi, faydalı) məna
əlaqələri, üzvlərin sıralanması kimi sintaktik
hadisələrin isə sintaktik semantikaya məxsusluğunu açıq şəkildə görmək mümkündür. Qeyd
etdiyimiz nəzəri mülahizəni praktik formaya
çevirsək, belə bir sxem alınar:

Sadə cümlənin semantik konsepsiyası
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Qrammatik
semantika

Morfoloji
semantika

Sintaktik
semantika

İfadə vasitələri

İfadə vasitələri

hal

Şəxs

Konstruktiv
mətnlərdə məna
əlaqələri

Xəbərlik

Söz sırası

Yuxarıda göstərilən nümunəni eyni qrafik əsasında əyaniləşdirdikdə analoji sxem formalaşır.
Dağ havası insan orqanizmi üçün daha faydalıdır.
Morfoloji semantik
vasitələr

-sı4

-dır4

Sintaktik-semantik
vasitələr

Köməkçi
sözlər
üçün

Söz sırası

Konstruktiv mətndə
məna əlaqələri

daha
İnsan orqanizmi

Dağ havası

faydalıdır

II. İntonasiya semantikası – İntonasiya
mənalarını formalaşdıran vasitələrin təhlili əsasında mövcud olan mənalar toplusuna deyilir.
Ümumiyyətlə, intonasiyanın semantikasını təhlil edərkən əsasən sintaktik mənalar məsələsi ilə
qarşılaşmalı oluruq.
Sintaktik mənalar – özlüyündə iki mühüm
qrupa ayrılır: 1) Sintaktik modal mənalar;
2) Sintaktik struktur mənalar.
Sintaktik modal və sintaktik –struktur
mənalar. Sintaktik modal mənalara bunlar daxildir: nəqli məna, sual mənası, əmr mənası, nida mənası və bu mənaları formalaşdıran ayrıayrı qrammatik vasitələr.

Sintaktik struktur mənalar aşağıdakılardan
ibarətdir: tabesizlik mənası (eləcə də bununla
bağlı olan aydınlaşdırma, ardıcıllıq, eynizamanlılıq, ziddiyyət -qarşılaşdırma, səbəb-nəticə, bölüşdürmə mənaları); tabelilik mənası (eləcə də
buna məxsus qarşılaşdırma, şərt güzəşt, müqayisə mənaları), o cümlədən subyekt mənası, obyekt mənası, əlamət mənası və s.
“Cümlənin semantikasını təşkil edən mənaların üçüncü qrupu hesab edilən intonasiya mənaları, əvvəlcə qeyd edildiyi kim, dildə sabitləşmiş intonasiya formaları vasitəsilə ifadə olunur.
Haqqında bəhs edilən hər üç məna qrupu (leksik, qrammatik və intonasiya mənaları)” nisbə-
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tən müstəqil olub, bir-biri ilə o qədər də əlaqədar deyildir”. [Adilov və b.,2020, s. 341].
Cümlə semantikasının fəaliyyət strategiyasını (konsepsiyasını) müəyyən edən prioritet istiqamətlər aşağıdakılardır:
1)
Semantik komponent
2)
Cümlənin paradiqmləri
1.Semantik komponent – cümlənin məna
strukturunu təşkil edən leksik mənalar qrammatik və intonasiya vəhdətindən ibarət tərkibə, bütövə deyilir. Ümumiyyətlə, cümlənin iki struktur təsvirindən geniş bəhs edilir. “Hər bir cümlədə iki qat fərqləndirilir: alt qat və üst qat. Alt
qat məna üçün konstituentlər arasındakı münasibətləri özündə ehtiva edir, üst qat isə konkret
cümlədə sözlərin sırasına uyğun gəlir. Üst qat
alt qatın eyni deyildir, ona görə də alt qatdan
üst qata keçid üçün transformasiya qaydaları
(TQ) vacibdir. Ali qatdan üst qata keçidi təmin
etmək üçün bir neçə qayda tətbiq edilməlidir.
Bunun ən sadə tətbiqini biz sual cümləsini düzəldəndə görürük” [Veysəlli:2008 s. 182].
“Sabitləşmiş intonasiya formaları vasitəsi
ilə ifadə olunan intonasiya mənalı sadə cümlələrdə transformasiya qaydaları daha çox aktivliyi ilə diqqəti cəlb edir. Sual intonasiyası, sual
ədatı və əvəzlikləri bu cür sadə cümlə konstruksiyalarının mövcudluq faktına çevrilir” (Veysəlli: 2005,s. 274). Fikrimizi belə bir nümunə
əsasında izah edək.
1) Doğru deyiblər, vətən hər şeydən doğma
və əzizdir. 2) Hər şeydən doğma və əziz olan,
Vətəndir? 3) Vətənin hər şeydən doğma və əziz
olduğunu doğru deyiblər!.
Birinci cümlədə “doğru deyiblər” ifadəsi
cümlə ilə sintaktik deyil, semantik cəhətdən
bağlanaraq aforistik bilgi ifadə edir və nəqli
cümlə strukturu formalaşdırır. İkinci cümlədə
eyni aforistik konstruksiyanın sual versiyası təzahür edir. Üçüncüdə isə cümlənin ümumi aforistik semantikası dəyişməsə də “doğru deyiblər” ifadəsinin struktur-sintaktik çevrilməsi sintaktik-semantik mənanın vəhdətini yaratmaqla,
həm də həyəcanlı orfoepik gücünü də artırır.

Nəticə. Deməli, intonasiya müxtəlifliyi sintaktik-semantik rəngarəngliyə səbəb olur. “Eləcə də söz sırasının inversiyası, hətta məntiqi
vurğu, semantik komponentin mövcud olması
işində transformasiya qaydalarından aktiv istifadə üçün vacib amillərdəndir. Qənaətimizi aşağıdakı cümlələrlə əsaslandıraq” [Veysəlli:2005,
s. 463).
Vətənin müdafiəsində ən mühüm məsələ
nizam-intizamlı bir ordunun olmasıdır. 1) Ən
mühüm məsələ nizam-intizamlı bir ordunun olmasıdır. 2) Nizam-intizamlı bir ordunun olması
Vətənin müdafiəsində ən mühüm məsələdir.
Göründüyü kimi, məntiqi vurğunun mövqeyinin xəbərə görə dəyişməsi semantik pozisiyanın müxtəlifliyini şərtləndirir.
“Struktur dəyişikliyi semantik komponentin polifunksionallığını səciyyələndirən cəhətlərdəndir. Polisemantik vahidlərin və onlara köməkçi vasitələrin əlavəsi əsasında formalaşan
ekspressiv semantika məhz eyni sintaktik-semantik və struktur-semantik əməliyyatın nəticəsində təzahür edir” [Veysəlli:2005, s. 288).
2. Cümlənin paradiqmləri – Sadə cümlənin struktur sxeminin formalar sistemi, bütün
formalarının məcmusu kimi başa düşülür. Məsələn Zeynəb oxudu – Zeynəb oxumuşdu –
Zeynəb oxuyurdu – Zeynəb oxuyacaqdı – Zeynəb oxumalı idi – Zeynəb oxuyası idi – Zeynəb
oxusa idi – Zeynəb oxuyan deyil – Zeynəb oxumaz – Zenəb oxumamalıdır – Zeynəb oxusun –
Qoyun Zeynəb oxusun –Kaş Zeynəb oxuyaydı
– Zeynəb oxuyasıdır və s.
Cümlənin semantik konsepsiyasında semantik komponent əsasən nəzəri mövqeyə malik olduğu halda, cümlənin paradiqmləri bu sırada birmənalı praktik səciyyə daşıyır.
“Əsas odur ki, bir cümləyə bir struktur yox,
bir neçə struktur, özü də müxtəlif abstraksiyalı
struktur dərəcələri şamil edilə bilər. Söz sırası
iyerarxik əlaqələr sintaktik strukturların reallaşma formasını təşkil edir” [Veysəlli:2008, s.
183).
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Adalat ABBASOV
THE SEMANTIC CONCEPT OF A SIMPLE SENTENCE
SUMMARY
Syntactic semantics - manifests itself more in the incomplete structure of a simple sentence. Of course, the structural type of each simple sentence consists of a set of meanings expressed by the lexical units of the component. However, these meanings are considered to be the objective meaning, which is expressed in the unity of meaning and grammar of the lexical semantics, expressed separately by the structural component of a simple sentence. The syntactic semantics of a simple sentence is mainly subjective.
After all, the incomplete structure forms the subjective-situational thinking that justifies the condition of the functional-syntactic semantics of logic. That is, it corresponds to a meaning that is inspired and thought out on a logical level, but not a real (objective) meaning.
There is a type of structural semantics of syntactic semantics in every simple sentence structure. It is a variety of
forms of simple sentence structure, as well as a manifestation of different types of syntactic semantics. Structural semantics is a category (syntactic-lexical category) in the sense of a semantic aggregate corresponding to the general content of lexical meanings expressed by the lexical units of different structures (forms) of a simple sentence. This is a special type of syntactic semantics.
Syntactic semantics is a semantic set of lexical, grammatical and intonational meanings of a simple sentence. In
structural semantics, meanings arising from objective forms (word forms) appear in simple sentences, while in other
types of syntactic meanings, word forms that are within the syntactic context parallel to those objective meanings but
based on subjective-logical, ie incomplete structure (non-existent) components the meanings understood are understood.
In short, the main criterion of the syntactic semantics of a simple sentence is not the form, but the content thought
through the incomplete structure.
Key words: Semantic concept, semantic component, sentence paradigms, hierarchical connection, subjectivelogical situation, syntactic layer.
Адалат АББАСОВ
СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
Синтаксическая семантика - больше проявляется в неполной структуре простого предложения. Конечно,
структурный тип каждого простого предложения состоит из набора значений, выраженных лексическими единицами компонента. Однако эти значения считаются объективным значением, которое выражается в единстве
значения и грамматики лексической семантики, выраженной отдельно структурной составляющей простого
предложения. Синтаксическая семантика простого предложения - это в основном субъективное значение.
Ведь неполная структура формирует субъективно-ситуативное мышление, что обосновывает условие связи функционально-синтаксической семантики с логикой. То есть он соответствует смыслу, который одушевлен
и продуман на логическом уровне, а не реальному (объективному) смыслу.
В каждой простой структуре предложения есть свой тип структурной семантики синтаксической семантики. Это множество форм простой структуры предложения, а также проявление разных типов синтаксической
семантики. Структурная семантика - категория (синтаксически-лексическая категория) в смысле семантической
совокупности, соответствующей общему содержанию лексических значений, выражаемых лексическими единицами различных структур (форм) простого предложения. Это особый тип синтаксической семантики.
Синтаксическая семантика - это семантический набор лексических, грамматических и интонационных
значений простого предложения. В структурной семантике значения, возникающие из объективных форм (словоформ), появляются в простых предложениях, в то время как в других типах синтаксических значений словоформы, которые находятся в синтаксическом контексте параллельно этим объективным значениям, но основаны на субъективно-логических, т.е. понятые значения понятны. Короче говоря, главный критерий синтаксической семантики простого предложения - не форма, а содержание, продуманное через неполную структуру.
Ключевые слова: семантическое понятие, семантический компонент, парадигмы предложений,
субъективно-логическая ситуация, синтаксический слой.
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СООТНОШЕНИЕ ВАРИАНТА И ИНВАРИАНТОВ В ЯЗЫКЕ
РЕЗЮМЕ
B статье рассматривается соотношение варианта и инварианта в языке. Отмечается, что неотъемлемой
характеристикой языка является присущая ему вариативность, которая находится в диалектической зависимости с понятием константности. Их диалектическое взаимодействие во временном континууме отражает, с
одной стороны, изменчивый характер языка как системы; с другой - сохраняемость и преемственность
языковой системы для осуществления ее основной функции - функции коммуникации. Противопоставленность
инвариантов и вариантов нередко связывают с противопоставленностью языка и речи. Считается, что язык
состоит из инвариантов, а речь - из вариантов.
Ключевые слова: вариант, инвариант, фонем, лингвистическая норма, инвариантный подход
*Bведение:

Впервые теория вариантности/инвариантности была предложена одновременно
представителями
Пражского
лингвистического кружка и Бодуэном де
Куртенэ в 20-х годах прошлого века. В фонологической подсистеме инварианты получили название фонем.
Однако хорошо известно, что речь линейна и в определенный момент времени на
одном и том же отрезке речевой цепи физически может быть использован только один
экземпляр, один вариант. Именно с таким
гомогенным объектом, в котором воплощаются все необходимые и достаточные для
данного места и времени качества, имеет
дело исследователь в большинстве случаев,
при этом остальные варианты, предлагаемые системой, не рассматриваются. Конкретный язык либо идеализируется целиком,
то есть весь превращается в инвариант фонетического и графического языка, либо редуцируется до идеального говорящего/говорящих - слушающего/слушающих, либо даже
конкретный фрагмент языка, такой как диалект, превращается в абстрактную единицу
(структурная диалектология) [Гвенцадзе:
1983, c. 50]. Этой точки зрения придерживается, в частности, Л. Ельмслев, его мнение
мы приведем ниже при рассмотрении вопроса лингвистической нормы. Отметим также,
что в настоящее время акцент ставится не на
*
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противопоставление звуковой стороны языка
и речи как ее сиюминутного воплощения, а
на процессы, обеспечивающие это воплощение в акте коммуникации.
Первоначально вариантно-инвариантный
подход утвердился только в рамках фонологии, так как именно фонологическая система
более других способна к изменению, что
объясняется сложностью, а также субстанциональной и функциональной неопределенностью единиц этого уровня [Травкина: 1994,
c.114]. Затем данный подход распространился и на другие подразделы лингвистической
науки: синтаксис, морфологию, семантику,
лингвистику текста. В настоящее время существует отдельная лингвистическая дисциплина «теория языковой вариативности», которая, несмотря на отсутствие четкого разграничения основных понятий, таких как
«вариативность», «вариантность», «вариабильность», претендует на статус самостоятельной области языкознания.
На данный момент сосуществуют несколько определений указанных выше основополагающих понятий. Очевидно, все они
имеют право на существование, так как
каждый раз при попытке дать определение
этим терминам ученые рассматривают разные области их функционирования, берут во
внимание разный объем материала, применяют различные классификационные критерии. Заметим, что довольно часто семантические поля этих терминов взаимодополняют друг друга, высвечивая ту или иную сторону одного и того же явления.

Соотношение варианта и инвариантов в языке

Например, лингвистический словарь
предлагает использовать термины «вариантность» и «вариативность» синонимично [Лингвистический энциклопедический словарь: 2002, c.80], однако в специальной литературе, естественно, делаются
попытки разграничить эти термины [Вербицкая:1983, c. 27].
Рассмотрим некоторые из них. Наиболее
широким и вместе с тем отражающим сущность самого явления, представляется определение понятия «вариативности», предложенное В.М. Солнцевым: «сама идея вариативности предполагает изменчивость,
модификацию чего-либо при сохранении
сущностных качеств этого «чего-либо»,
остающегося «самим собой» [Солнцев:1982,
c. 71]. Того же мнения придерживается Н.М.
Фирсова: вариативность - это «формальное
видоизменение одной и той же языковой
единицы при сохранении одного и того же
содержания» [Фирсова :1986, c.18].
Другими словами, вариативность не ведет к появлению новой сущности, а лишь
вносит некоторые изменения в уже имеющуюся при сохранении ее основных характеристик.
Вариантология рассматривает «вариативность/вариантность» как фундаментальное свойство языковой системы, как
способ существования и функционирования
всех единиц языка. В свете данной теории
каждая единица существует в виде множества экземпляров и обладает определённой
функцией, которой обладает и каждый её
экземпляр. Экземпляр, используемый при
реализации функции, и является вариантом
данной единицы. При этом сама звуковая
единица выступает в качестве инварианта
[Солнцев: 1982, c.73].
Подобная трактовка понятий «вариантность/вариативность,
вариант/инвариант» не является, однако, единственной. В 1986 году Д.А. Шахбагова, рассматривая понятие «вариантность», предложила включить в него одновременное
употребление нескольких равноправных или
иерархически связанных факультативных
вариантов, находящихся в рамках диахронного отношения; «вариант» здесь рассматривается как отклонение от некоего эталона,
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представляющего собой реальную, наблюдаемую сущность [Шахбагова:1992, c.30].
Таким образом, исследователь расширила
временные рамки действия понятия и сузила
пространственные в сравнении, к примеру, с
другим определением того же автора. В
рамках
корреляции
«константностьвариативность» термин «вариантность»
Д.А. Шахбагова трактует следующим образом: предлагается использовать термин «вариативность» для обозначения свойства подвижности единиц языка, а термин «вариантность» для обозначения вариантов языковой системы [Шахбагова: 1992, c.10]. В
этом определении подчеркивается диалектическая связь между тремя явлениями: вариативностью как базой для вариантности,
которая в свою очередь контролируется и
сдерживается константностью с целью сохранения преемственности и целостности
языка как системы. Обоснованным представляется и мнение Л.В. Гришиной, которая определяет «варьрование» как процесс,
который сопровождает развитие языка; «вариативность» как свойство языка, служащее источником этого процесса; «вариантность» как результат этого процесса, который находит выражение в существовании
различных вариантов [Гришина: 2001, c.22].
Итак, подчеркнём еще раз, что разные
исследователи по-разному рассматривают
понятия «варьирование», «вариативность» и
«вариантность». Принимая во внимание перечисленные выше точки зрения, мы склонны использовать термин «варьирование»
для обозначения самого явления или понятия, «вариативность» в качестве источника
этого процесса и «вариантность» применительно к результатам этого процесса. «Вариант» же будем рассматривать как конкретную реализацию абстрактной единицы,
так как именно эта трактовка максимально
отвечает целям настоящего исследования и
наиболее распространена в лингвистической
литературе.
Как уже отмечалось выше, вариативность является фундаментальным свойством
языка как системы и его фонологической
подсистемы в частности. В самой системе
языка уже существуют не один, а несколько
способов выражения одного и того же со-
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держания. Определение наиболее правильного для данной ситуации варианта входит в
задачи нормы. Вариативность присуща норме в силу исторической изменчивости, но
одновременно норма выступает и в роли
ограничителя процессов варьирования и
определяет границы вариативности и инвентарь вариантов [Вербицкая:1983, c.29; Шахбагова: 1992, c.177].
С.И. Ожегов определяет языковую норму как исторически обусловленный факт,
проявление исторических закономерностей
развития языка и типических для каждой
эпохи тенденций развития, поддержанное и
одобряемое обществом в его языковой практике. Другими словами, при определении
понятия «языковая норма» С.И. Ожегов
предлагает не ограничиваться изучением
внутренних системных факторов, но рассматривать и внешние, экстралингвистические, такие как особенности развития общества в данный исторический период, условия социального существования литературного языка, а также социолингвистические
законы, которые управляют речевой деятельностью людей. Более поздние формулировки других исследователей, так или иначе,
опираются на это определение. Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова определяют норму
как «наиболее распространенные из числа
существующих, закрепившиеся в практике
образцового использования, наилучшим образом выполняющие свою функцию языковые (речевые) варианты», тем самым под-

черкивая, что неотъемлемым свойством
нормы является вариативность.
Лингвисты спорят о том, заложена ли
нормативность в самом языке или она вносится в него извне. Приведем любопытное
мнение Л. Ельмслева, который отрицает существование нормы: «что касается нормы, пишет он, - то это - фикция узус вместе с
актом речи отражают реальность. Норма же
представляет собой абстракцию, искусственно полученную из узуса. Строго говоря, она приводит к ненужным осложнениям,
и без нее можно обойтись. Норма означает
подстановку понятий под факты, наблюдаемые в узусе» [Ельмслев: 1960, c.119-120].
Заключение. Заметим, что орфоэпическая норма - это также некий эталон, образец, норма реализации в речи тех или иных
фонологических моделей слов, то есть план
выражения слова как языкового знака и основной единицы языка. Речевые реализации
весьма разнообразны и, следовательно, при
определении конкретных единиц произносительной нормы необходимо учитывать
огромные массивы информации, тогда как
само существование нормы, при учете точки
зрения Л.Ельмслева, является сомнительным. Мы не разделяем мнение Л.Ельмслева
по данному вопросу, однако, представляется, что понятие нормы следует ограничить
некими временными рамками, то есть иметь
в виду, что норма существует и развивается
в некотором временном отрезке, как и все
сложные сущности в этом мире.
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Səbinə POLADOVA
DİLDƏ VARİANT VƏ İNVARİANTLARIN NİSBƏTİ
XÜLASƏ
Məqalədə dildə variant və invariantın nisbəti araşdırılır. Qeyd olunur ki, dilin ayrılmaz xüsusiyyəti ona xas olan,
sabitlik konsepsiyası ilə dialektik asılılıqda mövcud olan variativlikdir. Müvəqqəti zaman kəsiyində onların dialektik
qarşılıqlı təsiri, bir tərəfdən dilin bir sistem olaraq dəyişkən mahiyyətini; digər tərəfdən, dil sisteminin əsas funksiyası
olan ünsiyyət funksiyasının həyata keçirilməsi üçün onun davamlılığını əks etdirir. İnvariantların və variantların qarşıqarşıya qoyulması tez-tez dil və nitq ilə ziddiyyət təşkil edir. Hesab edilir ki, dil invariantlardan, nitq isə variantlardan
ibarətdir.
Açar sözlər: variant, invariant, fonem, linqvistik norma, invariant yanaşma

Sabina POLADOVA
RELATION OF VARIANT AND INVARIANTS IN THE LANGUAGE
SUMMARY
The article deals with the relation of variant and invariant in the language. It is noted that an integral characteristic
of the language is its inherent variability, which is dialectically dependent on the concept of constancy. Their dialectical
interaction in the time continuum reflects, on the one hand, the changeable nature of language as a system; on the other,
the persistence and continuity of the language system for the implementation of its main function - the function of
communication. The contraposition of invariants and variants is often associated with the contraposition of language
and speech. It is assumed that language consists of invariants, and speech consists of variants.
Keywords: variant, invariant, phoneme, linguistic norm, invariant approach
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SAYLARIN SİMVOLİKASININ LİNQVOKULTUROLOJİ ASPEKTİ
XÜLASƏ
Məqalədə sayların simvolikasının linqvokultroloji xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Linqvokulturologiyanın dilçilik
və mədəniyyətşünaslığın qovşağında yaranan bir dilçilik istiqaməti olaraq etnolinqvistik və antropoloji tədqiqatların
nəticələrini özündə birləşdirən inteqrativ bilik sahəsi hesab edilə bilər.
Məqalədə qeyd edilmişdir ki, rəqəmlərin tədqiqi və təhlili amilləri təkcə riyaziyyatın tarixi və fəlsəfəsinə təsir etdiyini düşünmək düzgün olmazdı, çünki onlar dilçilik, etnologiya, kulturologiya və digər elmlərə də böyük təsir göstərir. Rəqəmlər simvolların mədəni sistemində əlavə simvolik mənalara sahib olduğundan onlar semiotik çoxfunksiyalı
işarələr hesab olunur.
Saylar dil və mədəniyyətlə həmişə vəhdət təşkil ediblər və onlar bütün dövrlərdə xalqın mədəniyyətinin bir hissəsi
olmuşdur. Məqalədə qeyd edilmişdir ki, nominal dəyəri olan saylar məhsuldar və qeyri məhsuldar olmaqla iki qrupa
ayrılır və məhsuldar olanlardan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 40 sayları haqqında bəhs edilmiş və onların simvolik mənaları
haqqında məlumat verilmişdir.
Belə qənaətə gəlinmişdir ki, müəyyən saylar bir sıra xalqların dünyagörüşündə müqəddəs dəyərlərə malikdir və bu
dəyərlərdən məlumatlı olmaq üçün onların mənimsədiyi mənaları öyrənmək lazımdır.
Açar sözlər: linqvokulturologiya, dil və mədəniyyət, simvolizm, simvolik məna, say, frazeologizm.
*Giriş:

XXI əsrdə dil və mədəniyyətin qovşağında meydana gəlmiş linqvokulturologiya
yeni dilçilik istiqamətidir və bu dilçilik sahəsinin predmeti həm dil, həm də mədəniyyətdir.
Burada dil və mədəniyyətin qarşılıqlı təsiri öyrənilir. Bu elmin əsas vəzifəsi dilin mədəniyyətlə, etnosla, xalqın mentaliteti ilə əlaqəsinin öyrənilməsi və təsviridir. İnsan düşüncəsinin nəticələrini ümumiləşdirən bu dil vahidləri mif, əfsanə, ayin və adətlərdə, folklor və dini diskurslarda, nəzm və nəsrlə yazılmış bədii mətnlərdə,
frazeologizm və məcazlarda, simvol və paremiyalarda və s. qeyd olunmuş arxetip və prototiplərdir [Пирманова: 2008, s.11].
Linqvokulturologiyanın və linqvokulturoloji təhlilin əsas vahidi linqvokulturemadır. Bu
termin dilçiliyə V.V.Vorobyov tərəfindən daxil
edilmişdir. Müxtəlif dil səviyyələrinə aid sözlər, söz birləşmələri, mətnlər, əsasən də frazeoloji birləşmələr mədəniyyətlə bağlı xüsusiyyətləri əks etdirir. Frazeoloji vahidlər bu mövqedə
daha çox linqvokulturoloji potensiala malikdir,
çünki “dildə mədəni-milli etalonlar və stereotiplər ilə əlaqələndirilən və nitqdə istifadə olunduqda linqvomədəni birlik üçün səciyyəvi men-
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taliteti canlandıran məhz həmin bədii ifadələr sabitləşir və frazeolojiləşir” [Телия:1996, s.233].
Dünya ədəbiyyatının bir hissəsi olan saylar
müxtəlif elmi sahələrin tədqiqatçılarının böyük
marağına səbəb olmuşdur.
Qədim dövrlərdə saylar bir insanın həyat
tərzini və istiqamətini təsvir edən bir vasitə kimi xidmət etdiyindən, insanlar rəqəmlərin gizli
mənalarının olduğuna və onların ətrafdakı hər
şeyə təsiretmə qabiliyyətinə inandılar. Həmin
zamanlarda ədədlər dünyadakı bütün varlıqların
və cisimlərin ayrılmaz bir hissəsi kimi qəbul
edilirdi. Rəqəmlər kainatın ilahi simvolları, kainatın təmsilçiliyinin əsası və nizamın simvolu
kimi şərh edildi [Toporov; 1988].
Beləliklə, rəqəmlər dil və mədəniyyət ilə
daima vəhdət təşkil edirlər. Onların əsas rolu
ədədlərin sayılmasında iştirakıdır, lakin bununla yanaşı rəqəmlər simvolik və ritual ola bilən
əlavə məna daşıyır.
Saylar bütün dövrlərdə xalqın mədəniyyətinin mühüm bir hissəsi olmuşdur. İnsanların yaşadığı yerlərdə hər zaman saylar və say sistemi
də mövcud olmuşdur. Bununla yanaşı, rəqəmlər
hər hansı bir elm sahəsinə daxil olur və ona xidmət edir. Bu nöqteyi-nəzərdən dilçilik istisna
təşkil etmir.
Saylar dünya mədəniyyətinin sabit vahidlərindən biri kimi məntiqi və mədəni hadisədir,
hər bir milli dildə və etnik mədəniyyətdə sayla-
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rın araşdırılması onun konseptual xüsusiyyətlərini ortaya qoyur və dil və mədəniyyət arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirir. Onlar dil düşüncəsinin mənəvi və maddi xüsusiyyətlərini, inanclarını, adət və rituallarını əks etdirən vahidi kimi nəzərdən keçirilir. Saylarda zəngin mədəni
semantika var və onlar müqəddəs simvolikalara
malikdir.
Bütün dillər mənaları çatdırmaq üçün simvollardan istifadə edən simvolik sistemlərdir.
Saylar kompleks tarixi-mədəni biliklər sayəsində simvolik bir xarakter qazana bilər. Məlum
olduğu kimi, sayların simvolizmi dünya mədəniyyətlərində fərqli şəkildə əks olunur. İnsanlar
qədim zamanlardan bəri planetləri və ulduzları
müşahidə edir və eyni zamanda riyazi hesablamalar aparırlar [Loseva: 1988, s.232-233]. Mesopotamiyadakı, ən qədim say sistemlərindən
biri təxminən 5000 il əvvəl başlamışdır. Babillər, bugünkü standartlar üçün də çox inkişaf etmiş bir say sisteminə sahib idilər. Onlar günü
iyirmi dörd saata, hər saatı altmış dəqiqəyə, hər
dəqiqəni altmış saniyəyə bölmüşdülər.
Say simvolizminin araşdırılması hər hansı
bir dil mədəniyyətinin, dünyagörüşünün göstəricilərini müəyyənləşdirmək baxımından vacibdir. Bununla yanaşı, say həm məntiqi, həm də
mədəni fenomendir, və istənilən milli dildə və
etnik mədəniyyətdə sayın konseptual xüsusiyyətləri ilə dil və mədəniyyət arasındakı əlaqəni
təyin edir. Zəngin mədəni semantikanı ehtiva
edən saylar müqəddəs simvolikalara malikdir.
Günümüzdə saylar müasir dilçilər tərəfindən yalnız qrammatik kateqoriya kimi deyil,
həmçinin dil mənzərəsinin bir hissəsi olaraq
araşdırılır. Müqəddəs saylar və onların etnikmədəni rəmzlərinin araşdırılmasına olan maraq
getdikcə artır.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 40 sayları dünyanın
etnik mənzərəsinin bir hissəsini təşkil edən mədəni və milli xüsusiyyətləri özündə əks etdirir.
Bildiyimiz kimi bütün sayların nominal dəyəri
yoxdur. Simvolizmdə bu saylar məhsuldar və
qeyri məhsuldar olmaqla iki qrupa ayrılır ki,
bunlardan ən məhsuldar olanları əsasən ilk on
rəqəmdir. Ədədlərin morfoloji quruluşunun mürəkkəbliyi nə qədər artarsa, onların istifadə aktivliyi o qədər azalar.
Bu günə qədər 1, 2, 7 sayları ilə xeyli ifadə
düzəlmişdir. Say ifadə daxilində dəqiq miqdar
mənası vermir, onlar ifadələrdə ümumi mənaya
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malik olurlar; ifadənin ümumi mənası ilə birlikdə bəzən az, bəzən çox mənası verir. Məsələn:
bir ətək pul, bir barmaq kağız və s. Saylar ətrafında müxtəlif məna və quruluşa malik ideomatik ifadələr qruplaşdırılır.
Qədim Hind-Avropa ənənəsində 2, 3, 4, 7,
12 kimi sayların xüsusi simvolik mənası olmuşdur [Gamkrelidze, 1984]. “İki” sayı kainatın
ikili ziddiyyətini əks etdirir: göy və yer, gündüz
və gecə, kişi və qadın və s. Qədim avropalıların
təqdimatlarında “üç” sayı müqəddəs əhəmiyyətə malik idi və çox vaxt əsas ritual əhəmiyyətli
mifoloji simvolların miqdarı ilə müəyyən edilirdi: üçbaşlı canavarlar və onlarla ölümcül mübarizə aparan şəxslər və s.
“Üç” sayının müqəddəs dəyəri bütün xalqlara xas olan universal bir fenomen kimi görülə
bilər. Bu bir simvolik dəyər bütövlüyünə, birliyinə malikdir: dünyanın üçlü modeli, üç qəhrəman və s. “Üç” sayının simvolik dəyərinin yayılması bütün xalqların nağıllarında müxtəlif
xalq qəhrəmanlarının mühakiməsini üç dəfə
aparılması ilə təsdiqlənir.
“Dörd” sayı bərabərliyin simvolik mənasına əsaslanır. “Dörd” sayının simvolizminə
Hind-Avropa mifologiyasında da rast gəlinir,
“dörd” küləyin mifoloji təsvirləri kimi dörd koordinat nöqtəsi ilə əlaqəlidir.
ABŞ-da “yeddi” sayı uğurlu rəqəm sayılır.
Astronavtlar hər kosmik gəminin adına “7” sayını daxil edirdilər. Məsələn: Fait -7, Aurora -7
və s. Yeddi sayı dini ayinlərlə də əlaqədardır.
Məsələn: Kiminsə ölümündən sonra yeddi günlük xatirə mərasimi, yeddi bişmiş tort və s. [Husain; Islam: 2004].
Qədim türk xalqlarının inanclarında isə
“yeddi” sayı müsibət və pis şans ifadə edir. Quraqlıq, mal-qaranın itməsi, epidemiya, yanğın,
müharibə, sel və zəlzələ kimi müsibətləri bu
sayla əlaqələndirirdilər .
“Səkkiz” sayının simvolizmi bir çox xalqlarda fərqli şəkildə şərh olunur. Avropa mədəniyyətində, xüsusən də qədim Yunanıstanda
səkkiz - ölüm rəmzidir. Təsadüfi deyil ki, onların padşahları dövləti səkkiz ildən çox idarə edə
bilmirdilər. Çinlilərdə səkkiz sayının Buddist
qrafik görünüşündə əks olunan əbədiyyət, sonsuzluq anlayışları ilə əlaqədar olaraq həyatı,
xoşbəxtliyi, rifahı simvollaşdırdığı ehtimal olunur [Parkhamoviç: 2011].
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İngilis dilində “doqquz” sayı Hind-Avropa
dillərində neue sözü ilə qarşılaşdırılır, yəni səkkiz ilə bitən müəyyən halqadan sonra gələn yeni bir say deməkdir. Avropa mədəniyyəti İngilislər üçün ortaq olsa da, bu sayın müqəddəsliyi
dilin həqiqətlərinə əks oldu.
Bir çox xalqlarda “on2 sayı onluq işarələr
sistemi anlayışı ilə əlaqələndirilir və harmoniyanı, tamlığı, kamilliyi simvollaşdırır
Avropa mifologiyasında “on iki” sayı çox
yayılmışdır: on iki başlı ilan, bir ildə olan ayların sayı, saatın üzərindəki rəqəmlər və məhkəmənin münsiflər heyətindəki üzvlərin sayını
ifadə edir.
Bir çox insanın düşüncəsinə görə “on üç”
uğursuz bir rəqəmdir. Bunun iki səbəbi var: birincisi təbiətlə və onun astronomik qanunları
ilə, ikincisi - dinlə əlaqəlidir. İlk ay təqvimlərinin yanlışlığından dolayı onlara bir ay əlavə
edilməsi lazım idi, bu da inanca göre görəuğursuzluq gətirirdi. Digər tərəfdən, cadı ayinlərində Şeytan on üçüncü yerdə gəlirdi. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, “on üç” rəqəminin
simvolizmi Asiya xalqlarına nisbətən Avropada
daha çox yayılmışdır və hal hazırda “13” sayının
mənfi gücünə inam hələ də mövcuddur. Bir çox
gəmilər, fırtınalardan xilas olacaqlarına inanaraq
13-cü limanı tərk etmirdilər. Bəzi yerlərdə bu
mövhumat otel otaqlarının və kabinələrin nömrələnməsində də özünü göstərir: burada 13 yoxdur, on ikincidən sonra on dördüncü var.
Dilimizdə qırx sayı ilə bir çox ifadələr vardır: qırx vermək, qırxı çıxmaq, qırxları qarışmaq (40 günün ərzində doğulan və ya ölən),
qırx qapının ipini çəkmək (çox evə adama müraciət etmək), qırx qazanın damazlığı (fitnəkar,
şər adam). 40, 80, 100, 1000 sayı bir sıra məsəllərin tərkib hissəsidir: qırxında//səksənində öyrənən gorunda çalar, yüz il yaraq, bir gün gə-

rək, yüz sözə bir çürük qoz olmaq, min bir dillə
oxşamaq və s.
Saylar idrak prosesində də xüsusi yer tutur.
Onlar nominativ funksiya ilə yanaşı idrak funksiyasını da yerinə yetirir, yəni kəmiyyət münasibətlərinin obyektiv biliklərinin əsas mərhələlərini əks etdirir. Saylar hər bir dilin ən qədim
vahidlərindən sayılır. Fərqli dillərdəki saylar
subyektdən kəmiyyət dəyərinə qədər inkişaf etmişdir və bu da onların universal xüsusiyyəti
hesab edilir.
Saylar çoxfunksiyalı işarələr hesab olunduğundan elmin müxtəlif sahələrində onların öyrənilməsinə olan maraq artır. Frazeoloji vahidlərdə sayların öyrənilməsi onlarda əks olunan
simvol anlayışının mədəni və tipoloji xüsusiyyətlərinin aşkarlanması baxımından əhəmiyyətlidir” [Baiasgalan: 2006, s.2].
Nəticə.
Araşdırmalar göstərir ki, bir sıra xalqların
dünyagörüşündə müəyyən sayların müqəddəs
dəyərlərə malik olduğunu hesab etmək olar.
Sayların mənşəyi bəşər tarixinin ilk mərhələlərindən başlayır. Dil və mədəniyyətin məcmu
funksiyası sayəsində sabit ifadələr nəsildənnəslə ötürülür. Onların daxili forması və əhəmiyyəti müəyyən bir mədəniyyətin müasir nümayəndələri tərəfindən də hiss olunur.
Saylarla ifadə edilən simvollar məcazi mənaya rəqəmsal tərz gətirməklə onları daha zənginləşdirmişdir. Say simvolizmi tarix boyunca
önəmli olmuşdur. Müxtəlif mədəniyyətlərdə eyni say önəmli olsa da, əhəmiyyətinin ortaya çıxan məqamlarında fərqliliklər olduğu görülmüşdür. Digər tərəfdən, bizim üçün xüsusi bir
məna ifadə etməyən bəzi sayların digər mədəniyyətlərdə son dərəcə zəruri bilindiyini görə
bilərik.
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Sarjan SADIGOVA
LİNGUOCULTURAL ASPECT OF NUMBER SYMBOLİSM
SUMMARY
The article discusses the linguocultural features of the symbolism of numbers. Linguoculturology as a branch of
linguistics emerging at the crossroads of linguistics and cultural studies can be considered as an integrative field of
knowledge that combines the results of ethnolinguistic and anthropological research. The article notes that it would be
wrong to think that the factors of research and analysis of numbers affect only the history and philosophy of mathematics, because they have a great influence on linguistics, ethnology, culturology and other sciences. Because numbers
have additional symbolic meanings in the cultural system of symbols, they are considered semiotic multifunctional
symbols. Numbers have always been united with language and culture, and they have always been part of the culture of
the people. It is noted in the article that the numbers with a nominal value are divided into two groups, productive and
non-productive, and the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 40 from the productive ones are discussed and their symbolic
meanings are given. It has been concluded that certain numbers have sacred values in the worldview of a number of
peoples, and in order to be aware of these values, it is necessary to study the meanings they assimilate.
Keywords: linguoculturology, language and culture, symbolism, symbolic meaning, number, phraseology.
Сарджан САДЫГОВА
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ЧИСЛОВОЙ СИМВОЛИКИ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются лингвокультурологические особенности символики чисел. Лингвокультурология как отрасль лингвистики, возникающая на стыке лингвистики и культурологии, может рассматриваться как
интегративная область знаний, объединяющая результаты этнолингвистических и антропологических исследований. В статье отмечается, что было бы неправильно думать, что факторы исследования и анализа чисел влияют только на историю и философию математики, поскольку они имеют большое влияние на лингвистику, этнологию, культурологию и другие науки. Поскольку числа имеют дополнительные символические значения в
культурной системе символов, они считаются семиотическими многофункциональными символами. Числа всегда были объединены с языком и культурой, и они всегда были частью культуры народа. В статье отмечается,
что числа с номинальной стоимостью делятся на две группы, производственные и непроизводственные, а числа
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 40 из производительных - обсуждены и даны их символические значения. Был сделан вывод, что определенные числа имеют сакральные ценности в мировоззрении ряда народов, и для того, чтобы
осознавать эти ценности, необходимо изучить значения, которые они усваивают.
Ключевые слова: лингвокультурология, язык и культура, символизм, символическое значение, число, фразеология.
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XARİCİ DİL ÖYRƏNMƏDƏ MÜASİR TƏTBİQİ-ELEKTRON
VƏ YA HİBRİD METODOLOGİYASI
XÜLASƏ
Xarici dil tədrisinin klassik metodları ümumtəhsil sistemində sınaqlardan keçərək öz elmi-praktik tətbiqini, əməli
təsdiqini tapmışlar. Müasir İKT sistemində isə klassik metodlar bir qədər «hibridləşərək» internet dövrünün tələblərinə
adekvat cavab verməyə, adaptasiyaya uğramağa, virtuallaşmağa və ya «onlayn»laşmağa, bir sözlə, kiberdilçiliyin dilöyrətmə təlimlərinə bu və ya digər şəkildə uyğunlaşmağa başlamışlar. Diqqətlə nəzərdən keçirdikdə, bu klassik metodların daha təkmilləşmiş, innovativ və ya yeni hibrid formalarını müşahidə etmək olur.
Klassik xarici dil öyrətmə metodlarından ən əsasını, habelə xarici dilin praktiki mənimsənilməsi üsullarının ən vacibini seçmək və ya qəbul etmək olduqca çətindir. Bu halda, ümumtəhsil sistemində sınanılmış xarici dil tədrisinin klassik metodları üzrə təcrübəsinə əsaslanaraq, dil öyrətmədə həmçinin öz preventiv-fərdi metodlarını da tətbiq etmək daha
məqsədəuyğundur.
Açar sözlər: klassik dil tərisi metodları, monolinqvizim, poliqlotluq, hiperqlot, «hibridləşmə», tətbiqi-hibrid
metod, elektron-onlayn metodoloji xidmət, kiberdilçilik, stimullaşdırılma, motivasiya
*

İKT dövrünün ən vacib tələblərindən biri
insanın bir neçə dil bilməsidir və bu, onun intellekt motivasyalı, sosial-mədəni inkişaf göstəricisidir. Qloballaşma mühitində beynəlxalq səciyyəli xarici dillərin öyrənilməsi və öyrədilməsi problemi həm öz aktuallığı və zəruriliyi baxımından, həm də xarici dillərin tədrisi metodikasının səmərəliliyinin artırılması məqsədilə
son dərəcə böyük əhəmiyyət daşıyır. Müasir
təhsil sistemi üçün xarici dilöyrənmənin klassik
metodlarının və müasir elektron-onlayn metodoloji üsullarının öyrənilməsi problemi, habelə
xarici dil tədrisinin daha kreativ təşkil edilməsi
məlum «prosesin metodiki cəhətdən stimullaşdırılmasından» [1] çox asılıdır.
Yeri gəlmişkən deyək ki, monolinqvizim
insanın xarici dil öyrənmək məqsədinə qətiyyən
uyğun olmayan, inteqrasiyaya qapalı, daha doğrusu, müasirliyə tərs və yaxud zidd munasibətləri özündə əks etdirir. Bundan əlavə monolinqvizm «tərəfdarları» ölkədə xarici dil tədrisinin
zəifliyini arqument gətirərək, indiyədək bu sahədə əldə olunmuş nailiyyətlərə kölgə salırlar.
Lakin tam qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycanda xarici dil tədrisinin tarixi intensivliyi və
təcrübi keyfiyyətliliyi artıq sübut olunmuşdur
və bu sahədə yüksək elmi-praktik nəticələr əldə edilmişdir. [Г.Гусейнзаде: 2014, s.22,]
*
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DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyası,
Xarici dillər kafedrası, abbasova64@internet.ru

Mövcud klassik dilöyrənmə metodlarını
müasir tələblər baxımından araşdırdıqda onlardan ən əsas və vaciblərinin sosiolinqvistik
funksionallığının səciyyələndirməsinə, həmçinin yeni elektron-onlayn metodların öyrənilməsinə xüsusi ehtiyac duyulur.
Dünya və müasir Azərbaycan dilçilyində
xarici dilin tədrisi metodlarına dair klassik və
müasir nəzəri müddəalara əsaslanaraq adıçəkilən problemə dilçiliyin tətbiqi, müqayisəli-təsviri, transformasiyon-generativ və bu kimi digər vacib elmi metodolyi prinsiplər mövqeyindən yanaşmaq, fikrimizcə, daha təqdiredicidir.
Klassik dilöyrənmə metodlarını aprior-elmi
müstəvidə araşdırdıqda aydın olur ki, tarixən
təhsil sistemində xarici dilin öyrənilməsi məsələsində ən sınanılmış 1) oxu, 2) danışıq, 3) yazı
proseslərindən ibarət olan mərhələli tədrislə yanaşı həm də fərdi yanaşma metodlarından istifadə olunmuşdur, məqsəyönlü şəkildə dil üzərində müntəzəm hazırlaşma və təcrübə qazanma -- vərdişetmə, inamlı və sərbəst fikir ifadəetmə qabiliyyəti sınaqdan keçirilmişdir.
Bir elmi məqalə çərçivəsində diqqətinizə
xarici dil tədrisinin klassik metodları haqqında
çox qısa bir xülasə təqdim edirik:
1. leksik-qrammatik metod (ənənəvi dilöyrənmə metodu)
Dilöyrənmə və ya dilöyrətmə tarixində istənilən səviyyəli təhsil ocagının (orta və ya ali
məktəb) tədris proqramında tətbiq edilən bu
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metod xarici dilin öyrənilməsini əsasən onun
qrammatik qaydalarına bələd olaraq yeni sözlərin öyrənilməsi ilə, sadə cumlələrin quraşdırılması ilə və ikitərəfli tərcümənin yerinə yetiriməsi ilə davam etdirilən və müntəzəm, fasiləsiz ardıcıllıqla həyata keçirilən klassik üsuldur.
Xarici dildə müxtəlif mövzularda dialoq, monoloq şəklində fikir ifadəetmələr, oyun və tamaşa
səhnələşdirmələri, habelə nəğmə (mahnı) və digər emosional məzmunlu təqdimatlar bu ənənəvi metodun təkzibedilməz özəlliyidir.
2. dil mühitinə düşmə metodu
Öz tətbiqi əhəmiyyəti ilə fərqlənən bu metod öyrənilən xarici dilə məxsus sosial-ictimai
mühitlə real tanışlıq şəraitində, yəni dövlət dili
elan edilmiş ölkənin sərhədləri daxlində həmin
dilin daşıyıcılarının əhatəsində olmaq, həmçinin öyrənilən xarici dilin yayıldığı mədəni-kütləvi bir aləmdə yaşamaq şərtilə həyata keçirilir.
Lakin dil mühitinə düşmə metodunun yuxarıda
sadalanan üstünlüklərinə baxmayaraq, bu prosesdə öyrənilən xarici dil barədə əvvəldən məlumatlı olmaq, daha doğrusu, adıçəkilən ənənəvi metodun köməyilə qramatik -- baza biliklərinə sahib olmaq daha əlverişli görünür.
3. kommunikativ metod
Əslində bu metod, klassik metodlar silsiləsində öz istifadə populyarlığına görə ikinci yeri
tutur. Bu metodun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dilin qrammatik qaydalarını əzbərləmək
və quru, abstrakt-sxolastik cümlələr qurmaq
əvəzinə öyrəndikləri dilin nitq özəlliklərindən
istifadə etməklə dil daşıyıcıları ilə harada yaşamaqlarından asılı olmayaraq birbaşa ünsiyyətə
girmək, onlarla mütəmadi canlı təmasda (danışıq, məktublaşma, səyahət və s.)olmaq və müxtəlif çətinlikli mövzulara toxunmaqla xarici dil
biliyini daha səmərəli şəkildə, daha zəruri kommunikativ münasibətlərdə reallaşdırmaq mümkündür. Düzgün tərtib edilmiş proqram (tələffüz, intonasiya, sadə cümlələrlə təsviretmə və
s.) vasitəsilə bu metod öz cəld və effektli nəticəsini verir və bu metodun hər bir interaktiv sahədə (sosial şəbəkələrdə, tvitterdə, FB-də və s.)
geniş yayılması heç də təəccüb doğurmur.
4. susqun dilöyrənmə metodu
Xarici dil öyrənilməsində çox az istifadə
edilən bu metod öz əqli və məntiqi istiqamətləndirmə xüsusiyyəti ilə digərlərindən seçilir
(Təəcüblü də olsa, daha çox qapalı tədris məkanlarında, habelə həbsxana mühitində sınaq-
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dan keçirilmişdir). Müəllimin tələbəsini danışdırmaqla, onun düşüncəsinə əməli təsir etməklə
deyil, sadəcə, onu həmin dildə özünüifadəyə
yönəltmək və bu prosesi idarə etmək vasitəsilə
hər iki tərəfin (həm öyrədənin, həm də öyrənənin) məqsədə çatmaq bacarığı susma metodunun ən fərqli səciyyəsidir. Öyrənən şəxsin xarici dildəki sözün transkripsiyasından tutmuş oxu
qaydalarına qədər heç bir müəllim müdaxiləsi
olmadan xarici dil mənimsəməsi bu metodla
əlaqədar bir çox suallar yaradır. Yəni bu üsulun tətbiqi zamanı xeyli vaxt itkisinə yol verilir,
dili öyrənmənin səsləndirmə, eşitmə kimi ən
vacib mərhələləri o qədər də effektli olmur.
Məhz öz az səmərəliliyinə görə bu metodun
müxtəlif səviyyəli tədris ocaqlarında və ümumiyyətlə, təhsil sistemində istifadəsi, demək
olark ki, qənaətbəxş nəticə vermir. Lakin xarici
dil öyrənmənin ilkin, sıfırdan başlama fazasında deyil, sonrakı yaradıcılıq, ana dilindəki düşüncə aləminin zənginliklərini əcnəbi dilə cəld
çevirmək ərəfəsində bu üsul öz müdaxiləsiz öyrətmə və nitq düzgünlüyünə nəzarətetmə keyfiyyətini əyani şəkildə sərgiləyir.
5. fiziki reaksiyavermə metodu
Qeyri-adi tədris və ya təlim üsulu sayılan
bu metod insanın assosiativ yaddaş, fiziki qavrama, vizual mənimsəmə xüsusiyyətlərinə əsaslanır. İlk dərslər təməl-əlifba üzərində deyil, xarici dildə sadə, lakin gündəlik nitq üçün vacib
bir mövzunun, xüsusən də feilin öyrənilməsi
üzərində qurulur. Məsələn, tələbə eşitdiyi
«qalxmaq» feilini təkrarlayaraq, həyata keçirir,
onu müxtəlif zamanlarda əməli şəkildə istifadə
edir, müvafiq suallar vasitəsilə leksik istifadə
imkanlarını genişləndirir, məna növlərinə görə
dəyişdirir və beləliklə də, feilin bütün mümkün
formalarını nitqində və hərəkətlərində təsbit etməyə çalışır. Xarici dil öyrənmənin motivasiyalı tətbiqinə can atma və ya avtomatik canlandırma, təmrinləşdirmə xüsusiyyətlərinə görə bu
metod daha praktik mahiyyət daşıyır. Yeri gəlmişkən deyək ki, xüsusi təyinatlı məktəblərdə
bu metodun daha effektli, daha səmərəli şəkildə
həyata keçirilməsi barədə çoxsaylı rəylər mövcuddur.
6. audio-linqvistik metod
Bu metod güclü eşitmə və yadda saxlama
keyfiyyəti olanlara daha çox yarayır. Məhz buna görə də «eşitmək -- təkrar etmək» prinsipinə
əsaslanan bu üsul özünəməxsus fərqli cəhətləri
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ilə dəyərləndirilir. Müəllimin sözləri xarici dildə ucadan və aydın səslə deməsi, tələsmədən
fikrini catdırması, tələbələrin müəllimin ardınca
təkrar edərək səsləndirməsi, uygun tələffüz və
düzgün fikir ifadə etməsi və bu kimi zəruri hallar audio-linvistik metodun xüsusilə maraq doğuran tərəflərindəndir. Zəngin intonasya, canlı
nitq nümayiş etdirmə, dərhal səsləndirmə-təkrarlama baxımından, eləcə də, dil daşıyıcısının
kreativ audiotəqlidi bu metodu daha təsirli və
yaddaqalan edir.
Beləliklə, araşdırmalar göstərir ki, bu metodlar tarixin sınaqlarından keçmiş, öz elmipraktik tətbiqini və yaxud əməli təsdiqini tapmışlar. Müasir dövrdə isə bu metodlar bir qədər
«hibridləşərək» internet tələblərinə adekvat cavab verməyə, adaptasiyaya uğramağa, virtuallaşmağa və ya «onlayn»laşmağa, bir sözlə, kiberdilçiliyin dilöyrətmə təlimlərinə bu və ya digər şəkildə qatılmağa başlamışlar. Diqqətlə
araşdırdıqda bu metodların indi daha təkmilləşmiş, interaktivləşmiş, «hibrid» formalarını müşahidə etmək olur. Etiraf edək ki, sadalanan
metodlar funksionallığında ən əlverişlisini seçmək o qədər də asan deyil.
Eyni zamanda müasir sürətləndirilmiş dilöyrətmə və ya dilöyrənmə proqramlarının unikal metodik hədəflərini izlədikcə yaranmış bəzi mülahizələrimizi icmal şəklində nəzərinizə
təqdim etmək istərdik.
Bildirdiyimiz kimi, bir məqalə çərçivəsində
xarici dil öyrənmənin klassik metodik resurslarını ümumiləşdirərək yekun söz demək nə qədər çətin olsa da, hər kəsi maraqlandıran bu
problemin həlli yollarını imkan daxilində işıqlandırmağa çalışacağıq.
İnsanın dilöyrənmədə genetik bacarıqlarını,
poliqlotluq keyfiyyətlərini vurğulayan fikirləri
ümumiləşdirdikdə, belə nəticəyə gəlmək olur
ki, fenomen fərd öz düşüncə səviyyəsinin bir
neçə funksional öyrənmə cəhdlərini (üsullarını
da demək olar) toparlayaraq əsas bir məqsədə
xidmət edir -- öz intellektinin yaddaş və cəsarət
amillərini sürətləndirməklə tam özünüifadəyə
yönəldir və leksik bazanı daima zənginləşdirir,
dillə müntəzəm məşgul olur, ondan səmərəli
istifadəetməni hər vəchlə genişləndirir, yəni
müvafiq ünsiyyət mövzularını təkmilləşdirir,
qrammatik qaydaları müqayisə edərək təkrarlayır və digər bu kimi zəruri halları özündə fövqəladə qabiliyyətlər əks etdirir. Bu məsələ ilə

də bağlı aşagıda bəzi nümunələr gətirməklə,
fikrimizi əsaslandırmaq istərdik.
Böyük Britaniyalı hiperqlot Riçard Simkotun fikrincə, hər hansı bir xarici dilin mükəmməl mənimsənilməsi üçün onu öyrənən fərdin uşaq kimi unsiyyətə cəhdetmə münasibətləri ilə böyük kimi bildiyini praktik tətbiqetmə cəhdləri arasında «düz mütənasiblik olmalıdır».[3] Belə ki, bu zaman özündə əminlik əldə etmək üçün mütləq dil daşıyıcısı ilə danışmaq, habelə öyrənilən dil mühitinə düşmək (və
ya yaşamaq), yaxud da sosial şəbəkələr vasitəsilə fikirlərini çatdırmaq, həmsöhbətini dinləmək və ona qarşılıqlı reaksiya vermək, lazımlı
sözlərin (zəruri mövzuar, ixtisas sahələri üzrə)
lüğət-kartotekalarını hazırlamaq, gün ərzində ən
azı bir saat xarici dildə veriliş dinləmək və s. bu
kimi bacarıqlarını inkişaf etdirməklə maksimal
nəticələrə nail olmaq mümkündür.
Tanınmış azərbaycanlı metodist Natella
Əliyeva da həmçinin bildirir ki, insanın xarici
dil bacarığı «eşidib danışmaq», «baxıb danışmaq» və ya «görüb danışmaq», «göstərib danışmaq», «susub danşmaq» və ya «düşünüb danışmaq» mərhələlərindən ibarət olaraq, özünətəlqin, vərdişetmə kimi psixoloji təmrinləri əhatə
edir.[4] Öyrənilən xarici dildə filmlərə baxmaq,
informasiyalar dinləmək, mahnılar oxumaq, lətifələr danışmaq, müasir dövrün müxtəlif tipli
internet resurslarına (video-roliklər, video-testlər, audio-linqvofayllar, verbal-oyunlar və s.)
onlayn müraciət qarşıya qoyulmuş məqsədə daha tez yaxınlaşdırır. Natella Əliyevanın bu dəyərli fikir-tezislərinə dayaq olaraq məqalə müəllifinin (N.Abbasova) əlavəsi və daha doğrusu, şəxsi qənaəti belədir ki, bütün bu özəlliklərlə yanaşı əgər dilin qrammatik qaydalarına bələdlik aşağı səviyyədədirsə, onun leksik bazasına müəyyən mənada yiyələnilməsinə baxmayaraq, dildə sərbəst fikir ifadəetmə mexanizmi
nisbətən zəif inkişaf edəcəkdir.
Doğrudan da, yuxarıda təsbit edilmiş klassik metodların qarışıq istifadə imkanlarını diqqətlə nəzərdən keçirdikdə, müasir dövrün
translyativ hibridləşmə cərəyanlarına (təsvirivideo, analitik-audioşərhetmə) uyğun bir vəziyyət müşahidə edirik.
Son dövrlər dil öyrətmədə elektron-onlayn
metodoloji xidmətlər öz üstünlüyünü nümayiş
etdirir. Sözün düzgün tələffüzü üçün beynəlxalq Forvo bazası, fikrin düzgün çatdırılması
üçün 330 dildən ibarət internet Lang-8 platfor-

Xarici dil öyrənmədə müasir tətbiqi-elektron və ya hibrid metodologiyası

ması, qarşılıqlı tərcümə üçün Rhinospike servisi, müxtəlif dillər üzrə video-dərs linkləri üçün
You Tube kanalı və s. bu tipli multimediya-onlayn xidmətlərə daxildir. Bu baxımdan xarici dilin tədrisində kompüter informasiya texnologiyalarından istifadə metodikasının onlayn-kataloq
şəkildə hazırlanmasına ehtiyac duyulur.
Məsələn, təkcə müasir rus dilinin öyrədilməsi üzrə aşağıdakı çox sanballı elektron mənbələri göstərmək kifayətdir ki,
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html;
www.study.ru;http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка;
http://www.ruscenter.ru/;
http://math.msu.su/~apentus/znaete/ Игровые уроки;
http://www.gramota.ru/igra/;
http://urok.hut.ru/ və s. kimi onlayn xidmətlərin icmal-kataloqunu hazırlamaqla(həm də
ən vacibi - vaxt itkisinin qarşısını almaqla) qarşıya qoyulan məqsədə daha tez nail olmaq olar.
Məşhur irlandiyalı poliqlot-metodist Benni
Lyus xarici dil öyrənmədə elektron-onlayn metodoloji xidmətlər vasitəsilə dilin (xüsusilə də)
qrammatikanın öyrədilməsinə üstünlük verir,
məhz bu üsulla gənc nəslə nisbətən yaşlı nəslin
daha intuitiv dil qavramasını vurğulayır. [5]
Yaşlı nəslin xarici dil öyrənməsində yeganə
mənfi cəhət onları əsas məqsəddən yayındıran
kənar qayğıların olmasıdır, lakin bu yolda iradəli olub dilin məqsədyönlü öyrənilməsinə və
işlədilməsinə nail olmaq mümkündür. (Zənnimizcə, xarici dil öyrənməyə mane olan səbəblər
haqqında ətraflı təhlillər aparmaq digər bir vacib mövzudan xəbər verir.)
Habelə dilöyrənmədə ən böyuk bir problem
sayılan yaddaş zəifliyinə son qoymaq üçün
memrise.com vasitəsilə mnemotexniki metoddan istifadə etməyi məsləhət bilinir.[8] Fikrimizcə, çoxdan sınanılmış bu metod nəinki yaşlı nəsil, həm də gənclər üçün daha faydalı ola bilər.
Ona görə ki, qloballaşma dövrünün hədsiz informasiya axınında, qarışıq multikultural mühitində
və müxtəlif xəbərlər bollugunda sanki çaşqın
qalmış intellektin dili yaxşı mənimsəməsi və ya
xatırlaması üçün bir qədər “əyləncəli” təsir bağışlayan mnemotexnik metod daha əlverişli imkanlar yaradır. Məsələn, tutaq ki, rus dilində
«сито» sözünü yadda saxlamaq lazımdır, bu zaman onu ya rus dilində işlənən tanış «сеть» (tor)
sözünə, ya da elə Azərbaycan dilində qarşılığı
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«ələk» sözü olan «əl» söz kökünə bağlayaraq
birdəflik yaddaş «qarmağına» keçirtmək olar.
«Sadədən mürəkkəbə doğru» kimi məşhur
elmi formul xarici dildə ilk dəfə danışığa başlamaq mərhələsində də özünü doğruldaraq insanda özünə inam yaradır və qürur hissi doğurur.
Ilkin mərhələdə -- «Bağışlayın, cənab, deyə bilərsinizmi, ən yaxın market hardadır?» sualı
verməkdənsə dil daşıyıcısından, sadəcə, -«Burda market var?» -- deyə soruşmaq daha
məqsədəuygundur.
Təəssüf ki, xarici dildə müəyyən söz ehtiyatına və qrammatik qaydalara bələd olmaq
prosesi bu dildə danışmaq, müxtəlif situasiyalara düşərək canlı ünsiyyətə girmək, düşündüyünü nəql etmə prosesindən öz passivliyi ilə fərqlənir. Yəni illərlə dilöyrənmədə orta məktəbdə,
profil universitetlərdə, xüsusi kurslarda təhsil
almış məzunların və hətta müvafiq diplomlu
mütəxəssislərin nəticə etibarı ilə xarici dildə danışmaqda çətinlik çəkdiklərinin şahidi oluruq.
Səbəbini izah etdikdə, az əvvəl yuxarıda dediyimiz kimi yalnız müəyyən söz ehtiyatına və
qrammatik qaydalara bələdlik prosesi passivliyinin xarici dildə danışıq prosesinin daha aktiv,
daha çevik və manipulyasiyalı nitq əməliyyatları qarşısında acizliyi etiraf edilir. Deməli, dil
öyrənmədə dilin qrammatik qaydalarına bələdliklə öyünməkdənsə, səhvlərlə də olsa, danışmaq bacarığına yiyələnmək cəhdini aşılamaq,
yuxarıda bildirdiyimiz kimi, xarici dildə danışmağı doğma dildəki kimi adi vərdişə çevirmək
daha böyük məharətdir. (Səhvlər dedikdə, söz
ehtiyatının qismən kəsadlığı, ana dilinin qrammatik təsiri ilə bəzi qrammatik yanlışlıqlara yol
verilməsi (məsələn, cins kateqoriyası) nəzərdə
tutulur ki, bunlara da bəzən irad tutan xeyirxah
dil daşıyıcısına təşəkkür edib, daxilindəki utanc
hissini dəf etmək lazımdır.) Habelə nəzərə almaq lazımdır ki, hamı fenomenal dilöyrənmə
bacarığına malik ola bilməz və bu məsələdə kiminsə tez və asan, kiminsə çətinliklə və inamsız
dilöyrənmə xüsusiyyətləri var.
Beləliklə, xarici dilin öyrənilməsi zamanı
istər fenomenal dilöyrənmə qabiliyyətinə (poliqlotluq) malik olanlara və istərsə də, ümumiyyətlə xarici dil öyrənmək istəyənlərə yardımçı
olmaq niyyətilə klassik tədris metodlarının və
müasir hibrid elektron metodoloji üsulların
funksionallığına innovativ mövqedən yanaşmaq
ehtiyacı həmişə aktualdır.
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Nasiba ABBASOVA
MODERN APPLICATION-ELECTRONIC OR HYBRID METHODS
IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE
SUMMARY
It is known that the classical methods of teaching a foreign language have been tested by history and in the education system they have found their scientific and practical application and practical confirmation. However, in the era of
modern ICT, these methods have become somewhat "hybrid" in order to adequately meet the requirements of the Internet age, adapt, virtualize or become "online", in other words, to participate in one way or another in the new system of
cyberlinguistics. A closer look reveals more advanced, innovative, creative hybrid forms of these classic techniques. It
is really difficult to choose or adopt the most important of the classical methods of teaching a foreign language, as well
as methods of practical mastering of a foreign language. In this case, it is advisable to apply your own preventive and
individual methods of teaching a foreign language, relying on the experience of classical methods that have been tested
and proven in the education system.
Keywords: classical methods, monolingualism, polyglot, hyperglot, "hybridization", application-hybrid, e-online
methodological service, cyber linguistics, stimulation, motivation
Насиба АББАСОВА
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИКЛАДНО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЛИ ГИБРИДНЫЕ
МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
РЕЗЮМЕ
Классические методы обучения иностранному языку апробированы историей и в системе общего образования они нашли свое научно-практическое применение и практическое подтверждение. Однако в эпоху современных ИКТ эти методы стали в некоторой степени «гибридными», чтобы адекватно отвечать требованиям
эпохи Интернета, адаптироваться, виртуализировать или становиться «онлайн», другими словами, чтобы участвовать тем или иным образом в новой системе киберлингвистики. При доскональном рассмотрении можно
заметить более продвинутые, инновационные, креативно-гибридные формы этих классических методов.
Выбрать или перенять самый важный из классических методов обучения иностранному языку, а также
способов практического овладения иностранным языком действительно сложно. В этом случае целесообразно
применять собственные превентивно-индивидуальные методы обучения иностранному языку, опираясь на опыт
проверенных и доказанных в системе образования классических методов.
Ключевые слова: классические методы, монолингвизм, полиглот, гиперглот, «гибридизация», прикладногибридный метод, электронно-онлайн методические способы обучения, киберлингвистика, стимуляция, мотивация
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Məqalədə durğu işarələrinin yazıda tətbiqi tarixinə nəzər salınır, durğu işarələrinin funksional-semantik tipologiyası haqqında məlumat verilir, punktuasiyanın tətbiqi məsələlərinin öyrənilməsinə subyektiv münasibət bildirilir. Durğu
işarələrinin antik yunan dilçiliyində tətbiq olunduğunu, qədim türk yazılı abidələrində, o cümlədən Orxon-Yenisey yazılarında nöqtə işarəsinin tətbiqi haqqında məlumat verilir. Məqalədə qeyd olunur ki, durğu işarələrindən ilk dəfə antik
yunan dönəmində, İsgəndəriyyə kitabxanasının sahibi Aristofan qədim yunan yazıçı və şairlərinin əsərlərini nəşrə hazırlayarkən istifadə etmişdir. Araşdırmada punktuasiyanın yaranmasının əsas səbəbləri kimi vaxtilə antik yunan dönəmində ritorikanın inkişafı, kitab çapının yaranması, dini kitabların nəşri göstərilir.
Açar sözlər: punktuasiya, durğu işarələri, dünya dilçiliyi, yazı, dilin qrafiki sistemi, orfoqrafiya.

Giriş: *Durğu işarələrinin işlənməsi tətbiqi
dilçiliyin əsas sahələrindən biridir. Durğu işarələri ümumilikdə dilin qrafika sisteminə daxildir.
Qrafikaya həm əlifba, yəni hərflər, həm də durğu işarələri, yəni punktuasiya aiddir. Ümumiyyətlə, dilin yazı sisteminə diaktrik işarələr, qrafiki işarələr, orfoqrafik işarələr və hərflər daxildir. Əslində, dildə işlənən qrafemlər ümumilikdə semiotik xarakter daşıyır və yazılı mətnin intonasiya və semantik cəhətdən dərk olunması
üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Durğu işarələri, diaktrik işarələr, əlifba hər
bir dilin ümumi punktuasiya sistemini ehtiva
edir. Punktuasiyanın tarixinin öyrənilməsi yazının tarixinin öyrənilməsi, orfoqrafiyanın tarixinin öyrənilməsi ilə sıx bağlıdır.
Hər bir işarənin vaxtilə simvolik mahiyyəti
olmuşdur. Tarixən durğu işarələrinin yaranmasına, birinci növbədə, nitq mədəniyyəti məsələləri və kitab çapı səbəb olmuşdur. Adətən, durğu işarələri dilçilikdə iki cür təsnif edilir: ayırıcı
durğu işarələri və fərqləndirici durğu işarələri.
Tarixən durğu işarələrinin yaranması bir
çox səbəblərlə bağlı olmuşdur. Belə ki, ən qədim yazılı abidələrdə durğu işarələri yox dərəcəsindədir. Çünki yazının ilkin mərhələsində
durğu işarələrinə ehtiyac duyulmurdu. Ancaq
sonradan dünyada yazılı nitqlə bağlı, ilkin
qrammatikalar, xüsusilə, sintaksis məsələləri
aktuallaşdı. Digər tərəfdən, durğu işarələrinə
zərurət mətnin düzgün oxunması ilə də bağlıdır.
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O zaman durğu işarələrinin işlənməsinə tarixi
zərurət yarandı.
Müasir durğu işarələrin tarixi qədim yunan
dilçiliyinə gedib çıxır. Vaxtilə eradan əvvəl III
əsrdə yaşamış antik yunan filoloqu Aristofan
ilk dəfə olaraq durğu işarələrinin funksiyalarından bəhs etmişdir.
Orta əsrlərdə kitab çapının yaranması ilə
bağlı olaraq durğu işarələri geniş tətbiq olunmağa başlandı. Xüsusilə, dini kitabların nəşrində durğu işarələrinin tətbiqi aktuallaşdı. Digər
tərəfdən, durğu işarələrinin yaranma səbəblərindən biri də insanlarda yazı mədəniyyətinin təkmilləşməsi, orfoqrafiya qaydalarının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı olmuşdur. Ən qədim durğu
işarələrindən biri nöqtə işarəsidir. Məsələn, qədim türk yazılı abidələrində əsasən nöqtədən və
qoşa nöqtədən istifadə edilmişdir. Antik yunan
dövründə də əvvəllər durğu işarələri istifadə
edilməmişdir, yazıda sözlər bir-birinə bitişik şəkildə yazılmışdır. Ancaq sonradan qədim yunan
yazılarında ilk dəfə olaraq nöqtədən istifadə
edilmişdir.
Sonralar ilkin orta əsrlərdə Avropada xristianlığın yayılması ilə bağlı olaraq dini kitablar
nəşr olunmağa başladı. Həmin dini kitablar zərif şəkildə nəşr olunduğuna görə artıq bu yazılarda durğu işarələri tətbiq olunmuşdu.
Punktuasiyanın öyrənilməsi yazı tarixinin
öyrənilməsi deməkdir. Yazıda ilk durğu işarələri ayırıcı işarələr olmuşdur. Məsələn, Orxon Yenisey yazılarında işlənən yeganə durğu işarəsi nöqtə işarəsidir ki, onun da funksiyası sözləri
və cümlələri bir-birindən ayırmaq olmuşdur.
Maraqlıdır ki, müasir yazıdan fərqli olaraq daş
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kitabələr olan Orxon-Yenisey yazılarında qoşa
nöqtə, üç nöqtə və bir nöqtə mətnin həm əvvəlində, həm ortasında və həm də sonunda qoyulmuşdur. Köktürk əlifbası ilə yazılmış olan Orxon-Yenisey yazılı abidələrində sözlər arasında yeganə durğu işarəsi olan nöqtələnmə hadisəsini ilk dəfə bu yazılı abidələri deşifrə edən
Vilhelm Tomsen tədqiq etməyə cəhd etmişdir.
Ancaq o, yazılı abidələrdə tək-tək sözlər arasında qoşa nöqtə qoyuluşunun mahiyyətini öyrənə bilmişdirsə, iki, üç və daha çox sözün bir
yerdə yazılmasının və birlikdə nöqtələnməsinin səbəbini söyləyə bilməmişdir (Şükürlü:
2008, s.152).
Yazı meydana gələnə qədər minilliklər boyu insanlar arasında yalnız şifahi ünsiyyət mövcud olmuşdur. İlk əlifba yarandıqdan sonra danışıq səsləri yazıda hərflər vasitəsilə işarə olunmağa başlandı. Bu səslərin köməyi ilə sözlər,
cümlələr yazıldı. Beləliklə, yazılı nitq meydana
gəldi. Dil tarixçilərinin əksəriyyəti bu qənaətdədirlər ki, indiki dövrdə istifadə etdiyimiz durğu
işarələri vaxtilə yazılı mətnin ucadan və düzgün
intonasiya ilə oxunması üçün yaradılmışdır.
E.ə. 5-ci yüzillikdə yunan yazarları aktyorların oxu zamanı fasilə etmələri üçün bəzi simvollardan istifadə edirdilər və Bizanslı Aristofan (e.ə. 257–185-ci illər) bunun əsasında formal punktuasiya sistemini yaratmışdı. O eyni
zamanda punktuasiyaya vurğunu da əlavə etmişdi. Sanskrit, ərəb, Koreya, çin, yapon və s.
kimi qədim yazılı dil formalarında durğu işarələrindən az istifadə edilirdi və ya heç edilmirdi.
Lakin şifahi nitq təkcə danışıq səslərindən ibarət deyil.
Doğrudur, insan danışarkən fikrini, ilk növbədə, sözlərlə, cümlələrlə ifadə edir. Bununla
belə, intonasiyanın, vurğunun, pauzanın və s.
əhəmiyyəti də az deyil. Yazıda bütün bu köməkçi funksiyaları xüsusi işarələr – durğu işarələri yerinə yetirir. Punktuasiya özünün müasir
forması ilə daha çox İntibah dövrünə, xüsusilə
italyan alimi və naşiri Aldus Manitiusa borcludur. “Bibliya”nın bir çox dillərdə nəşri də punktuasiya sisteminin təkmilləşməsinə köməyi olmuşdur. Müasir punktuasiya sistemi 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən etibarən inkişaf etmişdir.
Antik yunan dövründə Aristofan məşhur
biblioqraf və leksikoqraf olmuşdur. Aristofan
dünya dilçiliyi tarixində ilk dəfə olaraq kolonometriya adlanan punktuasiyanın nəzəri əsasla-

rından bəhs etmişdir. Bizanslı Aristofan kimi
tanınan antik filoloq müxtəlif sahələr üzrə tədqiqatlar aparmışdır. Aristofanın bu fikirləri bədii mətndə, xüsusilə, şeir dilində, yəni lirikada
şeir sətirlərini bir-birindən ayrılmasını göstərmək ehtiyacından yaranmışdır. Əslində, bizanslı Aristofan kitabxana müdiri olmuşdur. O, İsgəndəriyyə kitabxanasında çalışmışdır. Aristofan antik yunan ədəbiyyatının klassik nümunələrini nəşrə hazırlayarkən, nöqtə və vurğu işarələrindən istifadə etmişdir. Məhz bu tarix yazıda
ilk durğu işarələrinin tətbiqi sayılır. Aristofan
Evripidin, Esxilin, Homerin əsərlərini nəşrə hazırlayarkən durğu işarələri olan nöqtə və vurğu
işarələrindən istifadə etmişdir.
Boduen de Kurtene qeyd edir ki, Avropada
durğu işarələrinin tətbiqi yunan mənşəli Aleksandriya, yəni İsgəndəriyyə qrammatikalarından qaynaqlanmışdır. Xüsusilə, XV əsrdə İtaliyada venesiyalı Manutius qardaşlarının nəşriyyatı fəaliyyətə başladıqdan sonra çap olunan
kitablarda durğu işarələrindən istifadə olunmuşdur. Qədim hind yazılarında, yəni sanskritdə, ümumiyyətlə, indiki dövrdə istifadə olunan
durğu işarələri olmamışdır. Demək olar ki,
mətndə sözlər bir birinə yapışıq, birləşik şəkildə
verilirdi. Hətta orta əsrlərdə dini kitablarda da,
o cümlədən kilsə yazılarında da sözlər bitişik və
durğu işarəsiz yazılmışdır (Куртенэ:1963,
s.238-239).
Orta əsrlərdə Avropada durğu işarələrinin
təkmilləşməsi, ilk növbədə, kitab çapı məsələləri ilə bağlıdır. Xüsusilə, dini kitabların, o cümlədən “İncil”in nəşr olunması yeni durğu işarələrinin tətbiqini zəruriləşdirmiş oldu. Rusiyda
durğu işarələrinin inkişaf etdirilməsi V.Lomonosovun adı ilə bağlıdır. V.Lomonosov 1755ci ildə yazdığı “Rus qrammatikası” adlı əsərində və Y.K. Qrot 1885-ci idlə yazdığı “Rus imlası” əsərində rus orfoqrafiyasında ilk dəfə olaraq durğu işarələrin tətbiqi prinsiplərindən bəhs
etmişlər.
Orta əsrlərdə Qərbi Avropada dini kitabların, xüsusilə “Bibliya”nın nəşri durğu işarələrinin tətbiqinə olan zəruriliyi artırmış oldu. VI
əsrin sonları, VII əsrin əvvəllərində yaşayan arxiyepiskop İsidor Sevilski İspaniyada durğu
işarələrini ilk dəfə tətbiq etmişdir. VII əsrdə ispan yepiskopu İsidor Sevilski vaxtilə antik yunan dövründə Aristofanın tətbiq etdiyi durğu
işarələrini təkmilləşdirdi. İsidor Sevilski ilk də-

Punktuasiyanın tarixi

fə olaraq punktuasiya ilə fikrin inteqrasiyasını
həyata keçirdi. Belə ki, ona qədər əgər durğu
işarələri ancaq yazıda fasiləni, pauzanı bildirirdisə, İsidor nöqtəni cümlənin sonuna qoymaqla
punktuasiyanın fikrin bitkinliyini bildirməyə də
xidmət etdiyini göstərdi. Bu, yazı qaydalarında
yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu və durğu
işarələrinnin yazılı mətndə funksional-semantik
vəzifə daşıdığını aktuallaşdırdı.
Müasir dünya xalqlarının yazılarında, imlalarında durğu işarələrinin fərqli işlənmə funksiyaları mövcuddur. Məsələn, ispan yazısında
cümlənin həm əvvəlində, həm də axırında sual
və nida işarələri qoyulur. Burada məqsəd oxucunu cümlənin intonasiyasına hazırlamaqdır.
Burada bir incəlik də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan yazısından fərqli olaraq sual və nida işarələri ispan dilinin yazısında tərsinə qoyulur.
Təsadüfi deyil ki, Bakıda 1926-cı ildə keçirilən I Türkoloji Qurultayın əsas müzakirə
predmetlərindən biri də imla qaydaları olmuşdur. Çünki həmin dönəmdə Azərbaycanda əlifba islahatına hazırlıq gedirdi. Hətta tanınmış
türkoloq Bəkir Çobanzadə əlifba layihəsini həyata keçirmək üçün Azərbaycan hökumətinin
dəvəti ilə Krımdan Bakıya dəvət olunmuşdu. O
zamanlar ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçid dövrü idi. Buna görə də I Türkoloji Qurultayda əsas müzakirə edilən məsələlərdən biri
məhz imla məsələləri idi. İmla məsələsində də
aparıcı mövzulardan biri orfoqrafiya qaydaları
və durğu işarələridir. O zaman tanınmış Azərbaycan dilçi-alimi Fərhad Ağazadə I Türkoloji
Qurultayda “Türk dilində imla qaydaları” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdi. Həmin məruzədə qeyd olunan əsas məsələlərdən biri məhz
durğu işarələri mövzusu idi. Fərhad Ağazadə bu
məruzədə o vaxta qədər olan qrammatika kitablarında ancaq ərəb sözlərinin düzgün yazılışı ilə
bağlı yazı qaydalarının olduğunu göstərir. Bu
da təbii idi. Çünki Azərbaycanda əsrlər boyu
ərəb əlifbasına əsaslanan əski əlifbadan istifadə
edilirdi. Ərəb qrafikası isə türk dilinin fonoloji
sistemini tam ehtiva edə bilmirdi. Latın qrafikası isə türk dillərinin fonoloji xüsusiyyətlərini
əks etdirməyə qabil olan əlifba sistemidir.
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Nəticə: Fərhad Ağazadə yazırdı ki, türk dilinin düzgün yazılış qaydalarını ümumiləşdirməyə cəhd göstərərkən biz, ilk növbədə, hansı
qaydalara üstünlük verəcəyimizi müəyyənləşdirməliyik. Fərhad Ağazadə haqlı olaraq, ərəb
sözlərinin yazılışında tətbiq olunan hərəkə, tənvin, təşdid işarələrinin türk sözləri üçün yararsız olduğunu bildirirdi. Fərhad Ağazadə türk
dillərinin orfoqrafiyasının fonetik prinsipə əsaslanmalı olduğunu xüsusi vurğulayırdı. O, düzgün yazılış qaydalarına verilən şərtlər içərisində
durğu işarələrinin tətbiqini mühüm sayırdı. Belə ki, F.Ağazadə latın mənşəli əlifbaya keçidin
qızğın tərəfdarlarından biri idi. O, latın qrafikalı
əlifbanın bir çox üstün cəhətlərini qeyd edirdi
ki, bunlardan biri də latın qrafikalı yazıda durğu
işarələrinin qoyulması idi. Məsələn, o, yazırdı
ki, hamıya məlumdur ki, düzgün yazıda hər
hansı bir nöqtə əhəmiyyətli rol oynayır. O da
məlumdur ki, bu və ya digər hərfin üzərində qoyulan müxtəlif işarələr külli miqdarda yanlışlıq
və anlaşılmazlıq yaradır. Fərhad Ağazadə bildirirdi ki, latın qrafikalı yeni türk əlifbasının üstün cəhətlərindən biri də bu əlifbada məhz durğu işarələrinin tətbiqinin ərəb qrafikalı əlifbadan üstün cəhətlərə malik olmasıdır. O qeyd
edirdi ki, durğu işarələri ərəb əlifbasında da tətbiq edilsə də, onların yeri düzgün müəyyənləşdirilməyib, halbuki bu işarələr düzgün yazı
üçün nəhəng əhəmiyyətə malidkdir. Məsələn,
“Yar gəlsin”. Əgər bu sözlər arasında vergül
işarəsi qoysaq, cümlənin mənası tamamilə dəyişər (Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatı:2013,
s.180- 186).
İndiyə qədər Azərbaycan dilçiliyində durğu
işarələri ilə bağlı müxtəlif səviyyələri araşdırmalar aparılsa da, durğu işarələrinin nəzəri aspektlərinə, demək olar ki, toxunulmamışdır.
Halbuki müasir dünya dilçiliyində son dövrlərdə aparılan araşdırmalarda mətn dilçiliyinə maraq artmaqdadır. Yazılı nitqdə mətni yaradan
əsas vasitələrdən biri də məhz durğu işarələridir. Onda görə də müasir dilçilikdə punktuasiyaya mətnyaradıcı vasitələrdən biri kimi yanaşılır və durğu işarələrinin yazılı mətnlərdə funksional-semantik əhəmiyyəti çox böyükdür.
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Gulnar ASGAROVA
HISTORY OF PUNCTUATION
SUMMARY
This article is devoted to the history of the use of punctuation in writing, provides information about the
functional-semantic typology of punctuation, expresses a subjective attitude to the study of punctuation. The first
punctuation marks were used in ancient Greek linguistics, and that punctuation was used in ancient Turkish written
monuments, including Orkhan-Yenisei inscriptions. The article notes that punctuation was first used in ancient Greek
times by Aristophanes, the owner of the Library of Alexandria, when preparing the works of ancient Greek writers and
poets for publication. The main reasons for the emergence of punctuation in the study are the development of rhetoric in
the ancient Greek period, the emergence of book printing, the publication of religious books.
Keywords: punctuation, world linguistics, writing, language graphics system, spelling.
Гюльнар АСКАРОВА
ИСТОРИЯ ПУНКТУАЦИИ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается история использования знаков препинания в письменной форме, приводятся
сведения о функционально-семантической типологии знаков препинания, выражено субъективное отношение к
изучению знаков препинания. Первые знаки препинания использовались в древнегреческой лингвистике, а знаки препинания использовались в древнетюркских письменных памятниках, в том числе в орхоно-енисейских
надписях. В статье отмечается, что пунктуация впервые была использована в древнегреческие времена владельцем Александрийской библиотеки Аристофаном при подготовке к публикации произведений древнегреческих писателей и поэтов. Основными причинами появления знаков препинания в исследовании являются развитие риторики в древнегреческий период, появление книгопечатания, издание религиозных книг.
Ключевые слова: пунктуация, мировая лингвистика, письмо, языковая графическая система, орфография.
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YUNUS ƏMRƏ VƏ QAZİ BÜRHANƏDDİN “DİVAN”LARINDA
OXŞAR VƏ FƏRQLİ DİL XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XÜLASƏ
Məqalədə fərqli zaman kəsimlərində yaşamış Türk dünyasının iki böyük sənətkarı Yunus Əmrə və Qazi Bürhanəddinin “Divan”ları dilçilik aspektindən müqayisəyə cəlb edilmiş, müəyyən oxşar və fərqli cəhətlər üzə çıxarılmışdır. Hər
iki divanda forma əlmətləri müəyyən dərəcədə qorunub saxlanılsa da, məzmun və ideya baxımından bir-birindən seçilən
xüsusiyyətlər özünü göstərməkdədir. Yaxınlığın, səsləşmə və yaradıcılıq təmaslarının izlənilməsi baxımından hər iki sənətkarın “Divan”larında nəzərə çarpacaq dil faktorlarını, leksik vahidlərin işlənilmə mövqeyini izləmək bu mənada həqiqi mənzərəni üzə çıxarmağa imkan yaradır. Hər iki divanın leksik fondunun sırf türk mənşəli leksik tərkiblərdən ibarət
olduğunu iqrar etmək doğru olmazdı. Belə ki, divanlarda ərəb-fars mənşəli sözlərin və milli dildəki leksik vahidlərin işlənilməsində hər iki sənətkarın mənsub olduğu dini-fəlsəfi cərəyanaların, ictimai-siyasi fəaliyyətindən irəli gələn təsirləri və bu təsirin izlərini mütləq nəzərə almaq lazım gəlir. Hər iki divanda ərəb dilindən elə alınmalar var ki, onların bir
çox hallarda belə demək mümkünsə, milli ədəbi dildə qarşılığının axtarılıb tapılmasına bir o qədər diqqət yetirilmir və
ya bəzən də cüzi fonetik dəyişmələrlə şeirin rədifində, ayrı-ayrı beyt və misralarında görüntüyə gəlir. Qazi Bürhanəddin “Divan”ında xalq danışıq dilindən - şifahi nitq normalarından istifadəyə rast gəlinsə də, bu Yunus Əmrə yaradıcılığında olduğu səviyyədə deyil. Eşq fəlsəfəsi hər iki sənətkarın yaradıcılığında özünəməxsus yer tutur. Divanlarda xüsusi
olaraq eşq konseptinə əhəmiyyətli dərəcədə yer ayrılması da bu mənada təsdüfi xarakter daşımır. Hər iki divanda eşq və
könül bir-birini tamamlayan, bir-birinə dəstək olan anlayışlar kimi mərifət mərtəbəsi səviyyəsinə qaldırılır.
Açar sözlər: Divan ədəbiyyatı, Şərq poetikası, dini anlayış və ifadələr, sufi-təsəvvüf ideyaları, dil və üslub, ədəbi irs.
*Giriş.

Divan yaratmaq Şərq ədəbi-bədii
təcrübəsində böyük tarixi ənənəyə söykənir.
Ədəbiyyatşünaslıqda divan ədəbiyyatı anlayışı
belə səciyyələndirilir: “İslam dinindən sonra divan ədəbiyyatı meydana gəlmiş, klassik ədəbiyyat, islam ədəbiyyatı, saray ədəbiyyatı, əski
ədəbiyyat, əndərun ədəbiyyatı, divan ədəbiyyatı
da adlandırılmışdır. Şairlərin lirik şeirlərdən
ibarət toplusuna divan deyilmişdir.
Türklər islam dinini qəbul etdikdən sonra
divan ədəbiyyatı formalaşmış, divan üslubu,
dili, deyimi, mövzu və süjetləri, sənətkarlığı
ənənə şəklinə düşmüş, janr-forma və şəkilləri
sabitləşmişdir. Göytürkcəsindən sonra Oğuz
divan ədəbiyyatı XIII yüzilliyə qədər formalaşmışdır. XI əsrdən sonra divan ədəbiyyatı
uyğur xaqaniyə ləhcəsində yaranmışdır. Həmin dövrün “Kutadqu-bilik”, “Atabətül-həqayiq” əsəsrləri ilkin ədəbi nümunələrdir.” [Səfərli: 2015, s.151]
Divan ədəbiyyatının və divanların Azərbaycan ədəbiyyatında yaranma tarixi XI yüzilli*
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yə təsadüf edir. Onun ilk nümunəsini yaratmaq
Qətran Təbriziyə nəsib olmuş, daha sonralar
Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Fələki Şirvani, Mücirəddin Beyləqani, Mücirəddin Gəncəvi, və s. kimi sənətkarların yaratdığı divanlar
böyük şöhrət qazanmışdır.
Bu zəngin ədəbi irs həm də orta çağ türk dilinin ərəb-fars dilləri ilə rəqabətə davamlılığının
təsdiqi kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. İlk təşəbbüs kimi Yunus Əmrənin açmış olduğu bu cığır
milli dilin tarixi inkişafında xüsusi mərhələnin
başlanğıcı idi və onun qələmə aldığı poetik nümunələr Anadolu civarında haqqında söhbət gedən dilin imkanlarını, bütün potensialını üzə çıxaran, onu əməli, təcrübi-praktik şəkildə təsdiqləyən bir hadisə idi. Belə bir hadisənin saraylarda, hakim dairələrdə və ədəbi-bədii təcrübədə
fars dilinin işlənilməsinin adi bir hala və normaya çevrildiyi bir zamanda baş verməsi mahiyyətcə dildə əsil inqilabi yenilik idi. Ədəbibədii düşüncənin məhsulu olan, müxtəlif janrlarda qələmə alınan bu zəngin irsin yüksək sənət meyarları səviyyəsində yaradılmasını şərtləndirən amillər sırasında dil faktorunun qaba-
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rıq nəzərə çarpması heç də təsadüfi xarakter daşımır. Bu, bir dövrün və yaradıcılıq mərhələsinin ümumi mənzərəsi fonunda türk dilinin ifadə
imkanları sayəsində yaranan söz sənətinin
konkret bir zaman müddətindəki inkişaf və təkamülü barədə yekdil qənaət hasil edir.
Yunus Əmrənin yaradıcılığı bu mənada
xalq danışıq dilinin ədəbi dildə işlənilmə imkanlarını təcrübi şəkildə gerçəkləşdirən bir yaradıcılıq hadisəsi kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu doğru qənaətdir ki: “Xalq danışıq dili
rəsmiyyətdən uzaq olmaqla mövzu rəngarəngliyi baxımından həyatın özündən qidalanır. Həyat o qədər maraqlı zəngindir ki, onun xalq dilinə verdiyi məlumat və informasiyalar da bir o
qədər zəngindir.” [Xəlilov: 2010, s.58].
Xalq danışıq dilinə xüsusi önəm verilməsini Yunus Əmrənin heca vəznində yazdığı şeirlərdə daha qabarıq şəkildə görmək olur. Məlum
həqiqətdir ki, əruz vəzninin ayrı-ayrı bəhrlərində yazılan nümunələrlə müqayisədə heca milli
dilin sadə və anlaşıqlı ifadəsi üçün daha əlverişli və səmərəli vasitələrdən biri idi. Əruzun forma-struktur əlamətləri və qəlibləri mənşə etibarilə ilkin olaraq ərəb dilinin qrammatik quruluşu, daha sonralar fars dillinin fonetik-leksik
normaları nəzərə alınmaqla yaranmış və bu dillərin imkanlarının realizə olunmasına hesablanmış bir cəhd idi. Ümumşərq poetik yaradıcılıq
ənənəsinə rəğmən əruz vəzninin türk şeir təcrübəsində işlək bir səviyyəyə çatması həm də qarşılıqlı ədəbi əlaqələrlərlə yanaşı, dil əlaqələrinin
inkişafı baxımından da diqqəti çəkir. Belə əlaqələrin yaranmasında dini- fəlsəfi, sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi proseslərin və amillərin rolunu
da heç bir vəchlə danmaq olmaz. Yunus Əmrə,
hər şeydən əvvəl, sufizmin aparıcı qollarından
biri olan təsəvvüf şairi idi. Təsəvvüf haqqında
verilən məlumatlarda o belə səciyyələndirilir:
“İslam mistikasıdır. Onun kökü sufi sözündəndir. Yun parça, saf, hikmət, eyvan və s. mənasını daşıyır. İslamın ilk əsrlərində sufizm ilə bağlı
fikir ixtilafı və mübahisələr yaranmış, ona yeniyeni baxışlar əlavə edilmişdir. Təsəvvüfə görə
ilahi eşqin səbəbi aləmi yaratmaqdır. İnsan –
Allahın əksi, timsalı və güzgüsüdür. Təsəvvüf
janrında yazılmış divan şeirində rəmzlər müxtəlif məna daşıyır: eşq (sevgi). İlahi eşq, Aşiq-Allaha çatan insan. Məşuq – Allah deməkdir.
Hüsn – Allahın gözəlliyi. Şivə - İlahi cəzb. Naz
– qəlbə qüvvət vermək. Aşina – Allaha yaxın-

laşmaq. Əbru – Allahın birliyi. Saç, zülf – Allahın birlik sifəti. Mahru – Allahın təcəlla nuru.
Ruz (yanaq) – Allahın təcəlla nuru. Ləb (dodaq) – söz, vəhdət. Zəbani-şirin- Allahın əmri,
şirin dili. Şərab – İlahi eşq. Cam, qədəh – aşiqin
qəlbi. Saqi – doğru yol göstərən şeyx. Xərabət
– aşiqin qəlbi və ya təkyə. Piri-muğan – içkilərin rəhbəri, şeyx. Şəm – ilahi nur. Kafir – qəflət
içində olma. Deyr (kilisə) – uca insanlar aləmi.
Əbr-utanma. Nəsim (külək, yel) – İlahi feyz, insanlara yardım, fərq- Allahdan başqasına htiyac
olmamaq. Xab (yuxu) – qəflət və s. Divan şairləri şeirlərində sufi istilah və rəmzlərindən istifadə edərək, ilahi sirlər ifadə edirlər” [Səfərli:
2015, s.628-629].
Təsəvvüf ideyalarının tərənnümündə və ifadəsində bir mütəfəkkir sənətkar kimi nail olduğu məziyyətlərin dəqiq ünvanını Yunus Əmrənin poetik irsi verir. Maraq doğuran bir cəhəti
də xüsusi olaraq xatırlatmaq lazımdır ki, onun
yaratdığı ədəbi nümunələr içərisində elə janrlara rast gəlmək olur ki, onlar birbaşa təsəvvüf
ədəbiyyatının dini-fəlsəfi, bədii-estetik mahiyyətini bütün incəlikləri ilə üzə çıxara bilir. Bu
janr təsəvvüf ədəbiyyatında ilahilər adlanır. Divan ədəbiyyatında da ilahilər aparıcı janrlardan
hesab olunur. Məlumat-soraq xarakterli mənbələrdə o belə səciyyələndirilir: “İlahi Tanrıya,
Allaha baxmaq deməkdir, Təsəvvüf ədəbiyyatında Allaha həsr olunan şeirlərə ilahi deyilir.
Divanlarda olan minacat və töhidlər də ilahilərə
bənzədilir. İlahilər əruz və heca vəzni ilə yazılırdı. Heca vəznində yazılmış ilahilər üç və ya
yeddi bənd və dörd misradan ibarətdir. Habelə
ilahilər 8-11 hecalarda işlədilir. Bundan başqa
yeddili, on dördlü və on altılı heca ölçüsü ilə
yazılan ilahilər də vardır. İlahinin dörd misralı
düzümü qoşmaya, beytlərdən ibarət olanı isə
qəzələ bənzədilir.
Təriqət ədəbiyyatında ilahilər bir-birindən
fərqlənir. Mövləvilər ilahilərə ayin, bəktaşilər
nəfəs, gülşənilər taruq, xəlvətilər duraq, ələvilər
deməyə, yəsəvilər hikmətə, qızılbaşlar nəfəsə,
hürufilər mənqəbə deyirdilər. Türklərin dini-təriqət musiqisində ilahilər önəmli yer qazanıb.
İlahilərdə zəmin, nəqarat, miyan və s. şərqilər
oxunarmış.” [Səfərli: 2015, s.300].
Yunus Əmrənin ədəbi irsi yalnız XIII-XIV
əsrlərdə yaranan türk ədəbiyyatına təsir edən
bir hadisə və fakt kimi mühüm əhəmiyyət daşıması ilə yadda qalmır, həm də bu zəngin yara-
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dıcılıq nümunəsi böyük sənətkarın yaşayıb yaratdığı dövrün ədəbi dilinin real vəziyyəti, yaxın və uzaq coğrafiyalarda yaşayan türkdilli etnosun təmsilçiləri ilə, bir küll halında Şərq regionunda yaşayan xalqlarla dil əlaqələrinin
mövcud imkanları barədə kifayət qədər təsəvvür yarada bilir. Bu mənada Yunus Əmrə Anadolu çevrəsində təşəkkül tapan milli ədəbi-bədii
düşüncənin xüsusi bir mərhələsinin yaradıcısı
olduğu kimi, eyni zamanda bu yüzilliklərdə yeni bir inkişaf dönəminə qədəm qoyan ədəbi dilin yaradıcılarından biri kimi də etiraf olunan
mütəfəkkir sənətkarlardandır. O, bir sənətkar
kimi ənənəvi olaraq Şərq ədəbi yaradıcılıq təcrübəsində uzun müddət poeziya dili kimi geniş
istifadə olunan fars dilindən türk ədəbi dilinə
keçid dövrünün böyük yaradıcılarından biridir.
Yunus Əmrə yaradıcılığının diqqəti cəlb edən
əsas məziyyətlərindən biri də odur ki, o, sələfləri kimi, müasiri olduğu sənətkarlarla bərabər,
özündən sonra sənət aləminə gələn qələm sahiblərinin də inkişafına, bədii təkamülünə güclü
şəkildə təsir göstərir. Böyük şair-mütəfəkkirin
yaradıcılığının bu mənada digər sənətkarların
ədəbi-bədii irsi ilə müqayisəli şəkildə araşdırılması, son illərin elmi-nəzəri fikrində fəal xarakter daşıması bu mənada təsadüfi deyil.
Akademik Nizami Cəfərov vaxtilə qələmə
aldığı məqalələrindən birində Qazi Bürhanəddindən başlanan poetik təkamülü üç şair-hökdarın timsalında belə səciyyələndirirdi:
Qazi Bürhanəddin
-XIV əsr
Mirzə Cahanşah Həqiqi -XV əsr
Şah İsmayıl Xətai
-XVI əsr
... Üç hökmdar, üç şair... Lakin üçü də bir
estetik idealın ifadəsinə xidmət edir...
Könüldə qopalı, sənəma, bir səfayi-eşq,
Doldu bu aləmə yenə bizdən nidayi-eşq- bunu Qazi Bürhanəddin deyir, amma bu,
bütövlükdə XIII-XVI əsrlərdəki klassik təfəkkürümüzün sözüdür; “səfayi-eşq”- məzmun
başlanğıcıdır, “nidayi-eşq”- forma yekunudur,
klassik poeziya “səfayisin”lə nidayi-eşq” arasında dünyanı dərk edir.” [Cəfərov: 2007, s.23].
Yunus Əmrənin yaradıcılığı ilə İmadəddin
Nəsimi arasında tarixi-müqayisəli təhlillərin
aparılması təbii qanunauyğunluqdan irəli gəlir.
Bu tipli araşdırmalarda klassik irs və varislik
kimi məsələlərdən daha artıq səviyyədə ədəbilinqvistik mühit, ədəbi dilin inkişafı baxımından on üç-on dördüncü əsrlədə mərkəz hesab
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olunan bir məkanın – Anadolunun seçilməsi
problemə daha geniş və əhatəli miqyasda yanaşılmasını zərurətə çevirir. Q. Qəmbərova bu cür
ədəbi-linqvistik təsir məsələsini coğrafi arealın
hüdudlarında araşdıraraq belə bir obyektiv qənaətə gələrək yazır: “Türk dünyası ədəbiyyatının iki böyük şəxsiyyəti olan Y. Əmrə və Nəsimidə ortaq məqamlar axtarmağın səbəbləri
vardır. Eyni dildə danışan xalqların təfəkkür
tərzi və ictimai şüur formalarında ortaqlıq olmalıdır. Ortaq dil, ədəbiyyat və mədəniyyətin
qaynağı bundan irəli gəlir. Ortaq türk ədəbiyyatı və mədəniyyətinin əsas məskənlərindən biri
də Anadolu ərazisidir. Bu bölgənin dil və ictimai mühiti əksər türkdilli xalqlar üçün də doğmadır.” [Qəmbərova: 2013, s.353-354].
Anadilli şeirin yaradıcı simalarından biri
olan Qazi Bürhanəddin Əhməd (1344-1399)
Yunus Əmrə irsindən sənətkarlıqla bəhrələnən,
on dördüncü yüzilliyin ədəbi dilini yüksək səviyyəyə qaldıran şair-hökmdar kimi ədəbi dairələrdə və müsəlman Şərqinin yaxın və uzaq
çevrələrində böyük şöhrət qazanmışdır. Qazi
Bürhanəddinin bu mənada Yunus Əmrə yaradıcılığından bəhrələnməsini təsdiqləyən əsas məxəzlərdən biri onun divanıdır. Divan toplu xarakteri daşıdığından ədəbi təsiri və qarşılıqlı
faydalanmanı izləmək baxımından ən əlverişli
mənbələrdən hesab olunur.
Yunus Əmrənin “Divan”ında heca vəznində yaranan nümunələr daha çoz üstülük qazanır: gəraylıların, qoşmaların, ilahilərin üstünlük
təşkil etməsi onun divanında aydın görünür. Bir
qədər əvvəl qeyd olunduğu kimi, divan ədəbiyyatı heç də dini təriqət mövzusunda yazılan nümunələrdən xali deyil. Əslində burada zikir və
səmavi rəqslər heca üzərində, müəyyən simli
alətlərin ifasında səsləndiyindən heca vəznli nümunələrdəki daxili ritm və ahəngə köklənməsi
ilə vəhdət və harmoniya yaradır. Klassik üslubda qələmə alınan qəzəllər də Yunus Əmrənin
“Divan”ında kifayət qədər yer alan nümunələrdəndir.
Qazi Bürhanəddinin “Divan”ından nümunələr Türkiyədə ilk dəfə yayımlanan foto-faksimiledən istifadə edilməklə Bakıda nəşr olunmuşdur. “Gülşənə gəl, nigara, bülbülü gör” adlı
kitabda toplanan nümunələr 131 qəzəldən, 94
tuyuğdan, 19 rübaidən ibarət idi. AMEA-nın
müxbir üzvü Əlyar Səfərlini 1988-ci ildə nəşr
etdirdiyi “Divan” daha bitkin və mükəmməl
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nəşr hesab olunur. 1319 qəzəl, 108 tuyuğ və 20
rübaidən ibarət olan bu nəşrdə göründüyü kimi, Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığında qəzəl
bir janr kimi aparıcı mövqeyə malikdir.
Yaxınlığın, səsləşmə və yaradıcılıq təmaslarının izlənilməsi baxımından hər iki sənətkarın “Divan”larında nəzərə çarpacaq dil faktorlarını, leksik vahidlərin işlənilmə mövqeyini izləmək bu mənada həqiqi mənzərəni üzə çıxarmağa imkan yaradır. Hər iki divanın leksik fondunun sırf türk mənşəli leksik tərkiblərdən ibarət
olduğunu iqrar etmək doğru olmazdı. Belə ki,
divanlarda ərəb-fars mənşəli sözlərin və milli
dildəki leksik vahidlərin işlənilməsində hər iki
sənətkarın mənsub olduğu dini-fəlsəfi cərəyanaların, ictimai-siyasi fəaliyyətindən irəli gələn
təsirləri və bu təsirin izlərini mütləq nəzərə almaq lazım gəlir. Bu sahəyə aid tədqiqatlarda
doğru olaraq belə bir qənaətə gəlinir ki: “XIIIXIV əsrlərdə türk dilində əcnəbi mənşəli sözlərin böyük əksəriyyətini ərəb-fars mənşəli sözlər
təşkil edirdi. Ərəb dili elm, fars dili isə poeziya
dili hesab olunduğundan, qeyd olunan dillərə
məxsus sözlər türk yazılı və şifahi dilinə böyük
təsir göstərmişdir. Həmin səbəbdən də Yunus
Əmrə divanında ərəb-fars mənşəli sözlər mövcuddur. Ərəb-fars mənşəli sözlərin işlənməsinin
türk dilinə həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri olmuşdur. Müsbət cəhət ondan ibarət idi ki,
türk dilinin lüğət tərkibi zənginləşirdi, dildə sinonimlik, omonimlik genişlənirdi, dilin ifadə və
bədii təsvir vasitələri artırdı. Mənfi cəhət ondan
ibarət idi ki, dil qəlizləşirdi, fikirlərin düzgün
anlaşılması üçün maneələr yaranırdı, dilin xəlqiliyi itirdi, oxucu auditoriyası daralırdı və s.” [İbrahimova: 2011, s.50].
Hər iki divanda ərəb dilindən elə alınmalar
var ki, onların bir çox hallarda belə demək
mümkünsə, milli ədəbi dildə qarşılığının axtarılıb tapılmasına bir o qədər diqqət yetirilmir və
ya bəzən də cüzi fonetik dəyişmələrlə şeirin rədifində, ayrı-ayrı beyt və misralarında görüntüyə gəlir. Hər iki divanda işlədilən “eşq” (ərəb
dilində sevmək mənasını verən “aşq”) sözü bu
mənada diqqəti cəlb edir. Yunus Əmrədə qəzəlin mətlə hissələrinin “aşk”la başlanması və bu

sözün məcazi və gerçək mənalar daşımasına
müəyyən işarələrin olması anlaşılmaqdadır.
Aşk erinin gönlü dolu padişahtan nevaledir,
Aşksız adem nic anlasın çün şeriat havaledir.
Aşk durur aşıkın canı aşka fidi hanü manı,
Aşk erinin armağını, aşksız kişiye beladır
[Gölpınarlı: 2014, s.114].
Elə bu qəzəlin ayrıca bir beytində “aşk” sözünə türkcə alternativ olan sözün – “sevər” feilinin işlədilməsi tədricən dildə bu sözün qarşılığının tapılması yönündə müəyyən cəhdlərin olmasından xəbər verir:
Kimi avrat oğlan sever, kimi mülk hanuman sever
Kim sermaye dükkan sever, bu dünya halden haledir [Gölpınarlı: 2014, s.114].
Qazi Bürhanəddinin “Divan”ı “Suxtə könüllərə qıldı yenə car eşq” mətləli qəzəllə başlayır, qəzəl ənənəvi klassik üslubun demək olar
ki, bütün tələblərin nəzərə alınması ilə diqqəti
çəkir. Bu qəzəldə yeganə qeyri-adilik məqtə
beytində müəllifin ad vəya təxəllüsünün işlədilməməsi göstərilə bilər. Yunus Əmrədə bu
aidiyyatı nümunələrdə qorunulub saxlanılır.
Qəzəldə Yunus Əmrədən gətirilən beytlərdə olduğu kimi, məcazi və gerçək eşqin xarakterik
cəhətləri özünün poetik ifadəsini tapır:
Suxtə könüllərə qıldı yenə car eşq,
Ey neçə aşiqləri qıldı yenə zar eşq.
Qıldı yaxalarumi cümlə müəsfər məgər
Anun içün eylədi cədvəli pərkar eşq
[Bürhanəddin: 1988, s.18].
Qazi Bürhanəddinin “eşq” və “üşşaq” anlayışlarına verdiyi önəm eyni qaynaqlardan –
klassik poeziyanın ənənəvi yaradıcılıq təcrübəsindən öz başlanğıcını götürür. Divanda xalq
danışıq dilindən - şifahi nitq normalarından istifadəyə rast gəlinsə də, bu Yunus Əmrə yaradıcılığında olduğu səviyyədə deyil.

Yunus Əmrə və Qazi Bürhanəddin “Divan”larında oxşar və fərqli dil xüsusiyyətləri
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Gulnar ISMAILOVA
SIMILAR AND DIFFERENT LANGUAGE FEATURES IN
YUNUS EMRE AND GAZI BURHANADDIN “DIVAN”S
SUMMARY
The linguistic aspects of the "Divan" of two great poets of the Turkish world Yunus Emre and Gazi Burhaneddin,
who lived at different times are compared in this article and certain similarities and differences are revealed. Although,
the structure of both Divans is preserved to some extent, there are some different features in terms of content and ideas.
In this sense, following the language factors and the position of the development of lexical units in the "Divan" of both
poets in terms of intimacy depict a reality. It would be wrong to admit that the lexical fund of both divans consists of
lexical components of purely Turkish origin. So, it is necessary to take into account the influence of religious and philosophical, socio-political activities of both poets in the development of words of Arabic-Persian origin and lexical units
in the national language on the divans. Both divans contain terminology took from Arabic language sometimes with
slight phonetic alterations. Although, colloquial language was used in Gazi Burhanaddin's "Divan" but not so the level
of Yunus Emre's work as. The philosophy of love has a special role in the works of both poets. Love and soul are depicted as a complementary and supportive concepts in both divans.
Keywords: Divan literature, oriental poetics, religious concepts and expressions, sufi ideas, language and style,
literary heritage.
Гюльнар ИСМАЙЛОВА
СХОДНЫЕ И РАЗНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ В “ДИВАНЕ"
ЮНУСА АМРА И ГАЗИ БУРХАНЕДДИНА
РЕЗЮМЕ
В этой статье сравниваются лингвистические аспекты «Дивана» двух великих поэтов тюркского мира
Юнуса Эмре и Гази Бурханеддина, живуших в разное время, и выявляются определенные сходства и различия.
Несмотря на то, что структура обоих диванов в какой-то степени сохранилась, есть несколько отличий по содержанию и идеям. В этом смысле, следуя языковым факторам и положению развития лексических единиц в
«Диване», оба поэта можно изображать действительность. Было бы неправильно признать, что лексический
фонд обоих диванов состоит из лексических компонентов чисто турецкого происхождения. Необходимо учитывать влияние религиозно-философской, общественно-политической деятельности обоих поэтов на развитие
слов арабско-персидского происхождения и лексических единиц национального языка на диванах. Оба дивана
содержат терминологию, взятую из арабского языка, иногда с небольшими фонетическими изменениями. В
«Диване» Гази Бурханаддина использовалась разговорная речь, но не насколько как в творчестве Юнуса Эмре.
Философия любви занимает особое место в творчестве обоих поэтов. Любовь и душа изображены как дополняющие и поддерживающие концепции в обоих диванах.
Ключевые слова: диванная литература, восточная поэтика, религиозные концепции и выражения, суфийские идеи, язык и стиль, литературное наследие.
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AZƏRBAYCAN VƏ ƏRƏB DİLLƏRİNDƏ MORFOLOJİ HAL,
HAL ROLLARI VƏ HAL ƏLAQƏLƏRİ
XÜLASƏ
Hal multifunksional kateqoriyadır, başqa sözlə, o, bir çox funksiyalara malikdir. Hallar təkcə işarəvi xarakter daşımır, belə ki, hallar semantik əlaqələri və funksiyaları ifadə etdiyi üçün dərin strukturlarla əlaqədar olub semantik səciyyə daşıyır, morfoloji formaları ifadə etdiyi üçün isə səthi strukturlarla əlaqədar olub sintaktik xarakter daşıyır. Bu da
onu deməyə əsas verir ki, hal həm də dərin-semantik funksiyaları yerinə yetirir. Morfoloji hallar spesifik hal əlaməti
olan və səthi strukturda təzahür edə bilən hallara deyilir. Burada hal şəkilçiləri ona imkan verir ki, dinləyici mənzərəni
faktiki olaraq görməsə də, mülahizəni düzgün aydınlaşdırsın. Çünki hal şəkilçiləri anlaşılmazlığı aradan qaldırır və dinləyicinin qəbul edən və ya təqdim edən tərəf haqqında yalnış kontekstual nəticə çıxarmaması üçün qrammatik təhlilin
semantik mürəkkəbliyini azaldır. Hal rolları hər hansı bir cümlədə nominal ifadələrlə feil arasında mövcud olan dərin
struktur əlaqələri təqdim edir, nominativ, akkuzativ, genitiv və s. kimi fleksiya formaları ilə əlaqədar olan ənənəvi
qrammatik hallardan fərqli bir anlayış kimi qəbul edilir. Hallanma təbiətcə qrammatik olub səthi strukturlarla əlaqədar
olan səthi halları ifadə etdiyi halda, hal rolları semantik əlaqələri, yaxud funksiyaları ifadə edərək dərin strukturlarla
əlaqədardır və təbiətcə də semantikdir. Hal əlaqələri dedikdə, semantik rollardan daha əhatəli olan sintaktik əlaqələr nəzərdə tutulur.
Açar sözlər: hal rolları, morfoloji hal, hal əlaqələri, səthi və dərin strukturlar.
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Azərbaycan dilində hal formaca morfoloji,
funksiya cəhətdən sintaktik tələblərdən doğur
[Hüseynzadə: 2007, s. 46]. Ərəb dili hal sonluqlarının başlıca funksiyası idarə etməni göstərməkdir. Başqa sözlə, bu dildə hallar xüsusi
sintaktik funksiya yerinə yetirməkdən daha çox
idarə tipinin göstəricisidir. Yəni onun məxsusi
sintaktik yükü yoxdur. Azərbaycan dilindən
fərqli olaraq, əslində, ərəb dilində hallar buraxılanda sözlərin cümlədəki sintaktik funksiyalarını söz sırası müəyyənləşdirir. Azərbaycan dilində isə cümlədəki şəraitdən asılı olaraq yalnız təsirlik və yiyəlik halda şəkilçi atıla bilir.
C. Bardal ingilis və fransız dillərinin timsalında sintaktik funksiyaların ilk növbədə söz sırası, yaxud cümlə strukturu ilə ifadə edildiyini
göstərir. O qeyd edir ki, hallanmanın zəif olduğu dillərdə hallar spesifik sintaktik pozisiyalarla
assosiasiya olunur [Bardal: 2001, s. 155-156].
Ç.Filmora istinad edən H. Əbdürrauf “Case roles” (Hal rolları) adlı məqaləsində yazır:
“Hal əlaqələri semantik funksiyalar üçün istifadə edilir. Hal rolları bu istifadəyə əsaslanan
“hal qrammatikası” hipotezasının bir hissəsi
kimi dəyərləndirilir. Cümlə feil və hal frazaları
məcmuyundan ibarətdir və onların hər biri hal
*
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əlaməti və ismi frazanı əhatə edir. Bəzi hal rolları bir-birini ziddiyyətli şəkildə əvəz edir və
onların xüsusiyyətlərinin izahı dilçidən dilçiyə
fərqlənir” [Abdul-Raof: 2011, s. 343].
Müəllif bildirir ki, Ç.Filmorun hal qrammatikası N.Çomskinin tranmsformasion qrammatikasına alternativ olaraq inkişaf edirdi. Ç. Filmorun təklif etdiyi hal əlaqələri məcmuyu tərəddüdlü idi və onun mükəmməl olması şübhə
doğururdu. Nəticədə, hal rollarının təsbit edilmiş məcmuyu ətrafında qətiyyətsizlik və anlaşılmazlıq yaranmışdı və bu anlaşılmazlığın çoxu hal əlaqələrinin uyğun gəldiyi bölüşdürücü
və real məhdudiyyətlərin müxtəlif interpretasiyaları əsasında başa düşülə bilər [Abdul-Raof:
2011, s. 343].
T.Qivon hal rolu (case role), referensiallıq
və individuallaşdırma (referentiality and individualization), müəyyənlik (definiteness), anaforik status (anaphoric status), aktuallıq (topicality) kimi kateqoriyaları müqayisə edərək bildirir ki, bu kateqoriyalar bir-birindən asılıdır və
iki kateqoriya dominantlıq etdikdə onlar arasındakı əlaqə asimmetrik olur. Birincisi, hal rolu
kateqoriyasıdır ki, o da digər kateqoriyalarla
qarşılıqlı əlaqəyə girir. Beləliklə, onların hər birinin əlaməti hal rolu ilə əlaqəli olur. Qrammatik rolların iyerarxiyası semantik qrammatikallaşmanı əks etdirir [Givón: 2018, s. 47].

Azərbaycan və ərəb dillərində morfoloji hal, hal rolları və hal əlaqələri

Hal rolları hər hansı bir cümlədə nominal
ifadələrlə feil arasında mövcud olan dərin
struktur əlaqələri təqdim edir. Buna görə də,
hal rolları nominativ, akkuzativ, genitiv və s.
kimi fleksiya formaları ilə əlaqədar olan ənənəvi qrammatik halla qarışdırılmamalıdır. Hallanma təbiətcə qrammatik olub səthi strukturlarla əlaqədar olan səthi halları ifadə etdiyi
halda, hal rolları semantik əlaqələri, yaxud
funksiyaları ifadə edərək dərin strukturlarla
əlaqədardır və təbiətcə də semantikdir [AbdulRaof: 2011, s. 343].
Hallarla hal əlaqələri, yaxud qrammatik
əlaqələri fərqləndirmək lazımdır. Hal əlaqələri
dedikdə, semantik rollardan daha əhatəli olan
sintaktik əlaqələr (subyekt, vasitəli obyekt və
s.) nəzərdə tutulur [Blake: 2001, s. 3]. Sintaktik
əlaqələr, qrammatik rollar da adlanır. Qrammatik rolların sahəsi sintaksisdir. Onlar predikasiyaların deyil, cümlənin xassələridir. Məsələn,
subyekt isimlə feil arasındakı əlaqəni bildirir.
Çünki isim feilin morfoloji formalarını idarə
edir [Frauley: 2013 s. 199-200]. Müəllif belə
izah edir ki, morfoloji hallar qrammatik rollar
kimi, sadəcə, tematik rolları təsvir etmir. Məsələn, I have the book cümləsində “I” və “the book” morfoloji cəhətdən nominative haldadır
[Frawley: 2013, s. 200]. Bu misalın ərəb dilində
ekvivalenti ٌلي كتاب, Azərbaycan dilində isə mənim kitabım vardır cümləsidir. Ərəb dilindəki
nümunədə ( ِلli) prepozisiyasından sonra gələn
( يi) bitişən əvəzliyi genitiv hal yerində olsa da,
hal əlaməti “müqəddərdir” (zahiri deyil), ٌكتاب
(kitab) isə nominativdədir. Azərbaycan dilində
isə “mənim” genitiv halda, mənsubiyyət şəkilçili “kitabım” sözü nominativdədir.
Göründüyü kimi, ingilis, Azərbaycan və
ərəb dillərindən gətirilmiş bu nümunələrdə eyni
predikasiya ifadə edilir. “Vardır” predikatı
“mən” və “kitab” arqumentləri ilə ifadə olunur.
1965-ci ildə fransız dilçi L.Tenyer ‘valentlik’ anlayışını təqdim edir. Bu, idarə edən feillə
ondan birbaşa asılı olan üzvlər arasındakı qarşılıqlı əlaqəni tədqiq edir. Kimyadan əxz olunmuş valentlik anlayışı cümlə elementləri arasındakı asılılığı (dependance) öyrənir. Dilçilikdə
feil bu əlaqədə ən vacib komponent hesab olunur. Beləliklə, hal rolları birlikdə mövcud olan
feilin semantik xüsusiyyətləri ilə şərtlənmiş hal
əlaqələridir. Ç. Filmor göstərir ki, feil üçün vacib olan şey onun semantik valentliyidir. Bu va-
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lentlik onun arqumentlərinin semantik rolunun
təsviridir. Ç. Filmor, V. Çeyf, C. Anderson, V.
Kuk kimi hal qrammatikləri iddia edirlər ki, feil
tiplərinin alt təsnifatlandırılması üçün hal rolları
çox mühümdür. Nominal konstituentlər müxtəlif kontekstlərdə müxtəlif hal rolları ilə təmasda
olurlar. C. Teylor haqlı olaraq iddia edirdi ki,
feildən başqa digər sözlər onlarla yan-yana olan
predmet növlərinə münasibətdə daha çox qeyriselektiv olur, bu zaman feil mərkəzli bir sistem
formalaşır. Beləliklə, hal rolları feilin seçici xüsusiyyətləri vasitəsilə əvvəlcədən müəyyən edilir. C. Andersona görə, bu, isimlərin feillərlə
olan dərin struktur asılılıq əlaqələridir; onlar
feilin semantik xüsusiyyətləri vasitəsilə təyin
olunur və ismin feillə ifadə olunmuş vəziyyət,
proses, yaxud hərəkətdə rolunu müəyyənləşdirir. Hal rolları feil vasitəsilə təyin olunur. Feil
mərkəz rolunu oynayır və yalnız bir hal freyminə malik olur. Bu hal freymi feilin mənası ilə
sıx bağlı olan halların aşkar massivini təqdim
edir. Feil mərkəzli yanaşmanın tərəfdarları Ç.
Filmor, V. Çeyf, C. Anderson, V. Kuk kimi
linqvistləri əhatə edir. Hal rolunun özü ismə feildən məna yükləyir. Eyni isim mənsub olduğu
feildən asılı olaraq müxtəlif kontekstlərdə
agens, experiencer, benefactive və s. kimi işlənə bilər [Abdul-Raof: 2011, s. 345]. Ərəb dili
qrammatikləri “fail”in sintaktik və semantik anlayış olmasını ayırd etməkdə tarixən çox çətinlik çəkmişlər. Ərəb dilində işlənən “fail”in terminoloji baxımdan “subyekt”, yaxud “agent”
olması məsləsində də bir dolaşıqlıq hökm sürür.
Rayt və Karter kimi ərəbşünaslar da eyni qarışıqlığı yaşamışdır, belə ki, Rayt “fail”i subyekt
hesab edirsə, Karter onu agent hesab edir. Həmçinin Hayvud və Nahman da “fail”in subyekt
olduğunu deyir [Abdul-Raof: 2011, s. 119].
Əslində, burada qarışıqlığa heç bir səbəb
yoxdur. Çünki hərfən “edən, həyata keçirən”
mənasını bildirən “fail” ( )فاعلfeili cümlənin
mübtədası [Əliyev: 2007] (subyekti) kimi səthi
strukturda sintaktik əlaqəni ifadə edirsə, dərin
strukturda semantik baxımdan agent rolunda çıxış edə bilər. Yəni failin bu iki termindən
(agent və subyektdən) hansına uyğun gəldiyini
ayırd etməyə çalışan ərəbşünaslar əvvəlcə failin
dərin və səthi strukturdakı funksiyasını nəzərdən keçirməlidirlər. Məsələn: 1) ضرب محم ٌد زیدا
(Məhəmməd Zeydi döydü). 2) ضُرب زی ٌد من قب ِل
( محمدZeyd Məhəmməd tərəfindən döyüldü).
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Birinci cümlədə açıq-aydın görünür ki, Məhəmməd sözü sintaktik baxımdan feili cümlənin
mübtədasıdırsa (subyekti), feillə ifadə edilmiş
hərəkətlə olan əlaqəsinə görə o, cümlənin agentidir. İkinci cümlədə isə Zeyd sözü cümlənin
subyekti, yəni feili cümlənin mübtədası olmasına baxmayaraq, biz ona agent deyə bilmirik,
çünki ikinci cümlədə feillə ifadə edilmiş hərəkətlə əlaqəsinə görə işi həyata keçirən Zeyd
yox, Məhəmməddir, yəni agent Məhəmməddir.
Bəs onda nəyə görə hər iki cümlənin subyekti
“edən, həyata keçirən” mənasını bildirən “fail”
termini ilə adlandırılır? Çünki ərəb dilçiləri
cümlənin subyektinin “fail”, yaxud “mübtəda”
olduğunu həmin cümlənin feillə başlayıb-başlamaması prinsipinə əsaslanaraq müəyyən edirlər.
Belə ki, onlar feillə başlayan cümləni feili cümlə, feili cümlənin subyektini “fail” ( )فاع ٌلadlandırırlarsa, isimlə başlayan cümləni, tərkibində
feil olsa da, ismi cümlə, ismi cümlənin subyektini isə “mübtəda” (ٌ )مبتدأadlandırırlar.
H.Əbdürrauf aşağıda Ç.Filmor, V.Çeyf və
V.Kuk tərəfindən hal rolları və onların məna
kəsb edən xarakteristikasının sadələşdirilmiş
məcmuyunu təqdim edir:
“Agens hərəkətin səbəbini müəyyən edən
hərəkət feili vasitəsilə tələb olunan haldır. Bu
hal, adətən [+ Human - inasan], [+ Animate –
canlı] nominalları ilə təzahür edir; Experiencer
– empirik feillə müəyyən olunmuş bir haldır. O,
sensasiya, emosiya, yaxud koqnisiya ilə bağlı
psixoloji hadisənin subyektinə işarə edir. Empirik feilin mövcudluğu psixoloji hadisə ilə bağlıdır; Benefaktiv – benefaktiv feil vasitəsilə təyin
olunmuş haldır. O, malik olma vəziyyətində və
ya obyektin (yəni predmetin) ötürülməsi zamanı xeyir, yaxud zərər qazanan kəsi müəyyən
edir; Experience təcrübə üçün məzmunu, yaxud
stimulu təyin edən haldır; Obyekt halı benefaktiv feillər vasitəsilə nəyin qazanıldığını və nəyin transfer edildiyini dəqiqləşdirir. Lokativ feillərin köməyi ilə o, obyektin yerləşdiyi pozisiyanı müəyyənləşdirir. Obyekt halı feil tərəfindən təyin olunmuş hərəkət və ya vəziyyətin təsirinə məruz qalmış canlı, yaxud cansız isim
vasitəsilə təqdim edilmişdir” [Abdul-Raof:
2011, s.343-347].
Nominativ və oblik hallar (genitiv, dativ,
akkuzativ və s. kimi vasitəli hallar), eyni zamanda sintaktik və semantik hallar arasında
ümumi fərqləndirmə aparmaq olar. Nominativ

və akkuzativ tipli sintaktik hallar, ilk növbədə,
subyekt və obyekt kimi sintaktik funksiyaları
müəyyənləşdirir. Digər tərəfdən, ablativ, instrumental və lokativ kimi hallar daha çox semantik
tutuma malik zərfləri təqdim edir [Barðdal:
2001, s. 19]. Bunu ərəb dilinin timsalında izah
edək: ض
َّ ( لَهُ َما فِي الSəmalarda
ِ سم َوا
ِ ت َو َما فِي ااْلَ ار
və Yerdə nə varsa, hamısı Onundur (Allahındır).) Gördüyümüz bu nümunədə qrammatik baxımdan genitivdə, lakin semantik baxım اcümdan lokativdə olan sözlər (ت
َّ ال, ض
ِ سم َوا
ِ )اْلَ ار
lənin yer zərfliyi funksiyasında çıxış edir.
R.Trijp halı qrammatikanın nüvəsi hesab
edir və bildirir ki, bütün kompleks mənaları əlaqələndirməyimizə imkan verən qrammatikanın
mərkəzində sözlər arasındakı əlaqələrin təşkili
dayanır. Qrammatika söz sırası, verbal uzlaşma
və hal şəkilçiləri kimi müxtəlif strategiyaların
istifadəsini aydınlaşdırmaqda bizə kömək edir.
Əksər hal sistemlərindən xüsusi bir hadisədə
iştirak edənin rolunu işarələmək, göstərmək
üçün bir plan kimi istifadə edilir [Trijip: 2016,
s. 11]. R. V. Trijp bunu B. J. Bleykin “Case”
(hal) adlı kitabından əxz etdiyi türkcə nümunə
ilə izah edir. Biz həmin misalı tərcüməsi ilə
birlikdə təqdim edirik:
Mehmet adama almaları verdi.
Mehmet (nominativ) adama (dativ) almaları
(cəmdə akkuzativ) verdi (keç. z. 3-cü şəxs tək)
Burada morfoloji hallar sayəsində dinləyənə aydın olur ki, Mehmet almaları qəbul edən
tərəf deyil, təqdim edən tərəfdir. Hal şəkilçiləri
ona imkan verir ki, dinləyici mənzərəni faktiki
olaraq görməsə də, mülahizəni düzgün aydınlaşdırsın. Çünki hal şəkilçiləri anlaşılmazlığı
aradan qaldırır və dinləyicinin qəbul edən tərəf
və təqdim edən tərəf haqqında yalnış kontekstual nəticə çıxarmaması üçün qrammatik təhlilin
semantik mürəkkəbliyini azaldır. Buradan da
belə nəticə hasil olur ki, halın başlıca funksiyalarından biri elə hadisənin strukturunu göstərməkdir [Trijip: 2016, s. 12].
Fleksiya olunan sözlərin cümlədəki sintaktik funksiyasını göstərməyə xidmət edən bu
qrammatik kateqoriya idarə və uzlaşmanı əhatə
edir. Flektiv dillərdə morfoloji halla sintaktik
hal həmişə üst-üstə düşmür. Məsələn, morfoloji
hal cins, kəmiyyət və s. kimi digər informasiyaları da ehtiva edən affikslər paradiqması kimi
çıxış edə bilir [Smit: 2006 s.1]. Bunu biz ərəb
dilinin nümunəsində daha aydın görə bilərik.

Azərbaycan və ərəb dillərində morfoloji hal, hal rolları və hal əlaqələri

Misal üçün ( رسائ ُل إمرأةqadının məktubları)
konstruksiyasında ikinci tərəfdəki “ ”ةaffikslər
paradiqmasını təqdim edir. Yəni burada biz إمرأة
sözünün sonundakı “ ”ةtimsalında sözün kəmiyyətcə təkdə, hala görə yiyəlikdə, cinsə görə isə
qadın cinsində olduğu informasiyasını əldə
etmiş oluruq. Burada həm də biz “qadın” sözünün qeyri-müəyyənlikdə olması haqda məlumat
alırıq.
Lakin bütün iltisaqi dillərdə, o cümlədən
Azərbaycan dilində kök kimi şəkilçilər də spesifik xüsusiyyəti ilə flektiv dillərdəkindən fərqlənir. Flektiv dillərdən fərqli olaraq iltisaqi dillərdə şəkilçilər təkmənalı olur, yəni hər şəkilçi
yalnız bir qrammatik mənaya malik olur. [193
https://az.wikipedia.org/wiki/Aqqlütinativ_dillər]
Dillər morfoloji halların kəmiyyətinə görə
də bir-birindən fərqlənir. Bu, hal sisteminin
müxtəlif dillərdə eyni olub-olmaması məsələsini ortaya çıxarır. “Government and binding”
nəzəriyyəsi, ümumi götürdükdə, belə bir ciddi
görüş irəli sürür ki, ən azı dörd əsas hal (adlıq,
təsirlik, yönlük, yiyəlik) universal hesab olunur,
lakin bəzən onların hamısı izah edilmir. Digər
bir nəzəriyyəyə görə isə hansısa hal morfoloji
cəhətdən dildə öz əksini tapmırsa, yəni morfoloji əlamətə malik deyilsə, deməli, həmin dildə
o hal yoxdur [Nelman: 2012, s. 59].
Biz iki səbəbə görə birinci nəzəriyyə ilə (N.
Çomskinin görüşü ilə) razılaşırıq:
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1. Ərəb dilində adlıq, yiyəlik, təsirlik kimi
morfoloji hallar haqqında bəhs edilsə də, bu dildə mövcud olan və analitik üsulla ifadə olunan
yönlük, yerlik, birgəlik və çıxışlıq kimi semantik halların adları çəkilmir. Əslində, bu hallar
var, amma izah olunmur.
2. Azərbaycan dilində qeyri-müəyyən yiyəlik hal və qeyri-müəyyən təsirlik hallar morfoloji hallar olmasa da, yəni morfoloji əlamətə
malik olmasalar da, bu o demək deyil ki, Azərbaycan dilində bu hallar yoxdur.
N. Çomskinin yuxarıda adını çəkdiyimiz
nəzəriyyəsinə görə morfoloji hala malik olan və
olmayan dillər arasında elə bir fundamental
fərq yoxdur. Onun bu görüşünü şərh edən A.
Nilman və F. Virman yazırlar ki, “morfoloji hal
universal xüsusiyyətlərin səthi refleksidir”[Nelman: 2012, s. 59]
Müəlliflər ikinci görüşün izahını belə verirlər ki, həmin görüşə görə “morfoloji halın olduğu və olmadığı dillər yalnız sintaktik xüsusiyyətlərin təsviri zamanı bir-birindən fərqlənə bilər.” [Nelman: 2012, s. 59]. Onlar birinci nəzəriyyəni (N. Çomskinin görüşünü) “sərt nəzəriyyə”, ikincini isə “elastik nəzəriyyə” adlandırır
və belə nəticəyə gəlirlər ki, “elastik nəzəriyyə”
morfoloji halın sintaktik nəticələrini əvvəlcədən
proqnozlaşdırdığı halda, “sərt nəzəriyyə” onu
proqnozlaşdıra bilmir. [Nelman: 2012, s. 59].
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Elnura ABBASOVA
MORPHOLOGICAL CASE, CASE ROLES AND CASE RELATIONS
IN AZERBAIJAN AND ARABIC
SUMMARY
The case is a multifunctional category, in other words, it has many functions. Cases are not only symbolic. Thus,
cases are semantically related to deep structures, because they express semantic connections and functions, and they are
related to surface structures and syntactic, because they express morphological forms. This suggests that the case also
performs deep semantic functions. Morphological cases are those that have specific case markers and can manifest in a
surface structure. Here the case suffixes allow the listener to clarify the reasoning, even if he does not actually see the
scene. This is because case suffixes eliminate misunderstandings and reduce the semantic complexity of grammatical
analysis so that the listener does not draw the wrong contextual conclusions about the receiving or presenting party.
Case roles present the deep structural connections that exist between nominal expressions and verbs in any sentence,
and are perceived as a different concept from the traditional grammatical cases such as nominative, accusative, genitive
associated with inflectional forms. While the declining is grammatical in nature and expresses surface cases related to
surface structures, the case roles are related to deep structures expressing semantic connections or functions, and are
also semantic in nature. Case relations mean syntactic relations that are more popular than semantic roles.
Keywords: case roles, morphological case, case connections, superficial and deep structures
Элнура АББАСОВА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПАДЕЖ, ПАДЕЖНЫЕ РОЛИ И ПАДЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ
РЕЗЮМЕ
Падеж – это многофункциональная категория, то есть он выполняет множество функций. Падежи не только символичны. Поскольку падежи выражают семантические связи и функции, они связаны с глубокими структурами и носят семантический характер. И они связаны с поверхностными структурами и синтаксически, потому что они выражают морфологические формы. Поскольку падежи выражают морфологические формы, они
связаны с поверхностными структурами и имеют синтаксический характер. Это говорит о том, что падежи выполняет глубокие смысловые функции. Морфологические падежи – это те падежи, которые характерны для
определенного состояния и могут проявляться в поверхностной структуре. Здесь падежные суффиксы позволяют слушателю правильно пояснить рассуждение, даже если он на самом деле не видит сцену. Это связано с тем,
что суффиксы падежа устраняют недопонимание и уменьшают семантическую сложность грамматического
анализа. Цель состоит в том, чтобы слушатель не сделал неправильные контекстуальные выводы о принимающей или представляющей стороне. Падежные роли представляют собой глубокие структурные связи, которые
существуют между именными выражениями и глаголами в любом предложении. Они представляют собой концепцию, отличную от традиционных грамматических падежей, связанных с именительным, винительным, родительным падежами и другими формами словоизменения. Склонение имеет грамматический характер и относится к поверхностным падежам, связанным с поверхностными структурами. С другой стороны, падежные роли связаны с глубокими структурами, выражая семантические связи или функции, и имеют семантическую
природу. Падежные отношения означают синтаксические отношения, которые являются более всеобъемлющими, чем семантические роли.
Ключевые слова: падежные роли, морфологический падеж, падежные связи, поверхностные и глубокие
структуры.
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KOQNİTİV İNKİŞAFIN GEDİŞİNDƏ UŞAQLAR TƏRƏFİNDƏN DİLİN İFADƏ VƏ
MƏZMUN PLANININ MƏNİMSƏNİLMƏSİ
XÜLASƏ
Məqalə uşaqlarda nitqin və təffəkkür əməliyyatlarının formalaşması məsələsinə həsr olunmuşdur. Uşaqlar tərəfindən nitqyaratma fəaliyyətinin mənimsənilməsi müxtəlif dövrlərdə tədqiqat mövzusuna çevrilmişdir. Məqalədə müxtəlif
psixolinqvistik nəzəriyyələr əsasında nitq bacarıqlarının meydana gəlməsini şərh edən fərqli mülahizələr nəzərdən keçirilir. Koqnitiv inkişafın erkən mərhələlərində sözün mənası üçün xas olan əsas cəhətlər xarakterizə edilir. Dilin və nitqin
meydana gəlməsi təkcə fizioloji deyil, həm də psixoloji fəaliyyətin nəticəsini özündə birləşdirir. İntellektual inkişafın
müxtəlif mərhələlərində uşaqlar tərəfindən dilin ifadə və məzmun planının mənimsənilməsi mürəkkəb koqnitiv proseslərin nəticəsidir. Dili və onun struktur elementlərini mənimsəmənin koqnitiv bazası sosial təcrübə yolu ilə formalaşır.
Çoxpilləli proseslərin nəticəsi olaraq sözdən nominativ funksiyada istifadə bacarığı formalaşır və inkişaf edir, eləcə də
sözün müxtəlif predmetlərlə əlaqələndirilməsi həyata keçirilir və bu proses mürəkkəb təfəkkür əməliyyatları ilə davam
etdirilir. Sonrakı dövrdə isə mövcud sözlərə yeni məzmun qazandırılır. Bir neçə məna komponenti bir forma daxilində
birləşdirilir və söz, praktiki kontekstdən asılı olaraq müvafiq məzmunun ifadəçisinə çevrilir. İntellektual inkişaf prosesində dil elementləri həm forma, həm də məzmun baxımından dəyişikliklərə məruz qalır.
Açar sözlər: psixolinqvistika, intellektual inkişaf, sinkretik anlayışlar
*

Uşaq nitqi və təfəkkürünün formalaşması
və inkişafı psixolinqvistik tədqiqatlarda daima
diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Uşaqlar tərəfindən dilin mənimsənilməsinin uzun
tədqiqat tarixi vardır. Psixolinqvistika tarixində
uşaqlarda nitq vərdişinin formalaşmasının fərqli
nəzəriyyələr əsasında şərhinə dair fikirlərə rast
gəlinir. N.Xomski tərəfindən irəli sürülən transformativ qrammatika nəzəriyyəsində nitq davranışının mənimsənilməsi üçün, müəyyən koqnitiv dərketmə strukturlarının tələb olunması
əsas xüsusiyyət kimi nəzərdən keçirilir. Burada
dili mənimsəmə qrammatik strukturlarla bağlı
uşaqda əvvəlcədən mövcud olan qrammatik bilgilərin aktuallaşması kimi başa düşülür. Bu nəzəriyyə neobiheviorizmin linqvistik əsaslarını
təşkil edir. Lakin, dil və onun strukturlarının
mənimsənilməsinin koqnitiv bazası sosial təcrübə ilə formalaşdığına görə, N.Xomskinin dil
bilgilərinin formalaşmasının koqnitiv bazasının
anadangəlmə xarakteri haqqında nəzəriyyəsi bir
o qədər də inandırıcı olmadı və əsaslı tənqidlərə məruz qaldı.
N. Xomskinin sözügedən ideyasını tənqid
edənlərdən biri A.R.Luriya olmuşdur. Alim hesab edir ki, dil strukturlarının mənimsənilməsi
üçün koqnitiv bazanın formalaşmasının əsasla*

AMEA Nəsimi adına Dilçilik institutu, doktorant,email: aytac.hasanova11@gmail.com

rını uşağın böyüklərlə ünsiyyəti fonunda reallaşan qeyri-nitq fəaliyyətində axtarmaq lazımdır.
O, insanda yüksək psixoloji funksiyanın – dil
strukturlarından istifadə bacarığının formalaşmasını dərketmə proseslərindən təcrid etmir.
J. Piaje isə dilin meydana çıxması üçün zəmin
hazırlanmasında sensomotor intellektin rolunu
qeyd edirdi. Uşağın verbal şəkildə həyata keçirdiyi məntiq əməliyyatları, əvvəlcə, onun perseptiv sahəsində mövcud olan predmetlərlə
əməliyyatlar şəklində formalaşmalıdır [Тарасов: 1987, s. 62]. N. Xomskidən fərqli olaraq,
J. Piaje, dil biliklərinin meydana gəlməsini koqnitiv fəaliyyətin nəticəsi hesab edirdi.
Beləliklə, uşağın nitqdənkənar fəaliyyəti,
onun böyüklərlə birgə fəaliyyəti uşağa real aləmin həm də sintaktik strukturlarda əks olunan
əlaqələr sistemini mənimsəmək imkanı verir.
Demək, uşağın sintaktik strukturun elementləri
arasındakı əlaqəni kəşf etməsi təkcə “ilkin dil
məlumatlarının” təhlili nəticəsində deyil, həm
də onun təkrar olunan situasiyalarda böyüklərlə
nitq ünsiyyətinin təhlili nəticəsində baş verir.
Bəzi mənbələrdə uşaq nitqi və təfəkkürünün inkişafı prosesi ictimai-tarixi təfəkkürün inkişafı, həmçinin müxtəlif dillərin formalaşması
prosesi ilə eyniləşdirilir və ya bənzər hesab edilir. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, ontogenezdə söz fondunun formalaşmasını, həmçinin ictimai təfəkkürün inkişafını şərtləndirən əsaslar
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tamamilə fərqli olmuşdur. Belə ki, hazır dil
faktlarına hələ rast gəlinməyən ontogenezdə,
uşaqlarda nitqin formalaşmasından fərqli olaraq
ifadə vasitələrini təlqin etmə imkanları mövcud
deyildi. Bu səbəbdən, dil struktur vahidlərinin
formalaşması qanunauyğunluqları uşaqlar tərəfindən dilin ifadə vasitələrinin mənimsənilməsindən fərqli hesab edilə bilər.
Uşaq təfəkkürü və nitqinin təhlili sahəsində
İsveçrəli psixoloq, koqnitiv inkişaf nəzəriyyəsinin yaradıcısı J.Piajenin tədqiqatları mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. J. Piajenin bu nəzəriyyəyə
gətirdiyi elmi yenilik ondan ibarətdir ki, uşaqların şüur və təfəkkür imkanları yaş qruplarına
uyğun şəkildə, mərhələlərlə inkişaf edir. Onun
“Uşaqda dil və düşüncə” adlı əsəri uşaq psixologiyasının elmi izahını verən əsas mənbələrdən
biridir. J. Piaje uşaq psixikasının xüsusiyyətləri
və uşaqların dünya haqqında təsəvvürlərini eqosentrizm anlayışı ilə təsvir etmişdir: bu uşağın
onu əhatə edən aləmə münasibətidir, sosiallaşma ilə bu dövr tədricən yekunlaşır. J.Piaje və
L.Vıqotski arasındakı fikir ayrılığına səbəb olan
başlıca məqam uşaqda dil və təfəkkürün inkişafı üzrə onların təqdim etdikləri inkişaf modelləridir. Klassik psixolinqvistikanın nümayəndələrindən L.Vıqotski uşaqda dil və təfəkkürün inkişaf modelini J. Piajenin autistik-eqosentriksosial mərhələli sıralamasının əksinə sosialeqosentrik-daxili nitq kimi üç ardıcıl mərhələdən ibarət olduğunu hesab etmiş, nəticə etibarilə uşaq düşüncəsinin müəyyən bir məqsədə, yəni sosial ünsiyyət qurmağa istiqamətləndiyini
göstərmişdir. Belə ki, L.Vıqotskiyə görə danışmanın, nitqin məqsədi elə körpəlik dövründən
etibarən uşaq və ətraf aləm arasında sosial ünsiyyəti təmin etməkdən ibarətdir. Göründüyü
kimi, hər iki alim dil və düşüncənin inkişafında
eqosentrizmin keçid mərhələ təşkil etməsi fikrində ortaq olmuşlar. Lakin, J.Piaje eqosentrik
nitqin sosial nitqlə əvəzləndiyini və beləliklə
eqosentrik düşüncənin yox olmasını göstərmişdir. Ondan fərqli olaraq, L.Vıqotski eqosentrik
təfəkkürün sosial təfəkkürə çevrilmədiyini, sosial təfəkkürün körpəlikdən mövcud olduğunu
vurğulamışdır. L. Vıqotskiyə görə, eqosentrik
nitq daxili nitqə çevrilir. Daxili nitqdə vokallaşmaya ehtiyac duyulmur. Yetkin insanda daxili
nitq uşaqlarda müşahidə olunan eqosentrik düşüncəylə eyni funksiyanı yerinə yetirir. L.Vıqotski eqosentrik nitqi xarici nitqdən daxili nit-

qə keçid forması adlandırır [Выготский: 2018,
s. 65]. Bu məqamda daxili və xarici nitq məsələsini aydınlaşdırmaq daha məqsədəuyğundur.
Belə ki, daxili nitq adlandırılan, əslində, intellekt obrazlarının sıralanması səviyyəsində söyləmin formalaşmasıdır. Linqvo-psixoloji vəhdət
nəzəriyyəsində təqdim olunan dördüncü fazanın, nitqyaratmanın birinci pilləsi məhz bunu
nəzərdə tutur.
M.Əsgərov uşaqlar tərəfindən gerçəklik
elementinin dərk olunması və dil struktur vahidlərinin mənimsənilməsini paralel şəkildə cərəyan edən proseslər kimi nəzərdən keçirir [Əsgərov: 2011, s. 245] və mövcud dil struktur vahidinin uşaqlar tərəfindən mənimsənilməsi mexanizmini 5 aktdan ibarət ardıcıllıq şəklində
təqdim edir: 1.nitq ehtiyacı – 2. dil struktur vahidi ilə kontakt – 3. ikinci intellekt obrazının
yaranması – 4. gerçəklik elementi ilə qarşılaşdırma – 5. birinci intellekt obrazı ilə birləşmə
[Əsgərov: 2011, s. 192]. Beləliklə, birinci intellekt obrazları birinci sıra gerçəklik elementinin
dərk olunması nəticəsində və həmin gerçəklik
elementinə ekvivalent olmaqla yaradılır. Sonrakı mərhələdə isə dil struktur vahidinin intellekt
obrazı gerçəklik elementinin dərk olunması nəticəsində yaranmış birinci intellekt obrazı ilə
birləşir və tam intellekt kodu yaranmış olur.
Uşaqda gerçəklik elementi müəyyən bir ehtiyac
əsasında formalaşaraq dərk olunur və ona ekvivalent olan birinci intellekt obrazı yaranır. Eynilə, uşağın nitqində mövcud intellekt obrazına
ekvivalent olan yeni dil struktur vahidinin yaranması üçün də nitq ehtiyacının mövcudluğu
mühüm şərtdir.
Dilin məzmun sisteminin uşaqlar tərəfindən
mənimsənilməsi və həmin sistemdən özünün
koqnitiv inkişafı gedişində istifadə etməsi onda
dünyanın konseptual mənzərəsinin formalaşmasını göstərir. L.Vıqotski “Təfəkkür və nitq” əsərində yazır: “Uşağın inkişafının başlanğıc mərhələsində biz şübhəsiz nitqin formalaşması prosesində intellektəqədərki mərhələnin, eləcə də
təfəkkürün inkişafında nitqəqədərki mərhələnin
mövcudluğunu iddia edə bilərdik. Düşüncə və
söz başlanğıcda öz aralarında bir-birinə bağlı
olmur. Bu əlaqə düşüncə və sözün inkişafının
gedişatı zamanı meydana çıxır, dəyişir və artır”
[Выготский: 2018, s. 352]. A.A.Leontyev yazır: “Normativ fonetika və semantika ilə tanış
olan uşaq tədricən zaman keçdikcə dil standart-
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larına uyğunlaşdırdığı öz nitq mexanizmini,
“fərdi dil sistemini” formalaşdırır... Uşağa bəlli
olur ki, müəyyən bir söz gerçəklikdəki bu və ya
digər hadisəyə aiddir; lakin, bu əlaqənin mahiyyəti uşağın müxtəlif yaş dövrlərində fərqli
olur” [Леонтьев: 1969, s. 167]. H. Rubinşteyn
və M. Aborna görə, uşaq üçün dili öyrənmək,
bəzi hallarda qeyri-bənzər stimulun eyni, bənzər stimulların isə fərqli adlarla adlandırıldığı
sxemlərinin mənimsənilməsini özündə birləşdirir [Rubenstein: 1960, s. 307].
Uşaqlarda, 1 yaşdan 3,5 yaşadək olan dövrdə sözün ən başlıca funksiyası olan adlandırma
və ya predmetlə əlaqələndirmə funksiyasının
formalaşma və inkişafı müşahidə olunur. Söz,
müəyyən bir predmet, əlamət, hərəkət və ya
münasibətin adını bildirməklə bir tərəfdən müəyyən predmetlə əlaqəni, digər tərəfdən isə
ümumiləşdirməni əks etdirir. Erkən mərhələdə
uşaq sözü situativ amillərdən asılı olaraq başa
düşür. Hətta, bəzən sözün mənası onu müşayiət
edən situativ amillərin təsiri ilə dəyişir. Sözün
predmetlə müstəqil şəkildə əlaqələndirilməsi
təxmini olaraq 2 yaş dövrünə təsadüf edir. Sözdə mənanın inkişafı şüurun inkişafı ilə də bağlıdır. A.R. Luriya sözün mənasının məzmun və
sistematik inkişafı barədə təlimi şüurun məzmun
və sistematik inkişafı barədə təlim kimi müəyyənləşdirir. Onun fikrincə şüur da məzmun və
sistem baxımından dəyişikliyə uğrayır. Belə ki,
şüur, ilkin etapda affektiv, sonra əyani-əməli,
nəhayət yekun mərhələdə isə, verbal-məntiqi xarakter qazanır [Лурия: 1979, s. 33-34].
L.Vıqotski, uşaqlarda nitqin inkişafında
müşahidə olunan ilk mərhələni sinkretik anlayışlar mərhələsi hesab edir. Bu mərhələdə sözün mənası sinkretizm ilə fərqlənir, yəni kifayət
qədər obyektiv əsas olmadan ayrı-ayrı predmetlərin sinkretik əlaqələndirilməsi xarakteri daşıyır, uşaq təfəkkürünün və hərəkətlərinin qeyrisabitliyini göstərir. Bu dövr üçün xarakterik
olan və müxtəlif predmetlərin obrazlarını özündə birləşdirən sinkretik sözlər affektiv elementlərə də malikdir. Belə sözlərdə müəyyən dərəcədə obyektiv məzmun mövcud olsa da, əks
olunan reallıq uşağın subyektiv hissi münasibəti
ilə məhdudlaşır. İnkişafın gedişində uşağın nitqi tədricən situasiyadan asılılığı tərk edir, obyektivlik artır və nitq ünsiyyətinin mürəkkəb
formaları meydana gəlir. A.A.Leontyev də birinci mərhələni “ayrı-ayrı predmetlərin sinkre-
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tik birləşməsi” hesab edirək yazır: “Bu mərhələ onunla xarakterizə olunur ki, uşaq aşkara çıxarmış olduğu obyektiv əlaqələrdən deyil, öz
təsəvvüründə yaranan subyektiv əlaqələrdən çıxış edir” [Леонтьев: 1969, s. 167]. Dilçilikdə
sinkretizm bir neçə məna komponentinin bir
forma daxilində birləşməsini bildirir. J.Piaje
nisbi sinkretizmi uşaq eqosentrizminə xas olan
səciyyəvi cəhət kimi dəyərləndirir.
S.D.Kasnelson isə uşaqlarda ilk anlayışların, bilavasitə sözlü şəkildə ifadə olunmayan
müxtəlif məzmun anlayışını özündə cəmləşdirmək imkanından bəhs edir. O yazır: “Hər birimizin həyatında elə dövr olmuşdur ki, predmetlər haqqında biliyimiz ümumilikdə formal anlayışlar hüdudundan kənara çıxmırdı” [Кацнельсон: 1965, s. 28].
Beləliklə, inkişafın erkən mərhələsində sözün mənasının formalaşmasında başlıca olaraq
əyanilik üstünlük təşkil edir. Bununla yanaşı,
ilk anlayışlar həmçinin diffuz xarakter daşıyır.
Eyni səs birləşməsi bir neçə predmet, hərəkət
və hadisəni ifadə edir. Eyni zamanda, sinkretik
sözlər situativliyi ilə fərqlənir. Onların mənası
əksər hallarda bilavasitə situasiyadan asılıdır və
onunla əlaqədar anlaşılır. Uşağın ilk sözləri A.
Luriyanın sözləri ilə desək, dilin inkişafının ilk
mərhələlərində olduğu kimi simpraktik xarakterlidir, yəni, praktik fəaliyyətlə sıx bağlıdır
[Лурия: 1979, s. 16-17]. Sözlər müstəqil kod
mahiyyəti qazandıqda simpraktik kontekstdən
sinsemantik sistemə, yəni, hətta situasiyadan
kənarda başa düşülə bilən işarələr sisteminə keçid baş verir.
Uşağın ona olunan müraciəti anlamasında
eşitmiş olduğu yeni söz və ya formaların hansı
gerçəklik elementini əks etdirdiyini müəyyənləşdirməsi vacib məsələdir. Əgər uşaq həmin
formanın hansı gerçəklik elementinə və yaxud
onun yadda qalmasını təmin edən hansı birinci
intellekt obrazına bağlı olduğunu müəyyən edə
bilməsə, bu zaman eşitmiş olduğu nitqi tam şəkildə mənimsəməsi mümkün deyil [Əsgərov:
2015, s. 134]. Dərketmənin ümumi mexanizmini isə M.Əsgərov belə izah edir: “Dərketmə aktının birinci yarımaktının tam analizinin nəticələrinə əsaslanaraq belə deyə bilərik ki, insanın
beyin aparatı tərəfindən təmasda olduğu bütün
gerçəklik elementlərinə ekvivalent olan intellekt obrazları yaradılır və yadda saxlama məhz
intellekt obrazları vasitəsilə həyata keçirilir
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[Əsgərov: 2015, s. 69]. Yaş fiziologiyasına dair
ədəbiyyatlarda da bu barədə bənzər fikirlərə
rast gəlinir: “İkinci siqnal sistemi əlaqələrini
möhkəmlətmək üçün insan və əşyaların sözlə
ifadəsini, onların konkret obrazları ilə əlaqələndirmək lazımdır. Əgər hər hansı əşya, yaxud insanın adı çəkilir və özü də göstərilirsə, müvafiq
sözü eşitcək uşaqda həmin obyektə qarşı reaksiya yaranır” [Məmmədov və b.: 2008, s. 358359]. Deməli, ümumi dərketmə aktını təşkil
edən istər birinci, istərsə də ikinci, yəni təfəkkür yarımaktının reallaşması dərketmə və təfəkkürün minimal vahidi hesab edilən intellekt obrazları sayəsində mümkün olur.
Sözlər hətta sabit morfoloji struktur qazandıqdan sonra da mənanın qeyri-stabil xarakteri
və simpraktik kontekstdən asılılığı davam edə
bilər. Beləliklə, söz, müəyyən bir əlaməti bildirir və bu ümumi əlaməti paylaşan müxtəlif
predmetlərə aid edilir. Söz, predmetin bu və ya
digər əlamətinə uyğun olaraq, yeni məna kəsb
edə bilər. Uşaq, ümumiləşdirməni predmetlər

arasında özünün kəşf etdiyi hər hansı əlaqə üzrə
əsaslandıra bilər. Sözün konkret bir predmetlə
əlaqələnməsi uzun sürən inkişafın nəticədir.
Növbəti mərhələlərdə kompleks şəkildə təfəkkür əməliyyatları formalaşır. Tədricən, predmetlər, uşağın öz təsəvvüründə qurduğu subyektiv əlaqələr deyil, həmin predmetlər arasında həqiqətən mövcud olan obyektiv əlaqələr
əsasında təfəkkürdə birləşdiririlir. Uşaq sözlərə
yeni məzmun qazandırır, müxtəlif sözlərdən sinonim kimi istifadə edir və s.
Beləliklə, intellektual inkişaf prosesində sözün forması ilə yanaşı, mənası da dəyişir. Dilin,
nitqin meydana çıxması təkcə fizioloji deyil,
həm də psixoloji fəaliyyətin nəticəsidir. Koqnitiv-intellektual inkişafın müxtəlif mərhələlərində uşaqlar tərəfindən dilin ifadə (forma) və
məzmun planının mənimsənilməsi mürəkkəb
perseptiv-koqnitiv proseslərin nəticəsidir. Bu
zaman təkcə sözün əşyavi məzmunu deyil, həm
də sözdə gerçəkliyin əks olunması və ümumiləşdirilməsi xüsusiyyətləri də dəyişir.
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Aytaj HASANOVA
THE ACQUISITION OF EXPRESSIVE AND SEMANTIC PLAN OF LANGUAGE
BY CHILDREN DURING THEIR COGNITIVE DEVELOPMENT
SUMMARY
The article is devoted to the problem of formation of child speech and thinking process. The acquisition of speechproducing activities by children has a long history of investigation. The article refers to the viewpoints interpreting the
origination of language competence based on different psycholinguistic theories. Main features characteristic to the
word meaning in the early stages of cognitive and intellectual development are explained. The origination of language
and speech is not only the consequence of physiological, but also psychological activities. The acquisition of expressive
and semantic plan of language by children during various stages of intellectual development is the result of complex
cognitive processes. Cognitive basis of the acquisition of language and its structural units is formulated by means of
social practice. The shaping and development of the nominative function of word and its coordination with different
objects is the result of multi-stage process, followed by complex thinking operations. In subsequent stages, a child designates new meanings to existing words. A series of semantic components are united within a single form and a word
denotes an appropriate meaning depending on the practical context. During the process of intellectual development
changes are observed both in the form and content of language units.
Key words: psycholinguistics, intellectual development, syncretic notions
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Айтадж ГАСАНОВА
ОВЛАДЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ И СЕМАНТИЧЕСКИМ ПЛАНАМ ЯЗЫКА
ДЕТЬМИ В ПРОЦЕССЕ ИХ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме формирования детской речи и мыслительного процесса. Изучение детьми речевого производства имеет долгую историю исследований. В статье говорится о мнениях, интерпретирующих
происхождение языковой компетентности на основе различных психолингвистических теорий. Объясняются
основные черты, характерные для значения слова на ранних стадиях когнитивного и интеллектуального развития. Происхождение языка и речи является не только следствием физиологической, но и психологической деятельности. Приобретение экспрессивного и семантического плана языка детьми на различных стадиях интеллектуального развития является результатом сложных когнитивных процессов. Когнитивная основа усвоения
языка и его структурных единиц формулируется с помощью социальной практики. Формирование и развитие
номинативной функции слова и ее координация с различными объектами является результатом многоступенчатого процесса, за которым следуют сложные мыслительные операции. На последующих этапах ребёнок придаёт
новые значения уже существующих слов. Ряд семантических компонентов объединяется в одной форме, и слово выражает соответствующее значение в зависимости от практического контекста. В процессе интеллектуального развития наблюдаются изменения как в форме, так и в содержании языковых единиц.
Ключевые слова: психолингвистика, интеллектуальное развитие, синкретические понятия
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XÜLASƏ
Dilin iştirakı ilə insanın davranışı və fəaliyyət vasitəsilə onun koqnitiv aləmi öyrənilir. Dildəki sabit birləşmələr ilk
növbədə insan oğlunun təfəkkürünün-koqnitiv aləminin məhsuludur. Təsadüfü deyil ki, koqnitivliyin məhsulu olan sabit
birləşmələrin nə vaxt və kim tərəfindən yaranması da çox mübahisəli və çox vaxt da naməlumdur. İstər koqnitiv dilçilik,
istərsə də linqvokulturologiya gən dilçilik sahələrindən sayılsa da bu iki sahə bir-biri ilə sız əlaqəlidir. Koqnitiv
mahiyyət daşıyan dil vahidləri mütləq linqvokulturoloji mahiyyət də kəsb edir. Xüsusilə də sabit birləşmələrin bir növü
olan frazeologizmlər dil daşıyıcılarının dünyagörüşü, etnoqrafiyası, adət-ənənəsi, mədəniyyəti ilə sıx şəkildə bağlıdır.
Koqnitiv dilçiliyin ilkin banilərindən sayılan V. Fon Humboldtun “xalqın dili xalqın ruhudur” ifadəsi sabit ifadələrin
bütün xüsusiyyətlərini əks etdirməyə qadir olduğu kimi həm də onların linqvokulturoloji özəlliklərini əks etdirir.
Açar sözlər: sabit, linvokulturologiya, birləşmə, frazeologizm, öyrənmə.
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Koqnitiv dilçiliyin tədqiqinə XIX əsrdə
aparılan tədqiqatlarla başlanmışdır. Koqnitiv
dilçiliyin rüşeymlərinə V. Fon Humboldtun
əsərlərində rast gəlinir. Koqnitiv dilçilik milli
dillə, milli təfəkkürlə bağlıdır. Məhz bu cəhət
koqnitiv dilçiliyi linqvokulturologiya ilə yaxınlaşdırır. V. Fon Humboldt daxili formanı etnik
dünyagörüşü ilə şərtlənidirirdi. Koqnitiv dilçilik
dünyanın dil mənzərəsindən bəhs edir. Daxili
forma sözlərin, sabit birləşmələrin etimoloji
mənasını nəzərdə tutur. Etimoloji məna etnik
təfəkkürün dünya haqqındakı ilkin obrazlarını
əks etdirməklə əşyaların və hadisələrin obrazlarını təsəvvürlər kimi toplayır. Semiotik səviyyədə, kodlaşdırma baş verəndə alınan biliklər
milli dildə xüsusi işarə kimi sabitləşir. Koqnitiv
dilçiliyin və linqvokulturologiyanın sayəsində
dünya və ətraf mühüt haqqındakı biliklər, etnik
təfəkkür zənginləşir, ilkin təsəvvür işarələrin
daxilində hifz olunur. Məhz elə bu xüsusiyyətlərə görə V. Fon Humboldt xalqın ruhunu onun
dilində görürüdü (Гумбольдт:1984, c.55).
V. fon Humboldtuna dediyi kimi milli ruhun
təzahürü etdiyi məkan milli dildir.
Milli ruh dilin bütün hissələrində ifadə olunur. Daxili forma dilin fundamental tədqiqat
obyektlərindəndir. Dilin daxili forması dedikdə
dil sistemi nəzərdə tutulur. Semantika və koqnitivlik daxili formada birləşir. Düzyanın dil
mənzərəsi koqnitiv dilçiliyin ən aktual nəzəri
*

Gəncə Dövlət Universiteti
Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrası
baş müəllim

konstruksiyalarından sayılır. Daxili formanın
izahı yalnız və yalnız koqnitiv tədqiqatlarla reallaşmağa qadirdir. Koqnitiv dilçilik yeni elm
sahəsi olmasına baxmayaraq semaniologiya ilə
sıx bağlıdır. “...koqnitiv semantikada məna
linqvistik ifadələrlə bağlı konseptuallaşma ilə
təyin olunur. O, funksiyaları dünyanın və bədənin ayrılmaz hissəsi olan beynin fəaliyyəti ilə
bağlıdır” (Langacker:2008,c.4).
İngilis və Azərbaycan dillərindəki sabit ifadələr koqnitiv dilçilik və linqvokulturologiyanın kəsişməsində var olduğundan onlar müxtəlif konseptləri də özündə əks etdirirlər. “Konsept- insanın ensiklopedik və dil biliklərini, onların semantikasını müəyyənləşdirən, müəyyən
biliklər çərçivəsində birmənalı şəkildə dərk
olunmasını təmin edən dil vahididir. Belə ki,
konsept konkret ünsiyyət üçün aktual olan düşünülmüş, verballaşmış vasitələrə söykənir. Bu
isə onların istifadəsini ümumiləşdirir və hamıya
tanıdır. Yalnız bir qisim konseptlər fərdi təfəkkürə aid olduqları üçün mənaları dayanaqsız
olur, dəyişir”(Novruzova:2018,s.197).
Tədqiqat obyektimiz olan hər iki dildəki sabit birləşmələrin böyük bir qismini frazeoloji
kalkalar təşkil edir. Kalkalaşdırmanın linqvokulturoloji modelləri problemini nəzərə alsaq,
“frazeoloji kalka” anlayışının özünün müəyyənləşdirilməsi məsələsini nəzərdən qaçırmaq
mümkün deyil. Ş.Ballı digərlərindən əvvəl “frazeoloji kalka” anlayışının mahiyyətini müəyyənləşdirməklə məşğul olmuşdur, onun fikrinə
görə kalka başqa dildən götürülmüş ifadələr
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modeli əsasında hərfi tərcümə ilə yaradılmış
birləşmələrdir (Balli: 1961, s. 78). A. A. Reformatskiyə görə, kalakalaşdırma alınma söz və
ifadələrin öz dilləri vasitəsi ilə hissələrə bölünməsidir . Professor A.V. Kunin kalkaya aşağıdakı tərifi verir: “Kalka müvafiq xarici dildə
olan linqvistik vahidinin hərfi tərcüməsi ilə yeni frazeoloji vahidin formalaşmasıdır” (Kunin
1996, s. 241). Əlamətini xeyli dərəcədə qoruyub saxlayan leksik-frazeoloji alınmalardan
fərqli olaraq, sözdə varvarizmlərdən, dildə frazeoloji kalkaların olması və aktiv fəaliyyət göstərməsi mədəniyyətlərin dil sahəsində mühüm
dərəcədə qarşılıqlı nüfuzunu açıq şəkildə nümayiş etdirir. Çünki frazeoloji kalkalar öz yerini
dil sisteminin periferiyasında deyil, onun mahiyyətində, ilkin frazeoloji vahidlərlə bərabər
öz yerini tapır. Frazeoloji kalkalaşma hadisəsini
mədəni aspektdə tədqiq edərkən müəyyən etmək lazımdır ki, bir xalqın digər xalqa mədəni
təsirinin linqvistik vahidlərin izlənməsinin köməyi ilə həyata keçirilirmi və əgər belə təsir həqiqətən də baş verirsə, o zaman hansı şəraitdə
və insan fəaliyyətinin hansı sahələrində baş verir. İngilis dilinin materialları qarşısında duran
məsələ alınma mənbəyi və alınma prosesində
göstərilən mədəni təsir olan frazeoloji kalkanın
linqvokulturoloji modellərini müəyyən etmək
vəzifəsi qoyulur. Bu sualın məqsədi ingilis frazeologiyasından götürülmüş parçaların etimoloji təhlilinə müraciət etmək zərurətini nəzərdə
tutur. Ən parlaq mənzərəni bibliya mənşəli ingilis frazeoloji vahidlərinin nümunəsindən istifadə etməklə göstərmək olar. Beləliklə, professor A.V.Kuninin “Böyük ingiliscə-rusca lüğət”inin etimoloji təhlili göstərir ki, lüğətin
ümumi həcmini təşkil edən təxminən 20 min
vahiddən 540-ı müxtəlif dillərdən frazeoloji
kalka nümunələridir (Muxin: 2012, s. 97). Bundan əlavə, lüğətə bibliya mənşəli 413 frazeoloji
vahid daxildir ki, onlar da kalka nümunələrindən başqa bir şey kimi qəbul edilməməlidir,
çünki ingilis dili üçün bütün Bibliya kitablarının mətnləri latın orijinalından tərcümə olunur.
İngilis dilindəki bütün bibliya frazeoloji vahidlərinin əsasını ingilis versiyasının tərcüməsinin
edildiyi Müqəddəs Kitabın kanonik Latın mətnindən müvafiq ifadələr təşkil edirdi, məsələn:
by the sweatin one’s brow < in sudore vultus
sui (alın tərində); the signs of the time < signa
temporum (zamanın əlaməti Mt. 16: 4); there is
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a time for all things < omnia tempus habent
(hər şey yaxşı vaxtda ) və s. (Kunin 1998, səh.
766). Belə bir nəticəyə gəlmək olarmı ki, Bibliya ifadələrinin kalkalaşdırılmasında bir xalqın
digər xalqa mədəni təsiri olub və “donor” dilin
başqa dil sisteminə milli mədəni təsirindən danışmaq olarmı? Aydındır ki, cavab xeyr olacaq,
çünki Müqəddəs Kitab mətnlərinin ingilis dilinə
ən erkən tərcümələri zamanı latın dilində danışan xalq artıq mövcud deyildi. Latın kalkalarında baş verən eyni şey, qədim yunan və digər
ölü dillərdən olan bütün frazeoloji kalkalara da
aiddir. Yuxarıda qeyd olunan mənbələrdən qaynaqlanan kalkalar zamanı bir xalqın digər xalqa
mədəni təsirindən deyil, daha çox müxtəlif dillər və milli mədəniyyətlər üçün ortaq olan mədəni irsdən və bir növ linqvomədəni mənbədən
danışmaq lazımdır. Müvafiq olaraq, alınma dildə linqvomədəni irsə rast gəlinir ki, onun da
mühüm hissəsini frazeoloji kalkalar təşkil edir.
Yuxarıdakı nümunələrdən göründüyü kimi, ingilis kalkalarının tərcüməsi tərcümə olunan dilin frazeoloji vahidləri ilə təmsil olunur ki, bu
da öz növbəsində frazeoloji kalka qəlibləridir.
Azərbaycan dili üçün bu alınmalar bilavasitə
mənbəyini ingilis dilindən götürmür. Çünki
Bibliyanın rusca versiyası mövcuddur. Azərbaycan dilindəki Bibliyadan kalka olunmuş frazeologizmlər rus dilindən kalka olunmuşdur.
Buna baxmayaraq, bu vəziyyətdə frazeoloji kalkanın linqvokulturoloji modeli ingilis, rus, eləcə də Bibliya frazeoloji vahidlərinin tapıldığı
digər müasir dillər üçün eynidir. Burada ümumi
olan şey vahid linqvomədəni alınmaların mənbəyinin, bu halda orijinal Bibliya mətninin olmasıdır. Alınma yolları xüsusi mənbə dillərinin
və alıcı dillərin qarşılıqlı əlaqəsindən asılı olaraq fərqlənə bilər. Beləliklə, ingilis dili vəziyyətində bibliya frazeoloji vahidlərin alınma ardıcıllığı aşağıdakı kimidir: Aramey dili - Latın
dili – İngilis dili. Müvafiq olaraq Azərbaycan
dilində ardıcıllıq isə, aramey dili- yunan diliqədim slavyan dili keçərli olacaq. Müxtəlif dillərdə müvafiq kalkaların olması onlar üçün
ümumi linqvomədəni alınmaların mənbəyini
göstərir. Bir qayda olaraq, İncil və qədim mifologiya müasir Avropa dilləri üçün belə ümumi
mənbələrdir. Bu model üzrə alınma vahidlər
beynəlxalq frazeologiyanın əsasını təşkil edir.
Dilçilər beynəlxalq frazeologiyanın əks olunan
reallığın ötürülməsində mühüm rolunu qeyd
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edirlər, çünki nominasiya sistemində beynəlxalq frazeoloji vasitələr mühüm yer tutur [Soloduxo: 1983,s.157]. Beləliklə, frazeoloji kalkanın ilk linqvokultural modelini ayırmaq mümkün görünür, onun mühüm komponenti müxtəlif dillər üçün ümumi linqvomədəni alınma
mənbəyinin olmasıdır. Bu model çərçivəsində
götürülmüş frazeoloji kalkaların xarakterik xüsusiyyətləri qəbul olunmalıdır:
a) müvafiq vahidlərin semantik və struktur
yaxınlığı (dil tipi imkan verdiyi qədər);
b) müxtəlif dillərdə müvafiq frazeoloji kalkaların obrazlı əsasının sabitliyi və vəhdəti;
c) dəyişkənliyə kiçik meyil. Nümunə olaraq, təsvir olunan modeldən götürülmüş bir neçə frazeoloji kalkanı nəzərdən keçirək. Aşağıda
latın, fransız, ingilis və Azərbaycan dillərində
müvafiq bibliya frazeoloji vahidləri verilmişdir:
crucem suam ferre – porter sa croix – to bear
one’s cross – hər kəs öz çarmıxını daşıyır(hər
qoyun öz ayağından asılır. Təqdim olunan dörd
frazeoloji vahidin hamısı semantik cəhətdən
mümkün qədər yaxındır; onları “taleyin bütün
təlatümlərinə boyun əyərək dözmək” mənası
birləşdirir. Struktur olaraq bu vahidlər də kifayət qədər yaxın oxşarlıq nümayiş etdirirlər; hamısı feil + isim struktur modeli üzərində qurulmuş feili frazeoloji vahidlərdir. Dörd ifadənin
hamısı hər hansı bir milli mədəniyyətdən kənarda olan tək dəyişməz İncil təsvirinə - İsa Məsihin çarmıxı edam yerinə aparmasına əsaslanır.
Bundan əlavə, təqdim olunan vahidlərin heç birinin normativ istifadəsi yoxdur. Başqa bir misal, ümumi linqvomədəni qaynağı Plutarx, Suetonius və digər qədim müəlliflərin əsərlərindəki
sözlərlə bağlı əfsanə olan frazeoloji vahidlərlə
təmsil olunur. 49-cu ildə vətəndaş müharibəsi
zamanı Rubikon çayını keçərkən Yuli Sezar tərəfindən deyilmişdir : jacta alea est – le sort en
est jete – the die is cast –püşk atılıb(artıq ox
yaydan çıxıb) (Dvoretsky: 1996, s. 44). Semantik cəhətdən dörd frazeoloji vahidin hamısı oxşardır; onların mənası “artıq seçim edilib” deməkdir. Bu frazeoloji vahidlərin struktur oxşarlığı da mütləqdir, onlar passiv predikativ birləşmələrdir. Obrazın sabitliyi və birliyi hər dörd
dil üçün də xarakterikdir; təqdim olunan vahidlər qərar qəbuletmə simvolu kimi püşkatma obrazına əsaslanır. Bu vahidlərin də variantları
yoxdur. Aşağıda təqdim olunan dörd frazeoloji
vahid ümumi dil və mədəni mənbə ilə birləşən

frazeoloji kalkalardır. Bu halda Antik dövrün
tarixi və mədəniyyəti belə bir mənbə kimi çıxış
edir: exceptio probat regulam – l’exception
confirme la regle – the exception proves the rule –istisna qaydanı sübut edir. Bu frazeoloji vahidlər semantika baxımından tamamilə oxşardır, çünki yuxarıdakı frazeoloji vahidlərin hər
biri digər dillərdəki uyğunluqları ilə eyni fikri
ifadə edir. Dörd vahidin hamısı strukturca oxşardır və eyni zamanda normativ variantlara və
obrazlı əsasa malik deyildir. Frazeoloji kalkanın ikinci linqvokulturoloji modeli bir dil sisteminin digərinə milli-mədəni təsirini nəzərdə tutur. Bu modelə uyğun olaraq götürülmüş frazeoloji kalka nümunələrini nəzərə alaraq, insan
fəaliyyətinin müəyyən sahələrində mənbə dilinin doğma dili olan insanların mədəni təcrübələrinin prioritetliyi haqqında vizual təsəvvür yaratmaq olar. Bu modelə görə götürülmüş frazeoloji kalkaların xarakterik xüsusiyyətləri tanınmalıdır:
a) alınma prosesində struktur, semantik və
stilistik dəyişiklik etmək bacarığı;
b) terminoloji ifadələrin nisbətən yüksək
spesifikliyi, eləcə də alınmaların aparıldığı konkret funksional sahələrin vurğulanması imkanı;
c) bütövlükdə obrazlı əsasın vəhdətini qorumaq şərti ilə təsvirin müəyyən modifikasiya
qabiliyyəti;
d) variativliyə mühüm meyil.
İkinci linqvokulturoloji modelə uyğun hazırlanmış frazeoloji kalakaların tipik nümunəsi
kimi, fransız dilindən götürülmüş Paris is
worth a mass (Paris üçün dəyər) frazeoloji vahidini götürə bilərik. Bu vahidin etimoloji əsasını 1593-cü ildə fransız taxtına çıxa bilmək
üçün katolikliyi qəbul etməyə qərar verən Navarralı Henriyə aid edilən Paris vaut bien une
messe ifadəsi təşkil edir. Frazeoloji vahidin
ümumi mənası “böyük fayda vəd edən güzəştdir” [Yeni Böyük Fransız-Rus frazeoloji lüğəti:
2005, s. 1140].
İngilis dilindəki frazeoloji kalkalar öz semantikasında dilin mədəni komponentini qoruyub saxlayır. O, xarici dildə Paris toponimini
ehtiva edir və vahidin özü bütövlükdə Fransa
tarixinin tanınmış hadisələrinə allüziyadır. İndiki vaxtda bu frazeoloji vahid ingilisdilli ölkələrdə hakimiyyətə gəlmək üçün əvvəllər bəyan
edilmiş prinsiplərdən yayınan siyasətçilərin
davranışlarını təsvir etmək üçün geniş istifadə
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olunur. Belə hallarda Paris komponenti müvafiq paytaxtın adı ilə əvəz olunur, məsələn, Kanada siyasətçiləri isə Ottawa is worth a mass
(Ottava kütləyə dəyər) şəklində deyirlər
(www.linternaute.com/expression/langue-francaise/16628/le-petit-caporal/). Qeyd etmək lazımdır ki, etimoloji cəhətdən ikinci model üzrə
götürülmüş vahidlərin böyük əksəriyyəti ilkin
olaraq fransız frazeoloji vahidləri və ya sərbəst
birləşmələrdir ki, bu da iki qonşu xalqın çoxəsrlik sıx linqvistik əlaqələrinin tarixi ilə əlaqədardır. “Xalqın mentaliteti, hər şeydən əvvəl, onun
xarakterində, hərəkətlərində, kommunikativ
davranışında büruzə verir. Mentalitet iqtisadi
şərait, siyasi dəyişikliklər, social-siyasi proseslər, təbiət hadisələri, başqa etnik qruplar və s.
təsiri ilə formalaşır. Onu, hər şeydən əvvəl, etnokulturoloji və etnopisixoloji metodlarla öyrənmək lazımdır. Bu da dilçilərin və linqvokoqnitivistlərin
vəzifəsi
deyildir”
(Rəcəbli:2021,s.129). Frazeoloji kalkalanmanın ikinci
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linqvokulturoloji modelindən götürülmüş başqa
bir nümunəsi the Little Corporal sabit birləşməsidir. (Kiçik Kaprla- Napaleon) etimologiyası
Napoleon Bonapartın ləqəbi idi - 1799-1800-cü
illərdə İtaliya kampaniyası zamanı əsgərlər tərəfindən ona verilən le Petit Caporal ləqəbidir(www.linternaute.com/expression/languefrancaise/16628/le-petit-caporal/). Əvvəlki nümunədə olduğu kimi, bu kalka ilk növbədə xarici dildə olan tarixi və mədəni reallıqları əks
etdirir. İkinci linqvokulturoloji modelə görə frazeoloji kalkanın əsas semantik şərti kalkanın
ayrı-ayrı komponentlərinin və onun komponentlərinin, habelə frazeoloji kalkanın və ümumilikdə onların etimonlarının mədəni konnotasiyasının oxşarlığıdır. Bundan əlavə, alınmaların baş verdiyi mədəni cəhətdən müəyyən edilmiş funksional sahələrin mövcudluğunu da
qeyd etmək vacibdir.
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Ayten MAMMADOVA
LEARNING CONSTANT WORD COMPOUNDS FROM
LINGUCULTUROLOGICAL PRISM
SUMMARY
With the participation of language, a person's cognitive world is studied through behavior and action. Stable compounds in language are first and foremost the product of the human mind - the cognitive world. It is no coincidence that
the formation of stable compounds, which are the product of cognition, is very controversial and often unknown. Although both cognitive linguistics and linguoculturology are young fields of linguistics, these two fields are closely intertwined. Cognitive language units also have a linguocultural nature. In particular, phraseology, which is a type of stable
combination, is closely connected with the worldview, ethnography, traditions and culture of the speakers. V. von
Humboldt's statement that "the language of the people is the spirit of the people", one of the earliest founders of cognitive linguistics, is able to reflect all the features of fixed expressions, as well as their linguocultural features.
Key words: stable, cultural linguistics, fusion, phraseology, training.
Айтен МАМЕДОВА
ИЗУЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЛОВ С
ЛИНГУКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИЗМЫ
РЕЗЮМЕ
При участии языка когнитивный мир человека изучается через поведение и действия. Стабильные соединения в языке - это, прежде всего, продукт человеческого разума - когнитивный мир. Неслучайно образование
стабильных соединений, являющихся продуктом познания, очень спорно и часто неизвестно. Хотя когнитивная
лингвистика и лингвокультурология - молодые области лингвистики, эти две области тесно взаимосвязаны.
Когнитивные языковые единицы также являются лингвокультурными. В частности, фразеология, являющаяся
одним из видов устойчивых сочетаний, тесно связана с мировоззрением, этнографией, традициями и культурой
говорящих. Утверждение В. фон Гумбольдта о том, что «язык народа - это дух народа», одного из первых основоположников когнитивной лингвистики, способно отразить все особенности фиксированных выражений, а
также их лингвокультурные особенности.
Ключевые слова: стабильный, лингвокультурология, слияние, фразеология, обучение.
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ÖMÜR YOLU
GÖRKƏMLİ LİNQVİSTİK MƏTNŞÜNAS ALİM
MÖHSÜN NAĞISOYLU-75
Şərəfli və ləyaqətli bir həyat yolu keçmiş
AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun
direktoru, akademik Möhsün Zellabdin oğlu
Nağısoylunun sentyabrın 1-də 75 yaşı tamam
olur. O, Azərbaycan mətnşünaslıq və linqvistik
elminin inkişafı və tərəqqisi sahəsində mühüm
xidmətlər göstərmişdir.
Hələ Əlyazmalar İnstitutunda çalışdığı 40
il ərzində farsdilli və türkdilli mətn əlyazmalarının tədqiqi və nəşri sahəsində səmərəli elmi
fəaliyyət göstərərək respublikamızda həmin sahədə tanınmış aparıcı mütəxəssislərdən biri səviyyəsinə yüksəlmişdir. Onun başlıca araşdırma
obyekti olan orta əsr Azərbaycan yazılı tərcümə
abidələri milli dil və ədəbiyyatımızın ayrılmaz
tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bu cəhətdən alimin araşdırmaları klassik fars və Azərbaycan
ədəbiyyatınıın, tərcümə sənətinin hərtərəfli tədqiqi üçün mühüm önəmə malikdir. Məhz
AMEA-nın nəşr etdiyi 10 cildlik «Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi» kitabının III cildində (B.,
2009) onun tədqiqatlarından da istifadə edilməsi buna əyani sübutdur.
M.Z.Nağısoylu Azərbaycan filologiya elminə yeni bir sahə olan linqvistik mətnşünasliq
üzrə ciddi və sanballı araşdırmalar müəllifi kimi tanınır.
Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu 1 sentaybr 1946-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Xok kəndində anadan olmudur. O, 1963-cü ildə ADU-nun Şərqşünaslıq
fakültəsinin fars dili və ədəbiyyatı şöbəsinə daxil olmuş, 1967-ci ildə tələbə kimi Əfqanıstana
fars dili tərcüməçisi qismində ezam edilmişdir.
Möhsül Nağısoylu 1971-ci ildə indiki Bakı
Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin
fars dili və ədəbiyyatı bölməsini fərqlənmə dipomu ilə bitirmişdir. Həmin il indiki Azərbaycan MEA Əlyazmalar İnstitutunun aspiranturasına (qiyabi) daxil olmuşdur.
M.Nağısoylu 1972-ci ilin fevral ayında Əlyazmalar İnstitutuna baş laborant vəzifəsinə işə

qəbul olunmuşdur. Dərin biliyinə və çevik və
işgüzarlığına görə bir müddət sonra o, kiçik elmi işçi və böyük elmi işçi vəzifələrinə yuksəlmişhir. 1988-ci ilin fevralından isə İnstitutun
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri
vəzifəsinə irəli çəkilmişdir.
M.Z.Nağısoylu 1979-cu ildə görkəmli
mətnşünas alim, professor Cahangir Qəhrəmanovun elmi rəhbərliyi ilə «XVI əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi «Şühədanamə» (poleoqrafiya, orfoqrafiya və tərcümə məsələlələri)»
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını uğurla
müdafiə etmişdir. O, orta əsr Azərbaycan tərcümə abidələri üzərində araşdırmalarını davam etdirərək 1994-cü ildə «XV-XVI əsrlər Azərbaycan tərcümə abidələri (tekstoloji, tədqiqi və dil
xüsusiyyətləri)» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə Möhsün Nağısoyluya «Azərbaycan ədəbiyyatı» ixtisası üzrə professor elmi adı
verilmişdir.
Alim 2014-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasınıfn müxbir üzvü, 2017-ci ildə isə
həqiqi üzvü seçilmişdir. M.Nağısoylu «Farsdilli
əlyazmalar kataloqu»nun I, II, III cildlərinin hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir. Onun
elmi araşdırmaları, əsasən, orta yüzilliklərdə
fars dilindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə
edilmiş əsərlərin, əlyazma kitablarının həm
mətnşünaslıq və həm də dilçilik baxımından
tədqiqinə həsr olunmuşdur. Bu aspektdə indiyədək tədqiqatçının 16 monoqrafiyası işıq üzü
görmüşdür. «Farsca-azərbaycanca» və «Azərbaycanca-farsca» lüğətlərin tərtibçisi (ortaq) olmuş, M.Şəbüstərinin «Gülşəni-raz», S.Bəlağinin «Quran qissələri» kitablarını fars dilindən
Azərbaycan türkcəsinə tərcümə etmişdir. Onun
«Orta əsrlərdə Azərbaycanda tərcümə sənəti
(2000), «M.Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» əsəri
(2002), «XVI əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi
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«Şühədanamə» (2003), «Şirazinin «Gülşəniraz» tərcüməsi» (2004), «Əhmədinin «Əsrarnamə» tərcüməsi» (2005), «Həzininin «Hədisi-ərbəin» tərcüməsi» (2008), «Nəsimi irsinin nəşrləri: problemlər və perspektivlər» (2019) kitabları milli Azərbaycan humantitar elminin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Tərtibçisi olduğu «Nizami. İncilər» kitabı Türkiyədə, «Şühədanamə»: paleoqrafiya, dilçilik və tərcümə»
məsələləri monoqrafiyası Almaniyada, «Şirazi
və onun Gülşen-i Raz» tercümesi» monoqrafiyası Türkiyədə nəşr olunmuşdur. M.Füzulinin
«Hədiqətüs-süəda» (1993), XVI əsr Azərbaycan tərcümə əsərləri «Şeyx Səfi təzkirəsi»
(2006), «Şühadənamə» (2019) əsərlərinin də
tərtibçisidir. Monoqrafiyalarının, tərtib və tərcümə kitablarının ümumi sayı 58-dir. 500-ə yaxın elmi, elmi-kütləvi məqalənin, çoxlu sayda
rəy və rezensiyaların müəllifidir. Akademik
Möhsün Nağısoylu Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin (2001), Azərbaycan Milli
Elmlər Akadmiyası Rəysət Heyətinin (2005,
2016) Fəxri fərmanları, «Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi» yubiley medalı (2019) ilə təltif olunmuşdur.
Möhsün müəllim 2016-cı ildən AMEA-nın
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktorudur.
Bizcə, elmi-tədqiqat institutunu idarəetmə mürəkkəb və çətin problemlərdəndir. Adama elə
gəlir ki, idarəetmə anlayışı ən ümumi, ən üniversal anlayışlar sırasındadır. Burada sosial sistemi, elmi sistemi idarə etmək qarşıda bir məqsəd kimi durur.
Bəllidir ki, hər hansı elmi-tədqiqat sisteminin idarəolunması prosesi müəyyən məqsədin
qoyulmasını və tədqiqat və digər işlərin planlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Elmi-tədqiqat
işində məqsədin qoyulmasının və planlaşdırılmasının yeniləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi
elmi-tədqiqat sisteminin inkişafı və hərəkəti
ilə bağlıdır.
Müşahidələrimə əsasən deyə bilərəm ki, bu
mənada Möhsün müəllimin təşkilatçılıq bacarığı və fəaliyyəti institut kollektivinin formalaşmasına istiqamətlənir. Həmin işdə onun yalnız
elmi xüsusiyyətləri ilə yanaşı şəxsiyyət keyfiyyətləri- peşəkarlığı, səriştəliliyi, ümumi və kollektivlə davranış və idarəetmə mədəniyyəti xüsusi rol oynayır. Bir rəhbr kimi öz vaxtını və tabeliyində olanların vaxtını düzgün bölüşdürməyi bacarır, mühüm təşkilatçılıq mədəniyyətini

yüuksəldə bilir. Hər şeydən öncə, onun elmi yaradıcılığı, yazdığı əsərlər və digər fəaliyyət dairəsi kollektivə nümunədir. Elmi Şuralarda, seminarlarda, dissertasiya müdafiələrində məsələlərə münasibəti birmənalıdır. Onun çıxış və fikirlərində zamanın tələbləri, Dövlətimizin dilin
saflığı və qorunması haqqında qərar və sərəncamları uca tutulur, müasir elmin qarşısında duran vəzifələri kollektivə başa salır. Kollektivdə
innovasiya mühitini yaradır.
M.Nağısoylu instituta direktor təyin olunandan sonra, sözün həqiqi mənasında, ana dilinin saflığını qorumaq və dilçilik elminin geri
qalan sahələrini dirçəltmək və inkişaf etdirməkdən ötrü məqsədəuyğun qərarlar qəbul etməyə
başladı, əvvəlki rəhbərlərin buraxdığı səhvləri
tənzimləməyə yönəldilmiş fəaliyyət, düzgün informasiya əsasında kollektivlə nə iş görəcəyini
yekunlaşdırdı. Ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyət növünü əsas götürərək institutun elmi-tədqiqat istiqamətini müəyyənləşdirdi.
Elmi fəaliyyəti ilə yanaşı M.Nağısoylu həm
də pedaqoji sahədə cəmiyyətə böyük xidmətlər
göstərmişdir. Alimin rəhbərliyi altında 4 elmlər
doktoru və 21 fəlsəfə doktoru müdafiə etmişdir.
Möhsün müəllim hazırda yüksəkixtisaslı dilçi
kadların yetişdirilməsində də mühüm xidmətlər
göstərir. Universitetlərə hazırlaşan şagirdlər
üçün Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərs vəsaiti
hələ də stolüstü, ində də elmi-pedaqoji sanbalını saxlamaqdadır. O, eyni zamanda, Azərbaycan Xarici Dillər Universitetində mühazirələr
oxuyur, biliyini tələbə gənclərə, magistrlərə
mənimsədir.
Yüksək elmi duyuma və həssaslığa malik
M.Nağısoylu institutda xüsusilə də gənc kadrlara münasibətində çox humanistdir. Biz elmi seminarlarda, dissertsitya müdafiələrində gənc
araşdırıcılar barədə onun elmi mülahizələrinin,
tənqidi fikirlərinin, yolgöstərənliyinin şahidiyik.Dilçilik institutunun gənc alimlər şurasının
üzvlərinin söhbətlərindən belə başa düşülür ki,
hər yerdə, həmişə biz bu müdrik və xeyirxah insanın kölgəsini üstümündə hiss edirik. Eyni zamanda, Möhsün müəllimi tanıyanlar da bu kimil insanın mədəniyyətindən, xarakterində olan
mülayimlikdən, sakitlikdən, həmçinin də qeyriadi təsir gücündn, alicənablığından, insanlıq və
qayğıkeşliyindən ağız dolusu söhbət açırlar.
Elmi mühitdə rəhbərlə elmi işçilərin, kadrların birgə fəaliyyəti mühüm faktor hesab edilir.

MÖHSÜN NAĞISOYLU-75

Möhsün müəllimin bir rəhbər kimi məqsədi elmi
işçilərin mədəni-intellektual inkişafını formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu səviyyədə direktor kimi
o, dilçilik elmi və onun sahələrinin inkişafının
strateji istiqamətlərini müəyyənləşdirir.
İnstitutu effektli idarə etmək üçün M.Nağısoylu hazırda böyük önəm daşıyan çoxcildli
müasir Azərbaycan dili, transleterasiya, dialektoloji tədqiqatlar, atlaslar, bölgələrdə dil situasiyası, terminologiya, lücətçilik və s. sahələrdə
biliklər, ideyalar, konsepsiyalar kimi elmi dəyərlərlə çıxış edir. Həmin dəyərlər məqsəd, bilik, münasibət, keyfiyyət üzərində qurulur. İclaslarda dönə-dönə qeyd edir ki, Dövlət plan işlərinin dəyəri məqsədəmüvafiq olmalıdır. Tədqiqatlarda effektiv meyarlar, tədqiqat işlərində
qarşılıqlı münasibətlər, özünə münasibət, özünün tədqiqatına münasibət və şəxsiyyətlərarası
münasibət formalaşmalı və dəyər-keyfiyyət tələb olunmalıdır. Kollektiv arasında ünsiyyət,
davranış keyfiyyəti burada əsas yer tutur və
bunlar xüsusi bacarığı əks etdirir.
M.Nağısoylunu bir mətnşünas-dilçi alim kimi səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri
onun yaradıcılığının çoxşaxəli olmasıdır. Hiss
etmişəm ki, nə işlə məşğul olursa, Möhsün müəllim ürəklə, həvəslə məşğul olur. Vaxtdan gileylənənlərə deyir ki, həvəs olsa, vaxt hər zaman tapılar.
Möhsün müəllim hazırda yarım əsrdən çox
tarixi olan Azərbaycan dilçilik elminin mərkəzinə rəhbərlik edir. Onun fəaliyyəti dövründə
«Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti»inin,
«Azərbaycan dili orfoepiyası»nın yeni layihələri işlənib hazırlanmış, orfoqrafiya lüğəti qüsursuz bir şəkildə çap edilmişdir.
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«Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası» artıq bölgələr üzrə nəşr olunmaqdadır. Naxçıvan
dialektoloji atlası «Azərbaycan dialektologiyası» şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış və çap edilmişdir. Möhsün müəllimin özü
də Qarabağ dialektoloji atlasının hazırlanmasında şöbə əməkdaşları ilə birgə ekspedisiyalarda
yaxından iştirak etmişdir. Müasir Azərbaycan
dili şöbəsinin əməkdaşlarının gərgin əməyinin
məhsulu olan «Azərbaycan dilinin leksikologiyası» akademik səviyyədə hazırlanmış və çapını gözləyir. Həmin şöbə tərəfindən «Azərbaycan dilinin durğu işarələri sistemi», «Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti» və s. kitablar da
nəşr olunmuşdur.
Möhsün müəllim bugün Dilçilik İnstitutunun tarixini yaşadır, onun taleyini düşünür, dilçilik elminin sabahına cavabdeh olduğunu ərklə
öz üzərinə götürür.
Möhsün müəllim kollektivin gənclərinə xüsusi qayğı və nəvazişlə yanaşır, onlara qarşı tələbkarlıq nümayiş etdirir, onları elmin meydanında məsuliyyətli olmağa və ciddiyyətə çağırır.
M.Nağısoylu Akademiyanı müqəddəs bir
elmi məbəd sayır. Fəxr edir ki, onun bir parçası
olan Dilçilik İnstitutuna rəhbərlik edir, bu cür
müqəddəs bir yerdə, müdrik, xeyirxah və zəhmətkeş insanlarla bir çərgədə çalışır. Elmi-tədqiqat prosesini planlaşdırır və təşkil edir, tədqiqatların gedişinə və nəticələrinə nəzarəti həyata
keçirir, yazılan işlərin keyfiyyətli və effekti
üçün daim çalışır. İnstitutun mənafeyini təmsil
edir. Bugün yeni düşüncənin, yeni şüurun fomalaşdığı bir dövrdə Möhsün müəllimi ad günü
münasibətilə təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq. Doğum günün, 75 ilin mübarək, əziz Möhsün müəllim!
İSMAYIL KAZIMOV
filologiya elmləri doktoru, professor
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TÜRKOLOJİNİN ULU ÇINARI
OSMAN FİKRİ SERTKAYA-75
Osman Fikri Sertkaya, 11 Ağustos 1946’da
Adana’da doğdu. Babası Mehmet Satvet Sertkaya, annesi Dürdane Sertkaya (Arpaç)’dır. Osman Fikri Sertkaya Prof. Dr. Ayşegül Nişancı
Sertkaya ile evlidir. Osman Fikri Sertkaya ilk
tahsilini Ceyhan Atatürk İlkokulu (1953-1958),
orta tahsilini Ceyhan Ortaokulu (1959-1961) ve
lise tahsilini Ceyhan Lisesi (1962-1964) olmak
üzere Çukurova’da yaptı. Prof. Dr. Osman Fikri
Sertkaya (C. ALYILMAZ Arşivi) 1964 yılında
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydoldu. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünde Ahmet Caferoğlu, Sâdettin Buluç, Faruk Kadri Timurtaş, Muharrem Ergin, Ali Nihad Tarlan, Fahir İz, Abdülkadir Karahan, Mehmet Kaplan, Ömer Faruk Akün gibi
hocalardan ders gördü ve 1968 yılında Eski
Türk Dili Kürsüsü’nden (Ana Bilim Dalı) Çağatay Türkçesi sahasında Mi‘rācnāme (Metinİndeks) adlı lisans tezini hazırlayarak Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümünün Eski Türk Dili Kürsüsü’nden (Ana Bilim Dalı) mezun oldu. 1969 yılında Galatasaray (Zoğrafyon) Lisesi’nde Türkçe öğretmenliği yaptı. 5 Ocak 1970’te İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünün Eski Türk Dili Kürsüsü’nde (Ana Bilim Dalı) Prof. Dr. Muharrem
Ergin’in asistanı olarak mesleğe başladı. 1975
yılında Türk Hava Kuvvetlerinde askerlik görevini yaptı. 1976’da İslâmî Devrenin Uygur Harfli Eserlerinden Sirācü’l-ḳulūb adlı “Doktora
Tezi”ni hazırlayarak “Pek iyi” derece ile “Dr.
phil.” unvanını aldı. Alexander Von Humbolt
Vakfı Araştırma Bursu ile Haziran 1977-Şubat
1979 tarihleri arasında; Almanya’da Ruhr Üniversitesi/Bochum’da, Justus-Liebig Üniversitesi/Giessende, Bonn Üniversitesi’nde, Göttingen
Üniversitesi’nde Batı Berlin (Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Oriental Abtcilung)’de, Doğu Berlin İlimler Akademisi (Zentral.Institut für Alte Geschichte und Archaeologie, Bereich Alter Orient)’nde, İngiltere’de,
Manchester (Üniversitesi’nde ve John Rylands
Kütüphanesi’nde, Londra Üniversitesi (School

of Oriental and African Studies)’nde ve British
Library (Department of Oricntal Manuscript)’de, Fransa’da Köktürk, Uygur, Karahanlı,
Kıpçak, Çağatay ve Osmanlı yazma ve basmaları üzerinde Türk dili araştırmaları yaptı. 6 Haziran 1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski
Türk Dili Ana Bilim Dalı’na “Yardımcı Doçent
Doktor” unvanı ile “Öğretim Üyesi” atandı.
1982-1983 yılları arasında Almanya’da Justus
Liebig Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde
“Lektor für Turkisch [Türkçe Lektörü]”olarak
çalıştı. 1986 yılının yazında, üç ay, tekrar Alexander von Humbolt Vakfı’nın bursiyeri olarak
Justus Liebig Üniversitesi’nde (Giessen) “Uygur Tıp Metinleri” konulu bir araştırma yaptı.
15 Ekim 1989’da Eski Türkçe’de Mûsikî Terimleri ve Mûsikî Âlet İsimleri adlı Doçentlik
Tezi’ni savunarak “Doçent Doktor” unvanını
aldı. 8 Ağustos 1996’da profesörlüğe yükseltildi. 1988-1989 ve 1989-1990 ders yıllarında,
Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde misafir
öğretim üyesi olarak “Eski Türkçe (Tonyukuk
yazıtı)” dersini verdi. 1995-1996 ders yılında
Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak “Çağdaş Uygur Türkçesi” dersini verdi. 1987-1990
yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı
“Kaynak Eserler Yayın ve İstişare Kurulu” ve
“1000 Temel Eser Yayın ve İstişare Kurulu”
üyeliklerinde bulundu. 1973-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü bünyesinde tertiplenen Millî ve
Milletlerarası Türkoloji Kongreleri Sekreteryası’nda “Genel Sekreter Yardımcısı” (19731983) ve “Genel Sekreter” (1984-1988) görevleri ile çalıştı. Türkoloji Kongreleri’nin gerçekleşmesinde başından beri büyük emeği vardır.
Sertkaya, Genel Sekreterliği esnasında kongre
bildirilerini önceden yayımladı. Ayrıca “Türkolojiye Üstün Hizmet Armağanları”nı da tesis etti. Sertkaya 1988’de Genel Sekreterlik görevinden ayrıldıktan 1997’de Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Müdürlüğü’ne atanıncaya kadar, Millî
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ve Milletlerarası Türkoloji Kongreleri toplanamadı. 1987 yılında Türkiye ile Sovyetler Birliği
arasında imzalanan “Bilimsel ve Kültürel İş
Birliği Antlaşması”na dayanarak Sovyet Türkologlar Komitesi ile “Türk-Sovyet ve SovyetTürk Türkoloji Kolokyumları”nı kurdu ve kolokyumun Türk tarafının başkanlığı ile yürütücülüğünü yaptı. Bu kolokyumlar 1988’de Azerbaycan’da (Bakü), 1989’da Türkiye’de (Elazığ), 1990’da Kazakistan’da (Almatı), 1991’de
Türkiye’de (Konya), 1992’de Kırgızistan’da
(Bişkek) toplandı. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile sona eren ikili kolokyumların bildirileri
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten'in 1988,
1989, 1990, 1991 ve 1992 yıllıklarında yayımlandı. T. C. Anayasası’nın 134. maddesine dayanılarak 2876 sayılı kanunla yeniden yapılanan Türk Dil Kurumunda çeşitli görevler aldı.
Bu görevler arasında dört dönem “Yürütme Kurulu Üyesi”, 1984- 1989 tarihleri arasında
“Kaynak Eserler Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı”, 1989-1992 tarihleri arasında “Türk Dili
Tarihi Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı” ve
1984-1995 yılları arasında da “Gramer Bilim ve
Uygulama Kolu, Terim Bilim ve Uygulama
Kolu, Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama
Kolu, Türkoloji Bilim ve Uygulama Kolu, Türkçe Şahıs ve Yer Adları Kılavuzu Çalışma
Grubu, Türkoloji Çalışmalarını İnceleyerek Geliştirme Çalışma Grubu, Tarihî ve Çağdaş Türk
Lehçeleri Çalışma Grubu, Ali Şir Nevayi Külliyatını Yayımlama Komisyonu’ndaki üyelikleri
zikredilebilir. Osman Fikri Sertkaya 1983’ten
beri Yazı Kurulu Üyesi olduğu Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Kasım 1992-2001 yılları arasında “Yazı Kurulu Başkanlığı’nı yürüttü. Bunun yanında “Türk Dünyası Dil ve Edebiyat
Dergisi Yazı Kurulu Üyeliği” yanında “Tercüme Komisyonu Üyeliği”, “Tanıtma Komisyonu
Üyeliği”, “Bilgisayar Komisyonu Üyeliği”,
“Yabancı Alfabe ile Yazılmış Metinlerin Transkripsiyonu Komisyonu Üyeliği” görevlerini de
yürütmüştür. 1987-1990 yılları arasında Kültür
ve Turizm Bakanlığı “Kaynak eserler Yayın ve
İstişare Kurulu” ve “1000 Temel Eser Yayın ve
İstişare Kurulu” üyeliklerinde bulundu. Osman
Fikri Sertkaya’nın geçen 40 yılı aşkın bir süre
içerisinde Türkoloji biliminin yurt içinde ve dışında yayılması ve milletlerarası ilim dünyasında yerini alması için yapmış olduğu çalışmalar
arasında kısaca şunlar zikredilebilir: 1973-1999
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yılları arasında yedisi milletlerarası ve onu millî
olmak üzere on yedi Türkoloji Kongresi’nin
Sekreter Yardımcısı (1973-1982), Genel Sekreteri (1983-1988) ve Başkanı (1997-1999);
1988-1992 yılları arasında Bakü, Elazığ, Almatı, Konya ve Bişkek’te toplanan Türk - Sovyet
İkili Kolokyumları”nın kurucusu, yürütücüsü
ve Türk tarafının başkanı; Türk Dil Kurumunun
1988, 1992, 1996 ve 2000 yıllarında tertiplediği; Uluslararası Türk Dili Kongresi ile Ali Şir
Nevayi’nin 550. Doğum Yıl Dönümü Paneli,
Wilhelm Radloff’un Doğumunun 100. Yıldönümünü Anma Paneli ve Göktürk Harflerinin
Okunuşunun 100. Yıldönümü Anma Günü toplantılarının düzenleyicisi ve uygulayıcısı; Kültür Bakanlığının tertiplediği Milletlerarası Yesevî Kongresi ile Türkiye-Rusya ve Kazakistan
tarafından tertiplenen Ahmet Yesevî’nin Dünyası adlı kongrelerin düzenleyicisi, yürütücüsü;
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayımladığı Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi’nin
Yayın Kurulu Üyesi; Türk Dil Kurumunun yayımladığı Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten’in 1982-2001 yılları arası Yazı Kurulu Sekreteri ve Yazı Kurulu Başkanı; Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı Türk Kültürü Araştırmaları’nın Yayın Kurulu Üyesi; Osman Fikri Sertkaya 1966-2013 yılları arasında
Göktürk, Uygur, Karahanlı, Kıpçak, Çağatay,
Erken Osmanlı ve Çağdaş Uygur Türkçesi devrelerinin dili, edebiyatı, tarihi, sanatı, musikisi,
folkloru kısacası Türk dili ve kültürünün çeşitli
sahalarında 50’yi aşkın Almanca, Fransızca, İngilizce, Kırgız Türkçesi, Rusça ve Japonca olmak üzere 425’ten fazla araştırmayı Alt-orientalische Forschungen, TTK Belleten’i, Central
Asiatic Journal, Cultura Turcica, Journal of
Turkish Studies -Türklük Bilgisi Araştırmaları,
Materialia Turcica, Sovetskaya Tyurkologiya,
Turcica, İlmî Araştırmalar, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,
Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Kültürü, Türkiyat Mecmuası,
Ural-Altaische Jahrbücher, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft gibi
yerli ve yabancı ilim dergilerinde yayımlayarak
Türkoloji biliminin yurt içinde ve dışında yayılması ve tanınması için katkı ve çalışmalarda
bulundu. Yurt içinde ve dışında 180’i aşkın
millî ve milletlerarası kongre, konferans kolokyum, sempozyum, seminer panel gibi ilmî top-
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lantılara bildiri ile katıldı. Yurt içinde Türkiyat
Enstitüsü (1970), Türk Edebiyatı Vakfı (1972),
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (1976),
Türk Dil Kurumu (1983), Türk Tıp Tarihi Kurumu (1985) ve TAÇ Vakfı (1987) gibi kuruluşlarda tabii üye, asli üye, bilim kurulu üyesi
ve mütevelli heyeti üyesi olan Sertkaya, yurt dışında da PIAC DMG, SUA, CASA gibi kuruluşların asli üyesidir. Doğumunun 50. yıldönümü dolayısıyla yurt dışında Azerbaycan Elmler
Akademiyası Nesimi Adına Dilçilik Enstitüsünün neşriyatı olarak 1996’da Bakü’de yayımlanan Filologiya Meseleleri’nin 7. cildi “Azerbaycan Elmler Akademiyası Nesimi Adına Dilçilik İnstitütünün Genç Alimler Şurasının kararı
ile görkemli türkolog, professör Osman Fikri
Sertkaya’nın anadan olmasının 50. yıllığına armağan” ithafı ile Osman Fikri Sertkaya’ya 50.
yıl Armağanı olarak yayımlandı. 19 Eylül
2002’de Tataristan Bilimler Akademisi Alimcan İbrahimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü
İlmi Şurası tarafından Enstitünün Şeref Üyesi
seçilen O.F.Sertkaya 1995 yılında aldığı “Manas destanına – 1000 yıl” adlı hatıra madalyası
ile 1999’da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in elinden aldığı “Türk Dünyasına Hizmet
Ödülü”ne özel değer vermektedir. Osman F.
Sertkaya son olarak 9 Ekim 2009’da Macaristan “Alexander de Körös Csoma Enstitüsünün
Şeref üyeliği” ile taltif edildi. Enstitünün yüz
yıla yakın bir zamandan beri Türkiye’den seçtiği iki şeref üyesi Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuad
Köprülü ile Hasan Eren idi. Osman Fikri Sert-

kaya Enstitünün Türkiye’den seçtiği üçüncü şeref üyesidir. 1985-2005 arasında, 20 yıl, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu üyesi olarak,
1997-2009 yılları arasında da, 12 yıl, İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün Müdürü olarak görev yapan Osman Fikri Sertkaya Şubat 2009-2013 yılları arasında Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünün Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütmüştür.
O.F.Sertkaya, 11 Ağustos 2013’te 43 yıl 8 ay
görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli olmuştur.
P.S. Öz elmi və ictimai fəaliyyətində İsmayıl bəy Qaspıralının “Dildə, işdə, fikirdə birlik”
ideyasını ana xətt kimi götürən görkəmli türkoloq Osman Fikri Sərtqayanın 75 yaşı tamam oldu. 75 illik ömrünün böyük hissəsini türklük elminə, türk dillərinin, qədim türk yazılı abidələrinin tədqiqinə, nəşrinə həsr edən, Rəşid Rəhməti Arat məktəbinin yetirməsi Muharrem Erginin tələbəsi olan, bir çox əfsanəvi türkoloqlarla, türkologiyanın böyük biliciləri ilə birgə çalışan alim bu gün də öz elmi fəaliyyətini böyük
həvəs, sevgi və uğurla davam etdirir. Azərbaycanda gənc türkoloqlarla görüşündə gənclərə
müraciət edərək, onlar kimi olmağı, türkologiyaya sarılmağımızı, milli-mənəvi irsimizə sahib
çıxmağımızı, Vətənin və Millətin oğlu olmağımızı təmənne edən Türkologiya elminin Ulu
Çınarına sağlıqlı, hüzurlu həyat, məhsuldar elmi və ictimai fəaliyyət arzu edirik.
OSMAN MERT
Atatürk Universitetinin professoru
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AZƏRBAYCAN DİLÇİLİK ELMİNİN İSMAYIL MƏMMƏDLİ ZİRVƏSİ
İSMAYIL MƏMMƏDLİ -75
Azərbaycan filoloji fikir tarixində özünəməxsus yer tutan, Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Dil Komissiyasının üzvü, filologiya
elmləri doktoru, professor İsmayıl Oruc oğlu
Məmmədli ömrünün müdrik çağlarını yaşayır.
Bu günlərdə alimin 75 yaşı tamam olur.
İsmayıl Məmmədli həyatını şərəflə yaşayan, həmişə gülərüzlüyü, həyatsevərliyi və insanlığı ilə seçilən dilçi alimlərimizdəndir. Onun
ürəyiaçıqlığı həmişə ünsiyyətdə olduğu şəxsə
qarşı səmimi münasibəti alimin elmi fəaliyyətinə də sirayət etmişdir. İsmayıl Məmmədli ömrünü doğma ana dilimizin keşiyində durmağa
həsr etmiş əsl alim və fədakar ziyalıdır. Görünür bu ona ailəsindən keçib, çünki İsmayıl müəllimin atası məşhur el sənətkarı Aşıq Oruc
olub. Ömrünün sonuna qədər elin xeyir-şərində
iştirak edən, sevincinə də, dərdinə də şərik olan
Aşıq Orucun ailəsi də Stalin repressiyalarına
məruz qalmış, ailə Göyçədən Gədəbəyə köçməli olmuşdur. Uşaqlıq və ilk gənclik illərində atası ilə el məclislərinə gedən balaca İsmayıl özü
də bilmədən doğma ana dilinin ecazkarlığına
vurulmuş, Azərbaycan dilinin incəliklərinə maraq göstərmişdir. Bu təcrübə ona artıq yetkin
bir gənc olarkən daha çox kömək etmişdir. İsmayıl Məmmədli uzun müddət radio və televiziyada “Azərbaycan dili” və “Dil xalqın mənəvi
sərvətidir” adlı verilişlərlə Azərbaycan dilinin
gözəlliyini, zənginliyini, zərifliyini sevə-sevə
vəsf etmiş, uşaqlıq çağlarından heyran olduğu
dilin incəliklərini tamaşaçılara çatdırmışdir.
Gənc yaşlarından belə məsuliyyətli və taleyüklü
məsələlərin həllinə çalışan İsmayıl müəllim hələ o vaxtdan Azərbaycan dilinin qorunmasında,
inkişafında və ədəbi dilimizin zənginləşməsində özünəməxsus rol oynamağa başlamışdır.
Özünün səlis danışığı ilə o, doğma Azərbaycan
dilinin ifadə imkanlarının necə zəngin olduğunu
tamaşaçıya çatdırır və dövrünün tələbləri ilə
Azərbaycan dilinə ikinci dərəcəli dil kimi baxanlara, uşaqlarına ana dilini öyrətməyənlərə
sanki bu sənin ananın dili, doğma Vətən dili –
Azərbaycan dilidir, deyirdi. Həmin illərdə onun
bu çıxışlarından ilhamlanan neçə-neçə azərbay-

canlı öz övladlarına Azərbaycan dilini öyrətdi
və milli müstəqillik mübarizəsinin alovlandığı
illərdə bu verilişdən ilhamlanan gənclər də az
olmadı.
Ömrünü müasir Azərbaycan dilçilik elminin inkişafına həsr edən İsmayıl Məmmədli bu
mənada həm də çox ciddi tədqiqatçıdır. Uzun
illərdir ki, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Tətbiqi dilçilik şöbəsinə rəhbərlik edən
alimin birbaşa rəhbərliyi ilə neçə-neçə lüğət hazırlanmışdır. Xüsusən də “Azərbaycan dilinin
orfoqrafiya” lüğəti bu mənada fərqlənir. Lüğətin 2013-cü il altıncı nəşrinin redaktoru və ön
sözünün müəllifi olan dilçi alim, həm də son
yeddinci nəşrin məsul redaktorlarından biridir.
Lüğətlərin, xüsusən də orfoqrafiya lüğətlərinin
hazırlanmasının nə qədər məsuliyyətli, məsuliyyətli olduğu qədər də vacib və əhəmiyyətli olduğunu demək artıq olardı. Nəzərə almaq lazımdır ki, dil daim inkişaf edir, dəyişir və bu
dəyişikliklər özünü ilk olaraq orfoqrafiya lüğətlərində əks etdirir. Orfoqrafiya lüğətləri bu mənada hər kəs üçün bir sorğu kitabı, hər bir vətəndaşın stolüstü kitabıdır. Bu səbəbdən də bu
lüğətin hazırlanması və nəşri tərtibçilərdən və
redaktorlardan olduqca böyük səbir və məsuliyyət tələb edir. Digər tərəfdən ən çox istifadə
edilən və Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə nəşr
edilən bu lüğət həm də ən çox üzdə olan, hamıya xidmət edən nəşr hesab oluna bilər. Belə bir
məsuliyyətin altına girmək və ana dilinin qorunmasında və gələcək nəsillərə ötürülməsində
müstəsna xidmətləri olan lüğətin hazırlanmasında birbaşa iştirak edən şöbəyə rəhbərlik etmək, verilən rəylərə və bəzən də tənqidlərə
təmkinini pozmadan, elmi dəlillərlə cavab vermək heç də asan iş deyil.
İsmayıl müəllim həm də “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin (2021) A, B, C hərflərinin müəllifidir.
Lüğətçilik müstəqillik illərində Azərbaycanda ən çox inkişaf edən sahələrdən biridir.
Bu mənada professor İsmayıl Məmmədli və
onun rəhbərlik etdiyi şöbə son illər xeyli iş görmüşdür. Bu mənada təqdirəlayiq işlərdən biri
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də İsmayıl müəllimin birbaşa iştirakı və redaktorluğu ilə hazırlanmış “Yeni sözlər və yeni
mənalar lüğəti” də özünün orijinallığı, ən əsası
isə lazımlılığına görə diqqəti cəlb edir. 2016-cı
ilə çap edilən lüğətdə elm, texnika və məişətin
müxtəlif sahələrində işlənən 2000-ə yaxın söz
toplanaraq izahı verilmişdir. Məlum olduğu kimi, dil daim yeni sözlərlə zənginləşir. Bu mənada bu sözlərin izahına da ehtiyac duyulur. İzahlı
lüğətlər tez-tez çap olunmur. Aralıq müddətdə
isə bu tip izahlı lüğətlərə ehtiyac çox olur.
Bunlarla yanaşı İsmayıl müəllim həm də
xeyli sayda elmi monoqrafiyaların müəllifidir.
Alimin “Azərbaycanca - rusca etnoqrafiya terminləri lüğəti” (şərikli), “Ekran, efir və dilimiz”, “Azərbaycanca - rusca danışıq kitabı”,
“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti" (3 cilddə, tərtibçilərdən biri), “Axtarışlar, yozumlar, anım-

lar”, “Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası”,
“Qəzet dilinin leksikası” kimi fundamental
əsərləri və neçə-neçə elmi məqaləsi vardır.
Alim eyni zamanda onlarla kitabın redaktoru
olmuş və neçə-neçə gənc alimin yetişdirilməsində özünəməxsus rol oynamış, onların elmə
gəlməsində köməklik göstərmiş, elmi işlərə elmi rəhbər və opponentlik etməklə elmimizin
xidmətində durmuşdur.
Alimin əməyi dövlət tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilmiş, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamı ilə 2013-cü ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.
Biz də öz növbəmizdə görkəmli alimimiz,
filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl
Oruc oğlu Məmmədlini təbrik edir, ona daha
böyük uğurlar arzu edirik.
GÜNEL MİRZƏYEVA
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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AZƏRBAYCAN SEVDALISI ŞÜKRÜ HALUK AKALIN
ŞÜKRÜ HALUK AKALIN-65
Əziz dostum, sevimli qardaşım Türkiyənin
adlı-sanlı dilçi-türkoloq alimlərindən olan Prof.
Dr. Şükrü Halük Akalınla ilk əyani tanışlığım
2007-ci ildə baş tutmuşdur. Həmin il qardaş ölkənin paytaxtı Ankarada Beynəlxalq Konfrans
(İCANAS-38) keçirilirdi və hörmətli Prof. Dr.
Şükrü Halük Akalın da Türk Dil Qurumunun
başqanı kimi bu mötəbər tədbirin iclaslarından
birində iştirak edirdi. İclaslar arasında Halük
bəylə tanış olduq və bu tanışlıq həm davamlı,
həm də hər ikimiz üçün yaddaqalan və faydalı
oldu. Qeyd edim ki, həmin vaxt mən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda
şöbə müdiri vəzifəsində çalışırdım...
2012-ci ilin oktyabr ayında Tatarıstanın
paytaxtı Kazan şəhərində keçirilən “Əsrlərin
yadigarları olan türkdilli kitab” mövzusunda
Beynəlxalq konfransda da Ş.H.Akalınla bərabər
iştirak etdik...
2016-cı ilin əvvələrində AMEA İmadəddin
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru vəzifəsinə təyin olundum və çox keçmədi ki, günlərin birində Türkiyə Cümhuriyyıtinin Hacəttəpə Universitetinin Lüğətçilik bölümünün başqanı Dr. Prof. Dr. Şükrü Halük Akalından bir
məktub aldım. Könlümə böyük sevinc bəxş
edən və heç vaxt unutmağa haqqım olmayan bu
məktubda Ş.H.Akalın yeni vəzifəmlə bağlı səmimi təbriklərini çatdırmaqla yanaşı, məni həmin ilin aprel-may aylarında Hacəttəpə Universitetinə “Azərbaycan lüğətçiliyi” mövzusunda
çıxış etməyə dəvət edirdi. Bu dəvət 2016-cı ilin
may ayının 10-da gerçəkləşdi və mən böyük
məmnunluq duyğuları ilə Hacəttəpə Universitetinə getdim. Türkiyənin dünyaca məşhur bu
Universitetində olduğum günləri ömrüm boyu
unuda bilmərəm. Birincisi, bura gəlişimin ertəsi
günü Universitetin Ədəbiyyat fakültəsinin böyük iclas salonunda professor-müəllim heyəti
və tələbələr qarşısında “Azərbaycan lüğətçiliyinə bir baxış” mövzusunda çıxış etdim. Tədbirin
əvvəlində Şükrü bəy məni görüş iştirakçılarına
təqdim etdi: tərcümeyi-halımın, elmi fəaliyyətimin bəzi məqamlarını xatırlatdı. Onu deyim ki,

tədbirə Ankaranın digər Universitetlərindən də
gələnlər var idi. Onlardan biri Qazi Universitetinin professoru – ellimiz mərhum Mehman
Musaoğlu idi. İndi Haqq dünyasına qovuşan
Mehman müəllim vaxtilə Dilçilik İnstitutunda
çalışmışdı və artıq neçə illər idi ki, qardaş Türkiyədə pedaqoji fəaliyyətini davam etdirirdi.
Tədbirdə iştirak edən tələbələr sırasında azərbaycanlılar da var idi. 2 saata yaxın davam edən
tədbir bir sıra maraqlı anlarla yadda qaldı. Çıxışımın sonunda tədbir iştirakçıları: professor,
müəllim və tələbələr onları maraqlandıran bir
sıra suallar verdilər. Ümumiyyətlə, Hacəttəpə
Universitetindəki bu çıxışım çox yaddaqalan oldu. Qeyd edək ki, Universitetin ədəbiyyat korpusunda qapılara, dəhlizə mənim fotomu və
məruzəmin adı olan elanı yapışdırmışdılar.
Şükrü bəy həmin günün səhəri Universitetin iki nəfər müəllimi ilə birgə mənim üçün xüsusi bir qonaqlıq verdi. Şəhərin mənzərəli yerində gözəl bir salonda keçirilən ziyafətdə episodlardan biri yemək süfrəmizə gətirilən lavaşların üstünə adımın yazılması oldu. Şükrü bəyin
mənə qarşı olan bu həssaslığından çox məmnun
oldum. Beləcə, bu səfər böyük məmnunluq
duyğuları ilə yadda qaldı və davamlı, düşərli oldu. Həmin vaxtdan Halük bəylə tanışlığımız səmimi dostluğa çevrildi və bu dostluq möhkəm
elmi əlaqələr üzərində quruldu. Elə həmin ilin
(2016) noyabr ayında I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illiyi münasibətilə Dilçilik İnstitutunda
və Sumqayıt Dövlət Universitetində beynəlxalq
konfranslar keçirildi və mən böyük məmnuniyyətlə Halük bəyi bu mötəbər tədbirlərə dəvət etdim. Halük bəy xanımının xəstəliyinə görə Dilçilik İnstitutundakı konfransa gələ bilməsə də,
Sumqayıt Dövlət Universitetindəki tədbirdə iştirak etdi və onun çıxışı böyük maraqla dinlənildi.
2018 və 2019-cu illərdə mən daha iki dəfə
Hacəttəpə Universirtetində elmi səfərdə oldum
və bu səfərlərdən birincisində (2018-ci il, noyabr) “Orta əsrlər Azərbaycan-türk lüğətlərinin
ədəbi dilin zənginləşdirilməsində rolu” mövzusunda məruzə etdim. Tədbirdə Türkiyənin tanınmış dilçi alimi, Türk Dil Qurumunun üzvü
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Prof. Dr. Həmzə Zülfüqar və Bilkənd Universitetinin professoru Rasim Özyürək də iştirak etdi. Müzakirələr zamanı hər iki alim məruzadən
çox məmnun qaldıqlarını dilə gətirdi. Bu səfərdə də Ş.H.Akalın yenə də mənim üçün böyük
qonaqpərvərlik sərgilədi.
2019-cu ilin dekabr ayında baş tutan səfərdə isə Hacəttəpə Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsinin tələbələri qarşısında, “Azərbaycan
türkcəsinin tarixi və bu günü” mövzusunda çıxış etdim. Səfər zamanı Ş.H.Akalınla bərabər
Türk Dil Qurumunun başqanı Prof. Dr. Gürər
Gülsevinlə də görüşüb qarşılıqlı əməkdaşlıq
məsələlərini müzakirə etdik.
2019-cu ilin may ayında Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində Universitetdə akademik V.Bartoldun 150 illik yubileyinə həsr edilmiş Beynəlxalq konfrans keçirildi. Bu mötəbər tədbirdə də Ş.H.Akalınla
eyni bölümdə bərabər iştirak etdik. Qeyd
edim ki, Şükrü bəyin çıxışı zamanı mən həmin bölümün sədri idim. Şükrü bəy həmin
bölümdə “Türkcədə rusizmlər” mövzusunda
çıxış etdi və onun məruzəsi böyük maraqla
dinlənildi və müsbət qarşılandı.
Əziz dostum, qardaşım Ş.H.Akalın Azərbaycan sevdalısı, böyük türk dilçi alimidir. Yadımdadır, 2016-cı ildə İctimai televiziya I Bakı
Türkoloji Qurultayının 90 illiyi ilə bağlı biz ikimizi verilişə dəvət etmişdi. Veriliş zamanı gənc
aparıcı Ş.H.Akalının Azərbaycan dilində necə
səlis və sərbəst danışmasına heyran qalaraq bunun səbəbini soruşdu. Həmkarım gülümsəyərək
heç nə demədi. Mən isə dedim: Çünki Halük
bəy Azərbaycanı ürəkdən sevən bir insandır. Bu
səbəbdən də o, dilimizi incəliyinə qədər öyrənibdir və Hacəttəpə Universitetində Azərbaycan türkcəsi fənnini tədris edir.
2018-ci ildə ölkəmizdə görkəmli Azərbaycan şairi Mikayıl Müşfiqin 110 illik yubileyi ilə
bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilirdi. Dilçilik İnstitutunda da yubileylə bağlı tədbirlər oldu və
onlardan birində Ş.H.Akalın kollektiv qarşısında çıxış etdi. Həmkarımın çıxışından məlum oldu ki, Hacəttəpə Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsində sevimli şairimiz M.Müşfiq dilinin
elektron sözlüyü hazırlanır və bu işə onun özü
rəhbərlik edir. Bu məsələ tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük məmnunluqla qarşılandı. Bax
əsl qardaşlıq belə olar: Azərbaycan şairlərinin
yaradıcılığını Türkiyədə tədris edir, Azərbay-

canda isə Türkiyənin tanınmış şair və yazıçılarının əsərlərini öyrənirlər.
Prof.Dr. Ş.H.Akalına məxsus səciyyəvi cəhətlərdən birini xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Alim dostum hara gedirsə, getsin (istər
xarici səfərlərə, istərsə də ölkə daxilindəki tədbirlərə) kiçikhəcmli notbuku onun yol yoldaşıdır. O, istənilən məlumatı bu yol yoldaşından
alır və ya ona müəyyən əlavələr edir, yazılar
yazır, bir sözlə, istədiyini əldə edə bilir.
Yazımın əvvəlində qeyd etdiyim kimi,
Prof. Dr. Ş.H.Akalın bir müddət Türk Dil Qurumunun başqanı kimi məsul vəzifədə çalışmışdır. Görkəmli dilçi alim Türk Dil Qurumuna
rəhbərlik etdiyi dövrdə (7 il) bir sıra mühüm layihələri həyata keçirmişdir ki, onlar sırasında
Türkçe Sözlük kimi sanballı izahlı lüğətin tərtibi xüsusi yer tutur. 3000 səhifəyə yaxın irihəcmli bu lüğətin 10-cu və 11-ci nəşrlərinin
əsas müəlliflərindən biri Prof. Dr. Şükrü Halük
Akalındır. Bu məsələ ilə bağlı şahidi olduğum
bir incə məqamı diqqətə çatdırmaq istəyirəm.
Alim dostumla ilk tanışlığım zamanı ikimiz avtomobildə olarkən (avtomobili Halük bəy özü
sürürdü) Türkiyənin Dövlət Televiziya və Radio orqanı olan TRT-də (radioda) hörmətli
həmkarımın çıxışını verirdilər. Halük bəy dedi
ki, radioda hər gün o, təxminən beş dəqiqə ərzində Türkçəyə daxil olan yeni sözlərin mənşəyi, etimologiyası mövzusunda çıxış edir. Bu, təbii ki, kiçik məsələ deyildi və mən əziz dostuma buna görə öz sevinc və qürur hisslərimi
bildirdim.
Qeyd edim ki, bu təcrübənin bizdə – Azərbaycanda da tətbiq edilməsinin ədəbi dilimizin
təbliği baxımından olduqca faydalı bir tədbir
olacağını düşünürəm. Fikrimcə, belə verilişlərin
həm unudulmuş arxaik sözləri və bəzi dialektizmləri, həm də ədəbi dilimizə yeni daxil olmuş sözləri əhatə etməsi məqsədəuyğun olardı.
Qardaş Türkiyənin adlı-sanlı dilçi-türkoloq
alimi Prof. Dr. Şükrü Halük Akalın xoş sözlərə,
səmimi alqışlara layiq böyük ürək sahibi insandır. Ş.H.Akalın böyük dilçi alim olmaqla yanaşı
(hər alimə Türk Dil Qurumunun başqanı kimi
yüksək vəzifəni tutmaq nəsib olmur), həm də
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər
Əliyevin məşhur “Bir millət, iki dövlət” kəlamını gerçəkləşdirən, həyata keçirən alim-şəxsiyyətlərdən biridir. Azərbaycanda Halük bəyi
yaxından tanıyan, ürəkdən sevən, ona sonsuz
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ehtiram bəsləyən çoxlu sayda alimlər, araşdırmaçılar var. Çox insanın qapısı onun nurlu üzünə açıqdır.
Prof. Dr. Şükrü Halük Akalın xoşbəxt insandır, çünki xalqın varlığı, ən böyük milli-mənəvi sərvəti olan dilini yaşadır, onun keşiyində
dayanır. Belə insanlar özləri də bilmədən böyük
işlər görürlər. Azərbaycan sevdalısı, böyük dilçi-türkoloq qardaşım Prof. Dr. Şükrü Halük
Akalın belə böyük insanlardan, tanınmış ziyalılardan biridir.
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Əziz dostum Prof. Dr. Şükrü Halük Akalını
70 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik
edir, ona möhkəm cansağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları diləyirəm.
70 yaşın mübarək, Azərbaycan sevdalısı
Prof. Dr. Şükrü Halük Akalın! Həyatda hər şey
könlüncə olsun, sevgili qardaşım Halük bəy!
Yeni-yeni uğurlara imza atasan! Nurlu simandan təbəssüm əksik olmasın!
Akademik MÖHSÜN NAĞISOYLU
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RƏYLƏR, RESENZİYAR
MƏNƏVİYYAT VƏ DİL ABİDƏMİZ “ŞÜHƏDANAMƏ”
“Həqqin yolində şəhid olmağə, köŋül, cəhd et
Ki, hər kim oldi bu yoldə şəhid, Həqqə yetər”
(“Şühədanamə”)
Şəhidlik mərtəbəsi. Şəhidlər. Dinimizdə,
müqəddəs kitabımızda ən yüksək məqamlara,
ali mərtəbələrə layiq görülən şəhidlər barədə bu
günədək yazılanlar, oxuyub-öyrəndiklərimiz bizi, şəhadət şərbəti içmiş bu böyük ruhlu insanların qədir-qiymətini, dəyərini bilməyə, öz əqidəsi, müqəddəs amalı uğrunda fədakarlıqlarını
dərk etməyə səsləyir. Hər şeydən öncə, “Qurani-Kərim”in “Bəqərə” və “Ali-İmran” surələrindəki ayələri xatırladaq:
“Allah yolunda öldürülənlərə (şəhid olanlara) “ölü” deməyin. Əksinə, onlar (Allah dərgahında) diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz” (“Bəqərə”,154);
“Allah yolunda öldürülənləri (şəhid olanları) heç də ölü zənn etmə! Əsl həqiqətdə onlar
diridirlər. Onlara Rəbbi yanında ruzi (cənnət
ruzisi) əta olunur” (“Ali-İmran”, 169).
Şəhidlik mövzusu İslam Şərqində ən müqəddəs mövzulardan biridir. Klassik ədəbiyyatımızda bu mübarək mövzuya həsr edilmiş birbirindən dəyərli ədəbi əsərlər, bədii nəsr nümunələrimiz, tərcümə abidələrimiz var. Bu əsərlərin böyük bir qismi tədqiqatçı alimlər tərəfindən müxtəlif elmi aspektlərdə ( dini, ədəbi, tarixi və b.) araşdırılmış, hərtərəfli tədqiqata cəlb
edilmişdir. Bu qiymətli əsərlər içərisində bu yaxınlarda ilk dəfə olaraq nəşr edilən orta əsrlər
tərcümə abidəmiz “Şühədanamə”nin müstəsna
yeri var. Görkəmli dilçi, mətnşünas alim akademik Möhsün Nağısoylunun gərgin zəhmətinin
uğurlu nəticəsi olaraq işıq üzü görən bu gözəl
kitabı alimin illər öncə nəşr olunmuş “XVI əsr
Azərbaycan tərcümə abidəsi “Şühədanamə”
(paleqrafiya, orfoqrafiya və tərcümə məsələləri)” adlı monoqrafiyasından sonra bu əvəzsiz
yazılı abidəmizə verdiyi ikinci həyat kimi də
dəyərləndirmək olar.
Qeyd edək ki, Möhsün Nağısoylunun qələminə məxsus üç monoqrafiya məhz bu müqəd-

dəs mövzuda - müsəlman Şərqində geniş yayılmış mövzulardan sayılan məqtəl (İmam Hüseynin (ə.) Kərbəlada şəhid olması) mövzusunda
yazılmış üç qiymətli əsərin - “Şühədanamə”,
“Hədiqətüs-süəda” və “Riyazül-qüds” əsərlərinin tədqiqinə həsr olunub. Məqtəl ədəbiyyatının qiymətli nümunələri olan bu əsərlər daşıdığı
ülvi və mənəvi dəyərlərlə yanaşı, həm ədəbiyyatşünaslıq, mənbəşünaslıq baxımından, həm
də linqvistik baxımdan, dil tariximizin öyrənilməsi, ana dilimizin keçdiyi tarixi inkişaf yolunun tədqiqi nöqteyi-nəzərindən də olduqca
əhəmiyyətli qaynaqlardır.
“Şühədanamə” (“Şəhidlər kitabı”) Kəmaləddin Hüseyn bin Əli Vaiz Kaşifinin islam
dünyasında şəhidlik rəmzi olan İmam Hüseynin
(ə) Kərbəla müsibətinə həsr etdiyi və müəllifinə
böyük şöhrət qazandırmış “Rövzətüş-şühəda”
(“Şəhidlər bağçası”) əsərinin farsçadan ana dilimizə tərcüməsidir. Xatırladaq ki, dahi şairimiz
Məhəmməd
Füzulinin
“Hədiqətüs-süəda”
(“Xoşbəxtlər bağı”) adlı məşhur nəsr əsəri də
Kaşifinin “Rövzətüş-şühəda”sı əsasında sərbəstyaradıcı tərcümə şəklində qələmə alınmışdır.
Məhəmməd bin Hüseyn Katib Nişatinin
Səfəvi hökmdarı Şah I Təhmasibin buyuruğu və
Şiraz hakimi Saru Şeyxin oğlu Qazi xanın göstərişi ilə qələmə aldığı “Şühədanamə” əsəri bir
sıra üstün cəhətləri ilə diqqətəlayiqdir. Əsərin
dünyada elm aləminə bəlli olan yeganə əlyazması, istedadlı mütərcimi Nişatinin öz əli ilə
köçürdüyü nüsxə AMEA Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Qeyd
edək ki, “Şühədanamə” hələ sovet dövründə,
ötən əsrin 60-cı illərindən qiymətli dil və əlyazma abidəsi kimi tədqiqata cəlb edilmiş, haqqında Saməd Əlizadə, Möhsün Nağısoylu, Mədət Məmmədov kimi tədqiqatçı alimlər tərəfindən elmi araşdırmalar, monoqrafiyalar yazılmışdır. Amma dini məzmununa görə əsərin tam
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mətninin nəşrinə yalnız müstəqillik dövründə
münbit şərait yaranmışdır. Uzun və gərgin zəhmətin uğurlu nəticəsi kimi, bu irihəcmli klassik
bədii nəsr tərcüməsi, nəhayət, çağdaş oxuculara çatdırıldı. Əlyazmanın mətnini nəşrə hazırlayan, ön sözün müəllifi, izahlar və lüğətin
tərtibçisi akademik Möhsün Nağısoylu, elmi
redaktorları akademik Vasim Məmmədəliyev və şərqşünas alim Hacı Mustafa Mailoğlu, redaktoru Könül Mirzəyevadır.
Kitaba yazdığı “ “Şühədanamə”: Orta əsrlər
Azərbaycan tərcümə sənətinin və ədəbi dilinin
dəyərli qaynağı” adlı geniş və mükəmməl ön
sözdə M. Nağısoylu hər şeydən öncə elmi-ədəbi
ictimaiyyətə, geniş oxucu kütləsinə təqdim edilən bu əsərin bir çox cəhətdən (Azərbaycanda
tarixi qrafika və orfoqrafiya məsələlərinin, eləcə də tarixi dialektologiyanın öyrənilməsi və b.)
olduqca əhəmiyyətli mənbə olduğunu diqqətə
çatdırır. Görkəmli alim yazdığı ön sözdə, eyni
zamanda, dövrünün həm istedadlı mütərcimi,
həm də mahir xəttatı olmuş Nişati haqqında da
yeni və dəyərli məlumatlar verir. Apardığı axtarışlar nəticəsində Dublindəki (İrlandiya) ÇesterBitti kitabxanasının fars əlyazmaları və miniatürləri kataloqunda adı qeyd olunan bir əlyazma
katibinin - Məhəmməd əl-Katib əş-Şirazinin də
məhz Məhəmməd bin Hüseyn Katib Nişati olduğu faktını aşkara çıxardığını vurğulayır. Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, Nişatinin daha bir tərcümə əsəri – “Şühədanamədən dörd il sonra –
949/ 1543-cü ildə tamamladığı “Şeyx Səfi təzkirəsi” adlı irihəcmli nəsr tərcüməsi də Möhsün
Nağısoylunun rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı
ilə ilk dəfə nəşrə hazırlanaraq 2006-cı ildə işıq
üzü görmüşdür.
“Dibaçə” (müqəddimə) və 10 babdan (fəsildən) ibarət “Şühədanamə”nin ilk babında Adəm
peyğəmbərdən başlamış, Nuh, İbrahim, Yaqub,
Yusif, Əyyub, Zəkəriyya və Yəhya peyğəmbərin həyatından, başlarına gələn əzab və müsibətlərdən ayrı-ayrı epizodlar verilərək, bütün
bunlar əsərin əsas məzmununu təşkil edən Kərbəla müsibəti ilə “böyük ustalıqla və üzvi bir
şəkildə, məntiqi uyarlıqla” (M.Nağısoylu) əlaqələndirilir, sonrakı bablarda sonuncu peyğəmbərimizin – Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərin çəkdiyi cəfalardan, vəfatından, Həzrət Fatimə (ə), İmam Əli (ə) və İmam Həsənin (ə) həyatındakı ağrı-acılardan bəhs edilir. Son dörd
bab isə Kərbəla faciəsinə, şəhidlər şahı İmam
Hüseynə (ə) həsr olunmuşdur. Bu bablardan bi-
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rində - səkkizinci babda İmam Hüseynin (ə)
tapşırığı ilə Kufəyə getmiş əmisi oğlu Müslim
bin Əqlin şəhadətindən bəhs olunur.
“Şühədanamə”nin müqəddiməsində - “Dibaçə” hissəsində bu əsəri “qamu türk oymağlarının müstəidləri və məvalilərinin (istedad sahibləri və dostlarının – Ş.A.H.) fayda görmələri” üçün hazırladığını qeyd edən Nişatinin məhz
buna görə sadə və canlı ümumxalq danışıq dilinə yaxın bir dildə tərcümə edərək qarşısına qoyulan vəzifənin öhdəsindən uğurla gəldiyini
xüsusi vurğulayan M. Nağısoylu yazır: “ Tərcüməçi hər vasitə ilə çalışmışdır ki, orijinaldakı
hər bir söz və ya ifadəni onun ana dilindəki
qarşılığı ilə versin. (...)Tərcüməçi hətta bügünkü Azərbaycan ədəbi dilində vətəndaşlıq hüququ qazanan və bir növ doğmalaşan bir sıra ərəb
və ya farsmənşəli sözlərin əvəzində onların
türkcə qarşılıqlarını verərək, türkcənin lüğət
tərkibinin zənginliyini diqqətə çatdırmaq istəmişdir. Məsələn: Allah – Tanrı /Çələb, arzu –
dilək, behişt – uçmağ, qatil – qanlu, qəbilə oymağ, qəbir – sin, (...) məktub – bitik, mərdlik
- ərlik, məşvərət – canğı, mübarək – kutlu, müharibə - savaş, nəhayət – sonuc, nökər – tabın,
payız – güz, piyada – yəyağ, rabitəçi – ğəcərçi,
sabah – daŋla (...) və s.”
Hörmətli alim bir maraqlı məsələyə də toxunaraq bizə həmin məsələnin əsl səbəbini aydınlaşdırır. Belə ki, savadlı katib olan Nişatinin
“Şühədanamə”də türkmənşəli eyni sözləri müxtəlif qrafik variantlarda yazması, alimə görə, orta əsrlər Azərbaycan əlyazmalarına xas olan orfoqrafik sabitsizliklə yanaşı, həm də mütərcimin həmin sözlərin müxtəlif türk dillərindəki,
eləcə də Azərbaycan türkcəsinin ayrı-ayrı şivələrindəki fərqli tələffüzünü diqqətə çatdırmaq
niyyətindən irəli gəlmişdir. Nişatinin “Şühədanamə”nin “Dibaçə” hissəsində açıq-aşkar yazdığı kimi, bu tərcüməni “bütün türk oymağları”nın faydası üçün nəzərdə tutduğunu xatırladan və əsərin rəngarəng dil xüsusiyyətlərinə
malik olmasını da buna sübut olaraq göstərən
M.Nağısoylu abidənin dilində uyğur, çağatay,
osmanlı və başqa türk dillərinə xas olan leksik,
qrammatik elementlərin müşahidə olunduğunu
qeyd edir, nümunə olaraq -tobraq, -çoq, - xamu,
-kibi sözlərinin mətndəki üç və ya daha artıq
qrafik variantını təqdim edir.
Abidənin dilində işlənmiş bir sıra frazeoloji
birləşmələrə, qoşa sözlərə (məs.: gen yeri düşmənlərə dar qılmaq, söz söyləmək, yem yemək,
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var-get və s. ) eynilə və ya azacıq dəyişikliklə
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda da rast gəlindiyini söyləyən alimə görə, ümumiyyətlə, orta
əsr Azərbaycan yazılı abidələri içərisində dilinin sadəliyi və türkmənşəli sözlərin çoxluğuna
görə müstəsna yer tutan “Şühədanamə” bu baxımdan həmin eposu xatırladır.
Tərcümə zamanı ana dilinin zəngin lüğət
tərkibindən, onun rəngarəng ifadə vasitələrindən, sinonimlərdən böyük ustalıqla istifadə edən
Nişatinin bu üstün xüsusiyyətləri onun dilimizdəki sözlərin məna çalarlarını, incəliklərini dərindən bilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda yüksək
tərcüməçilik məharətinin də sübutu olduğunu
söyləyən M. Nağısoylunun fikrincə, bu məharət
fars dilinə məxsus frazeoloji birləşmələrin tərcüməsində daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Bədii tərcümə sənətinin nəzəri əsaslarının mövcud
olmadığı bir dövrdə bədii tərcümənin ən çətin
problemlərindən biri sayılan frazeoloji birləşmələrin tərcüməsi kimi çətin bir işin öhdəsindən
uğurla gəldiyini xüsusi qeyd edən alim yazır:
“Fars frazeoloji birləşmələrini Nişati, bir qayda
olaraq, hərfi şəkildə deyil, onların ana dilindəki
qarşılıqları ilə vermişdir. Məsələn: zəhre ab şodən – bağrı yarılmaq (289b), kar əz dəst rəftən
– iş işdən keçmək (180a), kine xastən – qanını
almaq (131a), sərəfraz kərdən – ad çıxarmaq
(260a), təəlloğ vərzidən – könül bağlamaq
(218a), əz dər berani, əz divar dər ayim – qapudan sürəsən, bacadan girərüz (209b), rəftəni
rəft-o budəni-bud – ötəni ötdi, keçəni keçdi
(140a) və s. Nişatinin işlətdiyi bu frazeoloji vahidlər farsca mətndəki fars sabit söz birləşmələrinin daşıdığı mənalara tam uyğun gəlir”.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, bu qiymətli
tərcümə abidəsinin üstün keyfiyyətləri barədə
daha müfəssəl şəkildə Möhsün Nağısoylunun
“XVI əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi “Şühədanamə” (paleqrafiya, orfoqrafiya və tərcümə məsələləri)” adlı monoqrafiyasından öyrənmək
olar. Bu yaxınlarda “Elm” nəşriyyatında işıq
üzü görən, nəfis tərtibatı ilə göz oxşayan “Şühədanamə” kitabı isə bu möhtəşəm əlyazma
əsərinin ilk nəşridir. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap
olunan, bu irihəcmli, 1017 səhifəlik ( 681 səhifəsi - ön söz, mətnin transfoneliterasiyası, izahlar, lüğət və ad göstəriciləri, qalan səhifələri isə
mətnin faksimelisidir) kitabda akademik M.Na-

ğısoylunun mətnə tərtib etdiyi geniş izahların,
ərəb və fars sözləri, eləcə də arxaik səciyyəli
türkmənşəli sözlər lüğətinin də yer alması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
“Şühədanamə”də işlənən “Qurani-Kərim”
ayələrinin, eləcə də ərəbcə ifadə və cümlələrin
transkripsiyası və tərcüməsi isə kitabın “Ön
söz”ündə qeyd olunduğu kimi, kitabın elmi redaktorlarından biri, şərqşünas alim Hacı Mustafa Mailoğlunundur.
Bir daha qeyd etmək istərdik ki, akademik
Möhsün Nağısoylunun “Şühədanamə” kitabına
yazdığı geniş və dolğun ön söz oxuculara təqdim edilən bu qiymətli abidənin əsl dəyərini
bilməyimizə, onu hərtərəfli şəkildə dəyərləndirməmizə kömək edir. Görkəmli alimin öz sözləri
ilə ifadə etsək, “ümumiyyətlə, dil xüsusiyyətlərinin zənginliyi və rəngarəngliyi ilə seçilən
“Şühədanamə” orta əsrlər Azərbaycan yazılı
ədəbi dilini müxtəlif yönlərdən araşdırmaq baxımından zəngin və əvəzsiz dil abidəsi, dəyərli
qaynaqdır”.
“Şühədanamə”nin – mənəviyyat və dil abidəmiz “Şəhidlər kitabı”nın nəşri, zənnimizcə,
həm də vətənimizin azadlığı yolunda canlarından keçərək imansız düşmənin tapdağı altında
inləyən torpaqlarımıza yenidən həyat verən
qəhrəmanlarımızın – Qarabağ şəhidlərinin ruhuna da gözəl bir hədiyyədir. O şəhidlər ki, onların ali məqamı, uca mərtəbəsi barədə əziz
Peyğəmbərimiz (s) belə buyurub:
“Şəhid cənnətdədir, Allah qatında xeyirli
bir mərtəbədə ikən heç bir qul bir daha dünyaya qayıtmaq istəməz. Ancaq şəhidlər bundan
müstəsnadır. Çünki şəhidlər şəhid olmanın necə
üstün mərtəbə olduğunu bildikləri üçün yenidən
şəhid olmaq üçün can atarlar”.
Son olaraq, kitabının sonunda Nişatinin,
ona “Buni döndərəgör türkiyə”,- deyərək
“Rövzətüş-şühəda”nın (“Şəhidlər bağçası”) tərcümə edilməsinə, bu mükəmməl əsərin – Şühədanamə”nin yazılmasına vəsilə olan Şiraz hakimi Saru Şeyxin oğlu Qazi xana etdiyi duanı
biz də öz növbəmizdə, şəhidlər bağçasının
müşk qoxusunu bizlərə çatdıran insanlara - tərcüman Nişatinin özünə və hörmətli alim akademik Möhsün Nağısoyluya ünvanlamaq istədik:
“Şəhidlər həqqi içün, ya Rəb, aŋa
İki aləmdə vergil rusəfidi.”
ŞƏLALƏ ANA HÜMMƏTLİ
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İŞGÜZAR VƏ AKADEMİK
KOMMUNİKASİYA ENSİKLOPEDİYASI
Professor Nadir Məmmədli Azərbaycan
dilçilik elminin kifayət qədər tanınmış simalarındandır. Maraq dairəsi çox geniş olan alim
dilçiliyimizin müxtəlif sahələrinə aid çoxsaylı
əsərlərin müəllifidir. Obyektiv gerçəkliyə və elmi əsaslara söykənmək Nadir Məmmədli yaradıcılığnın başlıca qayəsini təşkil edir. Dərin dil
duyumuna və fitri istidedada malik olması ona
tədqiq etdiyi mövzuların lap dərinliyinə varmağa, nəyin doğru, nəyin isə yalnış olduğuna qərar
verməyə daim yardımçı olmuşdur. Bir neçə dil
bilməsi isə ona dünya dilçiliyi səviyyəsində aktual olan problemlərlə bağlı fikir və mülahizələr
irəli sürməyə imkan verir. Görünür, elə buna
görədir ki, bu gün Azərbaycan dilçiliyində həllini gözləyən bir çox məsələlərin gündəmə gətirilməsi və həlli yollarının göstərilməsini prof.
N.Məmmədlinin adı ilə bağlamaq olar.
Fikrimizə dahilərin müdrik bir kəlamı ilə
davam etməyi məqsədəuyğun hesab edirik:
“Ölüm və həyat dilin əlinə düşər, onu sevənlər
barından yeyər.” Nadir müəllimin həyatı ana dilinə sevgi və xidmət nümunəsidir. O, istər pedaqoji, istərsə də elmi fəaliyyəti ilə hər zaman
doğma dilinə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşmış,onun saflığı keşiyində duraraq füsunkar gözəlliyini daha da cilalandırmışdır.
Alimin elmi maraq dairəsi olduqca genişdir. O, dilçiliyin leksikologiya, morfologiya,
terminologiya, üslubiyyat, nitq mədəniyyəti və
s. sahələri ilə məşğul olur.
Istedadlı alim Azərbaycan dilinin ən aktual
problemləri üzrə 200-dən çox əsərin, o cümlədən 13 kitab, 5 monoqrafiyanın müəllifidir. Bu
araşdırmaların həsr olunduğu dilçilik problemlərinin əksəriyyəti N.Məmmədli tərəfindən ilk
dəfə işlənmiş və ali məktəb proqramlarına daxil edilmşidir. Onun “terminoloji” sinonimlər
üzrə araşdırmaları” tarixin ən qaranlıq sahəsinə
əsil səyahət kimi yenilik ruhu, arqumentlərinin
dolğunluğu, mükəmməlliyi ilə bu sahədə özündən əvvəl aparılmış araşdırmalardan tutarlı şəkildə fərqlənir.
Belə bir məşhur deyim var: adam olmaq
asandır, insan olmaq çətin. Yəni hamımız ilk

insan olan Adəm peyğəmbərin övladlarıyıq. Bu
mənada adam təkcə fizioloji varlıqdır, onun insan olması üçün ictimai varlığa çevrilməsi gərəkir. İctimai varlıq isə cəmiyyətdə formalaşır və
bunun da əsas şərti ünsiyyətdir. Deməli. “insan” sözünün nüvəsində ünsiyyət anlayışı durur. Ünsiyyəti olmayana insan demək olmaz.
Cəmiyyət üzvləri ilə normal ünsiyyət qurmaq
üçün isə mövcud ünsiyyət qaydalarına və normalarına bələdçilik lazım gəlir. Ali məktəblərin
bəzi ixtisaslarında “Nitq mədəniyyəti” adı ilə
tədris olunan bu fənnin artıq cəmiyyətşunaslıq
elmi səviyyəsinə qaldırılması, həmin sahə üzrə
biliklərin daha geniş bir sahəni əhatə etməsi zərurəti bir sıra tədris vəsaitləri və kitablarının yazılmasına şərait yaratsa da, etiraf etməliyik ki,
vahid bir məqsədə xidmət edən mükəmməl bir
dərsliyə və ya dərs vəsaitinə ehtiyac hələ də
qalmaqda idi. Məhz belə bir məqamda N.Məmmədli təhsilimizin və zamanın tələbini vaxtında
duyaraq ünsiyyət problemlərinin bütün aspektlərini özündə əks etdirən bir əsərin hazırlanmasına qərar verdi və nəticədə bu gün elm təhsil
cəmiyyətinə və geniş oxucu kütləsinə çox gərəkli olan fundamental bir əsər yaranmış oldu:
“Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya”
Kitabı vərəqləyir və mündəricata nəzər salırıq. 4 fəsildən ibarət bu kitabda daha nələr
yoxdur?! Şifahi və yazılı ünsiyyətin bütün məqamlarına dair sualların cavabı burada müfəssəl
şəkildə öz elmi izahını tapıb. Bu əsəri “Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya”nın ensklopediyası adlandırmaq daha
doğru olardı. Adətən, ünsiyyət deyəndə onun
daha çox şifahi formasına diqqət yetirilir, bu
kitabda isə ünsiyyətin həm də yazılı forması geniş şəkildə şərh edilmişdir.
“Alimi kitabından, şairi xalqından soruş”
demişlər. Nadir müəllimin zəngin yaradıcılığının hələlik sonuncu məhsulu olan “Azərbaycan
dilində işgüzar və akademik kommunikasiya”
dərsliyini onun parlaq istedadının və gərgin
əməyinin uğurlu nəticəsi kimi dəyərləndirmək
olar. Oxuculara təqdim olunan bu kitab ümu-
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milikdə cəmiyyətin ünsiyyət ehtiyacı, onun tənzimlənməsi prinsipləri və formalaşdırılması
üsullarına həsr edilmişdir. “Ürəyin düşüncələri
dərin sulara oxşar, dərrakəli adam onu çəkib çıxarar” kəlamının aforistik hikmətinə nəzər salsaq, bu kitabın müəllifin şəffaf sulara bənzəyən,
ürəkdən gələn düşüncələrinin məhsulu olduğunu görə bilərik.
Dünyada gedən qloballaşma prosesi kütləvi
kommunikasiya vasitələrinin cəmiyyətdəki rolunu xeyli artırmışdır. Bu vasitələrin cəmiyyət
həyatına daha dərindən nüfuz etməsi kommunikasiya anlayışının mahiyyətinə yeni çalarlar gətirməkdə ictimai ünsiyyətin bu sahəsinin nəzəri
və təcrübi probelmlərinin öyrənilməsinə də maraq və ehtiyacı artırmışdır. Hazırda nitq probelmlərini araşdıran tədqiqatçılar, müxtəlif mətbuat orqanlarında çalışan jurnalistlər və ümumiyyətlə, tabeliyində və əhatəsində olan insanlarla normal ünsiyyət qurmaqda, onlara doğru
yol göstərməkdə, düzgün nitq vərdişlərinə yiyələnmələrində yardımçı rol oynayan”Azərbaycan
dilində işgüzar və akademik kommunikasiya”
kitabı məhz bu zərurətdən yaranmışdır.
Məlumdur ki, on il bundan əvvələ qədər
respublika ali məktəblərinin yalnız filoloji fakültələrinin tələbələri üçün “Nitq mədəniyyəti”,
“Üslubiyyat” fənləri sadəcə nəzəri bir fənn olaraq tədris edilirdi. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan
dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında” sərəncamına əsasən ölkə ali məktəblərinin istər filoloji,
istər qeyri-filoloji (texniki fakültələr) fakültələrinin hər birində “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti”, bunun ardınca isə hazırda (2019/20ci tədris ilindən) “Azərbaycan dilində işgüzar
və akademik kommunikasiya” fənləri praktik
xarakterdə tədris edilir”.
Kitabda problemə yanaşmanın iki aspektdən təzahürü əksini tapır: 1) Problemə ana dilli
istiqamətində yanaşma; 2) Məsələnin həllinə
kommunikativ yanaşma.
“Kommunikasiya və dil əlaqələrinin bir
spesifik cəhəti də birincinin ədəbi dil normalarının daşıyıcısı olmasıdır [5, s. 186]”. Dil yalnız
kommunikasiya vasitəsi deyildir. Daha geniş
mənada dil xalqın əbədiyaşarlığının unikal kodu, onun tarixi, mədəniyyəti və bu günün gələcəyə translyasiyasıdır. Onu qorumaq, sevmək

hər bir azərbaycanlının müqəddəs vətəndaşlıq
borcudur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsində deyilir: “Azərbaycan
Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir.
Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin
inkişafını təmin edir”.
Kitabda müəllif tərəfindən çox yüksək peşəkarlıqla müasir dünyada baş verən qlobal
transformasiyalar zəminində kommunikasiya
məfhumuna hərtərəfli yanaşma nümayiş etdirilmşidir. Gerçək olan budur ki, cəmiyyət kommunikasiyasız-kommunikasiya isə cəmiyyətsiz
yaşam təsirinə malik deyildir. “İnformasiya
ötürülməsi prosesini elmi-nəzəri müstəvidə
araşdırmaqla, əldə olunan qənaətlər, yeni texnologiyaların heç vaxt insan faktorunu kommunikasiya proseslərindən kənarlaşdıra bilməyəcəyini təsdiqləyir”.
Dərslikdə həmçinin müasir şəraitdə ana dilinə dövlət qayğısından da geniş bəhs edilərək
Dövlət Proqramının əsas vəzifələri: Azərbaycan
dilinin qlobllaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun inkişafı, qorunması, elektron məkanda daha geniş istifadəsi və ölkədə dilçiliyin inkişaf etdirilməsi mexanizminin yaradılması,
dünya dilçilik elminin müasir inkişaf meyillərini nəzərə almaqla elmi tədqiqatların prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və s. kimi
vacib məsələlər geniş təhlil edilir.
Kitabda Ulu Öndər Heydər Əliyevin dil siyastinin formalaşdırılması, ana dilinin dövlət
dili kimi tətdiqi və tətbbqi işinin qurulması istiqamətində gördüyü işlər: dil siyasətinin Cənab
Prezident İlham Əliyev tərəfindən yaradıcılıqla
davam etdirilməsi və digər məsələlər Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına istinadən
faktlar əsasında tarixi-xronoloji baxımdan araşdırılır və prioritet məqam kimi önə çəkilir. Həmin vacib məqamlardan bir neçəsini diqqətə
çatdıraq:
“Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında işlənib hazırlanmış və 1995-cı ildə
Ümumxalq səsverməsi ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili gününün
təsis edilməsi haqqında 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanı dilimizin hüquqi statusunu, onun
işlənməsi, qorunması və inkişafı üçün zəruri
olan tədbirləri müəyyənləşdirmişdir”.
“Dövlət başçısı tərəfindən 2012-ci il myın
23-də “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitin-

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya ensiklopediyası

də zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı
haqqında”, 17 iyul 2018-ci il tarixli “Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər
haqqında” və s.
Kitabın məzmunca bir-birini tamamlayan
4 fəslinin hər biri özündə dilçiliyimiz üçün aktual olan bir sıra problemləri ehtiva edir. Fəsillərdə işgüzar kommunikasiya, onun forma və
xüsusiyytələri, sosial əsasları, akademik kommunikasiya, onun mərhələləri və formaları,
akademik yazı qaydaları, punktuasiya probelmləri, işgüzar kommunikasiyada spesifiklik;
Azərbaycan dilinin funksional üslubları və s.
probelmlər haqqında dolğun və mükəmməl bilgilər verilmşidir.
Dərslikdə oxucunun marağına səbəb olan
mühüm faktlardan biri də nitq mədəniyyətinə
dair ədəbiyyatlarda kommunikasiyanın uğurlu
olmasına, yaxud əksinə, qüsurluluğuna, eləcə
də konkret ünsiyyət sahəsində fəaliyyət göstə-

143

rən müxtəlif tiplərin (informativ, dil, üslubi,
kommunikativ) normalarına müəllif tərəfindən
xüsusi diqqət yetirilməsidir.
Kitab, eyni zamanda akademik yazı örnəklərinin (elmi məqalə, kurs və buraxılış işləri, icmal, referat, dissertasiya, avtoreferat və s.) hazırlanması və onların tərtibinə verilən tələblərin
öyrənilməsi üçün də olduqca böyük elmi əhəmiyyətə malikdir.
“Azərbaycan dilində işgüzar və akademik
kommunikasiya” kitabı dilçiliyimizin yeni istiqaməti və aktual sahəsi olan tətbiqi dilçiliyə böyük töhfədir. Ən maraqlısı budur ki, müəllif
həllinə çalışdığı problemlərin heç birinə tamamlama möhürü vurmur, əksinə, yeni həll
yolları təklif edir, müasir perspektivlər açır.
Müasir Azərbaycan dilçiliyinin modern inkişaf
istiqamətinin təzahürü cəhətdən kitabı müəllifin
kifayət qədər böyük bir uğuru kimi dəyərləndirmək olar. Elmi ictimaiyyət professor Nadir
Məmmədlidən hələ çox uğurlu əsərlər gözləyir.
KAMİL BƏŞİROV
filologiya elmləri doktoru
ƏDALƏT ABBASOV
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA İŞLƏNƏN
KOSMONİMLƏRİN TƏDQİQİ
Dahi Azərbaycan şairi və filosofu Nizami
Gəncəvi “Xəmsə”si ilə bəşəriyyətin fikir salnaməsində, Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Şairin yaradıcılığı XII əsr Azərbaycan,
eləcə də Şərq xalqlarının mədəniyyətini özündə
əks etdirən zəngin xüsusiyyətləri ilə seçilən məxəzdir. Bu baxımdan dahi şairin yaradıcılığı bədii dilin, dünyəvi elmlərin, fəlsəfi ideyalarla yanaşı, astronomiya, tibb, nücum, tarix, filologiya, kimya, riyaziyyatın tədqiqi sahəsində ensiklopedik məlumat verir. Farsdilli ədəbiyyatda
astronomik adlardan ən çox istifadə etmiş Nizami Gəncəvi onların əsasında bədii əsərlərinin
dilini zənginləşdirmişdir. Bununla yanaşı onların spesifik xüsusiyyətlərini də şərh etməklə
dövrünün mütəfəkkiri sayılır. Bu nəzərə alınaraq şairin yaradıcılığının dəqiq elmlərlə, o cümlədən fizika, riyaziyyat, astronomiya ilə əlaqələri ilə bağlı tədqiqat əsərləri yazılmışdır. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru K.Quliyevanın “Nizami Gəncəvinin söz xəzinəsindən: “Xəmsə”də
işlənmiş kosmonomlər” (Bakı, “Elm və təhsil”,
2021, 208) adlı monoqrafiyası da belə tədqiqat
əsərlərindəndir. K.Quliyevanın yeni nəşr olunan monoqrafiyası istər mövzu, istər tədqiqat
üsulu, istərsə də baxış tərzi ilə yenidir. Müəllifin Nizami yaradıcılığında əksini tapan astronomik adlara münasibəti orijinaldır. Qeyd olunduğu kimi, şairin yaradıcılığında işlətdiyi təşbeh
predmetlərində, bədii obrazların yaradılmasında
müraciət etdiyi müxtəlif sahələrdən biri də səma və səma cisimləri olmuşdur. Ədəbi dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində eləcə də, xalqın
dilinin, tarixinin və coğrafiyasının əsaslı şəkildə
tədqiq olunmasında onomastik vahidlər zəngin
material verir. Onomastik vahidlərin mühüm
bir hissəsini kosmonimlər təşkil edir. Bu nəzərə alınaraq Nizaminin yaradıcılığında işlənmiş
səma cisimlərinin adlarını özündə əks etdirən
kosmonimlər dilçilik elminin predmeti kimi sistemli şəkildə araşdırılmışdır. Hələ orta əsrlərdən başlayaraq, Şərqin məşhur şərhçi alimlərinin diqqətini onun yaradıcılığının elmliyi cəlb
etmişdir. Nizami əsərlərinin tədqiqatçıları hər

biri öz dövrünün görkəmli alimi, Şərq fəlsəfəsi
və poetikasını, eləcə də dünyəvi elmləri mükəmməl bilən şəxsiyyətlər olmuşlar. Onun yaradıcılığının zirvəsini təmin edən əsas səbəblərdən biri dahi şairin kainatla insanın sıx əlaqəsini, yer səthindən göy cisimlərinə qədər bütün
yaradılışın zəncirvari şəkildə bir-biri ilə əlaqədə
olduğu, dünyanın vəhdəti ilə bağlı irəli sürdüyü
və həllini çalışdığı ictimai problemlərdir. Eyni
zamanda onun yaradıcılığının leksikası xalqımızın tarixini, tarixi keçmişini, adət-ənənələrini
özündə əks etdirən mədəni sərvətdir. Xüsusilə,
fəlsəfi dünyagörüşün islami təfəkkürlə birləşdirilməsi, onun yaradıcılığının elmiliyini özündə
əks etdirir. Poeziyasında din, tibb, astronomiya, riyaziyyat, poetika elminə aid terminlərdən
geniş istifadə edilmişdir. N.Gəncəvinin yaradıcılığının əlçatmaz zirvəsi, elmi fikirlərin poetik
şəkildə ifadə edilməsidir. Bu baxımdan N.Gəncəvinin əsərlərində işlənmiş kosmonimlərin
tədqiq edilməsi tarixi leksikologiyanın öyrənilməsi üçün zəngin material verir. Müəllif Nizami yaradıcılığında işlənən kosmonimləri iki
qrupa- əksər türk dillərində ümumi olan və başqa dillərdən keçmiş kosmonimlərə ayırmışdır.
Əsərin əvvəlində onomastika, astronim, kosmonim kimi terminlərə aydınlıq gətirilmiş və onların xüsusiyyətləri izah edilmişdir. Müəllifin fikrincə, “insanlar astronomiya, astrologiya ilə daha qədim zamanlardan tanış və məşğul olduqlarından, tarixən mənbələrdə işlənmiş Ay, Günəş,
gözlə görünən böyük ulduzların adlarını astronim, zaman keçdikcə daha güclü texnoloji cihazlar vasitəsi ilə aşkar edilən göy cisimlərini
isə “kosmonim” adlandırmaq olar” (səh.41).
Müəllif ümumi prinsipə əsaslanaraq “Xəmsə”
də işlənən səma cisimlərini ayrı-ayrı ulduzlar
və ulduz qrupları, bürclərə aid, zodiakla bağlı,
günəş sistemi səma cisimlərinə aid, kosmos və
qalaktika ilə bağlı “kosmonimlər” adı altında
qruplaşdıraraq təhlil etmişdir. Bununla yanaşı
kosmonimlərin əsas xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün toponimlərlə müqayisə
edilmişdir. Yazılır ki, toponimlər yerlə bağlı olduğu kimi, kosminimlər də səmaya bağlıdır. Bir

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında işlənən kosmonimlərin tədqiqi

növ “səma toponimiyasıdır”. Kosmonimlər toponimlərdən onunla fərqlənir ki, onların obyektləri (ulduzlar, bürclər və s.) prinsipcə bütün
xalqlar üçün eynidir. Onlar ümummilli, ümumxalq və ya beynəlxalq xarakter daşıyır”(səh.47)
Qeyd olunduğu kimi kosmonimlər qalaktikanın
daha çox dərinliklərində mövcuddur və N.Gəncəvinin göy cisimləri və onların hərəkətləri
haqqında verdiyi ətraflı məlumatlar müasir astronomiya elminin inkişafına təkan verir. Çünki
səma cisimlərinə ad vermənin çox qədim tarixi
vardır. Eramızdan əvvəl II əsrdə yunan və ərəb
astronomları bir sıra səma cisimlərinə adlar vermişdir. Astronomların fikrincə, ulduzlara verilən adlar yer kürəsindəki vaxtla və onların gözə göründüyü zaman hansı xarakterik hadisə
baş verirsə ona uyğun olaraq verilmişdir. Kosmik cisimlər və onların xarakterik xüsusiyyətlərinə, kainatın kosmik obyektlərinin fərqlənməsi ənənəsinə toxunaraq bir sıra səma cisimlərinin adı o cümlədən ulduzlar, planetlər, kometlər, asteroidlər haqqında N.Gəncəvi yaradıcılığının poetik xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq məlumat verilmişdir. Müəllifin araşdırmalarından
belə nəticəyə gəlinir ki, kosmonimlər xalq terminologiyasının davamı kimi formalaşmış və
sonrakı dövrlərdə səma cisimlərinin qavranılması haqqında qiymətli material verir. Tədqiqatda da Nizami Gəncəvi yaradıcılığında işlənən bir sıra kosmonimlərin izahına xüsusi yer
verilmişdir. Çünki şairin əsərlərində səma, səma cisimləri əsasında yaradılmış təşbehlər obrazların yaradılmasında müxtəlifliyi ilə seçilir.
Ulduzlar və onların vəziyyətinə görə, insan və
onun taleyi ilə bağlı hökm çıxarılarkən astrologiya elminin nailiyyətlərindən istifadə edilmişdir. Bu elmə əsaslanaraq hər bir insanın taleyinin ulduzların təsiri altında olması, onların sağlamlıqlarına təsiri məsələləri izah edilmişdir.
Əsərdə N.Gəncəvidən əvvəl yazılmış bir sıra əsərlərdə kosmonimlərin adlandırılması və
onların spesifikası müəyyənləşdirilmişdir. Xüsusilə də Yusif Balasaqunlunun poetik uslubda
yazılmış “Qutadqu bilig” əsərində işlənmiş kosmonimlər və onların adlandırılması geniş şəkildə şərh edilmişdir. Tədqiqatda kosmonimlər diaxronik aspektdə təhlil edilərkən şairdən əvvəl
yaşayıb-yaratmış M.Kaşğarlı, Y. Balasaqunlunun əsərlərindən, eləcə də canlı xalq danışıq dili və şifahi xalq ədəbiyyatında verilən zəngin
məlumatlardan istifadə edilmişdir. Müəllif şai-
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rin Yerə ən yaxın olan Aydan başlayaraq, Günəş, Mars, Yupiter, Venera (Zöhrə), Merkuri,
Saturn kimi kosmonimlərdən istifadə etməklə
müxtəlif metaforlar yaratmasını, göylərin mənzərəsini, kosmosun bədii fəlsəfəsini, planet,
bürc və ulduzlar aləmini bəlağətli bir dillə təsvir etməsini zəngin faktlarla araşdırmışdır. Eyni
zamanda N.Gəncəvinin nücum elmi haqqında
fikirləri, insan taleyinin kainatla, planetlə bağlılığı və onlar haqqında fəlsəfi düşüncələri verilmişdir. Əsərdə qeyd olunduğu kimi, N.Gəncəvinin “Xəmsə”sində küllü-miqdarda onomastik vahidlər işlənmişdir. Onomastik vahidlərdən
toponimlər, antroponimlər, hidronimlər işlənmə
məqamlarına görə diqqəti cəlb edir. Lakin müəllif şairin yaradıcılığında işlənən kosmonimlər,
astronomik və astroloji terminləri təhlil etmişdir. Qeyd olunduğu kimi şair istər astronomiya,
istərsə də astrologiya elmini çox gözəl bilmiş,
onların yer kürəsinə, eləcə də insanlara hansı
dərəcədə təsir göstərdiyini aydın şəkildə şərh
etmişdir. Əsərdə bir sıra kosmonimlərin mənşəyi müəyyənləşdirilmişdir. Məsələn, ulduz termini haqqında yazılır: “Ulduz” türk mənşəli söz
olub, yıldız, jildiz, juldiz və s. kimi müxtəlif fonetik variantlarda müasir türk xalqlarının dillərində işlənməkdədir. Bu söz sürəyya kimi ərəb,
sitarə (setarə) kimi isə fars dilində dilimizə keçərək klassik ədəbiyyatda öz əksini tapmışdır”
(səh.93). Bununla yanaşı bu sözlərin sonrakı
mərhələlərdə məna dəyişmələri, eləcə də frazeoloji birləşmələrdə işlənmə formaları araşdırılmışdır. Qəhrəman obrazların yaradılmasında,
onların talelərinin müəyyənləşdirilməsində
bürclərin hərəkətləri xüsusi qeyd edilmişdir.
N.Gəncəvi insanın yeniyetməlik, gənclik və qocalıq cağlarını təsvir edərkən, kosmonimlərdən
bədii ifadə vasitəsi kimi istifadə etməklə onların əsas xüsusiyyətlərini vermişdir. Bununla yanaşı ayın hərəkət trayektoriyası haqqında məlumat verilir və onun qurumuş xurma ağacının
budağı kimi yay şəklinə alması təsvir edilir.
Günəşin aya çatmasının qeyri-mümkünlüyü
qeyd edilir və onların yəni, ayla-günəşin bir fələkdə fırlanaraq dövrlərinin tamamlanması şərh
edilir. Qoç, şir, tərəzi, dolça bürclərinin əsas
xarakterik xüsusiyyətləri və hərəkət formaları
N.Gəncəvidən gətirilən zəngin faktlarla müəyyənləşdirilir. Əsərdə qeyd olunduğu kimi, türk,
müsəlman aləmində aypara ulduz rəmzi həmişə
müqəddəs sayılmış və zaman keçdikcə islamda
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da bir simvola çevrilmişdir. Araşdırmalar əsasında təyin edilir ki, aypara ulduz rəmzi qədim
türklərin islamdan öncəki simvolu olmuşdur.
Müəllif arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilmiş
sikkələrdəki təsvirə əsaslanaraq yazır ki, bəlkə
də bu fakt qədim türklərin, şumerlərin nəsli olduğunu sübut edən başlıca dəlildir. Çünki bu
şəkillərdə diqqəti cəlb edən ulduzun altı guşəli
olmasıdır. Qeyd olunur ki, aypara forması ayı
simvolizə etmək üçün qədim dövrlərdən istifadə olunmuşdur.
Əsərdə N.Gəncəvinin istifadə etdiyi bürc
adlarının işlənmə formaları və onların daşıdığı
mənalar tarixi aspektdə təhlil edilmişdir. Qeyd
olunduğu kimi klassik və müasir ədəbiyyatlarda
ay hər zaman təcəssüm edilmiş və ondan epitet,
təşbeh, metafora, simvol, bədii təzad və s. kimi
istifadə olunmuşdur. N.Gəncəvi yaradıcılığında
da bu ənənə davam etdirilmiş və ayın kosmik
cisim kimi insanların təsəvvürlərində kainatın
mərkəzi hesab olunan yerin ətrafında fırlanması bədii təsvirlərdə öz əksini tapmışdır. Nizaminin əsərlərində ayın görünməsi müxtəlif məcazlarla ifadə olunur və onunla bağlı türklərin
qədim inancları verilir. Bu inanclar və onların
əsas xüsusiyyətləri müxtəlif lüğətlər əsasında
təhlil edilmişdir. Bununla yanaşı Günəş, Günəş

sisteminin mərkəzində yerləşən ulduzlar, onlardan ayrılan enerji, iqlim və s. haqqında dəqiq
məlumatlar verilir. Qeyd edək ki, planetlərin
rənglərinə görə adlandırılması, onların əsas xüsusiyyətləri N.Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasından gətirilən faktlarla şərh edilir. Müəllif
planet, səma sözlərinin mənşəyini, müxtəlif dillərdə işlənməsini, eləcə də türk dillərində tarixən adlandırma formalarını vermişdir. Dahi şairin istifadə etdiyi kosmonimlərin etnolinqvistik
tədqiqi xalqımızın mifoloji, dini, tarixi, məişəti
haqqında zəngin məlumat verməklə yanaşı,
Azərbaycan dilinin leksik tərkibinin zənginliyini özündə əks etdirir. Ayrı-ayrı ulduzlar və ulduz qrupları, bürclər, günəş sistemi və səma cisimləri, kosmos və qalaktika ilə bağlı kosmonimlər geniş şəkildə şərh edilmişdir. Monoqrafiyada Nizaminin yaradıcılığında işlənən kosmonimlər və onların adlandırılması, mənşəyi,
yaranma üsulları, strukturu, semantikası etnolinqvistik aspektdə sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir. Bununla da Azərbaycan və dünya astronomiya elminin Nizami yaradıcılığında gerçəkləşdiyi nəzəri baxış təcrübəsini mənimsəyən
müəllif mövcud real bünövrəyə söykənərək nizamişünaslığa dəyərli töhfə vermişdir.

SAYALI SADIQOVA
filologiya elmləri doktoru, professor
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AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİ SİMALARDA
Filologiya elmləri doktoru, professor Sayalı
Sadıqovanın “Azərbaycan dilçiliyi simalarda”
(Bakı, “Apostrof ”, 2021, 1098 s.) fundamental
tədqiqat əsəri nəşr olunmuşdur. Kitabın elmi redaktoru professor Q.Kazımov, A.Babayev, rəyçilər professor İ.Məmmədli, İ.Kazımovdur.
Əsərdə XIX əsrin əvvəllərindən müasir dövrümüzə qədər dilçilik elmini inkişaf etdirən ziyalıların dilçilik görüşləri, mühüm dilçilik problemlərini tədqiq edən, dilçilik məktəbi yaradan,
dilin tarixini, qədim abidələrini, tarixi qaynaqlarını tədqiq edib üzə çıxarılmasında, beynəlxalq səviyyədə tanınmasında və nüfuz qazanmasında, eləcə də dünya dilçiliyində yeni sahələrin tədqiqində mühüm rolu olan Azərbaycan
alimlərinin həyat və yaradıcılığı haqqında geniş
məlumat verilir. Dilçi alimlərin həyat və yaradıcılığının əsas mərhələləri təhlil edilərək dilçilik elminin inkişaf tarixi və əsas istiqamətləri
müəyyənləşdirilir. Azərbaycanda dilçilik elminin inkişafı ilə bağlı dilçilər tərəfindən aparılan
tədqiqatlar şərh edilir, ilk elmi təşkilatların və
elmi idarəetmə qurumlarının yaradılmasının
dilçilik tədqiqatlarının aparılmasında rolu aydınlaşdırılır.
Azərbaycan dilçiləri haqqında ilk dəfə
1970-ci ildə A.Qurbanov, B.İbrahimov tərəfindən “Azərbaycan dilçiləri” (Bakı, 1970,134
səh.) kitabı nəşr olunmuşdur. Kitabın ön sözündə qeyd edildiyi kimi, dilçilərin qısa həyatı öz
əksini tapmışdır. Yazılır ki, “oxuculara təqdim
olunan bu kitabçada müəyyən səbəblərdən dilçilərimizin hamısı əhatə olunmamışdır” (s.4).
Hazırda isə ölkəmizdə dilçilik sahəsində fundamental araşdırmalar aparılır, dilçilik bir elm kimi müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf edir. Dilçilikdə yeni istiqamət və sahələr formalaşmış,
mətn dilçiliyi, nəzəri dilçilik, kompüter dilçiliyi, koqnitiv dilçilik, psixolinqvistika və paralinqvistikaya dair tədqiqatlar aparılır. Bu nəzərə
alınaraq əsərdə Azərbaycan dilçiliyinin müxtəlif sahələrində çoxşaxəli yaradıcılığı, yenilikçi
olması ilə diqqət mərkəzində olan alimlərin,
görkəmli ziyalıların həyat və yaradıcılığı, elmə
gətirdiyi yeniliklər öz əksini tapmışdır. Tədqiqat zamanı onların həyatı ilə bağlı məlumatların

dəqiqliyi üçün arxiv sənədlərindən və alimlərin
şəxsi sənədlərindən istifadə olunmuşdur. Əsər
ön söz, giriş, “XIX-XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan dilçiləri”, “XX-XXI əsrlərdə Azərbaycan dilçiləri” bölmələrindən ibarətdir. Kitabın girişində dilçiliyin bir elm kimi inkişaf tarixi haqqında məlumat verilmişdir. Qeyd edildiyi kimi, xalqın tarixi onun dilində əks olunur,
sözündə ifadə olunur. Azərbaycan dilçiləri zaman-zaman dövrün ziyalıları, tarixi şəxsiyyətləri kimi tədqiqatlar aparmışdır. Dövrün tələblərinə uyğun olaraq xalqın milli varlığını, onun
mədəniyyətini, tarixini nəsillərdən-nəsillərə
ötürən dilini tədqiq etmişlər. Bu nəzərə alınaraq əsərin giriş hissəsində Azərbaycan dilçiliyinin qədim tarixi haqqında məlumat verilmişdir.
Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” (XI
əsr), Əl Zəmahşarinin “Müqəddimat al-adab”
(XIII əsr), Hüssaməddin Həsən Əbdülmömin
oğlunun “Töhfeyi-Hüssam” (XIII əsr), Hinduşah Naxçivaninin “Əs-Sihah əl-əcəmiyyə”(XIII-XIV əsr), İbn Mühənnanın “Hilyətül-insan
və Həlbətül - lisan” (XIII- XIV əsr), Mirzə Əli
Mustafa oğlu Bakuinin “Təcrid-ül-lüğat” (XIX
əsr), Şəmsəddin Sami bəyin “Qamus-ül-əlam”
və “Qamusi-Türki” (XIX əsr), “Anonim ərəbcə-türkcə mənzum lüğət” (XIX əsr), Sultan Məcid Qənizadənin “Lüğəti-rusi və türki” (XIX əsrin axırları), Qarabəy Qarabəyovun “Qamusirusi” və “Türkcədən-ruscaya lüğət” (XIX əsr),
Mirzə Kazım bəyin “Грамматика турецскоготатарского языка” (XIX əsr) əsərləri təhlil
edilmiş və onların müəllifləri haqqında geniş
məlumat verilmişdir. XVII-XIX əsrlərdə Məhəmmədtağı bəy Qaraqoyunlunun “Fərhəngitürki”, Təbrizli Hüseyn ibn Xələf Təbrizinin
“Bürhane-qate”, Mirzə Əli Mustafa oğlu Bakuinin “Təcrid-ül-lüğəti”ni, “Anonim ərəbcə-türkcə mənzum lüğət”i, Şəmsəddin Sami bəyin
“Qamus-ül-əlam” və “Qamusi-Türki” lüğətlərinin, Sultan Məcid Qənizadənin “Lüğəti-rusi və
türki” lüğətinin, Qarabəy Qarabəyovun “Türkirusi lüğəti”nin və s. əsərlərin əsas məziyyətləri
şərh olunmuşdur.
XIX əsrin axırı XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan xalqının tarixində mürəkkəb ictimai-si-
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yasi və mədəni hadisələrlə zəngin olan bir dövrdür. Yeni ictimai-siyasi görüşlər, elm və mədəniyyətin tərəqqisi, orta və ali məktəblərin, elmitədqiqat müəssisələrinin təşkili, mətbuatın sayının artması, dərsliklərin, elmi əsərlərin yazılması dilin ictimai funksiyasının genişlənməsinə təkan vermişdir. XIX əsrdən başlayaraq Azərbaycanın maarifçi və demokratik fikirli ziyalıları
ana dilində məktəb acmış, bu məktəblər üçün
dərsliklər tərtib etmiş, ana dilinin tədrisini yaxşılaşdırmaq üçün əlifba, orfoqrafiya, istilah və
bu kimi bir sıra mühüm məsələləri həll etmək
uğrunda çalışmışdır. Qeyd edildiyi kimi bu lüğətlər və qrammatikalar dilin lüğət tərkibi haqqında zəngin məlumat verir. Bu əsərlər sonradan nəşr olunan lüğətlər üçün, eləcə də dilçiliyin inkişafı üçün bir özül olmuşdur. Hər bir dilin lüğət tərkibi onun dilinin və tarixinin mədəni-mənəvi sərvətini özündə əks etdirir. Dilin bu
mənəvi xəzinəsinin, sərvətinin toplanıb üzə çıxarılması dil mədəniyyəti baxımından mühüm
hadisədir. Ona görə də XIX əsrin əvvəllərindən
müasir dövrümüzə qədər Azərbaycan dilçilərinin, yəni müxtəlif istiqamətlərində tədqiqat
aparan, dilçiliyin tarixini yaradan, ana dili ilə
bağlı yeni dərsliklərin, lüğətlərin və sanballı elmi tədqiqatların aparan görkəmli alimlərin mühüm xidmətləri qeyd edilmişdir. Abbasqulu ağa
Bakıxanovun qrammatika ilə bağlı “QanuniQüdsi”, Mirzə Kazım bəyin “Türk-tatar dilinin
qrammatikası” və “Türk-tatar dilinin ümumi
qrammatikası” əsərləri Azərbaycan dilinin Avropa dilləri qrammatikası səviyyəsində tədqiqinin ilk nümunələrini yaradan alimlər haqqında
da məlumat verilmişdir.
Qeyd olunduğu kimi, XIX əsrdə Azərbaycan dilinə aid yazılmış dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin əksəriyyəti rus dilində yazılmış və Azərbaycan dilini ruslara öyrətmək məqsədi daşımışdır. Azərbaycan dilində yazılmış və azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulmuş yeni tipli
qrammatika kitabları da bu dövrdə yazılmışdır.
Həmin əsərlər içərisində Azərbaycan dilçiliyi
tarixində özünəməxsus yeri olan Mirzə Məhəmməd Əfşarın “Fənni-sərfi-türki” əsəri və həyatı
tədqiq edilmişdir. Azərbaycan dilçiliyinin XIX
əsrdən başlayaraq daha geniş vüsət alması, bu
dövrdə yazılmış müxtəlif tədqiqat əsərləri, dərsliklər, lüğətlərin müəllifləri Mirzə Kazımbəy,
Sultan Məcid Qənizadə, Məhəmməd Əfşar,
Məhəmməd Tağı Sidqi, Firudin bəy Köçərli,

Rəşid Bəy Əfəndiyev, Sultan Məcid Qənizadə
kimi onlarla görkəmli maarifpərvər ziyalılar
haqqında məlumat verilmişdir. XX əsrin əvvəllərində Məhəmmədağa Şahtaxtlı, Məhəmməd
Tağı Sidqi, Mahmud bəy Mahmudbəyov, Rəşid
bəy Əfəndiyev, Əli bəy Hüseynzadə, Abdulla
bəy Əfəndizadənin yaradıcılıq istiqamətləri
araşdırılmışdır. Qeyd olunduğu kimi Məhəmmədağa Şahtaxtlının dilçiliklə bağlı elmi fəaliyyətində əlifba islahatı mühüm yer tutur. O, bu
sahədə məşhur mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundovun yolunu davam etdirmiş, əlifba islahatı ilə
bağlı ilk dəyərli tədqiqat əsəri olan “Təkmilləşdirilmiş müsəlman əlifbeyi” kitabını 1879-cu ildə Tiflisdə nəşr etdirmişdir. Azərbaycan əlifbasının daha da sadələşdirilməsi, latın qrafikalı
əlifbaya keçid sahəsindəki çoxillik səmərəli fəaliyyəti, çap etdirdiyi orijinal əlifba layihələri
Məhəmmədağa Şahtaxtlının dilçilik sahəsində
xidmətlərini əks etdirir. Göstərilir ki, Məhəmmədağa Şahtaxtlının maarifçilik ideyaları Şərq
və Qərb təfəkkürünün sintezi ilə ümumiləşdirmələrdən yarandığına və bu umumiləşmədən
Azərbaycan xalqının mentalitetinə uyğun təhsil
proqramı müəyyənləşdirə bildiyinə görə bəşəridir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə
maarif sisteminin formalaşması, Dövlət Universitetinin təsis edilməsi, Azərbaycanı Tədqiq və
Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyəti, İstilah Komissiyasının yaradılması, 1932-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun bazasında
müstəqil Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutu,
1936-cı ildə Ədəbiyyat və Dil İnstitutu, 1945-ci
ildə Akademiyanın nəzdində Dilçilik İnstitutunun yaradılması Azərbaycan dilinin tədqiqini
daha da sürətləndirmişdir. Bu illərdə Azərbaycan dilçi alimlərinin əvəzolunmaz xidmətləri elmi cəhətdən əsaslandırılaraq oxuculara təqdim
olunur. Kitabda repressiya illərində sürgünə
göndərilən, bu illərin qurbanı olan Xalid Səid
Xocayev, Bəkir Çobanzadə, Abdulla Şərifov,
Vəli Xuluflu, Hənəfi Zeynallı, Abdulla Tağızadə, İdris Həsənov kimi dilçilərin güllələnməsi
səbəbləri və onların həyat və yaradıcılıq istiqamətləri təhlil edilmişdir. Bəkir Çobanzadə və
Fərhad Ağazadənin “Türk qrameri”, İdris Həsənov və Abdulla Şərifovun “Qramer”, Xalid
Səid Xocayevin Mahmud Kaşğari “Divanı”nın
1500 səhifəlik əlyazmasının müsadirə olunması
və Azərbaycan dilçilərinin elmli, istedadlı, mənəviyyatlı təbəqəsinin çox böyük hissəsinin
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məhv edilməsinin səbəbləri şərh edilmişdir.
Dilçiliyin ən yeni və perspektivli sahələri ilə
bağlı tədqiqat aparan Xalid Səid Xocayev, Fərhad Ağazadə, Abdulla Tağızadə, İdris Tağıyev,
Abdulla Şərifov, Hənəfi Zeynallı və s. dilçilərin
elmi irsi arxiv materialları əsasında yazılmışdır.
İllərlə tədqiqat aparılaraq bu alimlərin həyatı,
zəngin elmi yaradıcılıq irsi üzə çıxarılmışdır.
Kitabda dilin lüğət tərkibi, fonetika, qrammatika haqqında tədqiqat aparan əsasən filologiya
elmləri doktoru və professorların həyatı, yaradıcılığı haqqında müfəssəl məlumat verilir. Xüsusən, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
həqiqi və müxbir üzvləri M.Şirəliyev, Ə.Orucov, Ə.Dəmirçizdə, A.Qurbanov, Z. Budaqova,
A.Axundov, Z.Verdiyeva, T.Hacıyev, V.Məmmədəliyev, A.Bağırov, K.Abdullayev, N.Cəfərovun, M.Nağısoylu, Ə.Quliyevin həyat və yaradıcılığının mühüm məqamları ətraflı şəkildə
araşdırılır.
Ana dilinin qorunması, inkişafı uğrunda
mübarizə aparan, dilin keşiyində duran bu alimləri bir nöqtədə birləşdirən dilçilik problemləri
ilə bağlı tədqiqatlar aparmasıdır. Tədqiqatdan
aydın olur ki, onların araşdırmaları zəngin nəzəri, faktoloji xüsusiyyətlərinə, elmi üslubuna
görə fərqlənir, fərdi düşüncə tərzi, özünəməxsusluğu ilə seçilir. Aydınlaşdırılır ki, bu illərdə
ana dilində dərs deyən, dərsliklər yazan, əlifbanın dəyişdirilməsi uğrunda mübarizə aparan qabaqcıl maarifçilərimiz yazdıqları əsərləri, fəaliyyətləri ilə dilçilik elminin inkişafına təkan
vermişdir. Tarix səhifələrində qorunub saxlanılan böyük pedaqoji təcrübələr, yazılmış dərsliklər, lüğətlər bu gün də öz əhəmiyyətini qoruyub
saxlayır. Bununla da, əsərdə Azərbaycan dilinin tarixinin ilk səhifələrinə adı qızıl hərflərlə
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yazılmış maarif xadimlərinin həyat və fəaliyyəti, Azərbaycan dilini milli varlığın atributu hesab edərək onu inkişaf etdirən, dilçiliyin aktual
problemləri ilə bağlı araşdırmalar aparan 217
alimin həyat və yaradıcılığı öz əksini tapmışdır.
Bu ədəbi simaların, Azərbaycan alimlərinin dilçilik elminin inkişafında mövqeyi, həyatı, yaradıcılıq istiqamətləri ilə bağlı müəllif tərəfindən
yazılmış məqalələr elmliyi ilə seçilir. Qədim
inkişaf tarixinə malik zəngin dillərdən biri olan
Azərbaycan ədəbi dilinin bugünkü yüksək inkişafında və elmi dil səviyyəsinə çatmasında bu
alimlərin çox mühüm rolu olmuşdur. Azərbaycan dilində əsərlər yazan qüdrətli söz sənətkarlarının yetişməsi və onların ədəbi dilə gətirdiyi
yeniliklər, dilin cəmiyyətin müxtəlif sahələrində tətbiqi əsas amillərdəndir. Bununla yanaşı
ədəbi dilin üslubi cəhətdən diferensiallaşması,
ana dilində tədris-təhsil ocaqlarının yaranması
və Azərbaycan dilinin normativ leksik-qrammatik quruluşunun təsvirini verən dərsliklərin
yazılması və s. göstərmək olar. Oxuculara təqdim olunan bu kitabda dilçilərin həyatı verilməklə yanaşı, onların müxtəlif sahələrlə bağlı
yazdıqları əsərlər sistemli təhlil edilmişdir.
Əsərin fəsilləri elmi-məntiqi baxımdan bir-birini tamamlayır, Azərbaycan dilçilərinin çoxaspektli, çoxcəhətli fəaliyyəti yüksək səviyyədə
nəzərə çarpdırılır. Nəşrin önəmli cəhəti dilçilik elminin inkişafında mühüm rolu olan alimlərin fotoşəkillərinin olmasıdır. Onu da qeyd
edək ki, kitab yüksək poliqrafik səviyyədə nəşr
olunmuşdur. Müəllifin “Azərbaycan dilçiliyi simalarda” kitabı Azərbaycan dilçilərinin həyat
və yaradıcılığının öyrənilməsində və gələcək
nəsillərə çatdırılmasında dəyərli mənbədir.
MİRVARİ İSMAYILOVA
filologiya elmləri doktoru, professor
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Məsul redaktor:

akademik Kamal Abdulla
dosent Qətibə Vaqifqızı

Akademik Möhsün Nağısoylunun bu kitabı “Kitabi-Dədə Qorqud”un 2019-cu ilin əvvəllərində
İranda aşkar edilmiş Günbəd əlyazmasından bəhs edən ilk monoqrafik araşdırmadır.
Akademik Möhsün Nağısoylunun “Kitabi-Dədə Qorqud”un Günbəd əlyazması” kitabı şərti olaraq iki yerə bölünür: 1. əlyazmanın tekstoloji-filoloji araşdırmasını əhatə edən tədqiqat hissəsi; 2.
əlyazmanın tənqidi mətni və sözlüyü. İki fəsildən ibarət tədqiqatda müəllif öncə “Kitabi-Dədə Qorqud”un yeni aşkarlanmış əlyazmasını tekstoloji tədqiqata cəlb edir. Müəllif burada yeni əlyazmanın
adı, quruluşu, mövzusu, məzmun-ideya xüsusiyyətləri, “Kitabi-Dədə Qorqud”un Drezden əlyazması
ilə səsləşmə məqamlarını, əlyazmanın mətnində yer alan təkrarlar üzərində dayanır və bütün bu məsələlərə özünün müəllif münasibətlərini bildirir. Uzun illər orta əsrlər türk əlyazma mətnləri üzərində çalışmış mətnşünas-dilçi alimin kitabın bu fəslində qaldırdığı məsələlər qorqudşünaslıq üçün
mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Kitabın ikinci fəslində yeni aşkarlanmış əlyazmanın filoloji tədqiqi yer almışdır. Burada əlyazmanın səciyyəvi orfoqrafik-fonetik xüsusiyyətləri və başlıca leksik özəllikləri ortaya qoyulur. Müəllif əlyazmanın leksik özəlliklərindən bəhs edərkən başlıca diqqəti mətndə işlənmiş türkmənşəli arxaik sözlərə yönəldir və onları tarixi-müqayisəli şəkildə təhlil edir. Kitabın şərti olaraq ikinci hissəsi
kimi dəyərləndirilən bölməsində əlyazmanın tənqidi mətni və sözlüyü yer almışdır. Əlyazmanın ilk
dəfə hazırlanmış tənqidi mətni “Kitabi-Dədə Qorqud”un yeni mətninin müxtəlif adlarla təqdim olunan üç Türkiyə və bir Bakı nəşri əsasında tərtib olunmuşdur.
Cəmi 31 vərəqdən ibarət olan əlyazma kitabı akademik Möhsün Nağısoylunun fikrincə, XVIII
yüzilliyin sonlarında Təbrizdə hazırlanmışdır. İstər əlyazmanın paleoqrafik göstəriciləri, istərsə də
dil özəllikləri belə bir fikrə gəlməyə əsas verir. Əlyazma kitabı oğuz elinin bilicisi Dədə Qorqudun
soylamalarından və eposun baş qəhrəmanı Qazan xan haqqındakı bir boydan ibarətdir. Kitabın sonunda əlyazmanın faksimilesi də verilmişdir.
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İŞGÜZAR VƏ AKADEMİK KOMMUNİKASİYA
Nadir MƏMMƏDLİ
Bakı, 2021, “Elm və Təhsil”
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun baş direktoru, professor Nadir Məmmədlinin
“Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya” kitabı çap olunub.
Elmi redaktor: akademik Nizami Cəfərov
Məsləhətçi:
akademik Möhsün Nağısoylu
Rəyçilər:
Əməkdar elm xadimi, professor Fərrux Rüstəmov
filologiya elmləri doktoru, professor Rüfət Rüstəmov
filologiya elmləri doktoru Lalə Əlizadə
filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Salatın Əhmədova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Akif Hacıyev
İstənilən peşəkar fəaliyyət ünsiyyət, xüsusilə işgüzar ünsiyyətin əməli fəaliyyətə, təcrübəyə tətbiqi ilə bağlıdır. Bu gün işgüzar ünsiyyət insanların ictimai həyatının bütün sahələrinə fəal nüfuz
edir. Bu fənn tətbiqi xarakter daşıyır və bir sıra fundamental elmi araşdırmaların nəticələrinə əsaslanır, işgüzar ünsiyyət nəzəriyyəsi və təcrübəsi etika, ümumi və sosial psixologiya, nitq mədəniyyəti
və sair sahələri əhatə edir. Ümumiyyətlə, kommunikasiya universal mexanizmlərlə ünsiyyətin strukturunu və elmi-informasiya mübadiləsinin qanunauyğunluğunu öyrənir. Ünsiyyət real fəaliyyətdir,
əsas vasitəsi nitqdir- daim şifahi və yazılı formada təzahür edir. Əsərin birinci fəsli “İşgüzar kommunikasiya” adlanır. Burada işgüzar kommunikasiyanın verbal və qeyri-verbal formaları, işgüzar
ünsiyyətdə danışmaq və dinləmək bacarığı, onlayn işgüzar kommunikasiya, işgüzar kommunikasiyanın norma və prinsipləri araşdırılmışdır.
“Akademik kommunikasiya” adlanan ikinci fəsildə şifahi və yazılı akademik kommunikasiya,
akademik yazı qaydaları, tələbələrdə tədqiqatçılıq qabiliyyətinin formalaşdırılması məsələləri təhlil
edilmişdir.
Üçüncü fəsil “İşgüzar və akademik kommunikasiyada nitq mədəniyyəti. Punktuasiya problemi”
adlanır. Burada mədəniyyyət anlayışı, nitq mədəniyyəti konsepsiyası, norma və variantlılıq, durğu
işarələri haqqında geniş məlumat öz əksini tapıb. Dördüncü fəsildə “Azərbaycan dilinin funksional
üslubları”nın dildəki funksiyasından bəhs edilir. “Elm və Təhsil” nəşriyyatında çap olunan kitabdan
müəllimlər, bütün ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr istifadə edə bilərlər.
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AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİ SİMALARDA
Sayalı SADIQOVA
Bakı, 2021, “Apostrof”
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun, Terminologiya şöbəsinin müdiri professor Sayalı Sadıqovanın “Azərbaycan dilçiliyi simalarda” (Bakı, “Apostrof”, 2021, 1098 s.) əsəri nəşr olunmuşdur.
Elmi redaktorlar:

professor Qəzənfər Kazımov
professor Adil Babayev

Professor Qəzənfər Kazımov və professor Adil Babayevin redaktorluğu ilə nəşr olunan əsərdə
dilçiliyin aktual problemləri ilə bağlı araşdırmalar aparan 217 dilçi alimin həyat və yaradıcılığı öz əksini tapmışdır. Əsərdə XIX əsrin əvvəllərindən müasir dövrümüzə qədər dilçilik elmini inkişaf etdirən
ziyalıların, mühüm dilçilik problemlərini tədqiq edən, dilçilik məktəbi yaradan, dilin tarixini, qədim
abidələrini, tarixi qaynaqlarını tədqiq edib üzə çıxarılmasında, beynəlxalq səviyyədə tanınmasında və
nüfuz qazanmasında, eləcə də dünya dilçiliyində aparıcı yer tutan yeni sahələrin tədqiqində mühüm
rolu olan Azərbaycan alimlərinin həyat və yaradıcılığı haqqında geniş məlumat verilir.
Azərbaycanda dilçilik elmini inkişaf etdirən, tədqiqat aparan alimlərin həyat və yaradıcılığının
əsas mərhələləri təhlil edilərək onların yaradıcılığının əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Əsər ön
söz, giriş, “XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan dilçiləri”, “XX-XXI əsrlərdə Azərbaycan dilçiləri” bölmələrindən ibarətdir. Kitabın rəyçiləri professor İsmayıl Məmmədli və professor İsmayıl
Kazımovdur.

DİLÇİLİK ARAŞDIRMALARI
№2

Senytabr-Dekabr/2021

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “XƏMSƏ”SİNDƏ İŞLƏNMİŞ KOSMONİMLƏR
Kübra QULİYEVA
Bakı, 2021, Elm və Təhsil
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Dialektologiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi dosent
Kübra Quliyevanın “Nizami Gəncəvinin söz xəzinəsindən: “Xəmsə”də işlənmiş kosmonimlər” kitabı çapdan çıxıb.
Elmi redaktorlar:

akademik Möhsün Nağısoylu
dosent Zəhra Allahverdiyevadır.

Kitabda dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində işlənmiş kosmonimlərdən,
farsdilli izahlı və digər tarixi lüğətlərin yaranmasında Nizaminin leksikasının, xüsusən istifadə etdiyi onomastik vahidlərin rolundan və əhəmiyyətindən, onların leksik tərkibi, mənşəyindən, etnolinqvistik xüsusiyyətlərindən, astrologiya ilə əlaqəsindən, kosmonimlərdən düzələn şəxs adlarından bəhs
olunur. Əsərdə Nizami Gəncəvidən əvvəl və sonra yazılmış klassik ədəbiyyat müxtəlif janrlarında
kosmonimlərin işlənmə formalarından, onların etimologiyasından və müasir dövrdəki təzahür şəkilləri
haqqında geniş və müfəssəl məlumat verilir, müəllif mülahizələri nümunələrlə sübuta yerilir.
Müəllifin araşdırmalarından belə nəticəyə gəlinir ki, kosmonimlər xalq terminologiyasının davamı kimi formalaşmış və sonrakı dövrlərdə səma cisimlərinin qavranılması haqqında qiymətli material verir. Tədqiqatda Nizami Gəncəvi yaradıcılığında işlənən bir sıra kosmonimlərin izahına xüsusi yer verilmişdir.
Kitab onomastika ilə maraqlananlar, filoloqlar, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
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NƏŞRƏ DAİR TƏLƏBLƏR








Məqalənin adı
Müəllifin adı, soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı
Çalışdığı (təhsil aldığı) müəssisə, təşkilat
Məqalənin mətni (Giriş, əsas mətn, nəticə)
Ədəbiyyat siyahısı (əlifba sırası ilə)
Məqalənin Azərbaycan, ingilis və rus dillərində xülasəsi (Açar sözlərlə birlikdə)
Məqalələr aşağıdakı elektron ünvana göndərilməlidir: azelinguist@gmail.com

Xülasənin formatı: Xülasə 150-200 sözdən ibarət olmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı, müəllif(lər)i tam adı göstərilməlidir. Açar sözlərin sayı 3-6 sözdən ibarət olmalıdır, üç dildə (Azərbaycan, ingilis
və rus dillərində) yazılan xülasələrin məzmunu eyni olmalıdır. Məqalədə müəllifin və ya müəlliflərin gəldiyi
elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və s. xülasədə yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. Xülasələr elmi və qramatik baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır.
Məqalənin formatı: Məqalədə müəllifin və ya müəlliflərin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi
əhəmiyyəti və s. öz əksini tapmalıdır. Məqalələrin mətni A4 formatında, 12 ölçülü “Times New Roman” şrifti ilə, 1,5 intervalda yığılmalı, 6-8 səhifə həcmində olmalıdır. Yuxarı və aşağıdan 2 sm., sağdan 1 sm., soldan
isə 3 sm. məsafə buraxılmalıdır. Məqalələr həm elektron, həm də çap variantında təqdim olunmalıdır. Doktorant və dissertantlardan müvafiq şöbənin iclas protokolundan çıxarış və ya elmi rəhbərin rəyi tələb olunur.
Hər bir məqalədə UOT indekslər və ya PACS tipli kodlar və açar sözlər göstərilməlidir. Açar sözlər
üç dildə (məqalənin və xülasələrin yazıldığı dillərdə) verilməlidir.
İstinadlar: Məqalənin mövzusu ilə bağlı son 5-10 ildə nəşr olunan mənbələrə istinad olunmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası əsasında tərtib olunmalıdır. Mətn içində istinad müəllifin soyadı, əsərin nəşr ili, səhifəsi ardıcıllığı ilə verilməlidir. Nümunə: [Axundov: 2003, s.39]. Müəllifi göstərilməyən kitablar verildikdə (kollektiv monoqrafiyalar və ya dərsliklər) kitabın adı ilə göstərilir. Nümunə:
[Müasir Azərbaycan dili, III, 1981, s.149 ]. Birdən çox müəllifi olan nəşrlərdə mətn içində sadəcə ilk müəllifin soyadı və b. yazılır: [Sadıqova və b., 2018, s.149 ]
Ədəbiyat siyahısı aşağıdakı şəkildə tərtib olunmalıdır:
Kitab və jurnal adları kursivlə yazılmalı, məqalə, kitab bölümü kimi mənbələr dırnaq içində göstərilməlidir. Kitabların ümumi həcmi, məqalələrin, ensiklopediya bölmələrinin məqaləyə və ya bölməyə aid olan ümumi səhifələri verilməlidir:
Çoxcildli kitablar: Axundov A.A. (2003). Dil və ədəbiyyat (iki cilddə). I cild. Bakı, Gənclik, 658 səh.
Birdən çox müəllifi olan nəşrlər: Sadəcə ilk iki müəllifin soyadı və inisialları və b. yazılır: Veysəlli
F.Y., Kazımov Q.Ş., (2014). Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: sintaqmatika, söz birləşməsi və
sadə cümlə sintaksisi. 4 cilddə, III cild, Bakı, Prestij çap evi, 505 s.
Müəllifi göstərilməyən kitablar: (kollektiv monoqrafiyalar və ya dərsliklər) kitabın adı ilə göstərilir.
Məsələn: Müasir Azərbaycan dili (1981), üç cilddə, III cild, (Z.Budaqovanın redaktəsi ilə), Bakı, Elm nəşriyyatı, 443 s.
Jurnal, məqalələr toplusu və konfrans materiallarındakı mənbənin biblioqrafik təsviri iki hissədən
ibarət olur. Onlar bir-birindən bir çəpəki xətlə - «/» ayrılır ki, ondan əvvəl və sonra bir interval qoyulur: Nağısoylu M.Z. Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu siyasətində ana dili məsələsi/ Türkologiya №2, Bakı, 2018,
s.11-21.
İnternet adreslərində: Qaynaqdan istifadə tarixi Mütləq göstərilməli və adreslər qaynaqlar arasında yer
almalıdır: www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com [istinad tarixi: 01.01.2019].
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PUBLICATION REQUIREMENTS









The title of the article
Name, surname, scientific degree of the author
The enterprise, organization that he / she is working/studying
Article text (Introduction, main text, result)
List of literature (in alphabetical order)
Summary of the article in Azerbaijani, English and Russian
Keywords (in Azerbaijani, English and Russian)
Articles should be sent to the following email address: azelinguist@gmail.com

Summary Format: The summary should be 150-200 words. Each summary should include the title of
the article and full name of the author(s). The number of keywords should be 3-6 words, and the content of
the summaries in three languages (Azerbaijani, English and Russian) should be the same. The article contains the scientific findings of the author(s), the scientific novelty of the work, the importance of its application and so on. The summary should be compact. Summaries should be edited strictly in scientific and
grammar aspects .
Format of the article: The scientific finding of the author(s) in the article, scientific novelty of the
work, importance of application etc. should be reflected. The text of the articles should be in A4 format, 12
Times New Roman font, 1.5 intervals, 6-8 pages. 2 cm up and down, 1 cm from the right and 3 cm from the
left distance should be allowed. Articles should be submitted in both print and electronic versions. Doctoral
students are required to extract the minutes of the meeting of the relevant department regarding with their
article or to attach their supervisor’s opinion about it..
Each article should include UOT indexes or PACS-type codes and keywords. Keywords should be written in three languages (in which the article and summaries are written).
References should be based on sources published in the last 5-10 years. The list of references at the end
of the article should be based on the alphabetical order. The reference in the text should be given in the order
of the author's surname, year of publication and page order. Example: [Akhundov: 2003, p.39]. When anonymous books are given (collective monographs or textbooks), the title of the book is indicated. Example:
[Modern Azerbaijani Language, III, 1981, p.149]. In more than one author's publications, the text is simply
the surname of the first author, and so on. written: [Sadigova et al., 2018, p.149]
The list of references should be compiled as follows: Books and journals` names should be written in
italics, and sources such as articles and book chapters should be displayed in quotation marks. The total volume of books, articles, encyclopedias should be given general pages related to the article or section:
Multi-volume books: Akhundov AA (2003). Language and Literature (in two volumes). Volume I Baku, Youth, 658 pages.
Publications with more than one author: Just surname and initials of the first two authors, and so on.
Written by: Veyselli F.Y., Kazımov Q.Ş., (2014). Veyselli F.Y, Kazimov G., (2014). Functional grammar of
the Azerbaijani language: sedatics, word combinations and simple sentence syntax. 4 volume, Volume III,
Prestige Printing House, 505 p.
Collectivee monographs or textbooks: are listed under the title of the book. For example: Contemporary
Azerbaijani Language (1981), Volume Three, Volume III (edited by Z.Budaqova), Baku, Science Publishing,
443 p.
The bibliographic description of the source in the journal, collection of articles and conference materials
consists of two parts. They are separated from each other by a dashed line - "/", with an interval before and
after it: M.Z. Issue of national language in the policy of Heydar Aliyev in state building / Turkology №2,
Baku, 2018, pp. 11-21.
Internet addresses: Source usage must be specified and addresses must be located between sources:
www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com [reference date: 01.01.2019].
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ









Название статьи
Имя, фамилия, ученая степень автора
Предприятие, организация, в которой он / она работает / учится
Текст статьи (Введение, основной текст, результат)
Список литературы (в алфавитном порядке)
Краткое содержание статьи на азербайджанском, английском и русском языках
Ключевые слова (на азербайджанском, английском и русском)
Статьи должны быть отправлены на следующий адрес электронной почты:
azelinguist@gmail.com

Формат резюме: Резюме должно состоять из 150-200 слов. Каждое резюме должно включать
название статьи и полное имя автора (ов). Количество ключевых слов должно составлять 3-6 слов, а
содержание резюме на трех языках (азербайджанском, английском и русском) должно быть одинаковым. Статья содержит научные выводы автора (ов), научную новизну работы, важность ее применения и т. д. Резюме должна быть компактной. Резюме должны редактироваться строго в научном и
грамматическом аспектах.
Формат статьи: В статье должно быть отражен научное достижение автора (ов), научная новизна работы, важность применения и т. д. Текст статьи должен быть в формате А4, шрифт 12 Times
New Roman, 1,5 интервала, 6-8 страниц. Допускается 2 см вверх и вниз, 1 см справа и 3 см слева. Статьи должны быть представлены как в печатном, так и в электронном виде. Докторанты обязаны извлекать протокол заседания соответствующего департамента относительно своей статьи или приложить к отзыв своего научного руководителя.
Каждая статья должна включать индексы UOT или коды и ключевые слова PACS-типа. Ключевые слова должны быть написаны на трех языках (на которых написана статья и резюме).
Список Литературы должен основываться на источниках, опубликованных за последние 5-10
лет. Список ссылок в конце статьи должен быть составлен в алфавитном порядке. Ссылка в тексте
должна быть приведена в порядке фамилии автора, года публикации и порядка страниц. Пример:
[Ахундов: 2003, с.39]. Когда даются анонимные книги (коллективные монографии или учебники),
указывается название книги. Пример: [Современный азербайджанский язык, III, 1981, с.149]. В более
чем одном авторском издании текст является просто фамилией первого автора и так далее. написано:
[Садыгова и др., 2018, с.149].
Список литературы должен быть составлен следующим образом: Названия книг и журналов
должны быть написаны курсивом, а источники, такие как статьи и главы книг, должны быть указаны
в кавычках. Общий объем книг, статей, энциклопедий должен содержать общие страницы, относящиеся к статье или разделу:
Многотомные книги: Ахундов А.А. (2003). Язык и литература (в двух томах). Том I Баку, Молодежный, 658 стр.
Публикации с более чем одним автором: просто фамилия и инициалы первых двух авторов, и так
далее. Написано: Veyselli F.Y., Kazımov Q.Ş., (2014). Функциональная грамматика азербайджанского
языка: седатики, словосочетания и синтаксис простых предложений. 4 том, том III, Престижная типография, 505 с.
Коллективные монографии или учебники: перечислены под названием книги. Например: Современный азербайджанский язык (1981), том третий, том III (под редакцией З.Будаговой), Баку,
Science Publishing, 443 с.
Библиографическое описание источника в журнале, сборник статей и материалов конференции состоит из двух частей. Они отделены друг от друга пунктирной линией - «/» с интервалом до и
после него: М.З. Проблема национального языка в политике Гейдара Алиева в государственном
строительстве / Тюркология №2, Баку, 2018, с. 11-21.
Интернет-адреса: должно быть указано использование источника и адреса должны быть расположены между источниками: www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com [дата ссылки: 01.01.2019].
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