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Baş redaktordan 

 

Linqvistika problemləri hər hansı bir dildə fonetikadan tutmuş leksikaya 

və qrammatikaya qədər dilçiliyin bütün sahə və şöbələrini əhatə edir. Aydın 

məsələdir ki, biz dilin qrammatik quruluşundan çıxış edərkən əsaslandırırıq ki, 

müəyyən bir fikri ifadə etmək üçün yalnız ayrı-ayrı sözlərin semantikasını deyil, 

həm də fikrin ifadəsi prosesində səslərin, sözlərin öz arasında nə kimi əlaqəyə 

girdiyini və dilin sintaktik quruluşunu da dərindən başa düşməliyik. Bütün 

bunlar toplu şəkildə linqvistika problemlərini əhatə edir və bunları bir-birilə 

vəhdətdə tədqiq edildikdə, aparılan araşdırmalar öz səmərəli nəticəsini verə 

bilər. Filoloji təhsilin keyfiyyət və səmərəsini artırmaq məqsədilə hazırkı dövrdə 

linqvistika məsələlərinə yeni bucaq altından yanaşılır və onun aktual problem-

lərinə müəyyən tədqiqatlar həsr edilir. Linqvistika dilçilik elminin bütün sahə və 

bölmələrini əhatə etdiyindən burada  dialektologiya, dil tarixi, dil nəzəriyyəsi, 

fonemlər sistemi, leksikologiya məsələləri, morfologiya və sintaksis problemləri, 

dil ilə nitqin münasibəti, dilin üslub müxtəlifliyi, ədəbi dil, diin qohum və 

qohum olmayan dillərlə müqayisəsi və s. kimi onlarla mühüm problemləri şərh 

olunur. Bu məsələlərin həlli daim dilçi alimlərin qarşısında duran mühüm vacib 

vəzifələr olmuşdur. 

 Linqvistika problemləri ilə bir çox elm sahələri məşğul olur və burada 

filoloji linqvistika daha maraqlı və zəngin resursları ilə diqqəti cəlb edir. Filoloji 

linqvistikanın müəyyən problemləri təhlil edilərkən mətn əsas götürülür, yəni 

makro və mikro mətnlər linqvistikanın tədqiqat obyekti hesab olunur. Bu ümumi 

obyektdən- bədii mətndən filologiya elmlərinin hər biri öz sahəsini müəyyənləş-

dirir. Ədəbiyyatşünaslıq mətinin məzmununu, yarandığı dövrünü, sosial-ictimai 

keyfiyyətlərini, bədii əlamət və xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa, mətnşünaslıq  

hər bir mətnin əslinə uyğunluğunu bərpa etməyə çalışırsa, dilçilik elmi onun dil 

materialını öyrənir. Başqa sözlə desək, dilçilik elmi onun səs sistemindən 

tutmuş, sintaktik quruluşuna qədər xüsusiyyətlərini tədqiq edir. 

Azərbaycan dilçiliyində linqvistika problemlərinin tədqiqinə keçən əsrin 

60-cı illərindən sonrakı dövrdə başlanılmışdır. Bu illərdən başlayaraq, linqvistik 

tədqiqat işləri həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə irəliləmiş, sürətli  inkişaf yolu 

keçmişdir. M. Şirəliyev, Ə. Dəmirçizadə, M. Hüseynzadə, A. Axundov, T. 

Hacıyev, A. Qurbanov, Y. Seyidov kimi onlarla dilçi alimlərimiz bədii əsərləriin 

dilinin dərin və hərtərəfli təhlil üslullarını işləyib hazırlamış və bu alimlər 

istedadları axtarıb-tapmış, onları klassik yazıçı və şairlərimizin dil və üslub 

xüsusiyyətləri üzərində səmərəli, keyfiyyətli tədqiqat işləri aparmağa sövq 

etdirmişlər. Bu missiyanı qloballaşan dünyamızda-hazırkı dövrdə biz də davam 

etdirməyə çalışırıq, özü də müasir dilçilik elminin tələbləri baxımından. 
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Linqvistika problemlərinin şübhəsiz ki, müasir dövrdə tədqiqi və təhlili 

ilə bağlı aktual məsələlərinin masştabı olduqca geniş və rəngarəngdir. Bu vacib 

məsələləri həll etmək Azərbaycan dilçiliyinin qarşısında duran mühüm vəzi-

fələrdəndir. 

Ötən saylarımızda olduğu kimi, elmi toplumuzun bu sayında da gənc 

alimlərin, tədqiqatçıların yazılarına geniş yer vermişik. Yazıları diqqətlə oxuyub, 

müzakirə edəndən sonra onun çap olunub olunmamasını məsləhət bildik. Çapa 

gedən məqalələrdən də aydın görünür ki, gənc tədqiqatçılarımız, doktorant-

larımız linqvistikanın nəzəri məsələlərinə yaxından bələddirlər və məqalələrini 

linqvistikanın norma, metod və prinsipləri əsasında qələmə almışlar. Məqalə-

lərdən o da aydın olur ki,  doktorantlarımız, gənc tədqiqatçılarımız dilimizin 

linqvistik resurslarını kifayət qədər mənimsəmiş, hər hansı bir dil faktının, dil 

hadisəsinin təhlilini fərdi- müstəqil şəkildə sintez etmişlər və belə aparılan 

təhlillər olduqca əhəmiyyətlidir, çünki hər bir fərdi linqvistik təhlil yetişməkdə 

olan gənc dilçi mütəxəssislərin formalaşmasına həmişə öz müsbət təsirini gös-

tərir. Biz elmi toplumuzun bu sayının da mütəxəssislərimiz tərəfindən müsbət 

qarşılanacağına şübhə etmirik.  

 

Mahirə Hüseynova 

filologiya elmləri doktoru, professor 
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От главного редактора 

 

Лингвистические проблемы охватывают все области и разделы 

лингвистики любого языка, от фонетики до лексики и грамматики. 

Очевидно, что, когда мы говорим о грамматической структуре языка, мы 

утверждаем, что для выражения определенной идеи нам необходимо 

понимать не только семантику отдельных слов, но также то, как звуки и 

слова соотносятся друг с другом и мы должны иметь глубокое понимание 

синтаксической структуры языка. Все это охватывает проблемы 

лингвистики в целом, и когда они изучаются во взаимосвязи друг с другом, 

исследования могут дать плодотворные результаты. Для повышения 

качества и эффективности филологического образования к лингвистике 

подошли с новой точки зрения, и некоторые исследования посвящены ее 

текущим проблемам. Поскольку лингвистика охватывает все области и 

разделы лингвистики, она включает диалектологию, историю языка, 

теорию языка, систему фонем, лексикологию, морфологию и проблемы 

синтаксиса, языко-речевые отношения, стилистическое разнообразие 

языка, литературный язык, сравнение языка с родственными и 

неродственными языками и интерпретация десятков таких важных задач. 

Решение этих вопросов всегда было важной задачей лингвистов. 

Проблемами лингвистики занимаются многие области науки, и 

здесь филологическая лингвистика привлекает внимание более 

интересными и богатыми ресурсами. При анализе некоторых проблем 

филологической лингвистики за основу берется текст, т.е. макро и 

микротексты рассматриваются как объект исследования языкознания. 

Исходя из этого общего объекта - художественного текста, каждая из 

филологических наук определяет свою область. Если литературная критика 

пытается уточнить содержание текста, период его создания, его 

социальные качества, художественные особенности и характеристики, а 

также восстановить соответствие каждого текста его оригиналу, линг-

вистика изучает его языковой материал. Другими словами, лингвистика 

изучает его особенности, от звуковой системы до синтаксической 

структуры. 

Изучение лингвистических проблем в азербайджанском языкоз-

нании началось в 60-х годах прошлого века. С тех пор лингвистические 

исследования прогрессировали как в количественном, так и в качественном 

отношении и стремительно развивались. Десятки наших лингвистов, таких 

как М. Ширалиев, A.Демирчизаде, М. Гусейнзаде, А. Ахундов, Т. Гаджиев, 

А. Гурбанов, Ю. Сеидов, разработали методы глубокого и всестороннего 

анализа языка произведений искусства, и эти ученые искали и находили 
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таланты, призывали их провести эффективные и качественные иссле-

дования языковых и стилистических особенностей наших классических 

писателей и поэтов. В нашем глобализированном мире мы пытаемся про-

должить эту миссию с точки зрения требований современной лингвистики. 

Несомненно, масштаб актуальных вопросов, связанных с изучением 

и анализом языковых проблем современности, очень широк и раз-

нообразен. Решение этих важных вопросов - одна из важных задач, стоя-

щих перед азербайджанской лингвистикой.  
Как и в предыдущих выпусках, в этом выпуске нашего сборника 

научных статей мы уделили достаточно места трудам молодых ученых и 

исследователей. Внимательно прочитав и обсудив статью, мы решили, 

публиковать ее или нет. Из опубликованных статей также видно, что наши 

молодые исследователи и докторанты хорошо знакомы с теоретическими 

вопросами языкознания и написали свои статьи на основе норм, методов и 

принципов лингвистики. Из статей также ясно, что наши докторанты и 

молодые исследователи овладели лингвистическими ресурсами нашего 

языка, oни синтезировали анализ языковых явлений индивидуально и 

независимо, и такой анализ очень важен, потому что каждый инди-

видуальный лингвистический анализ всегда положительно влияет на фор-

мирование молодых лингвистов. Мы не сомневаемся, что этот номер на-

шего сборника научных статей будет приветствоваться нашими спе-

циалистами. 

Махира Гусейнова 

доктор филологических наук, профессор  
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From the editor-in-chief 

 

Linguistic problems cover all areas and sections of linguistics of any 

language, from phonetics to vocabulary and grammar. Obviously, when we talk 

about the grammatical structure of a language, we argue that in order to express 

a certain idea, we need to understand not only the semantics of individual words, 

but also how sounds and words relate to each other and we must have a deep 

understanding of the syntactic structure of the language. ... All of this covers the 

problems of linguistics in general, and when they are studied in interconnection 

with each other, research can yield fruitful results. To improve the quality and 

efficiency of philological education, linguistics was approached from a new 

point of view, and some studies are devoted to its current problems. Since 

linguistics covers all areas and sections of linguistics, it includes dialectology, 

language history, language theory, phoneme system, lexicology, morphology 

and syntax problems, linguistic-speech relations, stylistic diversity of language, 

literary language, comparison of language with related and unrelated languages 

and interpretation dozens of such important tasks. Solving these issues has 

always been an important task for linguists. 

Many fields of science deal with linguistic problems, and here philolo-

gical linguistics attracts attention with more interesting and rich resources. When 

analyzing some problems of philological linguistics, the text is taken as a basis, 

i.e. macro and micro texts are considered as the object of linguistics research. 

Proceeding from this common object - literary text, each of the philological 

sciences defines its own area. If literary criticism tries to clarify the content of a 

text, the period of its creation, its social qualities, artistic features and 

characteristics, as well as restore the correspondence of each text to its original, 

linguistics studies its linguistic material. In other words, linguistics studies its 

features, from sound system to syntactic structure. 

The study of linguistic problems in Azerbaijani linguistics began in the 

60s of the last century. Since then, linguistic research has progressed both 

quantitatively and qualitatively and has developed rapidly. Dozens of our lin-

guists, such as M. Shiraliyev, A. Demirchizade, M. Huseynzade, A. Akhundov, 

T. Hajiyev, A. Gurbanov, U.Seidov, developed methods for deep and 

comprehensive analysis of the language of works of art, and these scientists 

looked for and found talents, encouraged them to conduct effective and high-

quality research on the linguistic and stylistic characteristics of our classical 

writers and poets. In our globalized world, we are trying to continue this mission 

in terms of the requirements of modern linguistics. 
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Undoubtedly, the scale of topical issues related to the study and analysis 

of linguistic problems of our time is very wide and varied. The solution of these 

important issues is one of the important tasks facing the Azerbaijani linguistics. 

As in previous issues, in this issue of our scientific collection we devoted 

enough space to the works of young scientists and researchers. After carefully 

reading and discussing the article, we decided whether to publish it or not. The 

published articles also show that our young researchers and doctoral students are 

well acquainted with the theoretical issues of linguistics and have written their 

articles based on the norms, methods and principles of linguistics. It is also clear 

from the articles that our doctoral students and young researchers have mastered 

the linguistic resources of our language, they synthesized the analysis of 

linguistic phenomena individually and independently, and such an analysis is 

very important, because each individual linguistic analysis always positively 

influences the formation of young linguists. We have no doubt that this issue of 

our scientific collection will be welcomed by our experts. 

 

 

Mahira Huseynova 

Doctor of Philology, Professor 
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Azərbaycan dilinin ismi dialektizmlərinin ümumtürk dillərinə 

qarşılıqlı inteqrasiyası 
 

Mahirə Hüseynova 

filologiya elmləri doktoru, professor 

 

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 

Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir – Qrant № 

EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26)-71/07/5-M-23 

 

Xülasə 

 Azərbaycan dilinin dialekt leksikasında işlənən ismi dialektizmlər 

ümumtürk dillərinin ədəbi dilində, ya da həmin dillərin dialektlərində müəyyən 

fonetik dəyişikliklərə uğramış vəziyyətdə işlədilməkdədir. İstər Azərbaycan, 

istərsə də həm oğuz qrupu, həm də qıpçaq qrupu türk dillərinin dialekt leksi-

kasına daxil olan ismi dialektizmlər tarixin müxtəlif dövrlərində müəyyən 

dəyişikliklərə məruz qalsalar da, öz ilkin, qədim köklərini bu və ya digər 

səviyyədə qoruyub saxlaya bilmişdir. Tarixin bütün dövrlərində Azərbaycan 

ədəbi dili və şivələri ilə türkcələrin dialekt və şivələri qarşılıqlı inteqrasiya 

vəziyyətində olmuşlar. Bütövlükdə türkcələrin dialekt və şivələrinin öz 

imkanları hesabına söz yaradıcılığı həmişə  qüvvətli olmuşdur. Müəyyən 

dəyişikliyə uğrma, inteqrasiya prosesi bir ictimai formasiyanın digər ictimai 

formasiya ilə əvəzlənməsində daha güclü olmuşdur. Köhnə quruluşla əlaqədar 

olan bir sıra sözlər yeni ictimai quruluşda öz əhəmiyyətini itirdiyindən qohum 

türkcələrin həm ədəbi dillərini, həm də dialekt və şivələrini tərk etmiş, dillərin 

lüğət tərkibindən çıxmış, onun passiv fonduna keçməsinə baxmayaraq qədim 

abidələrin dilində, folklor örnəklərində, türk xalqlarının söz sənətkarlarının 

əsərlərinin dilində mühafizə olunub saxlanılmışdır. Ümumiyyətlə,  ümumtürk 

dillərinin ədəbi dil sözlərində, həm də dialektizmlərində müəyyən məna, 

semantika, forma dəyişiklikləri əmələ gəlmiş, onların ya forması tamamilə 

dəyişmiş, mənası və semantikası ya genişlənmiş, ya da tamamilə daralmışdır. 

Belə leksik vahidlər türkcələrin həm ədəbi dillərində, həm də dialektlərində 

yüzlərlədir. Biz bunların demək olar ki, hamısından deyil, cüzi bir hissəsindən 

bəhs etməyi zəruri hesab etdik. Məqalədə Azərbaycan dilinin dialekt və 

şivələrində işlənən bəzi ismi dialektizmlərin qohum dillərində hansı forma və 

mənalarda özünü göstərməsi və eyni zamanda onların qarşılıqlı inteqrasiya 

vəziyyəti şərh olunur. 

Açar sözlər: isim, dialektizm, türkcə, ədəbi dil, dialekt 
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Взаимная интеграция существительных диалектизмов 

азербайджанского языка в общетюркские языки 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития 

науки при Президенте Азербайджанской Республики - Грант № EIF / 

MQM / Наука и образование-1-2016-1 (26) -71 / 07/5-M-23. 

 

Резюме 

Существительные диалектизмы, используемые в диалектной 

лексике азербайджанского языка, используются в литературном языке 

общетюркских языков или в диалектах тех языков, которые претерпели 

определенные фонетические изменения. Хотя и азербайджанские, и 

огузские группы, и кыпчакские группы включены в диалектную лексику 

тюркских языков, диалектизм претерпел определенные изменения в 

разные периоды истории, но сумел в той или иной степени сохранить свои 

изначальные, древние корни. На протяжении всей истории азербайджанс-

кий литературный язык и диалекты, а также другие диалекты и диалекты 

тюрков находились в состоянии взаимной интеграции. В целом 

словообразование тюркских диалектов и говоров всегда было сильным 

благодаря собственным возможностям. Процесс интеграции претерпел 

некоторые изменения, произошла замена одной социальной формации 

другой. Поскольку ряд слов, относящихся к старой структуре, утратили 

свое значение в новой социальной структуре, они отказались от турецких, 

литературных языков, диалектов и говоров и покинули словарный запас 

языков, несмотря на пассивный фонд, они сохранились на языке древних 

памятников, фольклора, произведений тюркских народов. В целом в 

словах литературного языка и диалектизмах общетюркских языков 

произошли определенные изменения значений, семантики и формы, 

полностью изменилась их форма, а их значение и семантика либо 

расширились, либо сузились. Таких лексических единиц существуют 

сотни как в литературных языках, так и в диалектах турецкого языка. Мы 

сочли нужным упомянуть лишь небольшую часть из них. В статье 

разъясняются формы и значения некоторых лексем, используемых в 

диалектах и говорах азербайджанского языка и в других общетюркских 

языках, а также состояние их взаимной интеграции. 

Ключевые слова: существительное, диалектизм, турецкий, 

литературный язык, диалект 
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Mutual integration of the noun dialectisms of the Azerbaijani language 

into the common Turkic languages 

 

This work was supported by the Science Development Foundation 

under the President of the Republic of Azerbaijan - Grant No. EIF / MQM / 

Science and Education-1-2016-1 (26) -71 / 07/5-M-23. 

 

Summary 

Noun dialectisms used in the dialectal vocabulary of the Azerbaijani 

language are used in the literary language of common Turkic languages or in 

dialects of those languages that have undergone certain phonetic changes. 

Although Azerbaijani, Oghuz groups, and Kypchak groups are included in the 

dialectal vocabulary of the Turkic languages, dialectisms have undergone 

certain changes in different periods of history, but managed to preserve their 

original, ancient roots to one degree or another. Throughout history, the 

Azerbaijani literary language and dialects, as well as other dialects and accents 

of the Turks, were in a state of mutual integration. In general, word formation 

of Turkic dialects and accents has always been strong due to its own 

capabilities. The integration process has undergone some changes; one social 

formation has been replaced by another. Since a number of words related to the 

old structure lost their meaning in the new social structure, they abandoned the 

Turkish, literary languages, dialects and accents and left the vocabulary of 

languages, despite the passive fund, they survived in the language of ancient 

monuments, folklore, works of Turkic peoples. In general, in the words of the 

literary language and dialectisms of common Turkic languages, certain changes 

in meanings, semantics and form have occurred, their form has completely 

changed, and their meaning and semantics have either expanded or narrowed. 

There are hundreds of such lexical units in both literary languages and dialects 

of the Turkish language. We thought it necessary to mention only a small part 

of them. The article explains the forms and meanings of some lexemes used in 

dialects and accents of the Azerbaijani language and in other common Turkic 

languages, as well as the state of their mutual integration. 

Key words: noun, dialectism, Turkish, literary language, dialect 

 

Annotasiya. Məqalədə müasir Azərbaycan dilində işlənən ismi 

dialektizmlərin ümumtürk dillərinə qarşılıqlı inteqrasiyası təhlil edilir, bu leksik 

vahidlərin müxtəlif mənbələrdə işlənməsi, ümumtürk dillərinə inteqrasiyası 

müəyyənləşdirilir.  

Aktuallıq. Azərbaycan və türk dilləri yüzilliklər boyu bir- biri ilə 

əlaqədə inkişaf edən oğuz dilləridir. Dilimizin dialekt leksikasında qohumluq 

əlaqələrini bildirən sözlər, heyvan, bitki, yemək adları, rəng və hərəkət bildirən 
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bəzi sözlər forma dəyişmələri istisna olmaqla, ümumilik təşkil edir. Bununla 

yanaşı, hər bir dialektin fərdi leksikası inkişaf prosesində, ədəbi dilin və qonşu 

dillərin təsiri, eləcə də daxili dil prosesləri nəticəsində meydana çıxmışdır. 

Ümumtürk dillərinin və dialektlərinin tarixi inkişafının, qohumluq səviyyəsinin, 

ədəbi dillərin dialektlərə təsirinin, daxili dil proseslərinin, bir sözlə, dialektlərin 

müasir səviyyəsinin öyrənilməsi baxımından məqalə xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Metod. Məqalədə dilçiliyin təsviri, müqayisəli-tarixi, etimoloji və 

etnolinqvistik təhlil metodlarından istifadə olunmuşdur. Bu araşdırmada 

dialektologiyanın elmi- nəzəri müddəalarına, türkologiyanın, eləcə də 

Azərbaycan və türk dilçiliyinin leksikaya dair mülahizələrinə əsaslanılmışdır. 

 Giriş. Dilçiliyimizdə son dövr araşdımalarda türkoloji problemlər  

diqqət mərkəzində saxlanılır. Azərbaycan dilinin ismi dialektizmlərinin ümum-

türk dillərinə qarşılıqlı inteqrasiyası məsələləri isə bu baxımdan xüsusi maraq 

doğurur.  

Minilliklər boyu ayrı-ayrı qohum dillər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 

olduğu kimi, bu və ya digər dil tərkibindəki dialekt və şivələr də qarşılıqlı mü-

nasibətdə olmuşlar və bu proses müasir dövrdə də davam etməkdədir. Bu sə-

bəbdən Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində təzahür edən ismi dialek-

tizmlərin türkcələrin ədəbi dillərində və ya dialektlərində işlənmə şəkillərinin, 

semantik qarşılıqlı təsir və əlaqələrinin hərtərəfli öyrənilməsi üçün aşağıdakı 

linqvistik materialları müqayisəliaspektdə şərh etməyi vacib bildik:  

 Yemiş. Bu söz Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində 3 mənada 

işlənir.1) “hər cür meyvə” anlamında “-Bu il yemişimiz bol olub (Balakən); 2) 

“Quru meyvə qarışığı, üzüm qurusu” mənasında: -Bəşir bayramçün yemiş alıb 

(Şamaxı, Cənubi Azərbaycan) 3) “Keçmişdə yaxşı xörəklər yeyib içmiş (adam) 

(Quba) (6,245). 

 Yemiş sözü hazırda ədəbi dilimizdə semantik daralmaya məruz qalaraq 

yalnız “qovun” mənasında işlənir (1,126). Ümumtürk dillərində yemiş sözünün 

fonetik variantlarla işlənmə nmənzərəsi belədir: yemiş (türk dilində), yimiş 

(başqırd dilində), jemiş (qazax dilində) , ğemiş (qırğız dilində), çimiş (tatar 

dilində), iymiş (türkmən dilində), yemiş (uyğur dilində) (7, 982- 983). 

 Sinək. bu ismi dialektizm siyək fonetik variantında dialektoloji 

lüğətlərdə qeydə alınmış və “milçək, ağcaqanad” mənalarında izah edilməlidir. 

 Sinək sözü siyək fonetik variantında Salyan rayon şivəsində milçək 

növü mənasında işlənir. Məs: Üzüm qalıb günün altında, qıcqırıb, siyək basıb 

(danışıqdan). 

 Siyək sözü Lənkəran rayon şivəsində isə sisək fonetik variantında 

həşərat növü, pıspısı anlamını bildirir. Qədim sinək sözü Kərkük dialektində də 

milçək anlayışı verir: Onnardan göstərə billəm, çibin,  milçək və ya sırsız, 

qarınca, əqrəb, bif. 
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Sinək sözü Türkiyə türkcəsində sinek, türkmən türkcəsində sinek 

şəklində işlənir.Ümumtürk dillərində bu sözün qarşılıqlı inteqrasiyası daha çox 

özünü çibin sözündə göstərir.Belə ki, bu leksik vahid Azərbaycan türkcəsində 

çibin, başqırd türkcəsində sivin, qazax türkcəsində şivin, qırğız türkcəsində 

çımın, tatar türkcəsində çivin, uyğur türkcəsində civin fonetik variantlarında 

çıxış edir (14,60; 14,61) 

 Pirinc. Bu söz Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektində dialekt və 

şivələrində pirinc fonetik variantında və “düyü” mənasında işlənir.Düyü sözü 

başqırd dilində döğö, tatar dilində döği, türkmən türkcəsində tuvi fonetik 

variantlarında çıxış edir (14, 299). Pirinc sözü Türkiyə türkcəsində qarşılıqlı 

inteqrasiya olunsa da, digər qohum dillərdə müşahidə olunmur. 

 Ağıl. “Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndə bu söz qeydə 

alınmışdır. XVIII əsrdə Osmanlılara ödənilən vergilər içərisində “ağıl” üçün 

veriləcək vergi növü də mühüm yer tuturdu və bu vergi də heyvandarlıq sahəsi 

ilə bağlı idi. Ağıl sözü Azərbaycan dilinin Şəki, Balakən, Zəngilan, Biləsuvar, 

Şirvan dialekt və şivələrində 3 mənada işlənir: 1) tövlə; 2) qışlaqda qoyunlar 

üçün qamışdan tikilmiş yer; 3) yay mövsümündə mal saxlamaq üçün ətrafı 

hasarlanmış üstü açıq yer. İneyi ağıla bağladı, qabağına ot töhdü. (Şəki); -

Ağıl çox möhkəm tikilmişdi, içəri heç külək də keçməzdi (Şirvan); -Ramazan 

inəkləri ağıla salıb darvazanı bərkitdi (Balakən); -Bala, malları sal ağıla 

(Zəngilan); -Mən bu ağıla qoyun salmaram (Cəbrayıl) (4,70). 

 Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində heyvandarlıqla bağlı işlənən 

bu söz Türkiyə türkcəsində ağıl, Azərbaycan türkcəsində ağıl, özbək 

türkcəsində ağıl, qazax türkcəsində ağlı, qırğız türkcəsində ağı, türkmən 

türkcəsində ağıl, uyğur türkcəsində eğil (2, 8-9) fonetik variantlarında çıxış 

edir. (14,298) 

 Xırman: Azərbaycan dilinin əksər dialekt və şivələrində bu söz “dərz, 

döyülən yer” mənasında işlənir. Xırman sözü özbək dilində xırman, qazax 

dilində xırman, türk dilində harman, uyğur dilində xorman, xırman, türkmən 

dilində xarman fonetik variantlarında işlənir.(15,172) 

 Günü: Azərbaycan dilinin əksər dialekt və şivələrində bu söz kişinin 

ikinci arvadına verilən ad anlamında işlənir. Türkcələrdə günü sözünə rəqib 

mənasında rast gəlirik. Günü sözü qırğız dilində günü, qazax dilində gündez, 

başqırd dilində isə köndəz fonetik tərkibində işlənir (15,172). 

Çayan. Azərbaycan dilinin Ordubad və Qazax dialektlərində bu söz 

“zəhərli həşərat” mənasında işlənir: - Həsəni çayan çaldı (Ordubad); Çayan 

adamı vuror (Qazax) (6, 433). Qarabağ dialektinin əksər şivələrində bu ismi 

dialektizm ilan-çayan qoşa sözünün tərkibində çıxış edir: -Meşənin çox da 

dərinliklrinə getmə, ilan-çayan olar, səni çalar. 
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Azərbaycan ədəbi dilində bu ismi dialektizmə sinonim olaraq əqrəb 

leksik vahidindən istifadə edilir. Əqrəb sözü Türkiyə türkcəsində akrep fonetik 

variantında işlənir. 

Çayan sözü başqırd türkcəsində sayan, qazax türkcəsində şayan, qırğız 

türkcəsində çayan, özbək türkcəsində çӓyӑn, tatar türkcəsində çayan, türkmən 

türkcəsində içyan, uyğur türkcəsində çayun fonetik variantlarında işlənərək 

ədəbi dil sözü hesab olunur (7, 10-11). 

Bacax. Azərbaycan dilinin Əştərək şivəsində “qılça, boy-buxun” 

mənasında işlənən (8, 53) bu ismi dialektizm Türkiyə türkcəsində ədəbi dil sözü 

olub, “ayaq” mənasını bildirir və fonetik baxımdan eynilə dilimizə uyğunlaşmış 

vəziyyətdədir. Bu ismi dialektizm insanın bədən üzvünün adını bildirən leksik 

vahid kimi başqırd dilində bot, qırğız dilində but, tatar dilində bot, türkmən 

dilində büt, uyğur dilində put sait əvəzlənmələri ilə çıxış edir. Azərbaycan 

ədəbi dilində həm bud, həm də ayaq sözü işlənir. Ayaq sözü başqırd, qazax, 

özbək, tatar, uyğur türkcələrində də cüzi fonetik variantlarla çıxış edir (7, 42-

43). 

Başax. Bu ismi dalektizm Azərbaycan dilinin Ağdam, Füzuli, Qəmərli, 

Zəngibasar şivələrində başax, Kəlbəcər şivəsində başşax, Quba dialektində 

başağ fonetik variantlarında işlənir və “biçin zamanı yerə tökülən sünbül” 

mənasını bildirir: - Göhər arvad başaxdan yeddi batman buğda yığıf (Ağdam); 

Uşaxlar başşax yığmağa gediflər (Kəlbəcər); Biçinnən sura uşağlar başağları 

yığadular və əmək güni aladular (Quba) (6, 61; 3, 59). 

Başax sözü Türkiyə türkcəsində başak, başqırd türkcəsində başak, 

qazax türkcəsində masak, qırğız türkcəsində masak, özbək türkcəsində băşăk, 

tatar türkcəsində başak, türkmən türkcəsində başak, uyğur türkcəsində başak 

(7, 52-53) fonetik variantlarında işlənir və göründüyü kimi, Azərbaycan dilinin 

bəzi dialekt və şivələrində öz izlərini qoruyub saxlayan başax ismi dialektizmi 

ümumtürk dillərinə qarşılıqlı inteqrasiya olunmuşdur. 

Bulamac. S.Altaylının lüğətində xörək adını bildirən bu ismi dialektizm 

qeydə alınmış və “unla hazırlanmış bir yemək” anlamında izah edilmişdir (9, 

155; 5, 38). Bulamac ismi dialektizmi Azərbaycan dilinin İrəvan şivəsində 

“doşab, un və müxtəlif ədviyyatla bişirilən və üzərinə qoz ləpəsi üyüdülüb 

səpilən yemək növü”, Dərələyəz Vedi, Zəngibasar şivələrində isə “bişirilmiş 

un horrası” (8, 75) mənalarında işlənir. 

Bu ismi dialektizm “unla hazırlanmış bir yemək” mənasında Türkiyə 

türkcəsində bulamaç, başqırd türkcəsində bolamık, qazax türkcəsində bılamık, 

qırğız türkcəsində bulamık, özbək türkcəsində bulämık, tatar türkcəsində 

bolamık, türkmən türkcəsində bulamak, uyğur türkcəsində bulmak (7, 82-83) 

fonetik variantlarında işlənir. 

Burğu. Azrbaycan dilinib Meğri şivəsində bu ismi dialektizm “biçilmiş 

otu bağlamaq üçün işlədilən ağac alət”, Gəncə, Tərtər şivələrində “göyərti 
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dəstəsini bağlamaq üçün işlədilən ağac burağı (söyüd ağacına oxşayır)”, 
Tovuz şivəsində lampanın işığını əksildən-artıran hissə” (6, 90-91; 7, 76) 

mənalarında işlənir. Bu sözün Meğri şivəsində burği, Dərələyəz şivəsində 

burqu fonetik variantlarına da rast gəlmək olur (8, 77). 

Burğu sözü Türkiyə türkcəsində burqu, başqırd türkcəsində bırav, qazax 

türkcəsində burğı, qırğız türkcəsində burğu, özbək türkcəsində burğu, tatar 

türkcəsində borav, türkmən türkcəsində burav, uyğur türkcəsində burğa (7, 86-

87) şəkillərində işlənir və Azərbaycan dilinin şivələrində ifadə edilən mənaları 

bildirir. Onu qeyd etməliyik ki, rus dilində burav sözü işlənir ki, həmin söz 

qohum olmayan dilə türkcələrdən keçmişdir. 

Qundax. Bu ismi dialektizm Azərbaycan dilinin İrəvan şivəsində “ən 

uzun üzüm salxımı (təxminən bir kq ağırlığında olur)”, Üçkilsə, Vedi, 

Zəngibasar şivələrində “qarğıdalının qabıqlı forması”, Qarakilsə, Vedi, 

Zəngibasarşivələrində “altı aylıq və ya bir yaşa qədər olan uşaq”, Qazax, 

Şamxor, Tovuz şivələrində “təzə doğulmuş uşaq, körpə uşaq”, Tovuz şivəsində 

“araba oxunun keçirldiyi hissə” anlamlarında işlənir (6, 155; 8, 255). 

“Qundaq” ismi dialektizmi Türkiyə, başqırd, tatar tükcələrinə qarşılıqlı 

inteqrasiya olunmasa da, qazax və qırğız dillərində kundak, özbək dilində 

kondak, türkmən dilində qundağ, uyğur dilində kondak fonetik variantlarında 

çıxış edir və “təzə doğulmuş uşaq, körpə uşaq” mənasını bildirir (7, 174-175). 

Genesig. Azərbaycan dilinin Şirvan dialektində bu ismi dialektizm 

“məsləhət” mənasında işlənir: - Olar bizə gənəsiyə gəldilər (6, 281). Feli 

dialektizm kimi bu söz “genəşmək” şəklində və “məsləhətləşmək” mənası 

Ağdam, Gürcüstanın Borçalı şivələrində ganaxmaq, Tovuz şivəsində genəşməx 

formalarında işlənən sözlə ifadə olunur (11, 175).  

Gənəsik ismi dialektizmi Türkiyə türkcəsində genesik, qazax 

türkcəsində keril, qırğız türkcəsində kerili, özbək türkcəsində gerinik (7, 270-

271) şəkillərində işlənir, “məsləhət” mənasını bildirir. 

Göy. Azərbaycan dilinin Çəmbərək, Kalinino şivələrində “kürəkən” 

mənasında ismi dialektizm kimi, Çəmbərək şivəsində isə “xəsis” sifət 

dialektizm kimi çıxış edir. İsmi dialektizm kimi bu söz İraq-türkmən ləhcəsində 

“kürəkən” mənasında işlənir (12, 363). Göy // küəy – “kürəkən, yeznə” 

mənasını bildirən bu söz demək olar ki, dialekt və şivələrimizin əksəriyyətində 

işlənən qohumluq terminidir. Küyü, küyöö, küen, kuev kimi formalarda Altay 

dillərində, qırğız, qazax, qaraqalpaq və özbək dillərinin lüğətlərində qeydə 

alınmışdır (12, 285; 8, 163-164). 

Güyüm. Məişət əşyasının adını bildirən bu ismi dialektizm Azərbaycan 

dilinin Sabirabad, Salyan, Naxçıvan dialekt və şivələrində “güyüm, güm” 

şəkillərində işlənir, “qulplu mis su qabı, farş” mənasını ifadə edir: - Güm çox 

su tutur (Naxçıvan) (6, 285). Azərbaycan türkcəsində bu dialektizmin ədəbi 

dildəki qarşılığı səhəng leksemi hesab olunur.  
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Güyüm ismi dialektizmi şəklini dəyişmədən Azərbaycan dilinin 

Çəmbərək şivsində “sərnic, mis qab”, yenə həmin şivədə “dərin”, Meğri 

şivəsində “içərisi ilə sua aparmaq üçün qısa saxsı torba” mənalarında işlənir (8, 

167). 

Bu söz Türkiyə türkcəsində (gügüm), başqırd türkcəsində (kuvşin), 

qazax türkcəsində (kumura, közö), özbək türkcəsində (kuva), türkmən 

türkcəsində (küyze), uyğur türkcəsində (kumran, közä, közmäk) Azərbaycan 

dilinin dialekt və şivələrində ifadə edilən, yəni “mis su qabı” mənasını bildirir 

(7, 290-291). 

Küz. Bu ismi dialektizm Azərbaycan dilinin Basarkeçər, Dərləyəz, 

Qarakilsə, Meğri şivələrində “quzu saxlanılan üstüörtülü yer”, Meğri şivəsində 

“əkin sahəsində kiçik arx”, Ağbaba şivəsində “yuva”, Çəmbərək şivəsində 

“payız” mənalarında işlənir (8, 223).  

M.Kaşğari məşhur lüğətində bu sözü “payız fəsli”, “son bahar” 

mənasında izah etmişdir (13, 341). Ordubad dialektində Meğri şivəsindəki kimi 

“əkin sahəsində kiçik arx”, Quba dialektində, Cəlilabad, Füzuli, Göyçay, 

Xocavənd şivələrində “xışın və ya kotanın açdığı şırımda müəyyən hissələrə 

bölünmüş əkin sahəsi”, əkin sahələrini bir-birindən ayıran şırım cızıq” 

mənalarında işlənir (8, 223; 8, 271). 

Nəticə. Azərbaycan dilinin şivələrində işlənən ismi dialektizmlərin 

ümumtürk dillərinə qarşılıqlı inteqrasiyasını hərtərəfli şəkildə araşdırmaqla 

müəyyən fonetik, leksik, qrammatik əlamətləri üzə çıxarmış oluruq və bütün 

bunlar böyük bir tədqiqat əsərinin mövzusu ola bilər. İsmi dialektizmlər 

ümumtürk dillərin dialekt və şivələrində qədim tarixi köklərlə bağlı yaranmış, 

fərqli əlamətlər isə müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoyandan sonra tədricən 

formalaşmışdır. 
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Xülasə 

Türk, türkmən, başqırd, qazax, qırğız, tatar, uyğur və s. qohum dillərin 

dialektlərində və ya ədəbi dillərində işlənən heyvandarlıqla bağlı çoxsaylı leksik 

vahidlər Azərbaycan dili dialekt və şivələrində də ya eynilə, ya da azacıq 

fonetik dəyişikliklərlə özünü göstərir. Oğuz və qıpçaq dillərinin ümumi və 

fərqli xüsusiyyətləri ədəbi dildə özünü göstərdiyi kimi, bu ümumi və fərqli 

xüsusiyyətlər həm də dialekt səviyyəsində müşahidə edilir. Azərbaycan dilinin 

dialekt və şivələrində işlənən heyvandarlıqla bağlı bir sıra termin səciyyəli 

sözlər dilimizi türk, türkmən, başqırd, qazax, qırğız, tatar, uyğur dilləri ilə 

birləşdirir və yaxından qarşılıqlı inteqrasiya olduğunu göstərir. 

Qohum türkcələrdə heyvandarlıqla bağlı ədəbi dil norması olan bir 

əlamət Azərbaycan dilində dialekt norması sayılır və əksinə. Məqalədə 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində işlənən heyvandarlıqla işlənən leksik 

vahidlər qohum türkcələrlə müqayisə edilir, oxşar və fərqli cəhətlər meydana 

çıxarılır, qarşılıqlı inteqrasiya əlamətləri müəyyənləşdirilir.  

 

Açar sözlər: türkcələr, heyvandarlıq, inteqrasiya, dialekt, şivə 
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Резюме 

Многочисленные лексические единицы, относящиеся к 

животноводству, в диалектах или литературных языках тюркского, 

туркменского, башкирского, казахского, кыргызского, татарского, 

уйгурского и других родственных языков проявляются в тех же или 

незначительных фонетических изменениях в азербайджанских диалектах 

и говорах. Подобно тому, как общие и различные черты огузского и 

кипчакского языков проявляются в литературном языке, эти общие и 

различные черты наблюдаются и на диалектном уровне. Ряд терминов, 

связанных с животными, используемых в диалектах и говорах 

азербайджанского языка, показывает, что наш язык более тесно 

интегрирован с тюркским, туркменским, башкирским, казахским, 

киргизским, татарским, уйгурским и другими языками.  

Одна из особенностей литературного языка, связанного с 

животноводством в тюркских языках, - диалектная норма в 

азербайджанском языке, и наоборот. В статье сравниваются лексические 

единицы, относящиеся к животноводству, используемые в диалектах и 

говорах азербайджанского языка, с родственными тюркскими языками, 

выявляются сходства и различия, а также выявляются признаки взаимной 

интеграции. 

 

Ключевые слова: турецкий, животноводство, интеграция, 

диалект, говор 
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Summary 

 

Numerous lexical units related to animal husbandry in dialects or literary 

languages of Turkic, Turkmen, Bashkir, Kazakh, Kyrgyz, Tatar, Uyghur and 

other related languages are manifested in the same or minor phonetic changes in 

Azerbaijani dialects and dialects. Just as the common and different features of 
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the Oghuz and Kipchak languages are manifested in the literary language, these 

general and different features are observed at the dialectal level. A number of 

terms related to animals, used in dialects and dialects of the Azerbaijani 

language, show that our language is more closely integrated with Turkic, 

Turkmen, Bashkir, Kazakh, Kyrgyz, Tatar, Uyghur languages. 

One of the features of the literary language associated with animal husbandry in 

the Turkic languages is the dialectal norm in the Azerbaijani language, and vice 

versa. The article compares the lexical units related to animal husbandry, used 

in dialects and accents of the Azerbaijani language, with related Turkic 

languages, identifies similarities and differences, and also identifies signs of 

mutual integration. 

 

Key words: turkish, animal husbandry, integration, dialect, accent 

 

Annotasiya. Ümumtürk dillərində çoxlu miqdarda heyvandarlıqla bağlı 

söz-terminləri əsrlərdən-əsrlərə keçərək insanların zehinlərində saxlanılmışdır. 

Həmin termin səciyyəli sözlər informatorlardan toplanaraq müxtəlif lüğətlərdə 

öz əksini tapmışdır. Müxtəlif izahlı, dialektoloji lüğətlər əsasında məqalədə 

ümumtürk dillərinin heyvandarlıqla bağlı leksik vahidləri müqayisə və tutuş-

durma yolu ilə təhlilə cəlb edilmişdir, qarşılıqlı inteqrasiya əlamətləri üzə çı-

xarılmışdır.  

Aktuallıq. Ümumtürk dillərinin dialekt və şivələrinin tədqiqi əhəmiy-

yəti ilduqca böyükdür və burada eyni zamanda Azərbaycan dilinin dialekt və 

şivələrində müşahidə edilən heyvandarlıqla bağlı dialektoloji materiallar ən 

əhəmiyyətli leksik vahidlərdəndir. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində 

işlənən heyvandarlıqla bağlı sözlərin qohum türkcələrlə müqayisəli aspektdə 

öyrənilməsi qloballaşan dünyada türk xalqlarının bir-birinə daha da yaxınlaşdığı 

bir dövrdə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Heyvandarlıqla bağlı çoxlu sayda leksik 

vahidlər həm forma, həm də məna baxımından ümumtürk dillərində özlərini 

mühafizə edib saxlamışdır ki, bunların da əksəriyyəti qarşılıqlı birləşmə əlaməti 

kimi qiymətləndirilməlidir. 

Metod. Məqalədə ənənəvi təsviri metod tətbiq edilmişdir. 

Giriş. Azərbaycan dili dialekt və şivə leksikasının müəyyən bir qatını 

heyvandarlıqla bağlı termin səciyyəli sözlər təşkil edir. Bu qata türkcələrin həm 

ədəbi dillərində, həm də dialekt və şivələrində rast gəlinir. Ümumtürk dillərinin 

həm ədəbi dil, həm də dialekt leksikasına daxil olan sözlər inkişaf nəticəsində 

müəyyən dəyişikliklərə uğramışdır. Bu dəyişikliklər daha çox həmin leksik 

vahidlərin fonetik tərkibində müşahidə olunur. Ümumtürk dillərinin ədəbi dil və 

dialekt sistemlərində ilkin mənasını qoruyub saxlayan heyvandarlıqla bağlı 

xeyli sayda leksik vahidlər mövcuddur ki, onların bəzilərini aşağıdakı kimi 

təhlil süzgəcindən keçirmək olar: 
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Sığır. Heyvan adını ifadə edən bu söz Azərbaycan dilinin Qafan 

şivəsində “meşədə yaşayan vəhşi heyvan” mənasında işlənir (1, 263). Sığır 

sözü Türkiyə türkcəsində eyni fonetik formada işlənir. Bu söz başqırd dilində 

“hıyır”, tatar dilində “sıyır”, türkmən dilində “sığır” fonetik tərkiblərində 

işlənir. Maraqlı cəhət budur ki, bu söz uyğur, türkmən, tatar, özbək, qazax, 

başqırd dillərində “iri buynuzlu mal”, “qaramal” məənasını bildirir (2, 770-

771). Dialekt leksikasında şivənin öz imkanları hesabına söz yaradıcılığı həmişə 

qüvvətli olmuşdur. Azərbaycan dilinin Qazax, Şəmkir, Quba dialekt və 

şivələrində sığır sözünə -çı şəkilçisi artırılmaqla yeni mənalı söz yaradılmışdır. 

Sığırçı şivə sözü həmin dialektlərdə “naxırçı” anlamında işlənir. Naxırçı sözü 

də heyvandarlıqla bağlı olub, termin səciyyəli leksik vahiddir (3, 208). Bu 

xüsusda T.Hacıyev yazır ki, sığır sözü Cəbrayıl şivəsində “inək” və ümumən 

“qaramal” mənasındadır. Bu söz müasir qazax və özbək dillərində də həmin 

mənada özünü göstərir. Bu söz M.Kaşğaridə iki mənada verilir: 1) Xanların 

xalq ilə birgə etdiyi ov; 2) İri buynuzlu heyvan qaramal. 

Cəbrayıl şivəsində həmin sözdən -çı şəkilçisi vasitəsilə yeni söz 

düzəldilərək sığırçı – naxırçı sinonim birləşməsi də işlənir.  

Cəbrayıl rayonu şivələrində işlənən daha onlarla, yüzlərlə sözlər möv-

cuddur ki, bunlar bir sıra dil hadisələrinin müəyyənləşdirilməsində Azərbaycan 

dili tarixi tədqiqatçıları və müqayisəli türkologiya ilə məşğul olanlar üçün 

əhəmiyyətli faktorlardan hesab edilə  bilər (4, 279-280). 

Kora. Bu ismi dialektizm Azərbaycan dilinin Cəbrayıl keçid şivəsində 

“quzu saxlanan yer” mənasında işlənir: -Quzunu koraya saldınmı? (1, 265). 

Bu söz Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində çoxmənalı leksik vahid kimi 

çıxış edir. Belə ki, Gürcüstanın Dmanisi, Marneuli şivələrində “mıx”, Quba 

dialektində “topa” mənalarında işlənir. Gəncə şivəsində bu söz kora saxlamaq 

ifadəsinin tərkibində çıxış edir və kin saxlamaq mənasını bildirir (1, 265). 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində kora sözünə sinonim olaraq ağıl 

(tövlə) sözündən də istifadə edilir. Kora sözü ağıl, malxana mənasında özbək, 

qazax, qırğız, türkmən dilində də işlənir. Kora sözünün kotan  mənasına uyğur 

dilində rast gəlinir (2, 8-9). 

Kora şivə sözünə sinonim kimi işlənən ağıl leksemi müasir Azərbaycan 

dilinin Salyan, Balakən, Zəngilan, Cəbrayıl, Biləsuvar, Şirvan şivələrində 

“tövlə, qışlaqda qoyunlar üçün qamışdan tikilmiş yer”; “yay mövsümündə 

mal saxlamaq üçün ətrafı hasarlanmış üstü açıq yer” mənalarında işlənir. 

Həmin leksik vahid “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində “qoyun saxlanan yer” 

mənasında işlənmişdir: Ağılın qapısını bərkitdi: Dəli Qacarı yalınaq eylədi, 

aqıla qoydu (3,210;1,32). 

 “Qədim türkcədəki ağız sözü tutur, başqırd, qazax dillərində avız, 

qaraçay-balkarcada avuz formalarında işlənir (2,31-32). 
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 Buzuğ. Bu söz Azərbaycan ədəbi dilində “inəyin balası” mənasında 

işlənən buzov sözünün dialekt və şivə variantıdır. Buzuğ leksik vahidi 

Azərbaycan dilinin Quba dialektində, Qax şivəsində müşahidə olunur.” 

Türklərin tarixində ğ-v səs uyğunluğu mövcud olmuşdur. Daha doğrusu iki sait 

arasındakı qədim ğ samiti v-ya çevrilmişdir.Hazırda  söz ortasında və söz 

sonunda v samiti ilə tələffüz edilən bir sıra sözlər (ədəbi dildə: qarovul, buzov, 

Qax şivəsində tavıx) türkcələrin qədim abidələrində ğ/k ilə işlənmişdir: buzağu, 

karağu, qaravul, takuk, toyuq. Beləliklə, hazırda Azərbaycan dilinin Quba 

dialektində və Qax kənd şivələrində buzov sözü ilə yanaşı, həmin leksik vahidin 

buzuğ şəkli də qorunub saxlanmışdır (3,164). 

 Davar. Azərbaycan dilinin Çəmbərək, Vedi, Zəngibasar şivələrində bu 

leksik vahid “Qoyun-quzu” mənasında işlənir (4,119). Türkiyə türkcəsində 

davar sözü Azərbaycan dilinin şivələrində olduğu şəkildə işlənir. Bu söz 

başqırd türkcəsində tvar, tatar türkcəsində tuar, türkmən türkcəsində dovar 

şəklində çıxış edir və Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində ifadə etdiyi 

mənanı bildirir (2,150-151). Davar sözü qazax türkcəsində “uvak, mal” özbək 

türkcəsində “uşak, mal” uyğur türkcəsində “çarva”, “koy eşka”  mənasında 

işlənir. 

 Ayğır. Azərbaycan dilinin Dərələyəz şivəsində bu söz “axtalanmamış 

at” mənasında işlənir (1, 52). Bu leksik vahid “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında 

“ayğır” formasında “döllük erkək at” mənasında işlənir (7, 42). Ayğır at adı 

Türkiyə türkcəsində ayqır,başqırd türkcəsində ayğır, qazax, qırğız, özbək,tatar, 

türkmən, uyğur türkcələrində ayğır, aygır fonetik variantlarında işlənir (3, 36-

37). 

 Buğa. Bu leksik vahid Azərbaycan dilinin Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl 

şivələrində “öküz” mənasdında işlənir. Buğa sözü Türkiyə türkcəsində 

boğa,qazax türkcəsində buka, qırğız türkcəsində buka, özbək türkcəsində buka, 

türkmən türkcəsində buğa, uyğur türkcəsində buka fonetik variantlarında çıxış 

edir (3,76-77). 

 Qeyd etməliyik ki, bu söz rus dilində buqay şəklində işlənir ki, həmin 

söz rus dilinə türkcələrdən keçmişdir. 

 Buğra. Fikrimizcə, bu sözün əsasında buğa sözü dayanır.Qədim türk 

lüğətində bu leksik vahid “döllük dəvə” mənasında izah edilir.Azərbaycan 

dilinin Qazax, Borçalı, Füzuli, İmişli, Salyan şivələrində bu söz bığır fonetik 

tərkibində işlənir və “üçyaşar erkək dəvə” mənasını bildirir: -Dəvənin buğuru 

quatdı olar (Qazax); -3ildən keçəndə buğur olur (2, 65). 

 Kitabi-Dədə Qorqudda buğra sözü “erkək dəvə” mənasında işlənmisdir: 

Atdan-ayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç öldürgil (7, 32). 

 Buğra sözü Türkiyə türkcəsində buqra, qazax türkcəsində bukra, qırğız 

türkcəsində bukra, türkmən türkcəsində buğra fonetik tərkibində işlənir. 
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 Dürat. Bu at adının etimologiyası və türkcələrdə yayılma arealları 

haqqında E.Əzizov yazır: “Koroğlu” eposunda qəhrəmanın iki atından birinin 

adıdır. Qırat adının etimalogiyası araşdırıcıların diqqətini cəlb etsə də, Dürat 

adının mənasına, demək olar ki, toxunulmamışdır. Adın ilkin şəkli Duru at, 

yaxud Doru at olmuş, sonradan Dürat kimi sabitləşmişdir. Qırat adında olduğu 

kimi, Düratın da adı rənginə görə verilmişdir. “Azərbaycan  türk xalq şivələri 

lüğəti”ndə Dorat adı  “tünd kəhər, tünd zoğalı at” kimi izah olunmuşdur. 

Rənginə görə, belə at adı müxtəlif fonetik şəkillərdə, demək olar ki, bütün türk 

dillərində işlənir: doru (türk), dor (türkmən), toru (qumuq,qırğız), turu (tatar), 

turık (özbək), toruk (uyğur), tura (çuvaş), torma (salar) “kəhər”; toru 

(xakas), turu (salar) aygır. 

 Bu ad Kültigin abidəsində torığ at “kəhər at” şəklindədir.”Kitabi-Dədə 

Qorqud”da Turu ayğır kimi işlənmişdir: Qonur atlı Qazana keşiş deyən bəg 

Yegnəg Turu ayğırına bindi; Bari Bayındır xanın tövləsindən iki Şahbaz 

yügrəg at gətürüm.Bir keçi başlu Keçər ayğırı, bir toğlu başlı Turı ayğırı. 

 Turı ayğır at adının “Kitabi-Dədə Qorqud”un izahlı lüğətində “göy 

bədəvi at” kimi izah olunması özünü doğrultmur. 

 “Maaday Qara” Altay qəhrəmanlıq eposunda da Maaday Qaranın atı 

tünd kəhərdir. Maaday Qaranın oğlu Kögüdey Mergenin atı isə tünd bozdur (5, 

246-247; 8, 173, 5, 304). 

 Cələb. Azərbaycan dilinin Ağdam, Balakən, Zəngilan şivələrində bu 

leksik vahid  “maldar” mənasında işlənir. Türkiyə türkcəsində cələb sözü celep 

şəklində “mal alıb-satan”, özbək türkcəsində cüllüb fonetik tərkibində “mal 

satuvçi”, türkmən türkcəsində cellap fonetik variantında “mal sövdügari”, 

uyğur türkcəsində callap fonetik tərkibində  “mal södigar” mənalarında işlənir 

(3,46-47). 

 Əmlik. Bu ismi dialektizm Azərbaycan dilinin Zəngilan, Qubadlı, 

Ağdam, Ağcabədi, Göyçay şivələrində “6 aylıq quzu” mənasında işlənir (3, 

202). Bu söz türk dilinin Qars dialektində həmin mənada emlik fonetik 

tərkibində çıxış edir. 

 Qaragül. Bu söz 1 yaşa qədər quzuya aid edilir. Qaragül quzusunun 

dərisindən qədim dövrlərlərdə türk kişiləri üçün gözəl papaqlar da tikilirdi. Bu 

quzu növünün adı həmin heyvanın dərisinin, yununun rənginə görə belə 

adlandırılmışdır. Müasir Azərbaycan dilinin Zəngilan, Qubadlı, Culfa, Ağdam 

şivələrində qaragül sözü daha çox quzunun dərisinə aid edilir və “qaragül 

rəngli quzu” mənasında işlənir (1, 81). 

 Heyvandarlıqla bağlı bu termin səciyyəli söz Türkiyə türkcəsində 

astraqan, başqırd türkcəsində karakül, qazax türkcəsində karaköl, qırğız 

türkcəsində karakül, özbək türkcəsində käräköl, tatar türkcəsində karakül, 

türkmən türkcəsində qaraköll, uyğur türkcəsində kariköl fonetik tərkiblərində 

işlənir (3, 30-31). 
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Qaradiş. Azərbaycan dilinin Ağbaba, Basarkeçər, Çəmbərək, Qarakilsə 

şivələrində bu leksik dialektizm “üçillik erkək davar” mənasında işlənir (1, 

229). Bu leksik vahid Ordubad dialektində, Beyləqan, Biləsuvar, Culfa, Füzuli, 

Kürdəmir, Tərtər şivələrində “3-dən yuxarı yaşı olan erkək qoyun” mənasında 

işlənir (2, 279).  

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində qaradiş fonetik şəklində 

işləndə bu söz Türkiyə türkcəsində qaradiş, başqırd türkcəsində karatış, qırğız 

türkcəsində karatiş, türkmən türkcəsində qaradış fonetik tərkibində özünü 

göstərir (3, 60-62).   
Nəticə. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində heyvandarlıqla bağlı 

dialekt xüsusiyyətlərinin kəmiyyətcə çoxluğu və onların ümumtürk dilləri ilə 

qarşılıqlı xarakterdə olması demək olar ki, güclü inteqrasiya əlamətidir. 

Heyvandarlıqla bağlı sözlərin geniş areallarda yayılması türk xalqlarının qədim 

tarixi ilə bağlı olan dil faktlarıdır və bütün bunlar qohum türk dillərinin 

birləşmə əlaməti kimi səciyyələndirilməlidir. 
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Xülasə 

 Məqalədə Azərbaycan kulinariya mədəniyyətinin qədim və zəngin tarixi 

köklərinin olduğu göstərilir. Araşdırmalar göstərir ki, azərbaycanlılar mətbəx-

lərinə yalnız qida rasionu kimi baxmayıb onu bütöv, zəngin bir mədəniyyət 

nümunəsinə çevirərək kulinariya səviyyəsinə gətirmişlər. Azərbaycanın 

kulinariya mədəniyyəti o qədər zəngin və gözəl olub ki, tarixən bu ölkəyə gələn 

hər kəs ona heyran qalmışdır. Azərbaycan kulinariya mədəniyyəti türk fəlsəfi 

düşüncəsinin məhsulu olaraq meydana gəlmiş və bir çox elm sahəsinə aid 

bilikləri özündə əks etdirir. Kasıb qonşularımız yalnız ərazilərimizə, milli və 

mənəvi dəyərlərimizə deyil, milli yeməklərimizə də sahib olmaq istəyirlər. 

Azərbaycan yeməkləri milli mədəni dəyərlərimiz kimi qorunub saxlanılır və 

nəsildən-nəsilə ötürülür. Hökumət bu sahədə də xüsusi tədbirlər görmüş və 

lavaş, dolma, plov UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Prezentativ 

Siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan mətbəx kultu leksikasının tarixi-

etimoloji təhlili və türk dilləri dialektlərinə inteqrasiyası istiqamətində araşdırıl-

ması Azərbaycan tarixinin qədimliyini sübut edir. 

Açar sözlər: Azərbaycan mədəniyyəti, mətbəx fəlsəfəsi, kültü, milli 

yeməklər, yemək adları, türk dialektləri, inteqrasiya, Qeyri-maddi mədəni irs, 

YUNESKO, reprezentativ siyahı, tarixi-etimoloji lüğət. 
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языков  
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Резюме 

 В статье показано, что кулинарная культура Азербайджана связана с 

корнями древней и богатой истории. Исследования показывают, что 

азербайджанцы не рассматривали свою кухню как еду в своем рационе, 

они превратили ее в целую, богатую культуру и довели ее до кулинарного 

уровня. Кулинарная культура Азербайджана была настолько богата и 

прекрасна, что исторически была впечатлена всеми, кто приезжал в эту 

страну. Кулинарная культура возникла как продукт философской мысли 

тюркских тюрков в целом и отражает знания многих областей науки. 

Наши бедные соседи хотят владеть не только наших территорий, наших 

национальных и духовных ценностей, а также наших национальных 

блюдами. Азербайджанские блюда сохраняются в качестве наших 

национальных культурных ценностей и передаются из поколения в 

поколение. Правительство также принял специальные меры в этой 

области и лаваш, долма, плов был включен в репрезентативный список 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Историко-

этимологический анализ лексики культа азербайджанской кулинарии и ее 

интеграция в диалекты тюркских языков доказывает древнюю историю 

Азербайджана.  

Ключевые слова: азербайджанская культура, философия кухни, 

культа, национальные блюда, кулинарные имена, диалекты тюркских 

языков, интеграция, нематериальное культурное наследие, ЮНЕСКО, 

перепечатанный список, исторический этимологический словарь. 
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Summary 

 The article shows that culinary culture of Azerbaijan is associated with the 

roots of an ancient and rich history. Studies show that Azeri people did not 

view their cuisine as food in their diet, they turned it into a whole, rich culture 

and brought it to a culinary level. Culinary culture of Azerbaijan was so rich 

and beautiful that it was historically impressed by all who came to this country. 

Culinary culture originated as a product of the philosophical thought of the 

Turkic people as a whole and reflects theknowledge of many areas of science. 

Our poor neighbors want to own not only our territories, our national and 

spiritual values, but also our national dishes. Azerbaijani dishes are preserved in 

the quality of our national cultural values and are passed on from generation to 

generation. The government has also taken special measures in this area and 

lavash, dolma, plov has been included on the UNESCO Intangible Cultural 

Heritage representative list. The historical and etymological analysis of the 

lexicon of the Azerbaijani culinary cult and its integration into the dialects of 

the Turkic languages proves the antiquity of the history of Azerbaijan 

 

Key words: Azerbaijani culture, cuisine philosophy, of cult, national 

dishes, culinary names, turk languages dialects, integration, intangible cultural 

heritage, UNESCO, reprinted list, historical etymological dictionary. 

 

Annotasiya: XXI əsrin intensiv prosesi olaraq bütün bəşəriyyəti culgala-

yan inteqrasiya qloballaşmanın əsas göstəricisi kimi surətlə həyatımıza daxil 

olmuşdur. Qloballaşma inteqrasiyanın cəmiyyətin bütün sahələrinə (iqtisadi, 

siyasi, mədəni, dil) təsir etməsi ilə şərtlənir. Qloballaşma haqqında verilən pro-

qnozlar onun dünya evinə, ümumbəşəri mədəniyyətə qovuşmaq meylində 

stereotipləri, dilləri, dinləri, mədəniyyətləri, həyata baxışı dəyişdirəcəyini 

ehtimal edirdi. 

Lakin müasir dövrümüzdə inteqrasiyanın sürətlənməsi, inkişaf tendensiyası 

çox qəribə tərzdə müxtəlif cəmiyyətlərdə ona qarşı güclü müqavimətlə 

rastlaşaraq etnopsixoloji oyanışla və müqavimətlə nəticələndi. Bu proses dünya 

dillərində, mədəniyyətdə, xalqların öz tarixinə qayıdışda daha çox müşahidə 

olunur. İnsanlar bir toplum olaraq  etnos, xalq, dövlət kimi qloballaşan dünyaya 

can atır, eyni zamanda milli özünüdərk hissi ilə milli kimliyini qorumağa çalı-

şır, ümumbəşəri dəyərlər sırasında milli, mənəvi dəyərləri ilə təmsil olunmaq 

istəyir. Məhz bu səbəbdən diferensiasiya qloballaşma ilə bağlı inteqrasiyanın 

ləngiməsinə səbəb olur. Bu mənada diferensiasiya prosesinin qloballaşan inteq-

rasiyanın əksinə olaraq güclənməsi, çox ciddi şəkildə müqavimət göstərməsi 

qanunauyğundur.  
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Aktuallıq. Dünyanın Azərbaycan gerçəkliyinə marağı, Azərbaycana axını 

həmişə böyük olmuşdur. Müstəqillik əldə edildikdən sonra dünyada 

Azərbaycan faktoruna maraq neft oyanışı, geosiyasi məkan baxımından olsa da 

milli, maddi və mənəvi dəyərlərimizin sönməyən cazibəsi, bəşər mədəniyyətinə 

verdiyimiz töhfələr də insanları həmişə öz sehrində saxlayıb. İçində yaşa-

dığımız, Azərbaycan tarixində bəlkə də ən böyük dönüş mərhələsi olan bu təla-

tümlü günlər bütün dünyanın diqqətini yenə də Azərbaycan faktoruna yönəlt-

mişdir. Azərbaycan xalqı bu günlərdə hərb tarixinin ən şanlı səhifələrini yazır. 

30 ilə yaxın işğal altında olan dədə-baba torpaqlarımızın mənfur düşməndən 

təmizlənməsi Azərbaycan xalqının çox böyük ruh yüksəkliyinə səbəb olmuşdur. 

Lakin azad olunmuş ərazilərimizin azğın düşmən tərəfindən vəhşicəsinə 

dağıdılması, milli maddi və mənəvi sərvətlərimizin talanması bizdə böyük 

qəzəb hissi oyadır.   

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev işgaldan azad olun-

muş ərazilərimizdə  böyük quruculuq, bərpa işlərinin aparılması üçün Layihə-

lərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutmuşdur. Burada məhv edilmiş mədəni 

irsimizin bərpası xüsusi yer tutur. Bir milyondan artıq əhalinin öz əzəli torpaq-

larından didərgin düşməsi bu bölgənin demoqrafiyasını, etnik mənzərəsini 

özünə qaytarmaq üçün gərgin iş tələb edir. Təkrarolunmaz Qarabağ şikəstəsi, 

atları, xalçaları,  müalicəvi dərman bitkiləri, xarıbülbülü, mətbəxi, qonaqpər-

vərliyi, vüqarı və əzəməti ilə bizi yenə də sevindərəcək. 

Metod. Təsviri, tarixi və müqayisəli metodlardan istifadə olunmuşdur.  

Giriş. Azərbaycanın, eləcə də Qarabağın maddi mədəniyyətinin tərkib 

hissəsi olan mətbəx mədəniyyəti də Azərbaycan türklərinin məşğuliyyəti, 

düşüncə tərzi, həyata baxış fəlsəfəsinin, yüksək mədəniyyətinin göstəricisidir və  

çox qədim köklərə bağlıdır. Azərbaycanlılar onu tarixi nailiyyətləri olan incə 

zövqün, fəlsəfi düşüncənin, yüksək mədəniyyətin nümunəsi etmiş, onu bir kult 

səviyyəsinə qaldırmışlar. 

Mətbəx mədəniyyəti hər bir xalqın milli maddi və mənəvi dəyərləri 

zəminində təşəkkül tapır. Çünki qida maddi  nemət olmaqla yanaşı, xalqın 

mənsub olduğu ərazi, həyat tərzi, adət-ənənələri, inam və etiqadı, dünyagörüşü 

ilə tənzimlənir. 

Azərbaycan milli mətbəxi bolluq, yüksək mədəniyyət, firavanlıq, kübarlığı 

təcəssüm etdirir. Dadlı, nəfis, çox çeşidli və rəngli qida məhsulları həm də 

zənginlik rəmzidir. Bu zənginlik Azərbaycanın çox qədim tarixinə söykənir. 

Azərbaycanın Ağdam ərazisində Çalağan təpədə aparılan arxeoloji 

qazıntılar sübut edir ki, hələ e.ə.VI-V əsrlərdə bu ərazilərdə yerli əhali əkinçilik, 

maldarlığı inkişaf etdirmiş, istehsal olunan məhsullar daima bol olmuşdur. 

Vaxtilə Ağdam Çörək muzeyinin ən qədim eksponatı e.ə. VII minilliyə aid olan 
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daşlaşmış buğda dənələri olmuşdur. Çox təəssüf ki, mənfur ermənilər dünyada 

çox nadir hesab olunan çörək muzeyini də dağıtmışlar. 

Göründüyü kimi çox qədim və zəngin Azərbaycan mətbəxi mənsub olduğu 

xalqın mədəni nailiyyətlərinin tərkib hissəsini təşkil edir. Azərbaycan mətbəx 

mədəniyyəti yüksək inkişaf səviyyəsinə çataraq bir çox elm sahələrinə aid 

bilikləri əhatə edir.  Bu cəhətdən Azərbaycan mətbəx mədəniyyətinin kompleks 

şəkildə elmi cəhətdən öyrənilməsi Azərbaycanşünaslıqda, ümumən dilçilikdə, 

dialektologiyada, türkologiyada aktual, həllini gözləyən mövzudur və böyük 

tarixi, elmi linqvistik,  ictimai-siyasi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan türklərinin həyata baxışının tərkib hissəsi olan mətbəx 

mədəniyyəti dərin fəlsəfi düşüncələr zəminində ona yüksək estetik münasibətin 

nəticəsi kimi yaranmışdır. 

Bəşər mədəniyyəti xəzinəsinin dəyərli töhfəsi, Azərbaycan ədəbi-fəlsəfi 

təfəkkürünün, eyni zamanda dünya fəlsəfi fikrinin başlanğıcı olan “Avesta”da 

Haoma adlı içkinin adı çəkilir. İndi el arasında həməşərə//həməşirə şəklində 

işlənir. Haoma müqəddəs, qızılı və sarı rəngli içki sayılıb və zərdüştlərin dini 

mərasimləri vaxtı istifadə edilirmiş, insana güc, qüvvət verən içki imiş. 

Cəlilabad diyarşünaslıq muzeyində Haoma içkisi çəkilən, qab-qacaqlar, həvəng, 

həvəngdəstə, küp, küp ağızlıqları və s. saxlanılır. “Avesta”da Haoma içkisinin 

çox qədim tarixə malik olduğu, şumerlərin dövrünün əfsanəvi hökmdarı Yimin 

atası tərəfindən icad edildiyi, dünyanın böyük, ölməz ali insanlarına həyat 

verdiyi bildirilir (2,129). Eyni zamanda Haoma gözəl, parlaq, ecazkar gücə 

malik bədii obraz - «kişi» kimi xeyirin, uğurun, qələbənin müdafiəçisi, sərin, 

yalanın düşməni kimi təqdim olunur. Üzüm sirkəsi və abqoranın da müalicəvi 

əhəmiyyəti böyükdür. Müasir dövrümüzdə tibdə ən müxtəlif xəstəliklərin 

müalicəsində şərabın müxtəlif növlərindən istifadə etmək tövsiyə olunur. 

Azərbaycan milli yeməkləri bolluq, yüksək mədəniyyət, zənginlik, 

firavanlıq, kübarlıq rəmzi kimi çox çeşidli, dadlı və rənglidir və bu barədə 

məlumatlar bir çox qədim və orta əsr mənbələrində əks olunmuşdur. 

Ağqoyunlu Uzun Həsənin adına yazılmış “Kitabi-Diyarbəkriyyə” adlı tarix 

kitabında göstərilir ki, Bayındır xanın qışlağı Qarabağ yaylağı, Göyçə dəniz 

(Göyçə göl) sahilləri olub. Bayındır xan burada “ban ev” deyilən altun otaq 

tikdirib (çadır qurdurub), 120 min erkək, 9 min qısır qoyun, 18 min mal 

kəsdirib, üç böyük göl-hovuz düzəltdirib, birini şərbət, birini süd, birini süzmə 

bal ilə doldurub, böyük bir qurultay, ulu bir yığıncaq çağırıb (3, 441).  

“Dastani-Əhməd Hərami”də rast gəlinən aşağıdakı yemək və içki adları: 

yəxni(ət qovurması), ərişə(ərişdə), tuturqan(tuturqu), qəlyə,borani(düyü və 

qatıqlı səbzə), zərdə, pilav,şərbət,abi-əngur, şir(süd), şirin(tatlı), kand(nabat 

şəkəri), aş, dane(qaynadılmış, qabığı çıxarılmış buğda) və s. süfrə nemətlərinin 

rəngarəngliyini göstərir. 
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Dünya fəlsəfəsinin ilkin başlanğıcı hesab olunan “Avesta”da irəli sürülən 

təmizlik, düzlük, odsevərlik, dosta sadiqlik və daha bir çox maddi və mənəvi 

dəyərlər Azərbaycan türklərinin fəlsəfəsi düşüncələri kimi eyni zamanda 

mətbəx mədəniyyətimizə güclü təsir edərək onu formalaşdırmışdır. Bu təsir elə 

güclü olmuşdur ki, min illər keçməsinə baxmayaraq yad təsirlərə müqavimətli 

olaraq qorunub saxlanılır, nəsillərdən-nəsillərə ötürülür. Bu mənada 

Azərbaycan mətbəxi öz mühafizəkarlığı ilə seçilir. 

Əcdadlarımızın mətbəx mədəniyyəti, ənənələri bir kult kimi qorunur. 

Azərbaycan mətbəxi başqa xalqların mətbəxinə əsaslı təsir göstərmiş, təkcə fars 

dilinə 60-a yaxın kulinar termini keçmişdir (9), öz spesifikliyini isə mühafizə 

etmiş, dili, adət-ənənələri, inamı kimi mətbəxini də qorumağı bacarmış, başqa 

mədəniyyətləri, mətbəxi isə öz təsiri altına almışdır. Mətbəximizə, məişətimizə 

keçən az miqdarda yemək növləri isə xalq tərəfindən zövqə uyğun əsaslı şəkildə 

dəyişdirilmişdir. 

Çox qədimdən süni yolla od əldə etməyi öyrənən əcdadlarımız ocaqda 

çörək və başqa yeməkləri hazırlamağı öyrənərək həyatlarında kardinal 

dəyişikliklər etmişlər. Çörəyin çox fərqli növləri (yuxa, laylı yuxa, qalın (lava-

şın əksi), yayma, səngək (xırda daşların üstündə qırmızı kərpicdn hazırlanan 

kürədə bişirilir; bozbaş, piti və s. duru, yağlı yeməklər üçün hazırlanır), xörəkli 

çörəyi, qaymaq çörək, bozdamac çörəkləri, kəpək çörək, fətir, Şəki ovması 

(fətir), külləmə, közləmə, qalınca, kələfətir (tez-tələsik, acımamış xəmirdən 

hazırlanan, sacda tezbişən çörək. Əştərək, Hamamlı şivələrində) kömbə, qoz 

çörəyi, badam çörəyi, xamralı, işdi çörək (Qafan, Dovus şivəsi), mal dili, 

çaparma, qalac, somu, cad, ajıtma); hazırlanma, bişirilmə texnologiyaları və 

ocağın təkmilləşməsi ilə yeni ocaq formaları (təndir (yeraltı, yerüstü təndirlər – 

döymə, dadlı, təndrəsər), kürə, buxarı, külfə, çala, sac (gil, daş, dəmir sacları), 

manqal) yaranır. Azərbaycanlı təfəkküründə çörək və ocaq müqəddəs hesab 

olunur. Bura su və duz da daxildir. 

Azərbaycan dilində yemək adlarının yaranması Azərbaycan mətbəxinin 

özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri və qanunauyğunluqlarla bağlıdır. Yemək 

adlarının yaranmasına təsir edən amillər müxtəlifdir. Xörək adları hazırlandığı 

ərazinin adı ilə (Qarabağ basdırması, Bakı paxlavası, Gəncə paxlavası, Quba 

paxlavası, Şəki paxlavası, Şəki pitisi, Şəki halvası, Göyçə xəngəli, Corat qutabı, 

İrəvan kətəsi, Naxçıvan çöçəsi, Şamaxı mütəkkəsi və s.); xörəklərin hazırlan-

masında istifadə olunan ərzaqların adı ilə (südlü plov, südlü sıyıq, içalat, 

balqabaq qutabı, səbzi plov, qızıl balıq sırdağı, süyüd plov, düyü çinkuru, qurut 

kələcisi, nar qovurma, balıq dolması, balıq buğlaması, qarın qutabı, yumurta 

gürzəsi (Zaqatala, Qax), gicitkən gürzəsi//girs) (Balakən); xörəyin hazırlan-

masında istifadə olunan texnologiyaya görə (çərtmə, basdırma, dondurma, 

bozartma, partlama (Lənkəran),  qızartma, soyutma, pörtləmə, döymə-döşəmə 

plov, basdırma plov (Ərdəbil), daşma plov); xörəyin hazırlanma formasına görə 
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(yuxa, qalın, lülə kabab, nazik yarpaq xəngəl, dindili küftə, dürmək, parça 

bozbaş); ocağın növünə görə (təndir kababı, manqal salatı, təndir çörəyi, sac 

qovurması, sac lavaşı, kürə çörəyi, xərək çörəyi, tava kababı, tas kababı, daş 

küftəsi, daşarası kabab); xörəyin hazırlanma texnikasına, texniki üsullara görə 

(dolma, qatlama, doğramac, əzmə); xörəyin dadına, orqanaleptik xassəsinə görə 

(şirin dolma, turşu qovurma, şirin qovurma, şor qoğal, acılı zəngi çörəyi 

(zəncəfilli, Qərbi Azərbaycan), acılı əriştə, acıtərəli aş, turşulu plov, turşu kabab 

və s.) adlanır.  

Eləcə də xörəyi hazırlayan şəxsə, peşə-sənətinə və s. görə (çoban-

basdırması, çobanaşı, çoban salatı, çoban dürməyi,  Qasımbəy yeməyi (Masallı, 

Bakı) // Mirzəqasım yeməyi (Cənubi Azərbaycan), balıqçılar plov, yeznə-qalın, 

bəyim çörəyi yaranmışdır. 

Azərbaycan mətbəxində xüsusi yeri olan qida məhsullarına süddən 

hazırlanmış ərzaqlar da daxildir. Süfrələrin bəzəyi olan pendirin çox müxtəlif 

adları var: Məsələn, üzlü, üzsüz, qaşar, sərmə, axtarma, ovma, döymə, cılğı, 

baş, motal və s. 

Azərbaycan mətbəxinin zəngin və çoxfunksiyalı olduğunu göstərən 

amillərdən biri də xörəklərin gündəlik, bayram, ziyafət yeməkləri, fəsillərə 

uyğun mövsümi və  müxtəlif mərasimlərə və s. aid olmasıdır. 

Məsələn, Azərbaycanda plovun 200-250-dən çox növü var (şah plov, 

bükmə plov, meyvə plov, albalı plov, həlim aşı (buğda ilə bişirilən plov, Qərbi 

Azərbaycan), şiləplov, paxla plov, müsənbə plov (Qərbi Azərbaycan) parça 

döşəmə plov, yarma plov, şeşrəngli aş (Şuşa), şüyüd plov (Şuşa), irza plov 

(düyü, kök, noxud, xırda küftələr, qoz, kişmiş, nazik dilim yağda qovrulmuş 

soğan), çipovu plov (düyü, yağ, soğan, zirinc, şüyüd – Qafan, Dovus şivəsi) və 

s. Onlardan biri də şeşəndaz plovdur. Şeşəndaz plov yalnız Novruz bayramı 

axşamı bişirilən və xuruşuna çoxlu yumurta qatılmış xüsusi plov növüdür (6). 

Novruz bayramında bişirilən özəl xörəklər, plovlar, şirniyyatlar çoxdur. 

Məsələn: Səməni halvası, ilaxır çərşənbədə bişirilən daşma plov, pişi (yağda 

bişirilən yuxa – Əştərək, Hamamlı şivələri), qovurğa, qat-qat şəkərbura (Quba) 

və s. 

Azərbaycan mentalitetində “qonaqlıq” anlayışı geniş məzmun kəsb edir və 

qədim köklərə bağlıdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” da təsvir olunan Oğuz elinin 

adətinə görə şülən (qurban) zamanı ağca qoyun; toy, qonaqlıq üçün isə atdan 

ayğır, dəvədən buğra, qoyundan qoç kəsilirmiş: “Dəpə kibi ət yığ, göl kibi 

qımız sağdır”. M.Kaşğarlının “Divani-lüğət-it türk” əsərində adı çəkilən bir çox 

yemək adları: koğrmac,komac, köməc, aş, mun(sup), basan, top(buğda və 

qarabaşaq unundan xörək), ətmək, əpmək, sarmaçuk, kurut, talkan, buşkəl, 

buğday, çağmur, tareq, kaqurmaq, eləşqə, kağut, və s. müxtəlif türk dialekt və 

şivələrində bir qədər fərqli fonetik variantlarda işlənir: koğrmac–qırğız 

dialektlərində kuurmaq/keurma /kuurdak/ kovardak, Azərbaycan dili dialekt və 
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şivələrində qavurma/kaurma/qovorma; qavurma/qourma/qoyrma; qumuq 

dilində kğurtmac, uyğur dilində kaqurmaq şəklində işlənir.  

 Eləcə də mərasim yeməklərinə (hədik, quymaq, halva, umac halvası, tər 

halva); mövsümi yeməklərə qovut, doğramac, yay dovğası, yaylağa-qışlağa köç 

edərkən: ağız suluğu (sərinləşdirici), qar körəməzi// qarlı körəməz (qara 

qoyunun təzə sağılmış südü qarla qarışdırılır,) ayran və s. daxildir. Azərbay-

canda Kiçik Çillə və ya Xıdır Nəbi // Xizer Nəbi adlandırılan “Qış bayramı”nda 

(Novruzdan 6 həftə əvvəl) xəşil, plov bişirilir. Qərbi Azərbaycanın Əştərək, 

Hamamlı şivələrində isə “Xıdır Elləz” adlanan bayramda (qışın tən ortasında 

keçirirlib) qovut hazırlanıb. Anadolu türkləri də bu yeməyə qovut deyirlər. 

M.Kaşğarlıda bu yemək kagut formasında verilmişdir. Bu sözün kagut/kogut 

kimi  qədim praformaları türk dilləri və dialektərində özünü qoruyub saxlayır. 

Ayran türk xalqlarının mətbəxində geniş istifadə olunur. Bəzi türk dillərində 

oyran/oren şəklində işlənən sözün digər türk dillərində çanggit, ak, akça, katık, 

çalkama, çalkamak, gövertmeç, katık, tutma kimi variantları da var.  Qırğız 

dilində ayran kimi işlənən bu termin, bəzi qırğız dialektlərində çalap, 

monqollarda “airan” (Radlov ayrana monqolların ayiran dediklərini 

göstərmişdir), monqol dialektlərində “eerq”, tatarlarda “əyrən” formalarında 

işlənir. Monqolca bu sözün mənası “içki” deməkdir. Qədim türk sözü olan 

ayranla düyünün qarışığından ayranaşı yemək adı yaranmışdır. Azərbaycan 

dilinin Qarabağ, Quba dialektlərində ayranaşına (ayran xörəyi) dovğa da deyilir.  

Göyçə, Amasiya şivələrində, eləcə də Lənkəranda da  dovğaya ayranaşı deyilir. 

S.Məmmədova “Azərbaycan dilinin kulinariya terminologiyası” əsərində qeyd 

edir ki, hazırda ayranaşı. əsasən ayrandan,dovğa isə qatıqdan hazırlanan 

xörəklərin adlarını əks etdirir (15, 41). 

Azərbaycan mətbəxində sulu yeməklər xüsusi yer tutur və bir çox yemək 

adları sulu olmasına görə yaranmışdır: sulu xəngəl, qaşıq xəngəli və s. 

Yaxud, ümumiyyətlə, başqa sulu yemək adları (düşbərə, əvəlikli isti (əvəlik 

şorbası Qərbi Azərbaycan), qovurmanın suyu (təngov, şorsu, isgənə, cıqata 

Naxçıvan dialekti), kəlləpaça, gupa, xan atlandı, ət şamısı, qan bozbaşı və s. 

yemək adları mənşəyinə görə Azərbaycan dilinin leksikasına aiddir və bu 

yemək adlarının tarixi-etimoloji izahı dialektlər əsasında təsnif olunaraq tədqiq 

olunmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 26 aprel 2011-ci ildə 

AMEA-dakı çıxışında demişdir: “... Bizim milli mətbəximiz yenə də ermənilər 

tərəfindən oğurlanır. Onlar bunu müxtəlif yollarla erməni mətbəxi kimi təqdim 

etməyə çalışırlar. Halbuki milli yeməklərimizin adları da Azərbaycan sözləridir. 

Əgər ermənidən soruşsan dolma ermənicə nə deməkdir, onu deyə bilməz. Necə 

ki, Qarabağ deyəndə onlar üçün bu sadəcə bir sözdür, onu anlamırlar. Çünki bu 

erməni sözü deyildir. Ona görə də belə hərəkətlər, əlbəttə ki, bizi çox üzür. Biz 

öz milli, mədəni irsimizi qorumalıyıq”. 
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Göründüyü kimi dövlət səviyyəsində görülən hər iş, hər bir addım 

Azərbaycan mədəniyyətinin zəngin mədəni irs kimi qorunmasına və təbliğinə 

yönəldilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının I vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 

Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin qorunması sahəsində xeyli işlər 

görmüşdür. Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycandan 

YUNESKO-nun qeyri-maddi irs siyahısına Azərbaycan muğamı, xalça, 

kələğayı, Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, İçərişəhər abidələri, musiqi alətləri və 

s. ilə yanaşı, Azərbaycan milli mətbəxindən lavaş, dolma, plov da daxil 

edilmişdir. 

Azərbaycan mətbəxinin əvəzolunmaz təamlarından biri də “lavaş”dır. 

Azərbaycan dialektlərində lavaşa yuxa (Muğan) deyilir. Dilçilikdə “lavaş” 

mənşəyinə görə iki hissədən ibarət söz kimi (“lav//lay” qat; “aş” isə türk 

dillərində qida mənasında) izah edilir. Lavaş həmişə türklərin qida rasionunda 

xüsusi önəm daşıyıb. Onlar hərbi yürüşlər, səyahət zamanı, arandan yaylağa köç 

edərkən bu çörək növündən istifadə etmişlər. Lavaşın bişirilməsi xüsusi çətinlik 

törətmir. Onu açıq səma altında,  istənilən yerdə bişirmək olur. Bunun üçün 

türklər daşınması çətinlik törətməyən sacdan istifadə etmişlər. Ən qədim sac 

nümunəsi e.ə. IV minilliyə (gil sac) aiddir. Dəmir saclar sonrakı dövrə aiddir. 

Bir dəfəyə bir neçə həftəlik tədarük olunan lavaş öz keyfiyyətini itirmir. 

Lavaşın üzərinə azca su səpməklə yeməyə hazır vəziyyətə gətirmək olur. Yola 

çıxarkən pendiri, şoru, qaymağı, yağı lavaşın arasına bükərək atdan enmədən 

çox rahat yemək olur. Bu yeməyi Azərbaycan, eləcə də başqa türklər dürmək 

(dürüm) adlandırırlar. Sac üstündə bişirilən lavaş təndirdə bişən lavaşdan daha 

dadlı olur. Qışa azuqə kimi bişirilən lavaş həftələrlə, aylarla öz keyfiyyətini 

itirmədən saxlana bilir. Bu daha çox Azərbaycanın sərt təbiətli bölgələrinə 

aiddir. Bu gün ermənilər lavaşı öz adlarına çıxmaq üçün hər cür yalan 

uydururlar. Lakin ermənilər lavaşı sacda bişirmirlər. Məhz bu fakt lavaşın sacda 

bişirilməsi ənənəsinin identikliyi onun azərbaycanlılara, türklərə aid olduğunu 

sübut edir. Azərbaycanlılar təbiətlə həmahəng, bir tam kimi yaşamağı 

bacarmışlar. Yol üstündə dağlardan yığılan müxtəlif otlardan, pencərdən sac 

üstə bişirilən kətə - qutab çox ləzzətli və doyumlu olur. Sacdan həm də yemək 

bişirmək üçün istifadə olunur. Sacın içində hazırlanan yeməklər “saciçi” 

adlanır. Ən qədim və məşhur saciçi yeməyi sac qovurmasıdır. 

Lavaş yalnız azərbaycanlılara deyil, ümumən türklərə məxsus “geniş 

dialektal areala malik çörək növünün” (4,116) adıdır. Qədim Çağatay dilində 

“lavaş” sözü bir çox nazik əşyalara və qida məhsullarına da aid edilir. Nazik 

yayılmış çörək də bura daxildir. Azərbaycanda isə alça, gavalı, zoğal və digər 

meyvələrdən hazırlanmış turş, yayılmış şirə qurusuna da lavaş (turşu-lavaş) 

deyilir. M.Kaşğari lüğətində isə laylanmış, təbəqələnmiş kökə anlamını verir (4, 

118). 
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Dolma da türklərə məxsus yemək adlarından biridir. Qədim türklərin 

rasionunda daha çox bağırsaq dolması (bagırsağın içinə doldurulmuş qaraciyər 

və ya quru ətdən hazırlanarmış) geniş yer tutub. Onlar bağırsaq dolmasına 

sucuq və ya soktu adların da vermişlər. Hal-hazırda Orta Asiyada bağırsaq 

dolması sokta kimi geniş yayılsa da, qədimdə bu yeməyə onlar toğrul 

deyərmişlər. M.Kaşğarlıda bu dolma növü yorgej, digər mənbələrdə yorgemeç 

şəklində işlənir və mənası elə dolma deməkdir. Uyğurlar dolmanı  “bir şeyi 

sarıb dolama və örtməklə” yörgəmək adlandırmışlar. Azərbaycanlıların qədim 

və sevimli milli yeməyi olan dolmanın adı əsl Azərbaycan sözüdür və 

“doldurmaq” feili ilə bağlıdır. Hal-hazırda Cənubi Qafqazda bu xörək məhz 

azərbaycanlılar vasitəsilə geniş yayılmışdır. Türkiyədə isə bu xörək sarma kimi 

məşhurdur. Azərbaycan və digər türk dilləri və dialektlərində dolma sözünün 

dolmo (Zəngilan şivəsi), dolma (talış dilinin şuvi şivəsi), tolma (Qazaxıstan) 

şəklində rast gəlinir. Qırğızlar arasında isə ciyər dolması geniş yayılmışdır. 

Azərbaycan mətbəxinə aid yemək və içki adlarının qədim tarixi və 

etimologiyası var. Ona görə onların hər birinin qədim dövrlərdən bu günə qədər 

bütün bölgələr üzrə dialekt və şivə variantlarını nəzərə almaqla toplamaq çox 

vacibdir. Məhz dialekt və şivə variantları bu adların mənşəyini Azərbaycan və 

ümumtürk kontekstində öyrənməyə imkan verir.     

          Qədim Azərbaycan yemək adlarından biri də balıqmütəncəmidir 

(4,34). Azərbaycanın dünya şöhrətli kulinarı T.Əmiraslanov bu qədim yemək 

adı haqqında maraqlı faktlar söyləmişdir. Məlum olur ki, mütəncəm hələ Şah 

İsmayıl Xətainin saray aşpazı tərəfindən hazırlanırmış (saxsı qabda ət və ya 

toyuq, soğan, şabalıd, yağ, bəhməz, abqora). Qeyd etmək lazımdır ki, bu xörək 

adı Bakı dialektində mütəccəm şəklində də işlənir. Hazırlanmasında balıq, 

soğan, yağ, kişmiş, qoz, doşab, narşərab, göyərtidən istifadə olunur. Şah 

İsmayılın saray aşpazının 1521-ci ilə aid kitabında adı çəkilən daha bir neçə 

yemək adı da diqqəti cəlb edir. Məsələn, kabab dolması, (Şah İsmayıl dolması), 

lörmə salatı və s. Fisincan isə burada “qara plov” adı ilə verilir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da işlənən yemək adları (yəxni (qovurma), qara 

qovurma, şişlik, yoğurt, bazlamac, küməc, ətmək, qımız (at südü, içki) öz tarixi 

etibarilə çox qədimdir. Lakin bu yeməklər indi əksər türk xalqlarının, eyni 

zamanda müasir dövrümüzün ümumdünya qida rasionuna inteqrasiya olunaraq 

dünya xalqlarının mətbəxində geniş istifadə olunur (yoğurd//yoqurt, 

qolbasar//kolbasa, somu). 

Dastanda işlənən yemək və içki adları əksər türk dilləri dialektlərinə 

inteqrasiya etmişdir. Məsələn, qımız sözü “at südü” (içki) mənasındadır. 

Qarabağın Ağdam şivəsində qımız sözü “turş” mənasında işlənir, daha çox 

qatığa, ayrana aid edilir. Balakən şivələrində isə “mayasız süd, üzsüz süd” 

mənasında işlənir.  
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Yəxni sözü Meğri rayonu şivələrində (“Yəxni bişireydilər çölçülər bunnan 

əzələ heyvan dərisində”) qovurma, bozartma mənalarında istifadə olunub. 

E.Əzizov göstərir ki, dialekt leksikasında işlənən yaxnıkeş “ət və sair qızartmaq 

üçün qab” (Zəngibasar), yaxınkeş “boşqab” (Bakı, Quba, Göyçay, Gəncə, 

Naxçıvan, Ordubad) sözlərinin əsasında yaxnı “qovurma” sözü dayanır (5, 

240).  

Yoğurt sözü yovurt şəkilində Dərbənd, Tabasaran, Təbriz, Qazax, Tovuz, 

eləcə də Türkiyə (Arpaçay) şivələrində işlənir. Yoğurt sözü həm də yazılı 

abidələrdə, müasir türk dillərində fəal işlənir. Hətta fars dilinin dialektlərinə 

(11, 752) də inteqrasiya etmişdir.  

Bazlamac fərqli fonetik variantda (bozdamac (Bakı, Quba, İsmayıllı); 

bozzamas (Şəmkir) Azərbaycan dili şivələrində işlənir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da işlənən azuğ sözünün tarixi-etimoloji izahı da 

maraqlıdır. M.Hüseynova bu sözün Azərbaycan dialektlərində (4, 10-12) geniş 

işləndiyini göstərmişdir.  

Bozlamac – çörək növünün adı izah edilərkən “Kitabi-Dədə Qorqud”a; 

eləcə də arxaikləşmiş qədim içki adları: buxsum (4,41), bəkni (4,43), bəkməz 

(4, 43), bulama (4, 44) və s. barədə M.Kaşğariyə müraciət edilərək maraqlı 

faktlar söylənir. 

 Bu adların Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində işlənməsi, 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində hazırlanma qaydaları, eləcə də yaxın və 

uzaq türk dilləri dialekt və şivələrində bu yemək və içki adlarının işlənmə 

formaları, necə hazırlanması barədə məlumatlar bizə əhəmiyyətli elmi 

nəticələrə gəlməyə imkan verir.  Azərbaycan dilinin yemək və içki adlarının 

hərtərəfli linqvistik təhlili  bir böyük həqiqəti təsdiq edir ki, bütün bu yemək və 

içki adları Azərbaycanın milli mətbəxinə aid nümunələrdir. Demək olar ki, 

Azərbaycanın müxtəlif dialekt və şivələrində müəyyən fərqlərlə tələffüz 

olunaraq işlənir. Bu fərqlilik onların hazırlanmasında, eləcə də buraya daxil 

olan məhsullarda da özünü göstərir: keflı dil (Qəbələ), Ərzuman küftəsi, ballı 

qayğanaq (Naxçıvan), əppək qatığı, falafel, qurutaşı kələcisi (qurut kələcisi), 

ətdaş və s. Yeməklərin bölgələr üzrə fərqli şəkildə hazırlanması süfrələrimizin 

zənginliyini və maddi nemətlərin bolluğunu göstərir.  

Kömbə – iri, girdə, qalın, lakin  xüsusi üsulla hazırlanan çörək növü kimi 

göstərilir. Yəni kömbə adi sac çörəyi, təndir çörəyi kimi bişirilsə də, kömbə adi 

çörək deyil. Buna görə xüsusi ustalıq tələb edən kömbə bişirib satan şəxs 

kömbəçi adlandırılır. Kömbənin içliyinə görə fərqli növləri və buna müvafiq 

adları var: ətli kömbə, şirin kömbə, quymaq kömbəsi. Hesab edilir ki, kömbə 

süfrəyə başqa xörəklərlə verilməz, sərbəst yeyilər, çünki onun özünəməxsus 

dadı itə bilər.  
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 Könbə çörək adı “könbəcə” formasında Qərb qrupu dialekt və şivələrində 

(Qazax dialektində və Tovuz kənd şivələrində) “yağda un ilə bulamadan və ya 

yumurtadan bişirilmiş yemək” növü mənasında işlənir (4, 98). 

 Tarixən bir çox bölgələrimizdə hazırlanan və dilin qədim leksik qatını 

mühafizə edən dialekt və şivələrdə əks olunması faktı bu yemək və içki 

adlarının mədəniyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan mətbəx mədəniyyəti 

nümunələri kimi Azərbaycan xalqına mənsubluğunu bir daha təsdiq edir. 

 Süddən hazırlanmış qida məhsulu kimi İrəvan şivəsində çortman şəklində 

tələffüz olunan “qatıq qarışdırılmış şor” yemək adı isə Naxçıvan dialektində 

cortdan şəklində işlənir. Cortdanın hazırlanma qaydasını öyrənməklə onun 

çortman sözünün fərqli fonetik dəyişikliyə uğramış şəkli, yaxud başqa yemək 

növü olduğunu müəyyənləşdirmək olar. 

Azərbaycan yemək və içki adlarının türk xalqlarının, xüsusilə Türkiyə 

(daha çox Qars, Anadolu) və başqa türk xalqlarının mətbəxləri ilə qarşılıqlı 

təhlili Azərbaycanın yemək və içki adlarının məhz ümumtürk mətbəxinin bir 

hissəsi olduğunu göstərir. Buna görə Azərbaycan yemək və içki adlarını həm də 

ümumtürk kontekstində araşdırılması, bunun üçün “Qədim türk lüğəti”nə, 

M.Kaşğarlının “Divani-lüğət-it-türk” əsərinə və s. mənbələrə müraciət edərək 

yemək adlarının etimologiyası haqqında maraqlı faktlar əldə etmək olar. 

Məsələn, avzuri, arxaikləşmiş çörək növünün adı (4, 55); ağız pendirə bənzər 

yemək adı (4, 17); aş – hər cür xörək; ziyafət, qonaqlıq, xörək adı kimi (4, 23-

24-25).Yaxud bağırbeyin xörək adının izahını verərkən onun qədim söz kimi 

şumer dilində, M.Kaşğarlıda, “Əsrarnamə”də, digər yazılı abidələrdə, eləcə də 

klassik ədəbi dilimizdə (Xətai, Füzuli), eyni zamanda bir sıra başqa türk 

dillərində (qaraqalpaq, türk, özbək, və s. ) işləndiyini görürük (4, 28). 

Nəticə. Azərbaycan mətbəx kultu, zəngin və rəngarəng yemək adları ilə 

tanışlıq bizə cəsarətlə belə fikir söyləməyə imkan verir ki, müasir insan tipinin 

əsas əlaməti olan dilin təşəkkülü, ilkin miqrasiyalar, ilk dialekt parçalanmaları 

kimi mətbəx mədəniyyəti də dünyanın “ən qədim mədəni ocaqlarından” olan 

Ön Asiya – Azərbaycanla bağlıdır. Azərbaycan dilinin yemək və içki adlarının 

Azərbaycan dialektlərində müxtəlif, fərqli variantlarda işlənməsi və digər türk 

xalqlarının, eləcə də qonşu xalqların dillərinə inteqrasiyası kontekstində 

öyrənilməsi bu baxımdan olduqca aktualdır. 
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Xülasə 

Paradoks reallıqda mövcud olan, lakin məntiqi baxımdan izah olun-

mayan situasiya, mühakimə, ziddiyyətli olan məqam deməkdir. Linqvistik 

paradokslar  da vardır və bu barədə  dilçi alimlər əsərlər yazmışlar. V.V. Odi-

nosovun “Linqvistiçeskiye paradoksı” kitabı da bu baxımdan məşhurdur. Müəl-

lif bu əsəri  yuxarı sinif şagirdlərində dilçiliyə  maraq oyatmaq məqsədilə 

yazdığını  bildirmişdir. (1, s. 3). 

V.V.Odinosov həmin  kitabda əslində  həqiqət kimi işlədilən  hökmləri, 

adları,  əməlləri linqvistik paradokslar adlandırıb. Tədqiqatçının fikrincə , dildə  

günəş batır,  günəş çıxır,  ay doğdu, göry üzü al şəfəqə boyandı, səhər açılır və 

s.  kimi ifadələr ziddiyyətli olsa da, həqiqət kimi  qəbul edilən ifadələrdir.  

Biz hesab edirik ki,  bunların hamısı doğrudur. Dilçilərin bunu qəbul 

etməmələrinə  əslində  heç bir əsas yoxdur.  Lakin dərindən düşünəndə bu cür 

qəbul olunan  hökmün özündə bir ziddiyyət vardır. Belə ki,  bunlar linqvistik 

paradokslardan daha dəqiq desək,  ziddiyyətli nitq formalarıdır. Bizim qə-

naətimizə görə,  filoloq tələbələrdə  dilimizin tarixi inkişafına dair  həssas mü-

nasibət yaratmaq  üçün  ziddiyyətli məqamları, o cümlədən  istisnaları  və s.  

təfəkkür obyektinə  çevirmək üçün  belə didaktik vəsaitlərə  ehtiyac daha çox 

olmalıdır.  Belə vəsaitlərdə   geniş və hərtəfərli təhlillər, şərhlərlə yanaşı, tələbə-

lərin  aça, ayırd edə biləcəyi çətinlik səviyyəsində bu kimi suallar ətrafında  da 

düşünmək  də olar. Məsələn:   

a) dilimzin orfoqrafiyasında  şeir,  feil,  sinif, cisim, qisim və s.  sözlərə  

hal və mənsubiyyət şəkilçiləri  artırdıqda fərqli halların baş 

verməsini müəyyən edib,  səbəbini göstərməli; 

b) coşğun,  pozğun sözləri  tələffüzü  orfoqrafiyası fərqli  prinsiplə 

(fonetik, morfoloji)  yazılır? 

Məqalədə linqvistik paradoksların məzmununa və mahiyyətinə aydınlıq 

gətirilir, linqvistik paradokslara aid nümunələr təhlil olunur.  

 Açar sözlər: keçmiş zaman, indiki zaman,   gələcək zaman,  sadə və 

mürəkkəb   keçmiş zaman, təktərkibli söz birləşməsi,  sadə və mürəkkəb 

quruluş,  nitqin sadə və mürəkkəb  qrammatik formaları 
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Linguistic paradoxes: theory and experience 

 

Дос. Вагиф Гурбанов 

  Дос. Севда Аббасова 

 

Summary 

 A situation that exists in reality, but is not explained logically, is a point 

of judgment, a point of contradiction. There are also linguistic paradoxes, and 

linguists have written books about them. Odinosov's book "Linguistic Paradox" 

is also famous. The author stated that he wrote this work in order to arouse 

interest in linguistics among high school students. (1, p. 3). 

In that book, Odinosov called the verdicts, names, and actions used in 

fact as linguistic paradoxes. According to the researcher, the sun sets, the sun 

rises, the moon rises, the face is painted red, the morning opens, and so on. 

Although such statements are contradictory, they are accepted as true. 

We believe that all this is true. In fact, there is no reason why linguists 

should not accept this. However, when you think about it, there is a 

contradiction in such a judgment. These are contradictory forms of speech, 

more precisely, linguistic paradoxes. In our opinion, in order to create a 

sensitive attitude of students to the historical development of our language, the 

philologist identifies contradictory points, including exceptions, etc. The need 

for such didactic tools to become an object of thinking should be even greater. 

In addition to extensive and comprehensive analysis and comments in such 

materials, it is possible to think about such questions at the level of difficulty 

that students can open and distinguish. For example: 

a) Poetry, verb, class, object, part, etc. in the spelling of our language. 

identify the reasons for the occurrence of different cases when the suffixes of 

case and affiliation to words increase, and indicate the reason; 

b) The spelling of the pronunciation of exaggerated, distorted words is 

written on a different principle (phonetic, morphological). 

The article clarifies the content and essence of linguistic paradoxes, 

analyzes examples of linguistic paradoxes. 

 

Keywords: past tense, present tense, future tense, simple and complex 

past tense, monosyllabic combination, simple and complex structure, simple 

and complex grammatical forms of speech 
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Языковые парадоксы: теория и опыт 

 

Dos. Vaqif Gurbanov 

  Dos. Sevda Abbasova 

 

Резюме 

 Ситуация, которая существует в действительности, но не 

объясняется логически, является точкой суждения, точкой противоречия. 

Есть также лингвистические парадоксы, о которых лингвисты написали 

книги. Известна и книга Одиносова «Лингвистический парадокс». Автор 

заявил, что написал эту работу для того, чтобы пробудить интерес к 

лингвистике у старшеклассников (1, с. 3). 

В этой книге В.В. Одиносов назвал лингвистическими парадоксами 

приговоры, имена и действия, которые фактически использовались. По 

мнению исследователя, солнце садится, солнце встает, восходит луна, 

лицо окрашивается в красный цвет, открывается утро и так далее. Хотя 

такие утверждения противоречивы, они принимаются за истину. 

Мы верим, что все это правда. На самом деле нет причин, по 

которым лингвисты не должны с этим соглашаться. Однако если 

задуматься, в таком суждении есть противоречие. Это противоречивые 

формы речи, точнее лингвистические парадоксы. На наш взгляд, чтобы 

сформировать чуткое отношение учащихся к историческому развитию 

нашего языка, филолог выявляет противоречивые моменты, в том числе 

исключения и т. Д. Потребность в таких дидактических инструментах, 

чтобы стать объектом мышления, должна быть еще больше. Помимо 

обширного и всестороннего анализа и комментариев в таких материалах, 

можно подумать над такими вопросами на уровне сложности, который 

студенты могут открыть и различить. Например: 

а) Поэзия, глагол, класс, объект, часть и т. д. в написании нашего 

языка. выявить причины возникновения разных падежей, когда суффиксы 

падежа и принадлежности к словам увеличиваются, и указать причину; 

б) Орфография произношения преувеличенных, искаженных слов 

написана по другому принципу (фонетическому, морфологическому). 

В статье раскрывается содержание и сущность лингвистических 

парадоксов, анализируются примеры языковых парадоксов. 

Ключевые слова: прошедшее время, настоящее время, будущее 

время, простое и сложное прошедшее время, односложное сочетание, 

простая и сложная структура, простые и сложные грамматические формы 

речи 
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 Annotasiya. Dilimizdə linqvistik paradokslar  da vardır və dilçi alimlər 

dildə həqiqət kimi işlədilən  hökmləri linqvistik paradokslar adlandırır. Tədqi-

qatçıların fikrincə, dildə  günəş batır,  günəş çıxır,  ay doğdu, göy üzü al şəfəqə 

boyandı, səhər açılır və s.  kimi ifadələr ziddiyyətli olsa da, həqiqət kimi  qəbul 

edilən ifadələrdir. Bir qədər dərindən düşünəndə bu cür qəbul olunan  hökmün 

özündə bir ziddiyyət vardır.  Bunlar ziddiyyətli nitq formalarıdır. Filoloq ixti-

sası üzrə təhsil alan tələbələrdə  dilimizin tarixi inkişafına dair  həssas müna-

sibət yaratmaq,  ziddiyyətli məqamları, o cümlədən  istisnaları   təfəkkür obyek-

tinə çevirmək  vacibdir.  

          Aktuallıq. Linqvistik  paradokslar hər bir dildə vardır və  bunlar nitqdə 

də ədəbi dil  norması kimi  işlənməkdədir. Filoloq tələbələri  bunların sadə 

nümunələri ilə tanış etmək, onlarda dilçiliyə maraq oyatmaq məqsəd kimi  qə-

bul edilməlidir.   Paradoksal məqamlar daha çox  qrammatika,  fonetika, o cüm-

lədən  orfoqrafiya və orfoepiya ilə  əlaqədardır.  Ziddiyyətli məqamların üzərin-

də  filoloq tələbələri  düşündürmək gələcəyin  tədqiqatçılarını yetişdirməkdir.  

Bu sahədə axtarışlarımızı, nəticələrimizi  orta ümumtəhsil məktəbləri ilə  də 

bölüşməyi  öz peşə vəzifəmiz  hesab etməliyik.   

Bu vəzifə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində filoloq ixtisası 

üzrə  təhsil alan  tələbələr üçün funksional  təqdimat sayılmalıdır.  Bu mövzuda 

ADPU-da elmi-praktik konfrans  keçirilməsini də məqsədəuyğun hesab edirik. 

Tədqiqat işinin metodları: Məqalədə, əsasən, müqayisəli-qarşılaşdırma 

metodundan, statistik və üslubi metodlardan istifadə edilmişdir. 

GİRİŞ: Linqvistik paradokslar hansılardır? Linqvistik paradoks odur ki,  

bizim dildə nümunə gətirsək,  gəlirdi,  gedirdi,  alardı,  oxuyarmış,  oxuyurmuş 

və s.  kimi qrammatik  formalar əslində  keçmiş  zamanda olduğu halda,  gələ-

cək, indiki zamanlarda da  hesab olunur və ya sayılır.  

Qeyd etdiyimiz feillər orta ümumtəhsil və ali məktəblər üçün  yazılan 

dərsliklərdə, hətta monoqrafiyalarda  belə keçmiş zaman  feil formaları  hesab 

edilir.  Sual olunur:  necə ola bilər ki, bir feil nümunəsi bir dildə  keçmiş za-

manda,  onun tərcüməsi   bizim dildə  başqa zamanda  sayılsın. Məsələn: 

шёл- gedirdi 

устал-yorulmuşdu 

молчал- dinmirdi (susurdu) 

читал, пел -oxuyurdu 

доходил- çatırdı 

подходил-yaxınlaşırdı, çatırdı\uxoidl-gedirdi 

отходил-uzaqlaşırdı 

отстовал- geri qalırmış və s.  

Biz nümunələrin sayını çox göstərməklə dilçilərimizi mövcud   para-

dokslar üzərində düşündürmək  məqsədi güdmüş  oluruq.  Çünki ziddiyyət  göz 
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qabağındadır.  Gərək bu problem  öz həllimi çoxdan tapmış  ola idi. Lakin yenə 

də gec deyil, təki olsun. 

Orta ümumtəhsil pilləsində müəllimlər  feillərin qrammatik  təhlilində  

belə bir cümlədən  feilləri seçib təhlil etməyi  tapşırır:   

Toxuyardı özünə yaşıl otlardan köynək,  

O ruzi qazanardı  hər gün kərpic kəsərək.  

Şagirdlər  toxuyardı və qazanardı feillərini gələcək zaman kimi  təqdim 

edirlər. Çünki –ar
2
 morfeminin gələcək zamanın göstəricisi  olduğu üçün  ali 

məktəbdə  ümumi dilçilik dərslərində  rus və ingilis dillərinə  çevirməsi tələb 

olunarsa, həmin sözlər keçmiş zamanı bildirəcək.   

İndi gəlin düşünək: toxuyardı və qazanardı  həqiqətənmi  gələcək 

zamandır? 

Qəbul edilmiş qaydalara görə  BƏLİ. əslində isə onların məzmununda  

keçmiş zaman vardır.  Çunki keçmiş zaman  iki formada və ya quruluşda  çıxış 

edir. 

Sadə quruluşda: gəldi, getdi, aldı, oxudu;  

Mürəkkəb quruluşda: gəlirdi, gəlirmiş,  gedərdi, gedərmiş (gedibmiş) 

alırdı, alırmış, alıbmış, oxuyurdu, oxuyarmış, oxuyacaqmış və s. 

Linqvistik ziddiyyəti süni yaratmaq olmaz. Dilçilikdə transpozisiya 

(uyğun mövqe) tapmaq  məntiqi qrammatikanın tələblərinin gözlənilməsi de-

məkdir.   

Beləliklə, görünür ki, morfologiyaya dair yazılmış kitablarda  belə bir 

təsnifata ehtiyac var: keçmiş zaman sadə və mürəkkəb olur; sadələr –dı
4
, -mış

4
, 

-ıb
4
 şəkilçiləri ilə,  mürəkkəblər isə müvafiq olaraq –ırdı

4
, -ardı

2
, -acaqdı

2
, -

armış
2
 morfemləri lə düzəlir.  Zaman şəkilçilərinə -idi, -isə, -imiş  hissəcik-

lərinin  ixtisarı  artırıldıqda  feil keçşiş zaman  məna-məzmunu  kəsb edir və 

linqvistik  ziggiyyətə  əsas tapılmış olur.  Bu mülahizə, yəni keçmiş zamanın  

iki quruluşda olması,  bəlkə vaxtilə düşüncə obyektində olmuşsa da, Azərbay-

canın çox yaxşı tanınmış  linqvodidaktı prof. B.Əhmədov bu ideyanı qabartmış 

və  həm dilçilərə də,  metodist alimlərə də  bir çağırış etmişdir.  Təəssüf ki,  orta 

və müasir nəsil dilçilər  öz kirablarında  bu məsələyə  diqqət  yetirməmişlər. 

(Bax.1;2) 

Keçək ikinci bir dolaşıq düşmüş halın şərhinə. 

Dilçilikdə hesab edirlər ki, söz birləşmələri tədqiqinə guya nöqtə qoyul-

muşdur. Bu sahədə M.Şirəliyev, M. Hüseynzadə, Y. Seyidov. S. Yusifova, H. 

Mirzəyev, V.Əliyev, Q. Kazımov, M.Hüseynova, B. Xəlilov, C.Cəfərov Z. Ta-

ğızadə və başqaları  bu problemi bir çox cəhətlərdən  tədqiq etmişlər. Bəs 

ziddiyyətli məqamlar qalmamışdırmı?  Əlbəttə, qalmışdır.   

Ziddiyyətli məqamların bölgü prinsipində  qalması bir reallıqdır.  Bölgü 

vahidləri  prinsiplərə görə qurulur.  Bəs hökmlərdə, qaydalarda ziddiyyət  özünü 

açıq-açığına  göstərirsə,  onda necə? 
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Bəzi dilçilərin  bir məsələyə əvvəllər  bir baxışla, sonralar  öz məlum 

hökmlərinə  ziddiyyətli  baxışla yanaşmağı qəbulediləndirmi? 

Vaxtilə üçüncü növ ismi  birləşmələrin  bəzi tiplərinin, məsələn,  bizim 

uşaqlarımız, sizin evləriniz,  onların bağları nümunələrinin  təktərəfli  işlənə 

bilməsi  söz birləşmə tipi  hesab olunmuşdur. Belə məlum olduğuna görə  təyini 

söz birləşmələrinin təktərəfli işlənə bilməsi  faktlarını  meydana çıxarmış gör-

kəmli dilçi Muxtar Hüseynzadə  olmuş və  (4) və  başqa bir tanınmış dilçimiz  

Şəfiqə Yusifova  doktorluq dissertasiyası yazmışdır.  Ancaq bu məsələlərin  

tədqiqində  və tədrisində qarşıya yenə də suallar  çıxmışdır.  Bəs birdən  həmin 

birləşmələr uşaqlarımız,  evlərimiz, bağları şəklində  söz hesab olundu, bu  

fikrə necə yanaşmalı? 

 Bəlkə doğrudan da,  sözdür,  bəlkə tezliklə  açıla bilən, düzələn  birləş-

mədir? Deyə bilərik ki,  söz birləşməsi  üçün ən azı iki  leksik mənalı sözdən 

ibarət  komponent  lazımdırsa  sözdür; məntiqi-qrammatik düşüncəyə görə  söz 

birləşməsidir. Çünki qrammatik sıxılma  (diffuzial) cümlələrdə olur. Məsələn,  

Mən gəlirəm-gəlirəm, sən  düşünürsən- düşünürsən  və s.  Bunların hər bir for-

ması müxtəsər cümlə  sayılırsa, deməli  bizim  bağımız da -  bağımız da  söz 

birləşməsidir.  Buradan da belə bir fikir  yaranmış olur: müxtəsər cümlə də  tək-

tərəfli olur. Əlbəttə, cümlədə  əsas və asılı  tərəfdən, komponentdən o dərəcədə  

bəhs olunmur.  Bununla belə, mövqe  uyğunluğu  burada da  görmək və tapmaq 

mümkündür, yəni cümlə də  tək komponentli işlənir (gəlirəm),  söz birləşməsi 

də (evlərimiz) Lakin ismi söz birləşmələrinin müəyyən tiplərində qrammatik-

semantik  cəhətlərindən  bəhs edəndə  ziddiyyət (paradoks) özünü biruzə verir. 

Misal üçün,  bizim bağlarımız,  sizin torpaqlar birləşmələrinin ikinci  tərəfləri 

mənsubiyyət çəkilçisiz də  işlənir: bizim bağlar,  sizin torpaqlar.  Belə hallarda 

bunlar  mənsubiyyəti özündə ehtiva edirmi ki,  deyək bunlar da  üçüncü növ  

təyini söz  birləşmələridir? Bu hökmü etsək  ziddiyyət  yaranar ya yox? Əlbəttə, 

yaranar.  Ziddiyyətli yanaşma orasındadır ki,  prof. Y. Seyidov da, prof. Q. 

Kazımov da  həmin tipdən olanları  sintaktik cəhətdən  üzvləndirirlər.  (3, s. 19) 

Birləşmələrdəki diffuziallığı nəzərə almırlar və  yeni tipologiya hesab edirlər. 

Halbuki yeni tipologiya  hər üç şəxsdə deyil,  yalnız iki şəxsdə  özünü göstərir: 

bizim bağlar, sizin torpaqlar,  işlənirsə onların  torpaqlar  işlənmir.  

Deməli, birinci və ikinci şəxsdə olan  bizim bağlar, sizin torpaqlar dina-

mik işlənməyə  yatanlardır.; halbuki  bizim sinif, sizin otaq işlənir bizim ata,  

sizin ana ədəbi dil  normasına  yatmır.  Bu mənada prof.  Y.Seyidovla prof. Q. 

Kazımovun cümlədə  bu tipli birləşmələrin  asılı komponentlərinin  təyin kimi  

götürmələri  də  linqvistik ziddiyyətdən daha çox qəbuledilməzdir ki,  nümu-

nələr test  tapşırıqlarına da  daxil  edilmişdir və bunu deməyə əlimizdə  ciddi 

əsasımız da var.  Biz hesab edirik ki,  üçüncü növ ismi birləşmələrin  kompo-

nentləri birlikdə  bir üzvlənən  anlayış ifadə edir, onları üzvlərə  ayırmaq olmaz.  

Başqa sözlər desək,  “Bizim ellər Koroğlular, Nəbilər yurdudur” cümləsində  
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bizim sözünü təyin hesab edtmək olmaz, çünki  o birləşmə bizim ellərimiz  

birləşməsinin  sıxılmış, diffuzial şəklidir.  

Professorlar bu ideyanı  orta məktəb metodistlərinə təlqin edəndə  həm 

ikinci şəxsi  nəzərə almamışıar (yəni onların  dağlar şəklində  işlənmədiyini) və 

həm də  birinci tərəfi  yiyəlik halda olan sözün  ayrılıqda anlayış ifadə  etmə-

məsini və beləliklə,  ayrılıqda  cümlə üzvü ola   bilməməsini  nəzərə alma-

mışlar.  Daha irəli getsək deməliyik ki,  bizim dağlarda  dumandır  cümləsində  

bizim sözünə verilən sual morfoloji sualdır, yəni  yiyəlik halda sualdır.  Bizim 

tərəflər indi yamyaşıldır cümləsində  isə  bizim süzünü təyin o zaman götürmək 

olar ki,  cümlə  tərəflər indi yamyaşıldır şəklində  işlənə bilsin; və yaxud da 

tərəflər mübtəda sayılsin.  Bu da məntiqə görə mümkün deyil. 

Dilçilikdə paradoksallığın bir çoxunu bu günə kimi işlətdiyimiz   qayda-

lardan da görmək mümkündür . Onlardan birini də nəzərdən  keçirmək faydasız 

olmaz . Misal üçün, düzəltmə sözlərin tərifi bütün monoqrafiyalarda, təxminən, 

belə səslənir: sadə sözlərə sözdüzəldici  və ya leksik şəkilçilər artırmaqla 

düzələn sözlərə quruluşca düzəltmə sözlər deyilir. Buradan sual çıxır :  bəs gül - 

çiçəkli, xoşməramlı, istiqanlı, Suqovuşandakı, hərcmərclik, səkkizguşəli və  s. 

düzəltmə sözlər deyilmi?  Axı bunlar da leksik şəkilçilərlə mürəkkəb köklərdən 

düzəlmişdir. Göstərilən nümunələrdən çıxış   etsək, deməliyik ki, bunlar da 

düzəltmə sözlər və ya isimlərdir. Ancaq  sadə köklərə deyil, mürəkkəb köklərə 

artırılaraq düzəlmişlər.  

 Həmin sözlərin sintaktik-morfoloji yolla əmələ gəldiyini hamı qəbul 

edir.Deməli,bu vaxta qədər qaydanı düzgün  müəyyənləşdirməmişik.  Qayda isə 

belə olmalı imiş : köklərə leksik şəkilçilər artırmaqla   düzələn sözlərə ( və ya 

nitq hissəsinə ) düzəltmə söz və ya nitq hissəsi deyilir . 

 Beləliklə, bu faktlardan  çıxış edərək deyə bilərik ki, mürəkkəb  köklərdən 

morfoloji yolla düzəltdiyimiz yeni sözlər və ya nitq  hissələri əslində düzəltmə 

imiş, lakin biz onları düzəltmə yox   mürəkkəb  hesab etmişik ki, morfologiya 

elmində ( və yaxud   dervitologiyada, yəni söz yaradıcılıqında) süni paradok-

sallığa yol vermişik .   

Nəticə:  

Dilçilik fənnindən filoloq tələbələrə  linqvistik tədqiqatı əvvəlcə  məlum 

məsələlər ətrafında  başlamaq, lakin getdikcə  məlumun özündə də  naməlumu  

axtarmağa dair  suallar üzərində düşündürmək lazımdır. Müdriklərin “Məlumu 

deməkdə kimə fayda var” deyimindən çəkinmək olmaz.  Çünki şair bu ifadəni  

məqamına görə  işlətmişdir. Nəzərə alsaq ki,  həmin hikmət sahibi bunu da 

demişdir: 

O şey ki, bizlərə lap aşikardır, 

Onda da gizli bir xəzinə vardır. 

Nəhayət, onu da deyək ki,  bu problem  bu gün də aktualdır.Orta məktəb 

müəllimləri qarşısına çıxıb onlarla birlikdə  ədəbi dilimizin qaydalarına  dair 
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mövqe eyniliyi (transpozitiv yanaşma) tapmağa ehtiyac var. Dilçi tədqiqat-

çılarımız  onlara bu sahədə  istiqamət verməlidir.  
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Xülasə 

      Məqalədə Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Nəsimi yaradıcılığının 

rolundan bəhs edilir. İmadəddin Nəsimi ana dilində gözəl şeirlər yazan qüdrətli 

söz üstadı olmuşdur. İmadəddin Nəsimi öz yaradıcılığında Azərbaycan dilindən 

müntəzəm şəkildə istifadə etmiş, Azərbaycan dilinin ən gözəl nümunələri 

Nəsimi yaradıcılığının, Nəsimi dilinin əsasını təşkil etmişdir. Azərbaycan xal-

qının zəngin lüğət tərkibi, söz, ifadə və cümlələr, obrazlı ifadə vasitələri Nəsimi 

yaradıcılığının daxili ilham çeşməsi olmuşdur. O, xalqının doğma dilindən 

bəhrələnmiş, onu daha da inkişaf etdirmişdir. Nəsimi yaradıcılığı və dili 

özündən sonra yeni bir məktəbin yaranmasına səbəb olmuşdur. İ.Nəsimi dilinin 

üstünlüyü onun yaradıcılığının canlı xalq dilində işlənən söz ehtiyatları, şifahi 

xalq ədəbiyyatı nümunələri üzərində qurulmaşıdır.     

      Klassik ədəbiyyatın tədqiqində İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı iki 

istiqamətdə öyrənilir:  

1) şairin sənət qüdrətinin, milli dilin poetik potensialından istifadə 

bacarığının tədqiqi; 

2)  şairin şeir dili fonunda dövrün ədəbi dilinin inkişaf və formalaşma 

səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi (4, s.4).  

          İ.Nəsimi yaşadığı dövrdə Azərbaycan dilinin milli zəmində yüksəlməsinə 

çalışmışdır. Nəsimi ana dilini ərəb və fars dilləri ilə yanaşı işlətmiş, bununla da, 

Azərbaycan dilini ərəb və fars dilləri ilə canlı rəqabətə qoşmuşdur. Şair öz bədii 

yaradıcılığı ilə sübut etmişdir ki, Azərbaycan dili şeir dilidir və bu dildə bədii 

cəhətdən yüksək poetik şeirlər yazmaq mümkündür. 

      Şair Azərbaycan dilində işlənən söz və ifadələri böyük ustalıqla ədəbi dilə 

gətirmişdir. Şair ana dilini, xalqın poetik təfəkkürünü inkişaf etdirərək elə bir 

söz xəzinəsi yaratmışdır ki, onun mənəvi dəyəri əsrlər keçdikcə daha da 

artmaqdadır. Zaman-zaman İ.Nəsiminin dili, elmi-fəlsəfi görüşləri, tarixi 

baxışları müxtəlif yaradıcılıq aspektindən öyrənildikcə, öyrənilir və hələ  çox 

öyrəniləcəkdir. 

       Şairin dili Azərbaycan ədəbi dilinin bütün istiqamətlərini özündə əks 

etdirən klassik ədəbi dildir. Nəsiminin əsərlərinin dilini tədqiq edən alimlər 

(V.Aslanov, Y.Seyidov, T.Hacıyev və b.) onu Azərbaycan dilinin kamil 

nümunələrindən hesab edirlər.  

mailto:Cafarova_nabat@mail.ru


 

 Nəsimi yaradıcılığında ədəbi dil aspekti 

 55 

     Dünya mədəniyyət tarixində, klassik ədəbiyyat tarixində mühüm yer tutan 

istedadlı Azərbaycan şairinin 2019-cu ildə 650 illik yubileyinin təntənəli 

şəkildə keçirilməsi və həmin ilin dövlət səviyyəsində İ.Nəsimi ili kimi qeyd 

olunması tanınmış mütəfəkkirə böyük dəyərin göstəricisidir. 

  Açar sözlər: klassik, şair, yaradıcılıq, ədəbi dil, aspekt 

 

Literary language aspect in nasimi's creativity 

 

Dos. Nabat Jafarova 

 

Summary 

      The article examines the role of Nasimi's creativity in the development of 

the Azerbaijani literary language. Imadeddin Nasimi was a powerful poet who 

wrote beautiful poetry in his own language. Imadaddin Nasimi regularly used 

the Azerbaijani language in his work, the finest examples of the Azerbaijani 

language formed the basis of Nasimi's work, the Nasimi language. The rich 

vocabulary, words, expressions and sentences, figurative means of expression 

of the Azerbaijani people were the inner source of inspiration for Nasimi's 

work. He took advantage of the native language of his people and developed it 

further. Nasimi's creativity and language led to the creation of a new school. 

The advantage of the language of I. Nasimi is that his work is based on the 

vocabulary and samples of oral folk literature used in a living folk language. 

      When studying classical literature, the work of Imadaddin Nasimi is studied 

in two directions: 

1) the study of the artistic power of the poet, his ability to use the poetic 

potential of the national language; 

2) determine the level of development and formation of the literary language of 

the era against the background of the poet's poetic language (4, p. 4). 

          During his lifetime, I. Nasimi managed to ensure the rise of the 

Azerbaijani language at the national level. Nasimi used his mother tongue 

alongside Arabic and Persian, thus placing Azerbaijani in a lively competition 

with Arabic and Persian. The poet, with his artistic creativity, proved that the 

Azerbaijani language is the language of poetry and that highly poetic poems can 

be written in this language. 

      The poet masterfully expressed the words and expressions of the 

Azerbaijani language. Developing the native language and poetic thinking of 

the people, the poet created such a vocabulary, the spiritual significance of 

which has grown for centuries. From time to time, the language, scientific and 

philosophical views, and the historical views of I. Nasimi from different 

creative sides are studied and will be studied. 
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       The poet's language is a classical literary language, reflecting all aspects of 

the Azerbaijani literary language. Scientists who study the language of Nasimi's 

works (V. Aslanov, Yu. Seyidov, T. Hajiyev, etc.) consider him one of the most 

beautiful examples of the Azerbaijani language. 

     The solemn celebration of the 650th anniversary of the talented Azerbaijani 

poet in 2019, which occupies an important place in the history of world culture 

and the history of classical literature, and the celebration of this year at the state 

level as the year of I. Nasimi is an indicator of great value for the famous 

thinker. 

  Key words: classic, poet, creativity, literary language, aspect 

 

 

Литературно-языковый аспект в творчестве 

Насими 

 

Дос.Набат Джафарова 

 

Резюме 

      В статье рассматривается роль творчества Насими в развитии Азер-

байджанского литературного языка. Имадеддин Насими был могу-

щественным поэтом, который писал прекрасные стихи на своем родном 

языке. Имадеддин Насими регулярно использовал в своем творчестве 

Азербайджанский язык, прекраснейшие образцы Азербайджанского языка 

легли в основу творчества Насими, язык Насими. Богатый словарный 

запас, слова, выражения и предложения, образные средства выражения 

Азербайджанского народа были внутренним источником вдохновения для 

творчества Насими. Он извлек пользу из родного языка своего народа и 

развил его дальше. Творчество и язык Насими привели к созданию новой 

школы. Преимущество языка И. Насими в том, что его творчество 

основано на лексике и образцах устной народной литературы, 

употребляемой на живом народном языке. 

      При изучении классической литературы творчество Имадеддина 

Насими изучается по двум направлениям: 

1) изучение художественной силы поэта, его умения использовать 

поэтический потенциал национального языка; 

2) определить уровень развития и сформированности литературного языка 

эпохи на фоне поэтического языка поэта (4, с.4). 

          При жизни И.Насими удалось обеспечить подъем Азербайджанского 

языка на национальном уровне. Насими использовал свой родной язык 

наряду с арабским и персидским, тем самым поставив Азербайджанский 

язык в живое соревнование с арабским и персидским. Поэт своим 
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художественным творчеством доказал, что азербайджанский язык 

является языком поэзии и на этом языке можно писать высокопоэтические 

стихи. 

      Поэт мастерски выразил слова и выражения азербайджанского языка. 

Развивая родной язык и поэтическое мышление народа, поэт создал такой 

словарный запас, духовное значение которого росло веками. Время от 

времени изучаются и будут изучаться язык, научные и философские 

взгляды, исторические взгляды И.Насими с разных творческих сторон. 

       Язык поэта - классический литературный язык, отражающий все 

аспекты Азербайджанского литературного языка. Ученые, изучающие 

язык произведений Насими (В.Асланов, Ю.Сеидов, Т.Гаджиев и др.), 

считают его одним из прекрасных образцов Азербайджанского языка. 

     Торжественное празднование 650-летия талантливого азербайд-

жанского поэта в 2019 году, которое занимает важное место в истории 

мировой культуры и истории классической литературы, и празднование 

этого года на государственном уровне как года И. Насими является 

показателем огромной ценности для известного мыслителя. 

  Ключевые слова: классик, поэт, творчество, литературный язык, аспект 

 

Annotasiya. İmdəddin Nəsimi yaradıcılığı Azərbaycan dilinin qədim 

köklərə malik bir dil olduğunu əks etdirir. Azərbaycan dili uzun müddət 

yaşayan, öz lüğətini və bədii xüsusiyyətlərini, gözəlliyini itirməyən bir dildir.  

     İ.Nəsimi yaşadığı dövrdə Azərbaycan dilinin milli zəmin üzərində yüksəl-

məsini təmin etməyə müvəffəq olmuşdur. Nəsiminin Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixində ən böyük xidməti-Azərbaycan dilində fəlsəfi mənalı poeziya nü-

munələri yaratmasıdır.Nəsimi Azərbaycan dilindən mütəmadi olaraq istifadə et-

mişdir. Nəsimi yaradıcılığında işlənən təbiət hadisələri, rəqəmlər, əfsanələr, 

tarixi şəxs adları, qəbilə, nəsil toponimləri bir tərəfdən tarixi, elmi-fəlsəfi məlu-

matların verilməsi üçün istifadə edilirsə, diğər tərəfdən ədəbi dilin zənginləş-

məsinə kömək edir. 

Aktuallıq. Azərbaycan ədəbiyyatının, o cümlədən klassik ədəbiyyatın dil 

və üslub xüsusiyyətlərinin araşdırılması müasir dövrün problematik məsələ-

lərindən biridir. Bu baxımdan, böyük Azərbaycan filosofu, şairi İmadəddin 

Nəsimi yaradıcılığının araşdırılması bu gün də aktualdır.  

        Nəsimi yaradıcılığının dilçilik baxımından tədqiqi Azərbaycan dilinin 

tarixi inkişaf baxımından öyrənilməsi üçün də çox dəyərlidir.    

       Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasında böyük əməyi olan İmadəddin 

Nəsimi yaradıcılığının ədəbi-bədii, dil təhlili  ədəbi dilin tarixi leksikolo-

giyasının tədqiqat obyekti kimi zaman-zaman öyrənilir və öyrənildikcə daha 

incə məqamlar üzə çıxarılır.  
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       İmadəddin Nəsiminin, o cümlədən  klassiklərin əsərlərinin dilçilik aspek-

tindən tədqiqi və təhlili Azərbaycan dilinin zənginliyinin qüdrətini və yeni 

çalarlarının üzə çıxarılmasını əsaslandırır. Filosof-şair İmadəddin Nəsiminin 

Azərbaycan ədəbi dil tarixində mühüm mövqeyi vardır və Nəsimi yaradıcılı-

ğının mükəmməl araşdırılması olduqca əhəmiyyətlidir.  

  

Tədqiqat işinin metodları: Məqalədə, əsasən, təsviri, müqayisəli-

qarşılaşdırma metodu, müqayisəli-tarixi metodlardan istifadə edilmişdir.   

Giriş: 

       İmadəddin Nəsimi Azərbaycan dilinin fədaisi olaraq ana dilindən öz 

poeziyasında çox geniş şəkildə istifadə etmişdir. Şair Azərbaycan dilinin bütün 

incəliklərinə yiyələnmiş, xalqın ən gözəl incilərinin yer aldığı şifahi xalq 

ədəbiyyatına əsaslanmış və özündən sonra gələn xələflərinə bu dildən istifadə 

üçün əlverişli şərait yaratmışdır. 

       İ.Nəsiminin əsərləri əsasında Azərbaycan dilinin bəzi nəzəri məsələlərinin 

araşdırılması bu gün də davam edir və şairin dili Azərbaycan ədəbi dilinin 

zənginləşdirilməsi vasitəsi kimi səciyyələndirilir.  

      Professor Y.Seyidov qeyd edirdi ki, “Nəsimi şeirində XIV əsr Azərbaycan 

türk dili dövrün mədəni tələblərinə cavab verən hər şeyə malik idi. Onun 

materialı da, mexanizmi də şeir dili, bir ədəbi dil nümunəsi kimi, öz əsasını 

burdan alır, digər tərəfdən özündən əvvəl gələn, ədəbi-bədii dil ənənlərindən 

qidalanırdı. Ona görə də, Nəsimi dilinin elmi-tarixi baxımdan tədqiqi şairin dil 

və üslub dairəsindən çıxıb dövrün ədəbi dilini öyrənmək üçün tarixi yazılı abidə 

rolu oynayır” [4, s.12].  

      Şairin ideya-fəlsəfi görüşlərinin bədii rəmzlər, dil vasitələri ilə təcəssüm 

tapdığını dil tarixinin öyrənilməsi baxımından şərh etmək lazımdır.   

       Nəsiminin çətin anlaşılan tarixi, əfsanəvi rəvayətlərdən gələn söz və 

ifadələrinin mənası izah olunmadan, onların bədii, məcazi mənaları, xarakteri, 

rolu aydınlaşdırılmadan təqdim olunması yanlış fikirlərin yaranmasına səbəb 

olardı. 

      Şairin “Məndə sığar iki cahan” adlı məşhur qəzəlinin mənasının xırdalıqları 

o qədər çoxdur ki, bunların hər birinin izahı dərin bilik, Nəsimi yaradıcılığına 

böyük məhəbbət və diqqət tələb edir:  

                          Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. 

                          Gövhəri-laməkan mənəm, kövni məkana sığmazam. 

      Şair burada insanın mənəvi və cismani dünyasını nəzərə almışdır, yəni insan 

real həyatda olmadığı zaman da yaratdıqları ilə əbədi olaraq qalır. 

       Nəsimi yaradıcılığında işlənən hər bir söz, hər bir ifadə dərin məna kəsb 

etməklə yanaşı, fundamental təqiqatların əsasını təşkil edir. İ.Nəsiminin 

əsərlərində işlənən tarixi faktlar, şəxs adları, yer adları, təbiət hadisələri, 
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rəqəmlər, əfsanələr və s. həm tarixi, elmi-fəlsəfi məlumatların verilməsinə, həm 

də Azərbaycan ədəbi dilin zənginləşməsinə kömək edir.  

     Q.Quliyeva yazırdı: “Nəsimi dilinin semantikasından danışarkən, ziddiyyət 

yaradan antonimlərdən zəngin şəkildə istifadə edilməsi diqqəti cəlb edir. Şair 

həm ana dili sözlərindən, həm də alınma sözlərdən məharətlə istifadə etməklə 

aydın və sərrast təzad yaratmışdır” [3, s.22 -23].                

     Nəsimi haqqında Avropa alimlərinin də fikirləri maraqlıdır. Bunlara alman 

şərqşünası Hammer, Borili (Amerika), Cibb və b. daxildir. Cibb Avropada 

Nəsiminin yaradıcılığı ilə ətraflı şəkildə tanış olmuş və onun dili ilə bağlı bir 

sıra tədqiqat işləri aparmışdır. Həmçinin, Nəsimi yaradıcılığı ilə ətraflı məşğul 

olan alimlərdən biri də italyan alimi Bombaçi olmuşdur. O, 1956-cı ildə 

Milanda “Türk ədəbiyyatı tarixi” adlı əsərində Nəsimi yaradıcılığına xüsusi 

bölmə ayırmış, onun dili və lirikasına aid gözəl nümunələr vermişdir.  

      Şair İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı Türk dünyasının da diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Nəsiminin dilini tədqiq edən sənətkarlardan biri də A.Köprülüzadə 

olmuşdur. O, Nəsimini “qüvvətli iman sahibi” adlandırmış, bir neçə qəzəlini 

tərcümə və nəşr etmişdir.  

       XV əsrin türk şairi Rəfii öz “Bəşarətnamə” əsərində Nəsimi yaradıcılığını 

araşdırmış və onun dilə bəslədiyi münasibətdən söz açmışdır.  

      Beləliklə, Nəsimi bir azərbaycanlı kimi öz fəlsəfi-ictimai əqidəsi ilə “iki 

cahana sığmayan” bir şəxsiyyət olduğunu sübut etmişdir. Həqiqət uğrunda 

mübarizəsi ilə könüllərdə yüksələn Nəsimi yaradıcılığı Azərbaycan dilinin 

qədim köklərə malik bir dil olduğunu əks etdirir. Sənətkarın Azərbaycan dili 

uğrunda apardığı mübarizə onu bu müqəddəs yolun şeyxi etdiyinə görə Övliya 

Çələbi şairi “Şeyx Nəsimi” adlandırmışdır.  

 

Nəticə: 

      İ.Nəsimi fəlsəfi əsərləri ilə öz simasını əsrlərlə qoruyub saxlayan qüdrətli 

söz ustadıdır. O, qlobal dünya mədəniyyəti tarixində iz qoymuş və xarici 

ölkələrdə də əsərləri tədqiq olunan sənətkardır.  

     İ.Nəsimi Azərbaycan dilində işlənən söz və ifadələri yaradıcılığına 

gətirməklə Azərbaycan ədəbi dilini zənginləşdirmiş, ana dilimizi milli zəmində 

yüksəltmişdir.  

      Nəsimi həm ana dilində, həm də ərəb və fars dillərində yazmış, lakin  

Azərbaycan dilini həmin dillərdən yüksək tutmuşdur. Şair öz yaradıcılığı ilə 

diktə etmişdir ki, Azərbaycan dili şeir dilidir, bu dildə yüksək dəyərə malik 

şeirlər yazmaq mümkündür.  

       Nəsimi dilinin qüdrəti onun canlı xalq dilinə söykənməsidir, ana dilinin 

lüğət   ehtiyatından istifadə etməsidir. Odur ki, şairin yaradıcılığı xalq tərəfin-

dən hər zaman sevilir.  
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       İ.Nəsiminin yaradıcılığının ədəbi dil aspektini əks etdirən elmi tədqiqat 

işlərinə Ə.Dəmirçizadənin “Azərbaycan ədəbi dili tarixində Nəsiminin 

mövqeyi”; A.Məmmədinin “Ədəbi dilimizin zənginləşməsində Nəsiminin 

rolu”; V.Aslanovun “Nəsimi dili haqqında bəzi qeydlər”; Ş.Cəmşidovun 

“Nəsimi şerlərində Dədə Qorqud ifadələri”;  Y.Seyidovun “Nəsimi əsərləri 

Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi abidəsi kimi”; C.Qəhrəmanov “Nəsimi dilinin 

leksikası”; Q.Quliyevanın “Nəsimi dilinin semantik xüsusiyyətləri” adlı məqalə 

və əsərlərini göstərmək olar.  

       Professor Y.Seyidov 1996-cı ildə nəşr etdirdiyi “Nəsiminin dili” adlı 

əsərində İ.Nəsiminin dilini tədqiq edərək, onun Azərbaycan ədəbi dilinin 

inkişafında olan xidmətlərini yüksək dəyərləndirmişdir.  
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Xülasə 

Məqalədə Şimal ləhcəsinin şivə qruplarında işlədilən təyini söz birləş-

mələri və onların fərqli xüsussiyyətləri haqqında nümunələrlə tədqiqiqindən 

bəhs edilir. Həmçinin  məqalədə bu bölgənin dialekt və şivələrində oğuz dil 

elementləri  yanaşı zəngin şəkildə  işlədilən qıpçaq dil elementlərinin müqa-

yisəli təhlili verilir. 

Azərbaycan dialektologiyasında sintaksis məsələinə digər sahələrlə 

müqayisədə nədənsə az diqqət yetirilmişdir. Dialekt sintaksisi müşahidələr 

nəticəsində öyrənilən bir sahədir. Məhz bu səbəbdən də bu sahənin tədqiqi  zəif 

olmuşdur. Qeyd edək ki, el-el, oba-oba dolaşan aşıqların dilində sintaktik 

əlamətlər ümumi şəkildə öz əksini tapmışdır. 

           Dialekt sintaksisində mühüm cəhət ondan ibarətdir ki, burada ayrı-ayrı 

ləhcələrə məxsus faktlar öz əksini tapır. Bu faktlar  dilin məhəlli qolda saxlan-

mış keçmiş vəziyyəti ilə də əlaqədar ola bilir. Bəzən bu və ya digər bir ərazidə 

formalaşmış sintaktik bir əlamətə indiyə qədərki müşahidə və tədqiqatlarda rast 

gəlmək mümkün olmur. Halbuki ərazi qollarında sintaktik xüsusiyyətlər yarana 

və inkişaf edə bilmə imkanına malikdir 

Dilimizin şivələrində nəzərə çarpa bilən spesifik sintaktik xüsusiyyətlər 

sintaktik əlaqə üsullarında, söz birləşmələri və qrammatik vasitə kimi into-

nasiyada özünü göstərir. 

Şimal ləhcəsi dialektlərində də ədəbi dildə olduğu kimi birinci növ təyni 

söz birləşməsi yanaşma əlaqəsi ilə birləşir və müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə 

olunur. Bəzən ədəbi dilimizdən fərqli olaraq, birinci növ təyini söz birləş-

məsində tərəflər yerlərini dəyişirlər. məs. Kişi biçara hansına-birinə çassın 

(Şə., Qış). Uşax yazıx derse nice getsin bu qarda (Zaq.Baz). 

İkinci növ təyini söz birləşmələrinin ikinci tərəfinin ikiqat mənsubiyyət 

şəkilçisi qəbul etməsi hadisəsinə III növ təyini söz birləşmələrində də rast 

gəlinir. -Yaxşı iyisi var boyananın. 
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III növ təyini söz birləşmələrini aşagıdkı kimi ümumiləşdirmişdir. 

1) Üçüncü növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfinin şəkilçisi düşür. 

Məs.: Öy içində ocax yanardı keçmişdə. Ağ un əpbəyi yaxşı çıxmiyi (Şə., B., 

Göy). 

2) Üçüncü növ təyini söz birləşməsinin ikinci tərəfinin iki mənsubiyyət 

şəkilçisi olur. Məs.: Kentdə təndir qalananda çörəy iyisi her yerə yayılıy (Zaq., 

Qım). Diş agrı səhərəcən məni öldürüb. 

3) Üçüncü növ təyini söz birləşmələrində tərəflərin yeri dəyişilir.ikinci 

tərəf birincidən əvvəl gəlir.Hamsı burdeydi uşaxların (Zaq.Qım). 

4) Üçüncü növ təyini söz birləşməsinin ikinci tərəfinn şəkilçisi düşür.Bu 

xüsusiyyət birinci tərəfi I şəxs tək və cəm şəxs əvəzliyi ilə ifadə 

olunmuşbirləşmələrdə müşahidə olunur. Məhtəf bizim döördə tikilitdi (Şə.i.). 

Bizin kişi ho mehledə hele heç kesin bi toyuğuna kiş demiyifdi (Zaq.Qım). 

Üçüncü növ təyini söz birləşmələriin tərəfləri arasında yerdəyşmə hadisəsinə də 

təsadüf edilir. Qonşu qızın orda oturmuyu və s. 

        Açar  sözlər: dialekt, şivə, təyini söz birləşmələri, qıpçaq  və oğuz dil 

elementlər 

 

Identification of northern dialect dialect groups, word combinations and 

integration into the Kipchak language 

 

This work was supported by the Science Development Foundation 

under the President of the Republic of Azerbaijan - Grant No. EIF / MQM / 

Science and Education-1-2016-1 (26) -71 / 07/5-M-23. 

 

F.ü.f.d. Samedova Konul 

ASPU, Department of Modern Azerbaijani Language 

samedovakonul74@mail.ru 

konul.samadova@adpu.az      

 

Summary 

The article’s main issue is the study of the Northern dialect with examples 

of definite phrases used in dialect groups and their different features. The article 

is also provides a comparative analysis of the Kipchak language elements, 

which are richly used in the dialects and dialects of this region, along with the 

Oghuz language elements. 

For some reason, less attention has been paid to the issue of syntax in 

Azerbaijani dialectology than in other fields. Dialect syntax is a field studied 

through observation. For this reason, research in this area has been weak. It 

should be noted that the syntactic features are generally reflected in the 

language of ashugs wandering hand in hand. 
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An important aspect of dialect syntax is that it reflects the facts of 

different dialects. These facts may also be related to the past state of the 

language in the local branch. Sometimes a syntactic feature formed in one area 

or another has not been found in previous observations and research. However, 

syntactic features can be formed and developed in territorial branches 

Specific syntactic features that can be seen in the dialects of our language 

are reflected in the methods of syntactic communication, word combinations 

and intonation as a grammatical tool. 

In the dialects of the Northern dialect, as in the literary language, the first 

type of definite article is combined with an approach and is expressed by 

different parts of speech. Sometimes, in contrast to our literary language, the 

parties change places in the first type of definition. e.g. Let the poor man touch 

each other (Sha., Winter). Let the child write nicely in this snow (Zaq.Baz). 

The phenomenon of the second party of the second type of definite article 

taking the suffix of double affiliation is also found in the third type of definite 

article. -Painting is good. 

Type III definition generalizes word combinations as follows. 

           1) The third type of definition falls on the suffix of the first part of the 

word combination. For example, in the past, there was a fire in the house. White 

flour does not come out well (Sha., B., Goy). 2) The third type of definition 

consists of two affiliation suffixes on the second side of a word combination. 

For example, when there is an oven in the city, the smell of bread spreads 

everywhere (Zag., Qim). Toothache killed me in the morning. 3) In the third 

type of definition, the place of the parties is changed. The second party comes 

before the first. 4) The third type of definition falls on the suffix of the second 

part of the word combination. This feature is observed in compounds where the 

first part is expressed by the first person singular and plural pronouns. Mahtaf 

was built in our time (Sha.i.). Our man had never called a chicken in the 

neighborhood (Zaq.Qım). The third type of definition also occurs in the case of 

displacement between the sides of word combinations. The girl next door was 

sitting there and so on. 

        Keywords: dialect, definite word combinations, Kipchak and Oghuz 

language elements 
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Резюме 

В статье рассматривается изучение северного диалекта с примерами 

определенных словосочетаний, употребляемых в диалектных группах, и 

их различных особенностей. В статье также проводится сравнительный 

анализ элементов кыпчакского языка, которые широко используются в 

диалектах и диалектах этого региона, наряду с элементами огузского 

языка. 

Почему-то в азербайджанской диалектологии синтаксису уделяется 

меньше внимания, чем в других областях. Синтаксис диалекта - это 

область, изучаемая посредством наблюдения. По этой причине 

исследования в этой области были слабыми. Следует отметить, что 

синтаксические особенности в основном отражены в языке ашугов, 

кочующих из деревни в деревню. 

Важным аспектом синтаксиса диалекта является то, что он отражает 

факты различных диалектов. Эти факты также могут быть связаны с 

прошлым состоянием языка в местной ветви. Иногда в наблюдениях и 

исследованиях пока не удается встретить синтаксический признак, 

сформировавшийся в той или иной области. Однако синтаксические 

признаки могут формироваться и развиваться в территориальных ветвях. 

Специфические синтаксические особенности, которые можно 

увидеть в диалектах нашего языка, отражены в методах синтаксического 

общения, словосочетаниях и интонации как грамматическом инструменте. 

В диалектах северного диалекта, как и в литературном языке, первый 

тип определенного артикля сочетается с подходом и выражается разными 

частями речи. Иногда, в отличие от нашего литературного языка, в первом 

типе определенного артикля партии меняются местами. например Пусть 

бедняги прикоснутся друг к другу (Ша. Зима). Пусть ребенок красиво 

пишет на этом снегу (Zaq.Baz). 
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Явление второй стороны определенного артикля второго типа, 

принимающей суффикс двойной принадлежности, также встречается в 

третьем типе определенного артикля. -Живопись хорошая. 

Определение типа III обобщает словосочетания следующим образом. 

1) Третий тип определения приходится на суффикс первой части 

словосочетания. Например, раньше в доме случился пожар. Белая мука 

плохо выходит (Ша., Б., Гой). 2) Третий тип определения - это два 

аффикса второй части словосочетания. Например, когда в городе есть 

печь, везде разносится запах хлеба (Zag., Qim). Утром меня убила зубная 

боль. 3) В третьем типе определения меняется место сторон: вторая 

партия предшествует первой, все они - дети (Zaq.Qim). 4) Третий тип 

определения приходится на суффикс второй части словосочетания.Эта 

особенность наблюдается в соединениях, где первая часть выражается 

местоимениями единственного и множественного числа первого лица. 

Махтаф был построен в наше время (Ша.и.). Наш человек никогда не 

называл курицу по соседству (Zaq.Qım). Третий тип определения также 

встречается в случае смещения сторон словосочетаний. Там сидела 

соседка и так далее. 

          Ключевые слова: диалект, диалект, прилагательные, элементы 

кипчакского и огузского языков. 

Annotasiya. Məqalə də şimal ləhcəsinin şivə qruplarında işlədilən təyini 

söz birləşmələri və onların fərqli xüsussiyyətləri haqqında nümunələrlə tədqiqi-

qindən bəhs edilir. Həmçinin  məqalədə bu bölgənin dialekt və şivələrində oğuz 

dil elementləri  yanaşı zəngin şəkildə  işlədilən qıpçaq dil elementlərinin 

müqayisəli təhlili də aparılmışdır. 

Aktuallıq. Məqalənin aktuallığı müasir türk dil qrupları olan oğuz və 

qıpçaq  dillərinin dialekt faktları, onların yayılma arealları, işlənmə tezliyi, bir- 

birinə inteqrasiyaları haqqında Azərbaycan dili Şimal ləhcəsinin şivə qrupları 

əsasında tədqiq edilməklə göstərilmişdir. 

Metod. Məqalədə təsviri, tarixi- müqayisəli, geneoloji, morfoloji-tipoloji 

metodlardan istifadə edilmişdir. 

            Giriş: 

Məlumdur ki, qədim türk yazılıarı zaman-zaman müxtəlif əlifbalarla: 

göytürk, uyğur, mani, brahma-hind və s. əlifbalarla tərtib edilmişdir. Bu zaman 

durğu işarələrindən istifadə olunmamışdır. Buna görə də burada çox zaman 

mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrinin harada başlayıb, harada bitməsini 

müəyyən etmək çətinlik yaratmış, bəzən hətta səhv fikirlərin meydana çıx-

masına da səbəb olmuşdur. Qeyd edək ki, dialektlərdə də eyni hal baş vermişdir 

[4.142]. Şimal ləhcəsi şivə qruplarında baş verən sintaktik xüsusiyyətlər ədəbi 

dildən fərqlənir. Bu fərqlər də əsasən təyini söz birləşmələrində, sintaktik 

əlaqələrdə və həmçinin söz sırasının pozulmasında özünü göstərir. Bu 
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yazımızda Şimal ləhcəsinin şivə qruplarının təyini söz birləşmələrin dialektik 

fərqləri izah edilmişdir. 

Əsas hissə: 

 Məlumdur ki, sintaksis dilçiliyin söz birləşmələri, sintaktik əlaqələr, 

cümlələr və mətn sintaksisindən  bəhs edən böyük bir bölməsidir. Azərbaycan 

dilinin ayrı-ayrı dialekt və şivələrində spesifik sintaktik xüsusiyyətlər onun 

fonetik, morfoloji, leksik səviyyəsinə nisbətən çox az əlamətlərlə özünü 

göstərir. A.Hüseynov bunu bir tərəfdən ümümtürk dillərinin, ikinci bir tərəfdən 

də daxildə, Azərbaycan dilinin sintaktik əlamətlərində özünə xas olan bir cəhət 

kimi diferensasiya hadisəsinin gedə bilməməsi və bununla da daxili sabitliyini 

qoruyub saxlaması ilə əlaqələndirir. 

          Sintaksis sahəsində Azərbaycan dilinin daxili diferensiyası – dialekt 

diferensiyası əlamətlərindən çox sintaksis ümumi inkişaf  etmiş və burada 

təkmilləşmənin keçmişə aid izləri daha artıq saxlanıla bilmişdir.Elə bunun 

tələblərinə uyğun bir şəkildə də Azərbaycan dialektologiyası sintaksisində 

vahid bir ölçü etalon sabitləşmişdir. Dialektoloqlar əksərən bu etalon üzrə bu və 

ya digər şivə və ya şivə qrupundan bəhs açmaqdadır [3. 66]. 

Azərbaycan dialektologiyasında sintaksis məsələinə digər sahələrlə 

müqayisədə nədənsə az diqqət yetirilmişdir. Dialekt sintaksisi müşahidələr 

nəticəsində öyrənilən bir sahədir. Məhz bu səbəbdən də bu sahənin tədqiqi  zəif 

olmuşdur. Qeyd edək ki, el-el, oba-oba dolaşan aşıqların dilində sintaktik 

əlamətlər ümumi şəkildə öz əksini tapmışdır. 

XX yüz il boyunca qrammatikanın sözügedən sahəsinə aid yazılmış 

əsərlərdən yalnız aşağıdakı fundamental kitabların adlarını özəl olaraq çəkmək 

mümkündür (Aшмaрин 1903; Исследования по сравнительной грамматике 

тюркских языков 1962; Гaджиeвa 1973; Пoкрoвcкaя 1978; Oğuz qrupu türk 

dillərinin müqayisəli qrammatikası 2002). Bununla bərabər, ümumtürk dilinin 

“Türk dillərinin müqayisəli-tarixi qrammatikası” (1984; 1986; 1988; 1997; 

2002; 2006) adlı kitabının ayrıca bir cildini də N. Z. Hacıyevanın və B. A. 

Serebrennikovun yazdığı “Sintaksis” (1988) adlı əsər təşkil edir. Sözügedən 

əsər türk dilləri sintaksisinin müqayisəli olaraq öyrənilməsində çox mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir [6. S.89]. 

Azərbaycan üçün xüsusi cəhət ondan ibarət olmuşdur ki, belə bir 

şəraitdə ayrı-ayrı bölgələrin danışığında sintaktik fərqlərin yaranması 

çətinləşmişdir. Demək, bu sahədə kəskin sintaktik fərqlərin olacağını gözləmək 

də həqiqətə uyğun deyil. Sintaksisdə dialekt fərqləri daha cox intonasiya və 

halların sintaksisində özünü göstərir ki, bu sahələr də hələ geniş tədqiq 

olunmamışdır. 

Unutmaq olmaz ki, inkişaf və dəyişmə baxımından ədəbi dilə nisbətən 

ən yeni hadisələri bəzən şivə materiallarında tapmaq olur. A.Hüseynov qeyd 
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edir ki, bu mənada ədəbi dil “arxaik” bir mənbəyə çevrilə bilir və ya müqayisə 

öz lüzumunu itirmiş olur [ 3. 67]. 

Dialekt sintaksisində mühüm cəhət ondan ibarətdir ki, burada ayrı-ayrı 

ləhcələrə məxsus faktlar öz əksini tapır. Bu faktlar  dilin məhəlli qolda 

saxlanmış keçmiş vəziyyəti ilə də əlaqədar ola bilir. Bəzən bu və ya digər bir 

ərazidə formalaşmış sintaktik bir əlamətə indiyə qədərki müşahidə və 

tədqiqatlarda rast gəlmək mümkün olmur. Halbuki ərazi qollarında sintaktik 

xüsusiyyətlər yarana və inkişaf edə bilmə imkanına malikdir 

Dilimizin şivələrində nəzərə çarpa bilən spesifik sintaktik xüsusiyyətlər 

sintaktik əlaqə üsullarında, söz birləşmələri və qrammatik vasitə kimi 

intonasiyada özünü göstərir. 

Mürəkkəb cümlə sintaksisi məsələsində diqqət tələb edən söz sırası 

məsələsidir. Çünki xalqin şifahi nitqində, yaradıçılıq nümunələrində yerli 

kaloritlər eyni zamanda yerli dil xüsusiyyəti-dialektal əlamətlərlə bərabər 

şəkildə özünü göstərə bilir. Lakin bunları qarışdırmaq olmaz [3. 68]. 

M.Şirəliyev də dialektlərin sintaksisinin fonetika və morfologiyaya 

nisbətən az  işlənmiş sahələrdən biri olduğunu qeyd edir. Bunun başlıca səbəbi  

kimi dialektləri bir-birindən  ayıran sintaktik xüsusiyyətlərin gözə 

çarpmamasında görür. Lakin onu da qeyd edək ki, dialekt və şivələr ədəbi dillə 

müqayisədə sintaktik əlamətlərin zənginliyi ilə diqqəti daha çox cəlb edir. Buna 

görədir ki, Azərbaycan dilinin dialekt sintaksisinə aid verdiyimiz materiallar 

birınci növbədə ədəbi dillə müqayisə nəticəsində meydana gəlmişdir. 

Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin sintaksisinə aid materialları M.Şirəliyev 

üç qismə ayırır:  

1. Müəyyən dialekt və şivələr qrupuna, ya da müəyyən dialekt və şivəyə 

aid olub, o biri dialekt və şivələrdən, eyni zamanda ədəbi dildən ayrılan 

sintaktik xüsusiyyətlər. 

2. Bütün dialekt və şivələrə aid olub, ədəbi dildən ayrılan cəhətlər. 

3. Ədəbi dilə uyğun gələn cəhətlər [8.288].   

Şimal ləhcəsinin şivə qruplarında  təyini söz birləşmələrinin hər üç növünə 

təsadüf edilir. 

1.Birinci növ təyini söz birləşmələri. Bu birləşmələrin hər iki tərəfi 

şəkilçisiz olur və o birilərinə nisbətən daha qədimdir. Bu cür birləşmələrdə 

təyin təyin olunan sözün keyfiyyət, əlamət, miqdar və hansı əşyadan, 

materialdan hazırlandığını bildirir: taxta çuvux
1
, habu uşax, qıtmir qonşi və s. 

Bu birləşmələr arasında yanaşma sintaktik əlaqəsi özünü göstərir. Şimal qrupu 

dialektlərində də ədəbi dildə olduğu kimi birinci növ təyni söz birləşməsi 

yanaşma əlaqəsi ilə birləşir və müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə olunur. Bəzən 

ədəbi dilimizdən fərqli olaraq, birinci növ təyini söz birləşməsində tərəflər 

yerlərini dəyişirlər. məs. Kişi biçara hansına-birinə çassın (Şə., Qış). Uşax 

yazıx derse nice getsin bu qarda (Zaq.Baz). 
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M.Cəfərzadə birinci növ təyini söz birləşmələrinin maraqlı formalarını 

da göstərir. O qeyd edir ki, ”Zaqatala Qax dialekt və şivələrində  elə birinci növ 

təyini söz birləşmələri vardır ki, bunlar ədəbi dildəki II növ təyini söz 

birləşmələrinə oxşayırlar. Amma əslində elə birinci növdü. məs. Şəki yol 

haburdan keçiy.(Qax) 

Qolxoz idara hordadı(Zaq.). Boğaz ağrı uşaxda oliy.(Zaq) və s. 

İkinci tərəfi hami sözü ilə ifadə edildikdə, ədəbi dildəkindən fərqli olaraq III 

növ təyini söz birləşməsi əmələ gətirir. Soora camaat hamı çıxıy gediy.(Qax) . 

Bular hamı mənnən uşaxdi.(Şə.)” [ 2.73-74.]. 

 Bəzi türk dillərində I növ təyini söz birləşməsinin asılı tərəfi sifətlə  bir 

şox hallarda -lığ, -liğ şəkilçiləriylə işlənir. Məs.: -lığ şəkilçisi tuva, xakas, şor 

tofa dillərində qorunub saxlanmışdır.məs.tuva taralığ şöl – buğda çölü, xakas 

dilində nanmırlığ gün – yağışlı gün.şor dilində-kanattığ kuş-uçan quş. Bu 

şəkilçi qədim türk dillərinin bir çoxlarında da qorunub saxlanılmışdır  

Tədqiqatçi M.İslamov Nuxa dialektlərindən danışarkən I növ təyini söz 

birləşməsinin  Şəki şivəsində ədəbi dildən fərqli olan cəhəti kimi  tərəflərin 

yerdəyişmə formasınə da qeyd etmişdir.Yunus yazəx öy üzü görmüyü. [7.257.]. 

II növ təyini söz birləşmələri. Birinci tərəfi şəkilçisiz,yalnız ikinci tərəf 

III şəxsin mənsubiyyət şəkilçilərini qəbul edir (-ı
4
, -sı

4
) Zaqatala-Qax  

şivələrinin  əksəriyyətində bu söz birləşmələrində ikinci tərəf mənsubiyyət  

şəkilçisiz işlənilir və birinci növ təyini söz birləşmələrinə uyğun gəlir: dağ 

hava, baş ağrı, göz ağrı, diş ağrı, tütün əkin, fındıx  yığım və s.  

İkinci tərəfi  mənsubiyyət şəkilçisiz işlənən ikinci növ təyini söz 

birləşmələri Azərbaycan dilinin şimal, cənub dialekt və şivələrində, eləcə də 

tatar dilinin dialektlərində, qumuq, qaraçay-balkar dillərində də rast gəlinir. 

N.K.Dmitriyev qumuq dilində işlənən bu tipli birləşmələri təyini söz 

birləşmələrinin digər növlərindən daha qədim hesab edir [1.230; ]. 

Şimal qrupu ləhcələrində bəzən elə II növ təyini söz birləşmələrinə rast gəlirsən 

ki, onlar ədəbi dildəki birinci növə oxşayırlar amma əslində bular işarə 

əvəzlikləri ilə zaman bildirən sözlər arasında formadıkı bu forma ədəbi dildə I 

növ təyini söz birləşmələrinə uygun gəlir, dialektdə isə II növ təyini söz 

birləşməsini əmələ gətirir: Həmin gece yaman yagış yağdı (Zaq). O gecəsi 

toyda hamı oynamax istiyirdi və s. 

Birinci tərəfi sayla və ya isimlə ifadə edildikdə də tək-tək hallarda, I növ 

əvəzinə II növ təyini söz birləşmələrini əmələ gətirirlər. Honun da bir vaxtı 

vardı (Zaq.) və s. 

Ümumiyyətlə, Şimal ləhcələrindən Şəki  dialektlərində ikinci növ təyini 

söz birləşmələrində ədəbi dildən fərqli olan iki xüsusiyyət özünü göstərir. 

1) İkinci növ təyini söz birləşməsinin ikinci tərəfinin şəkilçisi işlənmir. 

Məs.: Baxcə dərə var Kəldəyin başındə (Şə., B., Ğöy.). 
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2) İkinci növ təyini söz birləşməsinin ikinci tərəfinin iki mənsubiyyət 

şəkilçisi olur.məs. Həmid kışi araba pulusi alardı camaatdan (Zaq., Qım). 

Qonşu qapısı açıq idi və s. Şimal qrupu dialektlərində ikinci növ təyini söz 

birləşmələrinin hər iki tərəfi əsasən isimlə ifadə olunur. Şin dərəsində adamın 

ortası yoğunda su çıxıy. Pəri qalasıyla, Qızdar qalası arasında xeyli yol 

var.(Şə.Göy.) İkinci növ təyini söz birləşmələrinin ikinci tərəfinin ikiqat 

mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməsi hadisəsinə III növ təyini söz birləşmələrində 

də rast gəlinir. -Yaxşı iyisi var boyananın. Bu hadisə  həmçinin türk dillərindən 

Kərkük şivələrində, qıpçaq dil qrupundan  tatar dilinin bir neçə çivəsində də 

özünü göstərir. (Anən öç ülısı bar.) (ı+sı//-e+ e) forması tatar dilinin bir çox 

dialektlərində işlənilir [1. 87-88]. 

III növ təyini söz birləşmələri. Hər iki tərəfi müəyyən sözdəyişdirici 

şəkilçilərlə ifadə olunur. Bu növ təyini söz birləşməsində birinci tərəf 

ümumilik, bütövü deyil, fərdi, konkret  əşyanı bildirir. Belə təyini söz 

birləşmələrində birinci tərəf ismin yiyəlik hal şəkilçisini, ikinci tərəf isə 

mənsubiyyət şəkilçilərini qəbul edir. Zaqatala, Qax və Salyan rayonlarının bəzi 

kənd şivələrində hər iki tərəfi isimlə ifadə olunan təyini söz birləşmələrində 

ədəbi dildən fərqli olaraq ikinci tərəfin şəkilçisi (III şəxs mənsubiyyət şəkilçisi) 

olmur; məs.: evin əhdəş, - O evin əhdəşdir (Qax-İ.Su). 

Bəzən də əksinə, birinci tərəfin şəkilçisi (yiyəlik hal şəkilçisi) olmur. 

Belə hala birinci tərəfı əvəzliklərlə ifadə olunan təyini söz birləşmələrində 

təsadüf edilir. Məs.: mən istədigim, sən istədigün, o istədigi, biz istədigimiz, süz 

istədigüz, onlar istədigi (Bal, Şe., İsm.). - Bınnar ikisidə alaçəngənəfəs gəldilər 

çıxdılar ağacın dibinə (Şah.). 

Zaqatala-Qax şivəsində bəzən təyini söz birləşməsinin birinci tərəfi 

yönlük halda (yiyəlik hal əvəzinə), ikinci tərəfı isə adlıq halda işlənir; məs. - 

Mənim atama on uşaq vardi (Qax-Əmr.) [7.19]. 

Bu xüsusiyyət həmçinin VIII əsrə aid Orxan-Yenisey abidələrində 

(meniq er, bizin su, sizin er) [5.34; 14.76] və qazax, qumuq, tatar, türkmən, 

karaim dillərində də özünü göstərir [1.233]. 

H.Mirzəzadə birinci tərəfi yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etmədən işlənən III 

növ təyini  söz birləşmələrinin orta əsrlərin ədəbi və bədii əsərlərinin dilində də 

müşahidə olunduğunu qeyd edir və göstərir ki, bunlar formal cəhətdən II növ 

təyini söz birləşmlərinə oxşasa da,məna və vəzifə cəhətdən III növ təyini söz 

birləşmləri kimi dərk edilir. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində müşahidə 

olunan belə təyini söz birləşmələri “Kitabi-Dədə Qorqud “da və klassiklə-

rimizin əsərlərində  də öz əksini tapmışdır. 

Bəzən ikinci tərəfi ikiqat mənsubiyyət şəkilçili III növ təyini söz 

birləşmələri də Azərbaycan dilinin dialekt şivələrində, o cümlədən şimal qrupu 

dilaekt və şivələrində özünü göstərir. Bu cəhətə “Kitabi-Dədə Qorqud”  

dastanlarının dilində, XVI əsrə aid yazılı mənbələrdə, tatar, qaqauz, özbək 
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dillərində də rast gəlinir. Şimal qrupu dialekt və şivələrində bəzən III növ təyini 

söz birləşməsinin birinci tərəfində yiyəlik hal səkilçisindən “n” səsi düşür. Bu 

hal birinci tərəfi isim və əvəzliklərlə ifadə olunan üçüncü növ təyini söz 

birləşməlrində olur. –Meni uşax hordaca oturuf qalıfdi  (Zaq., Göz., Qım. və 

s.).  – Seni qözlər ne yaman qaralıfdi?   (Qax.Bal). 

Birinci tərəfi I və II şəxs cəm əvəzliklri ilə ifadə edilən birləşmələr 

ümümxalq səciyyəsi daşıyır. Dialekt və şivələrdə birinci komponent biz, siz 

əvəzlikləri ilə ifadə edildikdə çox vaxt ikinci komponent mənsubiyyət şəkilçisi  

qəbul etmir. Yayın yaxşı olur bizim yayla. Sonra köçey qaley. bizim adam burya 

və s. Belə birləşmələrdə birinci komponent mən, sən, əvəzliklrəi ilə ifadə 

olunmasına da çox təsadüf olunur. Lakin belələri ümumxalq səciyyəsi daşımır. 

Bunlar daha çox Şəki-Zaqatala. Qax  dialekt və şivələri uçün səciyyəvidir. 

Məs.: Senin inek girip bağa (Zaq). Birinci komponenti isim və üçüncü şəxs 

əvəzliyi ilə ifadə edilən birləşmələr də daha çox, Zaqatal- Qax şivəsi üçün 

səciyyəvidir. Bu qızın ad həlimatdı və.s. 

Ayrı-ayrı türk dilləri və onların dialektlərində təyini söz birləşmələrində 

ixtisar başqa şəkillərdə özünü göstərir. Məs.: Qax şivəsində (İlisuda) I və II 

şəxslər əvəzinə III şəxs mənsubiyyət şəkilçisi qoşulması göstərir (mənim atası, 

sənin atası, bizim atası, sizin atası. Bu xüsusiyyət çuvaş  dilinin işliy şivəsində 

də müşahidə olunur.Salar dilində hər bir şəxsin tək cəmi  üçün üçün eyni 

şəkilçidən istifadə edilir.Sarı uyğur dilində I və  II şəxslər (tək və cəm) cəmi  bir 

şəkilçi ilə verilir. Məs.: menin mlan, senin mlan, müştərinin mlan, silərin mlan 

və s. [2.79]. 

M.İslamov Şimal qrupu ləhcələrindən Şəki  dialektlərindəişlənən III növ 

təyini söz birləşmələrini aşagıdkı kimi ümumiləşdirmişdir. 

1) Üçüncü növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfinin şəkilçisi düşür. 

Məs.: Öy içində ocax yanardı keçmişdə. Ağ un əpbəyi yaxşı çıxmiyi (Şə., B., 

Göy). 

2) Üçüncü növ təyini söz birləşməsinin ikinci tərəfinin iki mənsubiyyət 

şəkilçisi olur. Məs.: Kentdə təndir qalananda çörəy iyisi her yerə yayılıy (Zaq., 

Qım). Diş agrı səhərəcən məni öldürüb. 

3) Üçüncü növ təyini söz birləşmələrində tərəflərin yeri dəyişilir.ikinci 

tərəf birincidən əvvəl gəlir.Hamsı burdeydi uşaxların (Zaq.Qım). 

4) Üçüncü növ təyini söz birləşməsinin ikinci tərəfinn şəkilçisi düşür.Bu 

xüsusiyyət birinci tərəfi I şəxs tək və cəm şəxs əvəzliyi ilə ifadə olunmuş 

birləşmələrdə müşahidə olunur. Məhtəf bizim döördə tikilitdi (Şə.i.). Bizin kişi 

ho mehledə hele heç kesin bi toyuğuna kiş demiyifdi (Zaq.Qım). 

Üçüncü növ təyini söz birləşmələriin tərəfləri arasında yerdəyşmə hadisəsinə də 

təsadüf edilir. Qonşu qızın orda oturmuyu və s.[12.166]. 

         Bu proses türkologiyada qumuq, qaraçay-balkar dilektlərində də özünü 

göstərir. Bundan başqa Dərbənd dialektində də III növ təyini söz birləşmələ-
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rinin müxtəlif xüsusiyyətləri verilir ki,  həmin xüsusiyyətlər məhz Zaqatala, 

Balakən, Qax, Oğuz rayonlarında da eyni formada işlədilir. Bu şivələrdə hər iki 

tərəfi şəkilçisiz işlənən III növ təyini söz birləşmələrinə də təsadüf edilir ki, bu 

da qaraçay-balkar vu qumuq dilləri üçün daha səciyyəvidir.məs.bulağ su, buzav 

et, baş yayluk, alma terek-alma ağacı, qaraçay-balkar da arba iz-araba izi, ot 

jarık-od rəngi, terek budaq-ağac budağı və s. ( Bax.13) 

Nəticə. 

XVI əsr qıpçaq-poleves dilinin qrammatikasını araşdıran Ə.Tanrıver-

diyev də qıpçaq sənədlərinin dilində təyini söz birləşmələri haqqında maraqlı 

faktlar müəyyənləşdirir. O, I növ təyini söz birləşməsini şəkilçisiz olduğu üçün 

analitik yolla əmələ gələn, II və III növ təyini söz birləşmələrini isə morfoloji 

əlamətlərin olduğuna görə sintaktik yolla əmələ gələn birləşmələr olaraq qeyd 

edir. Sənədlərdə I və III növ təyini söz birləşmələrinin üstünlük təşkil etdiyini, 

II növ təyini söz birləşmələrinin isə azlıq təşkil etdiyini söyləmişdir [9.78-83]. 

Araşdırma nəticəsində gördük ki, şimal ləhcəsinin şivə qruplarında  

işlənən təyini söz birləşmələrinin özünəməxsus xarakterik xüsussiyyətləri var-

dır. Bunlardan  III növ təyini söz birləşmələri digərlərindən daha çox fərqlənir. 
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Nəsiminin dilində arxaikləşən feilin əmr şəkli və izafət 

birləşmələri  
 

Kərimova İradə Məzahim qızı 

ADPU, f.ü.f.dok., dosent 

 

Xülasə 

   Türkologiyada uzun müddət söz birləşmələri haqqında təlim dedikdə fars 

izafəti adlı birləşmələr nəzərdə tutulmuşdur. 

   Nəsimi yaradıcılığında kifayət qədər izafət birləşmələrinə rast gəlmək 

mümkündür. İzafətlərin, yəni fars və ərəb birləşmə formalarının Azərbaycan 

dilində qarşılığı ilə verilməsi şairin dilində qabarıq şəkildə özünü göstərir. 

Nəsiminin  dilində işlənmiş izafətlər Azərbaycan söz birləşmələri sisteminə 

uyğunlaşdırılmış, birləşmənin  söz vahidləri isə Azərbaycan dilinə tərcümə 

edilməmiş, eynilə saxlanılmışdır.  

   Nəsiminin dilində aparılmış müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, 

bugünki gün ədəbi dilimizin müasir mərhələsi ilə müqayisədə arxaikləşmiş 

morfemlər də vardır. Nəsiminin dilində aparılmış tədqiqatlar zamanı feilin 

təsriflənməyən formalarından biri olan əmr şəklinin arxaik şəkilçilərinə də rast 

gəlmək olar. 

      Açar sözlər: arxaikləşən, termin, izafət, komponent, morfem 

 

Командная форма и наречные сочетания архаического глагола в 

языке Насими 

 

Каримова Ирада Мазахим kызы 

                                                                                    АДПУ, к.ф.н., доцент 

 

Резюме 
         

        В тюркологии изучение словосочетаний долгое время означало 

сочетания, называемые персидскими суффиксами. В творчестве Насими 

можно встретить достаточно сочетаний преувеличений. Взаимодействие 

изафатов, персидских и арабских форм сочетания в азербайджанском 

языке, заметно в языке поэта. Суффиксы, разработанные в языке Насими, 

были адаптированы к системе азербайджанских словосочетаний, а 

словарные единицы сочетания не были переведены на азербайджанский 

язык, а остались прежними. Наблюдения за языком Насими дают 

основание говорить о том, что сегодня существуют архаичные морфемы 

по сравнению с современным этапом нашего литературного языка. 
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Архаичные суффиксы повелительной формы, одной из неопределенных 

форм глагола, также можно найти в исследованиях Насими. 

      Ключевые слова: архаика, термин, прилагательное, компонент, 

морфема 

 

 

Command form and adverbial combinations of archaic verbs in Nasimi's 

 

Karimova Irada Mazahim kizi 

                                                                                                  ADPU, Ph.D., 

Associate Professor 

 

Summary 

Language In Turkology, the study of word combinations for a long time 

meant combinations called Persian suffixes. It is possible to come across 

enough combinations of exaggeration in Nasimi's work. The reciprocity of 

izafats, ie Persian and Arabic forms of combination in the Azerbaijani language, 

is prominent in the language of the poet. The suffixes developed in Nasimi's 

language were adapted to the system of Azerbaijani word combinations, and the 

word units of the combination were not translated into Azerbaijani, but kept the 

same. Observations in Nasimi's language give grounds to say that today there 

are archaic morphemes in comparison with the modern stage of our literary 

language. Archaic suffixes of the imperative form, one of the indefinite forms 

of the verb, can also be found in Nasimi's research. 

      Keywords: archaic, term, adjective, component, morpheme 
 

         Annotasiya. Nəsimi yaradıcılığında kifayət qədər izafət birləşmələrinə 

rast gəlmək mümkündür. İzafətlərin, yəni fars və ərəb birləşmə formalarının 

Azərbaycan dilində qarşılığı ilə verilməsi şairin dilində qabarıq şəkildə özünü 

göstərir. Nəsiminin  dilində işlənmiş izafətlər Azərbaycan söz birləşmələri 

sisteminə uyğunlaşdırılmış, birləşmənin  söz vahidləri isə Azərbaycan dilinə 

tərcümə edilməmiş, eynilə saxlanılmışdır.  

 Nəsiminin dilində aparılmış müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, 

bugünki gün ədəbi dilimizin müasir mərhələsi ilə müqayisədə arxaikləşmiş 

morfemlər də vardır. Nəsiminin dilində aparılmış tədqiqatlar zamanı feilin 

təsriflənməyən formalarından biri olan əmr şəklinin arxaik şəkilçilərinə də rast 

gəlmək olar. 

         Aktuallıq. Azərbaycan klassik ədəbiyyatının dil xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi istiqamətində, Şeyx İmadəddin Nəsiminin lirik-fəlsəfi şeirlərinin 

dil-üslub cəhətlərinin tədqiqi istiqamətində təqdim edilmiş mövzu son dərəcə 

aktualdır. Müasir ədəbi dilimizin lüğət tərkibi üçün arxaikləşmiş feilləri biz 
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klassik ədəbiyyatda, Nəsiminin yaradıcılığında müşahidə edirik. Onların 

öyrənilməsi, tədqiqi müasir dilimizdə mövcud olan feillərin formalaşma 

üsullarının tapılması üçün olduqca aktualdır. 

          Tədqiqat işinin metodları. Məqalədə, əsasən, müqayisəli-qarşılaşdırma 

metodundan, statistik və üslubi metodlardan istifadə edilmişdir. 

          

          Giriş: 

          Türkologiyada uzun müddət söz birləşmələri haqqında təlim dedikdə fars 

izafəti adlı birləşmələr nəzərdə tutulmuşdur. M.Kaşğaridən başlamış XIX əsrin 

sonlarına qədər söz birləşmələri ərəb qrammatikasının təsiri altında olmuşdur. 

İzafətlərə daha çox XVIII əsrə qədərki ədəbi dilimizdə, əsasən də poeziyamızda 

rast gəlinmişdir. “Artırma, həddən artıq çoxaltma” mənasını verən “izafə” sözü 

ilə eyni kökdən olan ərəb mənşəli “izafət” termini dilçilikdə “təyini söz 

birləşməsi” mənasında işlənməşdir.  

     Y. Seyidov izafətlərin ərəbcə olub ərəb və fars dillərinin qaydalarına 

əsaslanan ismi birləşmələri ifadə etmək üçün bir termin kimi Azərbaycan 

dilçiliyinə gətirilməsindən və klassik ədəbi dilimizdə və bunun təsiri ilə sonrakı 

dövr Azərbaycan ədəbi dilində ərəb və fars tərkiblərindən geniş dairədə istifadə 

edildiyindən bəhs etmişdir (9.s.160).   

     Azərbaycanın görkəmli şairi İmadəddin Nəsimi yaradıcılığının qüdrəti 

onun şeiriyyətində öz əksini tapmışdır. Nəsimi bədii üslubda, şeiriyyətdə, 

fəlsəfi təfəkkürdə bir ənənə yaradaraq özündən sonra gələn bütün sənətkarlara 

müəyyən təsir göstərməyi bacarmışdır. Şair o dövrün ədəbi dilimizin 

xüsusiyyətlərini öz yaradılığında əks etdirmiş, onun inkişafına, sabitləşməsinə 

təsir göstərmişdir.  

    Nəsiminin əsərlərinin dili hürufiliyi təbliğ edən elmi-fəlsəfi qəzəllərindəki 

simvolik işarələr, nisbətən çətin izafət tərkibləri nəzərə alınmazsa sadə və 

anlaşıqlıdır. Ərəb və fars dillərindən alınma sözlərin bir çoxu bu gün də ədəbi 

dilimizin lüğət tərkibində işlənməkdədir. 

    Nəsimi yaradıcılığında kifayət qədər izafət birləşmələrinə rast gəlmək 

mümkündür. İzafətlərin, yəni fars və ərəb birləşmə formalarının Azərbaycan 

dilində qarşılığı ilə verilməsi şairin dilində qabarıq şəkildə özünü göstərir. 

Nəsiminin  dilində işlənmiş izafətlər Azərbaycan söz birləşmələri sisteminə 

uyğunlaşdırılmış, birləşmənin  söz vahidləri isə Azərbaycan dilinə tərcümə 

edilməmiş, eynilə saxlanılmışdır. 

                             Eylədi eşqin məni qalqan məlamət tirinə, 

                             Badə vermişsən, pərişan zülfünü sən dağıdıb. 

Qəzəldə işlənən məlamət tiri və pərişan zülfü söz birləşmələri əslində tiri-

məlamət, zülfi-pərişan izafət birləşmələridir.  

    Nəsiminin dilində “ənənəvi” izafət tərkiblərinin konstruktiv, yaxud leksik-

konstruktiv “tərcüməsi” diqqəti cəlb edir. İzafətlərə Nəsiminin dili müstəvi-
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sində toxunan  Əbdüləzəl Dəmirçizadə Azərbaycan dilində izafətlərin üç yolla 

çevrilərək işləndiyini yazır. Müəllif yazır ki, birinci halda ərəbi və ya farsi 

tərkibləri azərbaycancanın söz birləşməsi sisteminə uyğunlaşdırılmış, 

birləşmənin söz vahidləri isə Azərbaycan dilinə tərcümə edilməmiş, eynən 

saxlanılmışdır.Məsələn, ab-həyat əvəzinə həyat abı söz birləşməsi işlənmişdir: 

Xizr kimi içdi həyat abını 

İkinci halda ərəbi farsi tərkibləri təşkil edən iki sözdən biri – təyinedici söz 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilməklə Azərbaycan dili söz birləşməsi halında 

işlənilmişdir. Məsələn, canfəza əvəzinə can verici, dil-xəstə əvəzinə xəstə 

könül sözləri  işlənmişdir. 

Can verici ləbindədir şərbəti xəstə könlümün. 

Üçüncü halda isə ərəbi farsi tərkibləri təşkil edən hər iki söz Azərbaycan 

dilinə tərcümə edilərək Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşu əsasında 

düzəldilmiş birləşmələr kimi işlənilmişdir.Məsələn, məntiq-üt-teyr əvəzinə quş 

dili,  

Quş dilin sən tərcümə etmək dilərsən, etməgil. 

Buy-zülf əvəzinə saçın qoqusu 

Səba saçın qoqusundan müəttər olmuşdur. 

zülfi-siyah əvəzinə qara saç 

Vermişəm ol qara saçın qovlu qərarına könül. 

ifadələri işlənmişdir (3.s.151-152). 

        Klassik ədəbiyyatımıza nəzər salsaq görərik ki, fars dilində yazan şairlərin 

əsərlərində Azərbaycan dilinə məxsus leksik, qrammatik və frazeoloji 

vahidlərin işlənməsinə təsadüf olunur ki, bu da dil tariximiz baxımından 

əhəmiyyətlidir. Nəsiminin dilində işlənmiş izafət tərkiblərini həcminə görə 

qruplaşdırsaq onların iki komponentli, üç komponentli, dörd komponentli və 

beş komponentli olduğunu görmək olar.  

İki komponentli izafət tərkiblərinə nümunə olaraq: 

                          Adəmi növində mislin görmədi dövri-fələk, 

                          Şol cəhətdən gər sana xeyrül-bəşər dersəm, nola? 

Üç komponentli izafət tərkiblərinə nümunə olaraq: 

                          Vəchində peydadır sənin ənvari-zati-kibriya, 

                          Ol nurə qarşı daima şərməndədir şəmsüzzüha 

Dörd  komponentli izafət tərkiblərinə nümunə olaraq: 

                        Zülfü rüsxarındır ərrəhman-ələl-ərş-istiva, 

                        Kəbənin mehrabı qaşın, fitnəli eynin xətib. 

Nəhayət beş komponentli izafət tərkiblərinə nümunə olaraq: 

                         Divi naməhram nə bilsin sirri-ərvahi-nəbi, 

                         Talibi-dünyayi-dundur-nəfsi-nadanu kilab. 

Nəsimi yaradıcılığına  fikir versək orada işlədilmiş tərkiblərin yaran-

masında bir sıra sözlər var ki, öz intensivliyi ilə diqqət cəkir. Şairin 



 

İradə Kərimova  
 

 76 

şeiriyyətində tərkibində ən çox işlədilmiş sözlər “dil”, “eşq”, “qəm”, “dərd”, 

“fəqan”, “həyati” və s. bu kimi sözlərdir ki, bu da onun şeirlərinin ümumi 

əhvali-ruhiyyəsi ilə səsləşən bir cəhətdir. Yuxarıda sadalanan bu sözlər əhli-dil, 

dili-şeyda, dili-zar, suzi-dil, bəlayi-eşq, bəlayi-can, qəmi-eşq, gənci-gövhəri-

eşq, kün-fəkan, abi-həyat, həyati-can, həyati-canfəza və başqa bu kimi izafət 

birləşmələrinin yaranmasında iştirak etmişdir.  

                         Məniyi Allahü əkbər kün-fəkanı qandadır? 

*** 

                         Sözündür kün-fəkan, billah, degilmi? 

*** 

                         Dəmi-İsa kimi nitqim, həyati-can derəm hər dəm, 

                         Həqə minnət ki, vəslindən həyati-canfəza gəldi.  

 

İzafət tərkibləri öz yazılışı etibarilə mürəkkəb sözə bənzəsələr də əslində 

arxaik söz birləşmələrinin bir növüdür.Buradakı arxaiklik daha çox 

semantikanın deyil, formanın köhnəlməsində özünü göstərir. Müasir dilimizdə 

klassik və ya təmtəraqlı üslubun elementləri kimi səciyyələndirilən izafət 

tərkiblərinin böyük əksəriyyəti artıq aktivliyini itirərək dilimizin tarixi 

sintaksisində qalmışdır. Nəsimi şeiriyyətində işlədilən izafət tərkiblərinin bir 

çoxu sonralar dilimizin qrammatik quruluşuna, söz birləşməsi modelinə 

uyğunlaşdırılaraq istifadə olunsa da, əksəriyyəti həm məzmun, həm də formaca 

köhnələrək unudulmuşdur. 

      Nəsiminin dilində aparılmış müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, bugünki 

gün ədəbi dilimizin müasir mərhələsi ilə müqayisədə arxaikləşmiş morfemlər 

də vardır. Nəsiminin dilində aparılmış tədqiqatlar zamanı feilin təsriflənməyən 

formalarından biri olan əmr şəklinin I şəxsin təkinin morfoloji göstəricisi 

muasir ədəbi dilimizdə -ım
4  

şəklində sabitləşsə də, XVIII əsrə qədərki ədəbi 

dilimiz üçün səciyyəvi olan lakin hal-hazırda ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmiş 

hesab olunan -ayın, -əyin, -ayım, -əyim variantında da işləndiyinə rast gəlmək 

olar. Bu morfem “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının və klassiklərin dilində aktiv 

şəkildə işlənmişdir. Nəsimidə də bu morfem demək olar ki, öz aktivliyi ilə 

seçilir: 

                                          Hüsnün nişani, ey can, kimdən sorayım, axır, 

                                          Hüsnünə həmd eyləyən qeyrə həmid olmadı. 

         

       Azərbaycan dilçiliyində feilin əmr şəklinin I şəxsin təkinin morfoloji 

göstəricisi haqqında bir-birini təkzib edən müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bu 

morfem haqqında Ə.Dəmirçizadənin, H.Mirzəzadənin, M.Şirəliyevin, 

M.Rəhimovun və başqalarının  tədqiqatları maraq doğurur. 
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    H.Mirzəzadənin fikrincə, -ayım
2
 arxaik şəkilçisinin tərkibindəki, “-a, -ə” arzu 

və istək məzmunu bildirən əlamət, “y” bitişdirici ünsür, “-ım, -im” isə birinci 

şəxs şəkiçisidir (6. s.140). 

       R.Eyvazova  bu morfemin arzu şəklini bildirməsini qeyd etmişdir (2. s.96-

107). Lakin Qərbi Azərbaycan şivələrində -ayım, -əyim morfemi əmr, təkid 

mənasını yaratmağa xidmət edir.  

        M.Rəhimov Ə.Dəmirçizadənin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında -ayın,     

-əyin formasının yalnız I şəxsin təkini bildirmək üçün işləndiyini göstərməyə 

çalışdığını, lakin H.Mirzəzadənin bu fikrə qarşı çıxdığını qeyd etmişdir. O, 

dastanın müxtəlif nüsxələri üzərində apardığı müşahidələrini ümumiləşdirərək 

qeyd edir ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində -ayın, -əyin forması, doğrudan 

da, əmrin yalnız I şəxs təkini bildirmək üçün işlənmiş, I şəxsin cəmi mənasında 

isə bu abidədə istemal olunmamışdır” (5. s.39).  

        Hazırda I şəxsin təkinin əmr göstəricisi hesab olunan  “-ım
4”  

şəkilçisi türk 

dilində -ayım, -eyim, türkmən dilində -ayın, -eyin, qaqauz dilində  -aim, -eim, (-

əim), fonovariantlarında işlənməkdədir. 
                  

 

      Müasir ədəbi dilimizdə əmr şəklinin I şəxsin cəmini bildirən “-aq
2”

 morfemi 

şairin şeirlərində arxaikləşmiş a şəkilçiləri ilə işlənmişdir:  

Şol sünbüli-pürçin ilə sövdayə düşdük neyləyəvüz,  

Şol rəsm ilə mişkin bənin gülbərgi-xəndan üstünə. 

 Nicə bir nəfsə zirdəst olalım, 

 -avuz, -əvüz, şəkilçisinin sinonimi kimi işlənən -aq
2
 şəkilçisi XVIII əsrdən 

sonra daha cox işlək olmuşdur. 

      Tarixi mənbələrdə o cümlədən Nəsiminin yaradıcılığında vaxilə ədəbi 

dilimiz- də feilin əmr şəklinin II şəxsin təkini bildirmək üçün -gil, -ğıl, -gilən,-

ginən,-qınan,  ğınan, -gunan,  -gör arxaikləşmiş morfemlərdən istifadə 

olunmuşdur:                               

Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etməgil, 

Gözlərin yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil. 

Get dolangilən, xamisən hənuz, 

        Əmr şəklinin -gilən forması dilimizdə əsasən XVII-XVIII əsrlərdən daha 

geniş yayılmağa başlamışdır. -gilən formantı daha çox əmrə qətilik, təkid çaları 

verir. Bu arxaik morfem “-gil” əmr formantı və II şəxsin təkinin şəxs sonluğu 

olan “-ən” morfemindən yaranmışdır. 

   M. Şirəliyev isə bu şəkilçinin dialekt və şivələrdə -qınan, -ginən 

variantlarında işləndiyini qeyd etmişdir (6. s.191). 

    -Gör arxaik morfemi daha çox “elə”, “ol”, “qıl” kimi köməkçi feillərə 

qoşularaq  II şəxsin təkinin əmr şəklini formalaşdırır. Bu şəkilçinin qoşulduğu 

feillər əsasən arzu, istək şəklində olur. Dahi şairimizin şeirlərində “-gör” arxaik 

morfeminə kifayət qədər rast gəlmək olur: 
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Peyğəmbərin sözüdür, həm tanrının kəlamı, 

Şol əhdü şol əmanət gör kim, nə iddiadır. 

Kişvəri-əmnü afiyət, mərifətin kilididir, 

Ey məliki-zəmanə, gəl fərh edə gör bu kişvəri 

     Nəsiminin yaradıcılığında rast gəlinən morfemlərdən biri də, əmr şəklinin 

hazırda ədəbi dilimiz üçün arxaik hesab olunan lakin tarixən işlək olmuş 

morfem- lərindən biri də II şəxsin cəmini bildirən -ıŋ,-iŋ, -uŋ, -üŋ şəkilçiləridir: 

Ey müsəlmanlar, biliŋ kim, yar ilə xoşdur cahan, 

Çünki yardan ayru düşdüm, bu cahanı neylərəm? 

Nəticə. Aparılan araşdırmadan məlum oldu ki, klassik Azərbaycan şairi 

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında feilin digər formaları ilə yanaşı əmr forması 

da işlək olmuşdur. Feilin həmin formasını əmələ gətirən və müasir ədəbi dilimiz 

üçün arxaikləşmiş -avuz, -əvüz, -alım, -əlim, -alı,-əli; -gil, -ğıl, -gilən,-ginən,-

qınan,  ğınan, -gunan,  -gör; -qınan, -ginən; -ıŋ,-iŋ, -uŋ, -üŋ morfoloji 

elementlərindən istifadə edilmişdir. Nəsimi yaradıcılığı dilimizin tarixi 

köklərinin araşdırılması istiqamətində dəyərli mənbələrdən biridir. 
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Amerikan ingiliscəsi variantlığı və ona maraq 
 

Dos.Səkinəxanım Vəliyeva  

ADPU, Xarici Dillər Mərkəzi 

e-mail-sakinavaliyeva@hotmail.com  

 

Xülasə 
Müasir beynəlxalq dillər arasında ən geniş yayılan ingilis dilidir. 

Dünyanın bir çox ölkələrinin dövlət dili də ingilis dilidir. Eyni zamanda ingilis 

dilində danışan həmin ölkələrin vətəndaşları başqa-başqa millətə, başqa irqə 

mənsubdurlar. Bütün bunlar ingilis dilinin variativliyinə səbəb olur. Yəni eyni 

dildən istifadə etmələrinə baxmayaraq, hər bir ölkənin, millətin və irqin tarixi 

inkişafından sosial iqtisadi vəziyyətindən coğrafi mövqeyi və həyata baxışının 

xüsusiyyəyindən milli adət ənənəsindən fizioloji keyfiyyətindən irəli gələn 

cəhətlər 

dildə özünü bu və ya başqa şəkildə ifadə edir. 

 

Açar sözlər: dialekt, dilçilik, dil qrupları, fonetik, tələffüz 
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Дос.Саkинаханум Велиева 
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Резюме 

Изучения вариативности языка стоит перед англискими языковедалие 

как лингвистическая проблема. Чтобы разрешить эту проблему или 

теоретическая или не практическа. Надо широко исследовать вариа-

тивность диалектологическойй географический, рассоват, начиальной 

и.т.д. точки зрение внутренных возможностей языка, обочошения путей 

вариативности и в том чтисле необходимосоставить полную грамматику, 

языко.  

         Ключевые слова: диалект, лингвистика, языковые группы, 

фонетика, произношение 
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Summary 

To study variety in contemporary English language problem before 

English linguists. For researching this we gave to investigate variety as 

theoretical, practical, dialectical, geographical and other considerations. By the 

result of this research we discovered the development of linner possibilities of 

the vocabulary by the way of varieties the same to make entire and uncomplete 

grammar of the language.While studing the variety in contemporary English 

language we came into the following conclusion. 

The study of variety as present time is not complete. In structure and 

grammar the British we speak esenotialy the same as the  English spoken 

throught the world. But American English can be distinguished from the 

English spoken elsewhere by the directness and inforality of expession. It is 

tendency to coin or invent terms that to us more graphically and colorfully 

express needs of the moment.  

Keywords: dialect, linguistics, language groups, phonetics, pronunciation    

                   

 Aktullıq. Dünyanın elə bir ölkəsi tapılmaz ki, orada ingilis dilini 

anlamasınlar. Bu elmi məqalədə ingilis dilinin variativliyinin araşdlrılmasına 

onun Amerikan, Böyük Britaniya bir slra başqa ölkələrdə və baçlıca olaraq 

Birləşmiş Ştatlarda olan variativlərdən, diakekt və şivələrdən və onların 

coğrafiyaslndan yaranma tarixini və xüsusiyyətlərindən, Birləşmiş Ştatlar, 

Böyük Britaniya, Yeni Zelandiya, Cənubi Afrika, Kanada və başqa variativlərin 

qarşılıqlı əlaqısindən və birinin digərinə təsirindən, zəngin və konkret 

materiallarla bəhs olunmuşdur. Aktuallığı ingilis dilinə olan güclü ehtiyacın 

yüksək səviyyədə öyrənilməsinə təminat verməkdən ibarətdir. 

 

Annotasiya. Müasir beynəlxalq dillər arasında ən geniş yayılan ingilis 

dilidir. Dünyanın bir çox ölkələrinin dövlət dili də ingilis dilidir. Eyni zamanda 

ingilis dilində danışan həmin ölkələrin vətəndaşları başqa-başqa millətə, başqa 

irqə mənsubdurlar. Bütün bunlar ingilis dilinin variativliyinə səbəb olur. Yəni 

eyni dildən istifadə etmələrinə baxmayaraq, hər bir ölkənin, millətin və irqin 

tarixi inkişafından sosial iqtisadi vəziyyətindən coğrafi mövqeyi və həyata 

baxışının xüsusiyyəyindən milli adət ənənəsindən fizioloji keyfiyyətindən irəli 

gələn cəhətlər 
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dildə özünü bu və ya başqa şəkildə ifadə edir. 

 

Metod: Məqalədə tarixi müqayisəli və təsviri metod tətbiq edilmişdir 

Giriş: 

 Amerikannizmlərin yaranma tarixi XIX əsrin əvvəllərinə təsadüf etsə 

də, sonrakı illərdə ayrı-ayrı alimlər amerikan ingiliscəsi haqqında Britaniya 

ingiliscəsinin bir qolu kimi linqvistik tədqiqat aparmağa başladılar. Bu 

tədqiqatçıların ilk pionerləri Ceorc Hemrt, çarlz Qrancent və ORD Emorson 

olmuşlar.  

 Amerikan ingiliscəsinə elmi maraq Amerika dialekti cəmiyyətinin 

yaranmasına səbəb oldu. Həmin cəmiyyətdə isə 1889-cu ildə “Dialekt qeydləri” 

adlı jurnal çap olunmağa başlandı. 1919-cu ildə H.L.Menken beş yüz səhifəlik 

bir kitab çap etdirdi və onu “Amerikan dili” (5, 38) adlandırdı. Kitabda 

göstərilən çoxlu variantlar bu məsələyə daha qrtıq maraq göstərilməsinə stimul 

yaratdı. Belə bir maraq kitabın dörd dəfə nəşr olunmasına səbəb oldu və 

amerikanca nəşrləri isə 1945-1948-ci illərdəki nəşrindən daha iri həcnli oldu. 

Bir neçə ildən sonraAmerikan dili məsələsi günün vacib problemlərindən birinə 

çevrildi və onun haqqında linqvistik səpkidə kitablar yazıldı. 1925-ci ildə Corc 

Krann özünün ikicildlik “İngilisdilli Amerikada” kitabını yazdı. Həmin kitabda 

hər iki dil arasındakı variantlıq linqvistik təhlillə araşdırılmışdır. Bundan sonra 

Çikaqo Universitetində M. Matyunun rəhbərliyi altında “Tarixi prinsiplər 

əsasında amerikanizmlər  lüğəti” çap edildi. Bu kitabda Birləşmiş Ştatlarda 

coğrafi atlasın yaranması və dialektlərin linqvistik əsasda tədqiqi mühüm bir 

məsələ olduğu bir daha qeyd olunmuşdur. Burada, həmçinin elmi tədqiqatlar və 

yazılan kitablarla yanaşı, şifahi danışıq dilinə və diqqət yetirilməsi nəzərə 

alınmışdır.  

 İngilislər bəzən amerikan danışıq dilinin sərbəstliyinə, tez-tez danışıqda 

slenqlərdən istifadə etdiklərinə və bəzi sözlərin tələffüzündəki fərqlərə etiraz 

edirlər. Lakin onlar amerikanlıların ehtiyaclarından irəli gələn yeni yaradılan 

legitim sözləri işlətmələrinə qarşı etiraz edə bilmirlər. İngilslər eyni zamanda 

söyləyirdilər ki, ingilis dili öz eksponsionist mövqeyi ilə bütün Amerika qitəsini 

əhatə etməkdədir. Onlar həm də öz dillərini tərifləyərək deyirlər ki, ingilis dili 

həm də Vestministr Əbbi qədər qədim, keçmiş, eyni zamanda gələcəyi əks 

etdirən hər hansı bir orqanizm kimi canlıdır. Onun gələcəyi, inkişafı isə 

Amerika respublikası və İngiltərə imperiyasından asılıdır. Brander Matyu bu 

barədə deyirdi: “Britaniya ingiliscəsi pis deyil, çünki o, Britaniya adalarında 

yaşayanların dilidir, onlar üçün əzizdir.  Amerikanizmləri də pisləmək olmaz, 

çünki o da hazırda Amerikada yaşayanların hörmət bəslədiyi, qiymətləndirdiyi 

bir dildir. Məncə, dilin harada yarandığı deyil, söhbət həmin dilin harada və 

necə işlənməsindən getməlidir”. 
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 Amerikalılar isə amerikan variantının az tanınmasında özlərini günahkar 

sayır və bu məsələni üç cəhətdən aydınlaşdırılmışdırırlar. 

 Birincisi, amerikan ədəbiyyatçıları ilk növbəədəpoetik janrdan istifadə 

edərək, yazılarında çoxlu siqnallar işlətmişlər.  

 İkincisi, yazılan əsərlərin əksəriyyəti fantastik əsərlər olmaqla reallıqdan 

götürülmüş, təhrif olunmuş dildə vulqarizmdə danışan qəhrəmanlardan 

ibarətdir.  

 Nəhayət, üçüncüsü, bir qisim yazılar ingilis ədəbi dilində yazılmışdır.  

 Bütün yuxarıda dediklərimiz Amerika, onun dili, mədəniyyəti haqqında 

müxtəlif məlumatlar verir. Amerikan dilinin olsa-olsa Britaniya ingiliscəsinə 

nisbəətən fərqlənən tələffüz forması olan danışıqda çoxlu vulqarizmlər, slenqlər 

işlədilən bir variant olduğunu göstərirlər. 

 Lakin amerikalı tədqiqatçılar, alimlər, yəqin ki, bir vaxt amerikan ədəbi 

dilinin İngiltərədə qəbul ediləcəyinə inanırlar. Onlar həm də ingilislərin əksinə 

olaraq, inanırlar ki, Amerikada ingilis dilini hazır şəkildə qəbul etməyəcək, 

amerikan ədəbi dili çərçivəsində standart Britaniya ingiliscəsi olmayacaqdırr. 

Henri Bradlu yazırdı: “Mən inanıram ki, okeanın  hər iki sahilində yaşayanlar 

əllərindən gələni edəcəklər ki, amerikan dili amerikanizm yox, əsas dil kimi, 

amerikan ədəbi dili kimi formalaşsın, amerikanlıların fəxri sayılsın”. (6, 100) 

 Biz deyəndə ki, bütün dillər icma üzvləri arasında ünsiyyət vasitəsidir, 

bunu heç də hökm kimi dialekt və kiçik dil qruplarının hamısına aid etmirik. 

Çünki elə iki dil tapmaq mümkün deyil ki, onların dil sistemi və mədəniyyəti 

tamamilə eyni olsun. Məsələn, eskimonlar qara müxtəlif ad qoyduqları halda, 

Cənubi Amerika Hindu qəbilələrinin heç “qar” haqqında təsəvvürləri belə 

yoxdur. Yaxud qaraların kettolarının dilində elə sözlər işlədilir ki, onlardan 

ağların xəbəri yoxdur. Məsələn, signifinq, shucking, napping, jiving, vooling və 

s. Belə sözlərin mənasını standart ingilis dilində ancaq təsvirlə, izahat yolu 

vermək olar.  

 Deməli, əgər bu Cənubi Amerika Hindusu ömründə təyyarə görməyibsə 

və onun nə olduğu haqqında təsəvvürü yoxdursa, onda o ilk dəfə təyyarə 

görəndə, əlbəttə, həmin əşyanı ifadə etmək üçün söz tapmayacaq. Lakin dil, 

onun danışdığı danışıq dili hər halda həmin əşyanı adlandırmaq üçün yeni söz 

tapmalı olacaqdır. Belə ki, Hindu təyyarəni quşa oxşadaraq (qanadlı, uçan şey) 

“bird, sapa” sözündən, yaxud ifadədən “cana that has uniqs and flies” (quşa 

oxşayan, qanadlı uçan şey) kimi öz dialektlərində başa sala bilrə. Bundan başqa, 

məlum olduğu kimi, bütün dillər bir-birindən sözlər də ala bilir və həmin sözləri 

özlərinə məxsus şəkildə işlədərək özüünükünləşdirirlər.  

 Bəzi dilçilər, məsələn, Çpmski dillərin və dil sistemlərinin adekvatlı-

ğından danışarkən onları aşağıdakı şəkildə təsnif edir: 

1. Daxili siqnalları qəbul edən vasitə (texnika); 

2. əsas informasiyaları qəbuletmə yolları; 
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3. dil strukturu haqqında məlumat; 

4. cümləyə əsaslanaraq onu müəyyənləşdirmək metodu; 

5. söz və cümlələri müəttən edərək seçmə metodu və s. 

Bir çox sosial linqvistik səbəblərdən müəyyən bir cəmiyyət daxilində 

bufer 

dillər və ya dialektlər başqaları üçün qəbul edilmədiyinə görə bunların 

arasından hər hansı biri başqaları ilə müqayisə etmək üşçün normativ götürülür. 

Beləliklə, bir variant standartlaşdırılır və onu standart adı ilə işlədirik. Yəni 

standart dil odur ki, cəmiyyətdə sosial mövqeyə görə üstünlük təşkil edən əhali 

qrupu tərəfindən dil normasına yaxşı cavab verən bir variant kimi qəbul edilsin. 

Bu dil təhsil görmüş adamlar və ziyalı təbəqə tərəfindən qəbul edildikdən sonra 

digər təbəqə tərəfindən mənimsənilir. Bu vəziyyət eyni zamanda dialektlərə də 

şamil olunur. Çünki müəyyən tanınmış qrup hansı dialektdə danışırsa, o, dialekt 

standart olub, başqa bir variantla zidiyyət təşkil etsin. Məsələn: Almaniyada 

hok gajr (Hochdentsch) standart dialekt hesab olunur və Almaniyanın əksər 

ərazisində ədəbi (Schwabisch) və Plımdoyç (plam dentsch) dialektləri ilə 

zidiyyət təşkil edir.  

 London dialekti hələ on beşinci əsrdə, irəlidə dediyimiz kimi, 

İngiltərənin bir çox yerlərində standart dil kimi qəbul edilmişdi. Amerikan 

ingiliscəsi dəbütün variantlarına baxmayaraq, Britaniya ingiliscəsi ilə 

əlaqədardır. Belə əlaqədən danışan H.L. Mengenz yazır: “Amerikan danışıq 

dili, əlbəttə, qrammatik cəhətdən vulqar ingilis dili ilə eynidir. Başqa bir çox 

xüsusiyyətləri ilə. Məsələn, ikiqat inkar forması, sifətin zərf kimi işlədilməsi, 

fel zamanlarının qarşılaşdırılması və s. Britaniya ingiliscəsilə tamamilə uyğun 

gəlir”. 

 İngilis dili tarixindən bəllidir ki, Amerikada sosial müxtəliflik dil 

variantlığında da özünü göstərmişdir. Belə bir vəziyyət Amerikan ingiliscəsində 

bütövlükdə də hiss olunmağa başlamışdır. Məsələn, vulgar  (vulqar), 

unultaured (kobud), common (ümumi), illiterate (cahil) sözlərinin danışıq 

tərzləri yuxarıda qeyd etdiyimiz qeyri standart ingilis dilinə aiddir.  

 Deyilənlərdən aydın olur ki, variantlıq həm də etnik qruplardan asılıdır.  

 Fonetik və qrammatik cəhətlərdəki variantlıq ayrı-ayrı başlıqlarda 

verməklə biz tələffüz və dil qayda-qanunlarından ayrılıqla bəhs etmək və 

onların arasındakı müxtəlifliyi aydın göstərmək məqsədi daşımışıq. Çünki elə 

qaydalar var ki, məsələn, (q) səsinin tələffüzü ([ka:]) ancaq fonetikaya aid 

olduğu halda, ikiqat inkarlıq (He doesn’t do nothing) yalnız qrammatikaya aid 

qaydadır. Lakin elə xüsusiyyətlər də var ki, (məsələn, şəkilçilərin tələffüzü) 

onların fonetikaya, yaxud qrammatikaya aid olmasını müəyyənləşdirmək 

çətinlik törədir. Bir çox qeyri-standart dialektlərdə -ed şəkilçisi felin keçmiş 

zaman formasını düzəltməklə yanaşı (He walked home) həm də keçmiş zaman 

feli sifəti They have been defeated və isimdən düzəliş sifətlər kimi She is a 
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blue-eyed woman və s. işlədilir. Bəzi dialektlərdə s (es) şəkilçiisi (ismin cəm 

şəkilçisi və felin indiki zamanda üçüncü şəxsin təkində buraxıla bilər).  

 Məsələn, All those boys (boy)) must go (O oğlanların hamısı getməlidir) 

 He speaks (speak) English. (O ingiliscə danışır) 

 Lakin elə hallar da var ki, onları bir neçə cəhətdən aydınlaşdırmaq tələb 

olunur. Məsələn, bəzi sözlərdə -ed, -es (es) şəkilçiləri işlənməsə də söz kökünün 

tələffüzü ilə (Lapse, mist) həmin şəkilçilərin olduğu (missed, lapsed) sözlərin 

tələffüzü tamamilə eynidir. Başqa bir tərəfdən –s (-es) şəkilçisi qrammatik 

faktor kimi tez-tez buraxıldığı halda, keçmiş zaman üstəəgəl keçmiş zaman feli 

sifəti kimi işləndikdə çox az hallarda buraxılır. –ed şəkilçisinin istər keçmiş 

zaman formasını, keçmiş zaman feli sifətə, istərsə də düzəltmə sifətə aid 

olmasına baxmayaraq, müqayisə ediləcək dərəcədə tez-tez buraxılması 

müşahidə edilir. Dialektlərə gəldikdə, -s (es) şəkilçisinin hər iki forması 

müxtəlif kəmiyyətlərlə, məsələn, qaraların ingiliscəsində (Blək İnqliş) təxminən 

on faiz, yiyəlik hal şəkilçisi 20-30 faiz, felin indiki zamanının üçüncü şəxsin tək 

halı şəkilçisi kimi tamamilə buraxıla bilər. Bəzən fellərdə -s (-es) və “v” hərfi 

düşə bilər. Məsələn, “have” sözündə isə “v” hərfi buraxılır. Bu sözlər standart 

ingilis dilində have-has, do-does olduğu halda, yuxarıda dediyimiz kimi, qeyri-

standart ingilis dilində müvafiq olaraq has, do şəkillərində işlədilir. Bəzi 

fellərdə isə şəkilçi olmadıqda səs dəyişikliyi baş verir. Məsələn, tell əvəzinə tol, 

leave əvəzinə lei, sleep əvəzinə slep və s.     

 Yuxarıda dediklərimizdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, -s (es) 

şəkilçisinin müxtəlif variantlarda düşməsi işlənməməsi tamamilə qrammatik hal 

hesab edilsə də, ed şəkilçisinin düşməsini fonetik qaydanın xüsusi bir halı kimi 

nəzərə almaq lazım gəlir. Qrammatik və fonetik cəhətlərin bir-birindən 

fərqləndirilməsi isə linqvistik hadisədir. Qrammatik və fonetik xüsusiyyətlər 

arasındakı fərqə gəldikdə, deyə bilərik ki, qrammatik qaydalara yuxarı və orta 

təbəqə əməl etdiyi halda, fonetik xüsusiyyətləri ancaq yuxarı sosial təbəqə 

nəzərə alır. Qalan təbəqələr isə qeyri-standart ingilis danışıq dilindən istifadə 

edirlər. Bəzi başqa dialektlər də isə “leave” (tərk etmək) və let (icazə vermək) 

fellərini eyni dominant kimi köçürürlər. 

 Deyilənləri əyani görmək məqsədilə aşağıdakı kiçik bir dialoqa diqqət 

yetirək:  

-The dog is outside scratching at the door 

-Leave him in (İt qapını cırmaqlayır. Qoy gəlsin içəri) 

-No, let him out (Yox, qoy qalsın bayırda)  

 Cənubda yaşayan ağların dialektində isə “upside- arxa tərəfdə” mənasını 

versə də, bəzən heç tərcüməyə də ehtiyac qalmır. Məsələn, 

-He hit him upside the head (O, başını əzib (harasa vurub)) 

 Appalaçi hindularının dilində həmişə  several (bir neçə) sözü many 

(çox) sözü ilə əvəz olunur. Belə sözlərdən climb əvəzin kilm (dırmaşmaq), 
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brought feli əvəzinə broing (gətirdi)  işlənilir, let us got in əvəzinə let us do not 

go to the beach today kimi işlənən qeyri-standart cümlələrdə rast gəlmək 

mümkündür.  

 Variantlar haqqında amerikan dilçi alimləri Volfram, Fasold və Vilyam 

Labovun, Hakkenberq, M. David və b. daha ardıcıl danışmış, qiymətli elmi 

nəticələrə gəlmişlər.  

Nəticə: Deyilənlərdən məlum olur ki, ingilis dilində variantlıq 

mövcuddur. Ona görə də bu dili istər öyrənərkən, istərsə də tədqiq edərkən, onu 

leksik, semantik, orfoqrafik, fonetik və s. cəhətlərinə görə araşdırarkən, 

variantlıqdan irəli gələn alimləri, onların inkişaf və yayılma xüsusiyyətlərini, 

qarşılıqlı təsir və başqa keyfiyyətlərini nəzərə almaq zəruridir. İngilis dilinin 

geniş ərazidə yayılması, beynəlxalq dil statusu daşımağa başlaması və Birləşmiş 

Ştatlarda bu dilin ayrıca bir qolunu yaratmaq meylinin getdikcə reallaşması 

prosesi və s. amillərlə yanaşı dilin öz daxili inkişafı ilə əlaqədar gedən proseslər 

bu dilin aktuallığının saxlanılmasına səbəb olur.  
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XÜLASƏ: 

Lirik növdə mənanı xüsusi ifadə etmə tərzi və ahənglə səsləndirmə 

məharəti dil materialının elə ünsürünü seçmə vərdişi aşılayır ki, onun obraz 

yaratma qabiliyyətini konkret bədii mətn şəraiti parlaq formalarda canlandıra 

bilsin. Uğurlu üslubi məqamı düzgün seçməklə şair sözü məqsədə müvafiq 

şəkildə üslubi kəskinlik məqamına qaldırmaqla onun emosional təsir gücünü 

aşkarlayır. Sözü kəsərli və tutarlı demək bacarığı onun təsvir obyektinə uyğun 

seçilməsindən başlayır. Onomastik vahidlərin bədii mətnlərə nüfuzu və seçilmə 

prinsipləri də istisna deyildir. Görkəmli qələm sahiblərinin poetik təcrübəsi 

göstərir ki, onomastik vahidlərin üslubi məqamlara müvafiqliyi onun söz 

mühitində dərin rişə atmağına səbəb olur. Həmin sözlərin mətndəki uğurlu 

mövqeyi söz sənətkarının bədii qayəsini dərhal hiss etdirir. Bu baxımdan 

Məhərrəm Hüseynovun «Göyçə gölü» və «Göyçə həsrətinə həsrət qalaydım» 

əsərləri diqqət çəkir. Xüsusi qeyd olunmağa layiqdir ki, əsərlərin  məzmununa, 

bədii qayəsinə və estetik mahiyyətinə çökmüş fikir orijinallığı onomastik 

vahidlərin ifadə gözəlliyi ilə müvazi şəkildə təzahür edir. Onomastik dil 

materiallara yaradıcı münasibətə müəllif bədii mətni məna siqləti ilə yükləsə də, 

toponimik sözlərin kəmiyyət göstəriciləri yorucu ağırlıq, ifadə qəlizliyi əmələ 

gətirmir, əksinə, tərənnüm və təsvir obyektinin obrazlı şərhinə diqqət yönəldir. 

Əsərlərin adından göründüyü kimi, mövzu erməni vandalları tərəfindən 

zəbt olunmuş tarixi vətənimizlə bağlıdır. Bu mövzu hər bir azərbaycanlının 

gözlərinin kökündə saralan Vətən –Göyçə həsrətidir. Göyçə mövzusu ana 

yurduna qovuşmağa əli uzalı qalan binəsiblərin, didərginlərin alın yazısı ilə 

bağlıdır. Göyçə ilə bağlı istənilən münasibətdə deyilən hər bir kəlmə yurd 

itkisinə düçar olanların ah-naləsi, hayqırıqları, yalvarışlarıdır. 

Açar sözlər:dil, üslub, onomastika, poeziya 

Rəyçi: dos. Sevda Abbasova 
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Динамизм ономастической лексики в языке поэзии 

Резюме : 
В статье рассматриваются стильные оттенки ономастических единиц, 

использованных в недавней поэзии.Вот некоторые из ярких чувств, 

которые можно найти в стихах Западного Азербайджана, названиях 

утраченных мест проживания в результате армянской оккупации. 

Поэтическое впечатление было проанализировано в поэтической 

интерпретации географических названий в поэтическом языке на 

характерных примерах лирических стихотворений М. Гусейнова «Озеро 

Гойча» и «Тоска Гойче». 

В поэзии конкретное содержание контента и умение играть 

гармонично передают способность выбирать такой элемент языкового 

материала, чтобы его литературная текстовая среда могла вибрировать. 

Выбрав правильный стиль успеха, слова поэта раскрывают эмоциональное 

влияние его стиля, приводя стиль в напряженность. Умение правильно и 

точно произносить слова начинается с выбора объекта. Влияние 

ономастических единиц на литературные тексты и принципы отбора не 

являются исключением. Поэтический опыт выдающихся карандашей 

показывает, что стиль ономастических единиц соответствует моментам, 

которые заставляют его глубоко укорениться в словаре. Удачное 

расположение этих слов в тексте сразу дает художественному смыслу 

слова художника. С этой точки зрения привлекают внимание 

произведения Магеррама Гусейнова «Озеро Гоча» и «Я скучаю по Гойче». 

Примечательно, что оригинальность идей, художественный рок и 

эстетическая сущность произведений - это сочетание красоты 

ономастических единиц. Хотя автор придает литературный акцент 

творческому подходу к материалам ономастики языка, количественные 

показатели топонимических слов не создают утомительного веса, 

выразительности, а скорее акцентируют внимание на образе и 

интерпретации объекта. 

Как следует из названия, тема касается нашей исторической родины, 

захваченной армянскими вандалами. Эта тема - тоска по Родине - Гочче, 

которая заворачивается в глазах каждого азербайджанца. Тема улицы 

связана с надписью дворян и преследователей, которые не смогли 

добраться до своего дома. Каждое слово, сказанное в любом отношении к 

улице, является трауром, криком и мольбой для тех, кто потерял свои 

дома. 

Ключевые слова: язык, стиль, ономастика, поэзия 

        Рецензент: доц. Севда Аббасова 
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             Dynamism of onomastic lexianane in poetry language 

 

Summary: 

The article deals with the stylus  of the onomastic units used in recent 

poetry. Here existing in the Western Azerbaijan, the names of the lost places of 

residence as a result of Armenian occupation found  his reflection in  poem 

language . M. Guseynov's  “Goycha lake ”longing for Goycha long, the 

peculiarities of the geographical names in the poetic language on the basis of 

the specific examples of lyrical poems were analyzed. 

In poetry, the specific content of the content and the ability to play 

harmoniously convey the ability to select such an element of the language 

material that its literary textual environments can vibrate. By choosing the right 

style of success, the poet's words reveal the emotional impact of his style by 

bringing the style to the tension. The ability to speak words well and precisely 

begins with their choice of object. The influence of onomastic units on the 

literary texts and the principles of selection are no exception. The poetic 

experience of prominent pencils shows that the style of the onomastic units 

corresponds to the moments that cause it to become deeply entrenched in the 

vocabulary. The successful position of those words in the text immediately 

makes the word artist's artistic sense. From this point of view, the works of 

Maharram Huseynov "The Lake of Gocha" and "I long for the Goycha" draw 

attention. It is noteworthy that the originality of the ideas, the artistic rock, and 

the aesthetic essence of the works, is a combination of the beauty of the 

onomastic units. Although the author imposes a literary emphasis on the 

creative approach to onomastic language materials, the quantitative indicators 

of toponymic words do not create tedious weight, expressiveness, but rather 

focus on the image and interpretation of the object. 

As the name suggests, the theme relates to our historical homeland 

captured by Armenian vandals. This theme is a longing for the Motherland - 

Koycha, which is in the heart of every Azerbaijani. The theme of the street is 

related to the inscription of the nobles, the exiles, who were unable to reach 

their homeland. Every word spoken in any relation to the street is a mourning, 

shouting and pleading for those who have lost their homes. 

Key words:language, style, onomastics, poetry 

Reviewer: Assoc. Sevda Abbasova 

 

         ANNOTASİYA: 

Toponimlərin hər biri ulularımızın yadigar qoyub getdiyi söz abidələri 

kimi həm duyğulara qanad verir, həm də qəlbimizi dara çəkir. Söz sənətkarı 

sanki işğal altında olan tarixi yurdumuzun poetik xəritəsini bədii sözlə yaratmaq 
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istəyir. Dərhal hiss olunur ki, romantik xəyalların qanadları müəllifin 

doğulduğu müqəddəs məkanın üzərində heç vaxt yorulmur.   

Vətən qayğılarından danışan şeirdə fikirsiz, odsuz-ocaqsız heç bir 

onomastik vahid bədii mətnə yol tapa bilməz. Bu da poetik istedadın canlı 

atributu, qələm əhli üçün xoşbəxtlik sayılan meyardır. Coğrafi adların 

formalaşdırdığı poetik xatirələrin həzinliyi ilhamla yazılmışdır ki, bu da vətən 

mövzulu əsərin ruhundan irəli gəlir, hər onomastik vahid xəyali bir lövhə 

yaradır, yurd itkisi ilə bağlı psixoloji aləmin dərinliklərinə, onun gözə 

görünməz guşələrinə nüfuz edir.  

AKTUALLIQ: 

Toponimlər diln və mənsub olduğu xalqın tarixni əks etdirən ən mötəbər 

mənbələrdir.Buna görə də onların tədqiqi, öyrənlməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir.Bədii əsərlərdə işənmiş toponmlərin araşdırılması isə yazıçının fərdi 

üslubunun öyrənməsi, kontekstual funksiyasının araşdırılası istiqamətində 

önəmlidir. 

Torpaqlarımızın 20faizə qədər bir hissəsinin düşmən tapdağında olduğunu 

nəzərə alaraq, gələcək nəsllərə babalarımızın yurd yerləri haqqında məlumatları 

çatdırmaq üçün toponmlərin öyrənlməsi vacibdir və Azərbaycan dilçiliyinin 

actual mövzularından biridir. 

 

      TƏDQİQAT İŞİNİN METODLARI: 

Tədqiqat işində tarixi-müqayisəli, üslubi və areal  metodlardan istifadə 

edilmişdir. 

 

GİRİŞ: 

Poeziyada mənanı xüsusi mündəricəsi ahənglə səsləndirmə məharəti dil 

materialının elə ünsürünü seçmə vərdişi aşılayır ki, onun obraz yaratma 

qabiliyyətini konkret bədii mətn şəraiti parlaq formalarda canlandıra bilsin. 

Uğurlu üslubi məqamı düzgün seçməklə şair sözü məqsədəmüvafiq şəkildə 

üslubi kəskinlik məqamına qaldırmaqla onun emosional təsir gücünü aşkarlayır. 

Sözü kəsərli və tutarlı demək bacarığı onun təsvir obyektinə uyğun 

seçilməsindən başlayır. Onomastik vahidlərin bədii mətnlərə nüfuzu və seçilmə 

prinsipləri də istisna deyildir. Görkəmli qələm sahiblərinin poetik təcrübəsi 

göstərir ki, onomastik vahidlərin üslubi məqamlara müvafiqliyi onun söz 

mühitində dərin rişə atmağına səbəb olur. Həmin sözlərin mətndəki uğurlu 

mövqeyi söz sənətkarının bədii qayəsini dərhal hisset dirir. Bu baxımdan 

Məhərrəm Hüseynovun «Göyçəgölü» və «Göyçə həsrətinə həsrət qalaydım» 

əsərləri diqqət çəkir. Xüsusi qeyd olunmağa layiqdir ki, əsərlərin məzmununa, 

bədii qayəsinə və estetik mahiyyətinə çökmüş fikir orijinallığı onomastik 

vahidlərin ifadə gözəlliyi ilə müvazi şəkildə təzahür edir. Onomastik dil 

materiallara yaradıcı münasibətə müəllif bədii mətni məna siqləti ilə yükləsə də, 
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toponimik sözlərin kəmiyyət göstəriciləri yorucu ağırlıq, ifadə qəlizliyi əmələ 

gətirmir, əksinə, tərənnüm və təsvir obyektinin obrazlı şərhinə diqqət yönəldir. 

Əsərlərin adından göründüyü kimi, mövzu erməni vandalları tərəfindən 

zəbt olunmuş tarixi vətənimizlə bağlıdır. Bu mövzu hər bir azərbaycanlının 

gözlərinin kökündə saralan Vətən – Göyçə həsrətidir. Göyçə mövzusu ana 

yurduna qovuşmağa əli uzalı qalan binəsiblərin, didərginlərin alın yazısı ilə 

bağlıdır. Göyçə ilə bağlı istənilən münasibətdə deyilən hər bir kəlmə yurd 

itkisinə düçar olanların ah-naləsi, hayqırıqları, yalvarışlarıdır. 

Ulu yurdun nisgili və kədərini, hüzn və həsrətini yada salan hər bir 

göyçəlinin dilində bitən vətən acısıdır [2, 6].Bu duyğuları bizə sərin onomastik 

vahidlərinin şərhində açıq-aşkar hiss edir, yaşayırıq. 

Professor Ə.Tanrıverdi əsərdə sadalanan toponim, hidronim və 

oykonimlərin poetik funksiyalarından bəhs edərkən Qərbi Azərbaycanın – 

qədimtürk – oğuz yurdunun, tarixi torpaqlarımızın tikə-tikə doğranaraq milli 

ağrımıza çevrilməsini ifadə edən əsər kimi qiymətləndirmiş və qeyd etmişdir ki, 

«Bu adların, bu sözlərin hər biri doğmadan doğmadır, ruhumuzun bir 

parçasıdır, adları çəkilən bu yurd yerlərimizin hər biri erməni daşnaklarının 

əlində əsir-yesirdir, hər biri zar-zar inildəyir» [8]. 

Toxluca, Ağbulaq, Şorca, Ardanış, 

Cil, Babacan, Pəmbək tarixə tanış. 

Ağkilsə, Şişqaya, Məzrədən danış, 

Allah, allah, bu yerlərdə ada bax! 

Sözlərdəki doğmalığa, dada bax! [3, 9] 

Şair bir vaxt canlı şahidi olduğu doğma yurdundakı şairanə məkanların 

coğrafiyasını ürək yanğısı ilə təsvir etməklə, işğalçı tayfaya öz nifrətini də 

bəyan edir. Vətən gözəlliyinə qəsd edən düşmənin bu gözəlliklərə sahib olması, 

bu gözəlliklərdən şərab sərməstliyi qazanması qəzəblə xatırlanır [9, 40]. 

Düşmənə nifrət reaksiyası erməni dilinə məxsus antroponimlər vasitəsilə ifadə 

olunur: 

Göyçə gölü, eşqin qəlbimə sindi, 

Göyçəli sevgisi sənin bəsindi. 

Dünən sənlə xoşbəxt idim bəsindi? 

Nədən Bağlo, Xaçik sənlə öyünür, 

Mənim ömrüm bu sitəmlə üyünür? [3, 9] 

Vartan, Xaçik şeytandan da betərdi, 

Niyyətindən qara fitnə göyərdi  [3, 14] və s. 

Onomastik vahidlərin vasitəsilə faciəmizin tarixi kökləri xatırlanır. Çox 

saylı onomastik vahidlərin işləndiyi bəndlər də tariximizdə, tarixi 

coğrafiyamızda, məkrli düşmənlərimizin xəyanət tarixi də, milyonlarla insanın 

öz tarixi vətəninin doğma torpaqlarından didərgin düşməsi də tarixi haqsızlıqda, 

dünya siyasətçilərinin soyuqqanlığı da öz əks-sədasını tapmışdır. 
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Üç daşın, Xorxorun həsrəti canda, 

Yanıram Şorcanı xatırlayanda. [3, 21] 

Aşıq Alı kimi söz zərgərin var, 

Sözdən inci düzən Ələsgərin var. [3, 21] 

Göyçə gölü, Vazgen təzə falaçdı, 

Naxələflər üstümüzə ulaşdı. [3, 26] 

KilsəninVazgeni, Qareginləri, 

Yazdı tarixinə qara günləri. [3, 51]  

Haykanuşla İvanil qara gəldi, 

Səksən səkkizində ilqara gəldi. [3, 58] 

Göyçə gölü, elim düşmənlə dərdə, 

Onların naləsi çatmadı mərdə, 

Vəzir də, Ayaz da başqa hədər də 

Demədi: «Göyçə dəVətəndir Vətən» 

Çətin də olmadı imdada yetən. [3, 73] və s. 

Göyçə gölü, hirsindən cilov gəmir, 

Nalə çəkdi Bığlı, Qışlaq, Ağzı bir. 

Çənbərəyin gah «Krasnı», gah «Karmir» 

Bizə tuş eylədi rusac göz qurdu, 

Mənim torpağımda hay dövlət qurdu. [4, 36] 

Zaman-zaman Rusiyanın himayəsi və yardımından istifadə edən erməni 

terrorizmi ardı-arası kəsilməyən həmlələrlə soydaşlarımızı zülm və müsibətlərlə 

öz dədə-baba torpaqlarından, doğma ocaqların dan sıxışdırıb çıxarmışlar. 

Azərbaycanlıların öz əzəli tarixi torpaqlarında mövcudluğuna son qoyulması 

faşist xislətli erməni daşnakları tərəfindən dövlət səviyyəsində həyata keçirildi 

və türk mənşəli toponimlərin soyqırımı başladı, milli yer-yurd adlarımız 

ağılasığmaz qəddarlıqla dəyişdirildi. Bu həqiqəti poetik dillə ifadə edən müəllif 

onomastik leksikadan daha intensiv formalarda istifadə etmiş, tarixi faktları 

süni yollarla xalqın qan yaddaşından uzaqlaşdırmağa çalışanlar nifrətlə yad 

edilir. Dözülməz faciələr yaşayan toponimlər yağılara olan sonsuz nifrəti 

canlandıran, dərdli-ələmli sətirlərə çevrilir. 

«Göyçə! Sədasını sevən olubsan, 

Bir fərman, möhürlə «Sevan» olubsan». [4, 36] 

Göyçə gölü, «Kamo» köhnə Kəvərdi, 

Ördəkli, Əfəndi artırdı dərdi. 

Çubuqludan ə gördüsə, gəbərdi, 

Silib Basarkeçər tarixi adı 

Sırıdılar sənə Vardenis yadı. [4, 36] 

Göyçə gölü, rəhm görmədi Rəhmkənd, 

Qırmızıkənd qara geydi – min rəhmət. 

Köhnəlməmiş xarabadır Təzəkənd, 
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Daşkənd, Başkənddaşsız, başsızqoyuldu, 

Paşakəndinpaşalarısöyüldü. [4, 37] 

Göyçəgölü, haycinsindəyoxqürur, 

Kilsədesə, yaxşınəvaruçurur. 

Hoqqalarıyalantarixuydurur, 

Adsökəninəxlaqındannəqanaq? 

Ağbulaq – «Axpyuraq», Dərə –«Daranaq» [4, 37]. 

Onomastik vahidlərlə təcəssüm etdirilən müqəddəs Vətən nisgili hicranlı 

misralarda həsrətli duyğular oyadır. Hər birkənd adı qəzəbli nida kimi səslənir, 

zərif və kövrək xatirələrə dönüb coşqun və üsyankar haraya çevrilir, kədərli 

nəğmə kimi könüllərdə əks-səda verir. Bu dərd hər bir oykonim sözlə, hər 

kəlmədə təzələnir, poetik ovqat kövrək intonasiya üzərində köklənir, ulu 

yanğılar, işıqlı amallar, ayrılıqdan doğan iztirablar müəllifin ürəyindən həzin bir 

pıçıltı kimi keçir. Onomastik vahidlərin törətdiyi kədərli və hüznlü notlarının 

zəngin çalarları ilə müəllif özünün saf və təmiz niyyətlərini, həyəcanlarını 

səmimiyyətlə büruzə verir. Yer-yurd adları bir-birini əvəz etdikcə misraların 

sehrinə düşüb yanğılı bir həsrətlə düşmən tapdağı altında qalan ana torpağın – 

parçalanmış, doğranmış Azərbaycanın faciəsini yenidən yaşayırıq. 

Bəbəklərimizdə parıldayan gümüşü yaşlar Göyçə gölünün dupduru sularına 

qatışmaq arzusu ilə çağlayıb daşır. Göyçə gölü sanki ayrılığa dözməyib 

didərginlərin həsrətli gözlərinə köçərək üzü vətənə doğru olanların yanaqlarında 

inciyə dönür: 

Göyçəgölü, obanünlü, ucalı, 

Vəlidağlı, Hətəmxanlı, Qulalı, 

Çamırlı, Yarpızlı, Qanlı, Alçalı, 

Bir vaxt Çaxırlıqənd, Nərmanlıbaldı, 

El köçdü Tüstülü tüstüsüz qaldı.[4, 37] 

Göyçə gölü, niyə tökmür gözün yaş, 

Niyə çökdü Böyük, Kiçik Dəlikdaş. 

Baş açmadın Kərkibaş, Kəsikbaş, 

Dəli qardaş doğma üçün darıxan, 

Harda qaldı Kosaməmməd, Sarıxan? [4, 37] 

Toponimlərin hər biri ulularımızın yadigar qoyub getdiyi söz abidələri 

kimi həm duyğulara qanad verir, həm də qəlbimizi dara çəkir. Söz sənətkarı 

sanki işğal altında olan tarixi yurdumuzun poetik xəritəsini bədii sözlə yaratmaq 

istəyir. Dərhal hiss olunur ki, romantik xəyalların qanadları müəllifin 

doğulduğu müqəddəs məkanın üzərində heç vaxt yorulmur. Bütün hallarda şair 

təxəyyülünün uçuş nöqtəsi ana torpaqdır – Göyçədir, Göyçənin ulularımızın 

təməlini qoyduğu Kərkibaşdır, Qanlıdır, Kəsəməndir, Tüstülüdür, Yarpızlıdır, 

Qızılvəngdir, Mədinədir, Ağqaladır, Nərədüzüdür, Ördəklidir… 
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Doğma yurdun indi yetim qalan kəndlərinin adlarını xatırladıqca müəllifin 

ürəyi bahar buludları kimi dolur, toponimləri leysan yağışı kimi misralara 

səpələyir: 

Göyçəgölü, anırsammı Alını? 

Tapdalanmış məzarının halını, 

Miras qoydu qızıl sözün balını, 

Həsrətdən Qızılvəng alışıb yanır, 

Sitəmdən Əyrivəng küskün dayanır. 

Göyçə gölü, həsrət bağrımı dəldi, 

Qoşabulaq min zəmzəmə bədəldi. 

Gödək bulağın da dili gödəldi, 

Qotur bulağa çirk ziyilli haydan, 

Ağbulağa ağlıq günəşdən, aydın. 

Göyçə gölü, Dərənin baxtı yatmış, 

Babacan sevənin daşını atmış, 

Cil tutqun, Ardanış qaşını çatmış, 

Pəmbək düşməz pəmbəklinin dilindən, 

Uçdu yuvasından, köçdü elindən. [4, 39] 

M.Hüseynovun poetik nümunələrində ən dərin, ən romantik xəyalın 

yuvası, sevinci, nə vası itirilmiş torpaqlardır. Doğma torpaqla bağlı onomastik 

obrazların hamısı canlı həyatın, xatirələrin, ümidlərin komponentləridir. 

Gözlərdənuzaq, könüllərə yaxın obaların obrazı müəllifin sehirli sözü ilə xəyal 

güzgüsündə canlanan vətənimizin əksidir. Şairin onomastik vahidləri 

poetikləşdirən vətən məhəbbəti, yad əllərə keçmiş torpaq qısqanclığı, 

bağrımızın başında sızlayan ağrıların şəffaf ifadəsidir, lirik ovqatın, lirik 

təfəkkürün özünəməxsus uğurudur. 

İtirilmiş vətən mövzusunda yazılan əsərlərdə işlədilən onomastik 

leksikanın estetik təsir qüvvəsi xüsusi maraq doğurur. Əzablı bir kədərdən 

doğan bu əsərdə onomastikvahidlər olduqca həzin və təsirli səslənmə çalarları 

kəsb edir. Onomastik leksikanın yaratdığı qəmli motivlər şairin və oxucunun 

mənəvi aləminin, lirik düşüncə tərzinin, vətəndaş şüurunun üzvi tərkib hissəsinə 

çevrilir. Ümumiyyətlə, yağı tapdağında inildəyən vətən torpağına qovuşmaqla 

itirilmiş daxili rahatlığını tapmaq istəyi əsərin məzmunundan qızıl xətt kimi 

keçir. Düşmənə nifrət bəzən haylara aid antroponimlərin işləkliyinə də yol açır: 

Göyçə gölü, ədalət yox divanda, 

Qızışdırır Con Kerridə, İfanda, 

ASALA-sı Siriyada, Livanda, 

Paris çubuğundan özünü qoru, 

Subuqla başlanır erməni xoru. [4, 56] 

Göyçə gölü, Sumbat Babəkə ilan 

Yefrem Səttərxanı arxadan vuran, 
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Bağramyanlar Həzimizə tor quran, 

Varmı bir başbilən bunuanası? 

Xaç çəkəndi gəlini, qızı, anası. [4, 54] 

Dədəm Qorqudun, qədim oğuz türklərinin ruhunu yaşadan Göyçə 

onomastikasını bədii söz süzgəcindən keçirən müəllif onlardan şair 

düşüncəsinin adi ifadəçisi deyil, onların ifadə imkanları ilə canlanan fikirin 

daşıyıcısı kimi kontekstdə şeirləşdirmişdir. Söz sənətkarının yaradıcılıq 

prizmasından süzülən real həyat lövhələrinin, canlı insan duyğularının, soşqun 

ehtirasların – bir sözlə, böyük bir poetika ləmin dayağına çevrilmişdir. 

Antroponim, toponim, oykonim və digər onomastik vahidlərin təsvirdə 

yaratdığı üslubi zənginlik bədii sözün estetik keyfiyyətlərini inkişaf etdirməyə 

təkan vermişdir. Digər tərəfdən nümunələr belə bir fikri təlqin edir ki, 

onomastik vahidlərə üslubi rənginə görə yanaşma yaradıcılıq laboratoriyasının 

əsas sirrini əyaniləşdirir, üslubi təravətin söz duyumundan nəşət etdiyini bir 

daha təsdiqləyir. Bununla belə onomastik leksikanın törətdiyi üslubi təravət 

bədii əsərin forması ilə məhdudlaşmır, o, sözün tam və həqiqi mənasında poetik 

formanın canlandırdığı məzmunun ideya-estetik dəyərlərini də müəyyənləşdirir. 

 

NƏTİCƏ: Yekun olaraq vurğulamaq yerinə düşər ki, indi «Ermənistan» 

adlandırılan Qərbi Azərbaycandan köçürmə adı ilə Moskvaya arxalanıb 

«mədəni» üsullarla deportasiya etsələr də, yaxın keçmişimizdə baş verən 

Qarabağ savaşında isə bütün ərazini yağmalarda, bu ərazinin tarixi 

onomastikası bir daha sübut edir ki, bu qaraçı tayfası aborigen yox, gəlmədir. 

Onlartorpaqlarızorakarlıqlazəbtetdiklərikimi, oradan türk izlərini silmək üçün 

coğrafi adları da dəyişdirirlər. N.K.Türk özünün yazdığı kimi, «1928-1929-cu 

illərdə türk-rus müharibəsindən sonra Doğu Anadoluya gələn Eli Smith adlı 

erməni Türkomaniya//Türkmən ölkəsi adını Armeniya adı ilə dəyişmişdir»[7, 

9]. Haqqında danışdığımız bədii nümunələrdəki coğrafi adların milli 

mənsubiyyəti bu fikri bir daha təsdiqləyir. 
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Xülasə  

       Təlim – təhsil prosesinin uğurlu olmasında hədəflərin düzgün müəyyən 

edilməsi qədər, onların lazımi şəkildə ifadə edilməsi də önəm daşıyır. Bu proses 

iki tərəfin – təhsil verənin və təhsil alanın qarşılıqlı əməkdaşlığına 

əsaslandığından, onun sonunda tərəflərin nə əldə edəcəyi hər iki tərəf üçün 

aydın olmalıdır. Bu mənada təlim nəticələri adlandırılan və kursun, proqramın, 

fənnin tədrisindən sonra tələbənin hansı bilik və bacarıqlara yiyələnəcəyini tam 

və aydın şəkildə nümayiş etdirən kiçik həcmli təsvirlərin təlim prosesində rolu 

olduqca mühümdür. Məqalədə təlim nəticələrinin mahiyyətinə aydınlıq gətirilir, 

onların düzgün müəyyən edilməsinə, müvafiq şəkildə yazılmasına xidmət edən 

amillərə aydınlıq gətirilir, həmcinin, düzgün və effektiv təlim nəticələrinin  

yazılması üçün mütəxəssislər tərəfindən tövsiyyə edilən bir sıra meyarlara 

toxunulur. Qeyd edilir ki, təlim nəticələrinin effektivliyinə nail olmaq üçün 

aktiv feillərdən istifadə etmək, təlim nəticələrinin aydın və lakonik olmasına 

fikir vermək, müşahidə edilən və ölcüləbilən olmasını diqqət mərkəzində 

saxlamaq  və s. kimi amillər nəzərə alınmalıdır. 

 

        Açar sözlər: ali təhsil, yanaşma, kompitensiya, tələbəyönümlü, təlim 

nəticəsi, ölcüləbilən 

 

Learning outcomes in higher education and criteria to write them 

 

Mirvari Gasimova 
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Summary 

In the successful process of training, it is important not only to identify 

the goals correctly but also to express them adequately. As this process is 

carried out by two parties - the educator and the student, and as it is based on 

mutual cooperation, what will be achieved should be clear to both parties from 

the beginning of the process. In this respect, the role of small descriptions 
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called learning outcomes which fully and clearly demonstrate what knowledge 

and skills the student will acquire after the course, program and subject is very 

important. The article clarifies the essence of the term of learning outcomes, 

touches on the factors that contribute to their correct determination and points 

out the principles that help to write them in the most acceptable and correct 

way.  The article also addresses a number of criteria recommended by 

specialists for writing proper and effective learning outcomes. It is noted that 

such factors as the use of active verbs, keeping learning outcomes clear and 

short, ensuring them to be observable and assessable etc. serve to their 

effectiveness. 

Keywords: higher education, approach, competence, student oriented, 

learning outcome, assessable 

 

Результаты обучения в высшем образовании и критерии их 

написания 
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Азербайджанский  Государственный   

Педагогический Университет  

qasimovamirvari@gmail.com 

 

Резюме 

Правильное определение целей, и их надлежащее выражение 

играет важный рол при успешном учебно – образовательном процессе. 

Исходя из взаимного сотрудничества двух сторон - обучающего и 

обучающего, то, что будет достигнуто в результате обучения, должно 

быть ясно для обеих сторон. В этом отношении очень важна роль 

небольших описаний, называемых результатами обучения, которые 

полностью и наглядно демонстрируют, какие знания и навыки приобретет 

студент после прохождения курса, программы и предмета. В статье 

уточняется сущность термина "результаты обучения", затрагиваются 

факторы, способствующие их правильному определению, и указываются 

принципы, помогающие записать их наиболее приемлемым и правильным 

образом. В статье также рассматривается ряд критериев, рекомендуемых 

специалистами для написания правильных и эффективных результатов 

обучения. Отмечается, что такие факторы, как использование активных 

глаголов, сохранение четких и кратких результатов обучения, обеспечение 

их наблюдаемости и оценки и т.д., способствуют их эффективности. 

            Ключевые слова: высшее образование, подход, составление, 

студент, результат обучения, оценка 
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Annotasiya. Məqalədə ali təhsil müəssisələrində kompitensiyalara əsaslanan 

yanaşmanın yaradılması prosesində müstəsna önəm daşıyan amildən - təlim 

nəticəsindən bəhs edilir, onun mahiyyətinə, necə müəyyən edilməsinə aydınlıq 

gətirilir, effektiv təlim nəticələrinin yazılması üçün mütəxəssislər tərəfindən 

tövsiyyə edilən meyarlara toxunulur. 

Aktuallıq. Yaşadığımız dövrün sürətli inkişafı, baş verən yeniliklər bütün 

fəaliyyət sahələrində olduğu kimi təshsil sferası qarşısında da daima yeni 

tələblər qoyur. Həm təhsil verən, həm də təhsil alanlar qarşısında belə tələblərin 

qoyulması mövcud təlim-tədris yanaşmalarının, metadalogiyasının, dərslik və 

fənn proqramlarının yenidən nəzərdən keçirilməsini labüd edir. Azərbaycanın 

ali təhsilində kompetensiyalara əsaslanan yanaşmanın formalaşması, həmçinin 

müəllimə yönəlmiş yanaşmadan tələbəyə yönəlmiş yanaşmaya doğru keçidin 

təmin edilməsinin də məhz bu aspektdən qiymətləndirilməlidir. 

          Metod. Məqalədə təsvir metodu tətbiq olunmuşdur. 

     Giriş: 

 Avropa Təhsil məkanına inteqrasiya prosesini sürətləndirmək, onun 

tamlığını təmin etmək, kompitensiyalara əsaslanan təhsil yanaşmasının 

mahiyyətini, tələb və fəlsəfəsini ali təhsil müəssisələrinin əməkdaşları, müəllim 

– pörofessor heyəti arasında təbliğ edərək inkişaf etdirmək üçün Azərbaycan 

Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi bir sıra layihələr, seminar və təlimlər bu 

mənada məxsusi rola malik olmuşdur. Bütün bunların nəticəsidir ki, cari ildə ali 

təhsil müəssisələrində bütün fənlərin məzmun və strukturunda əsaslı 

dəyişikliklərin edildi, təlim nəticələrini özündə əks etdirən, kompitensiyalara 

əsaslanan yeni Tədris Proqramlarının hazırlandı. 

Dünya praktikasında Ali təhsil müəssisələrində təlim nəticələrinin 

yazılamsı və qiymətləndirilməsi son illər olduqca önəm kəsb edən məsələlərdən 

biridir. Həm dövlət müəssisələrininin, həm də fərdi sahibkarların iş verən tərəf 

kimi çıxış etdiyi müasir əmək bazarı və onun tələbləri məsələyə artan diqqətin 

aparıcı səbəbləri sırasında göstərilə bilər. Eyni zamanda bir çox inkişaf etmiş 

ölkələrdə dövlətin təhsil siyasətini planlayan  rəsmi qurumlar, habelə nüfuzlu 

özəl şirkətlər də cəmiyyət üzvlərinə mütəmadi olaraq  Ali təhsil müəssisələrinin 

(bundan sonra - ATM) kadr hazırlığı prosesində müəyyən etdiyi təlim 

nəticələrinə nə dərəcədə müvəffəq olduqlarını yoxlamaqda maraqlı olan tərəf 

kimi çıxış edirlər. Qeyd edilən bütün maraqlı tərəflər cəmiyyətin bir hissəsi 

olduğundan ATM-in yetişdirdiyi kadrların müasir biliyə əsaslanan 

iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində hansı rol oynadığınıı görürlər və bu prosesə 

nəzarəti bir növ öz çiyinlərinə götürməyi həm də vətəndaş məsuliyyəti kimi 

dərk edirlər. Bu proses həm də ATM – in mövqeyinə xidmət etdiyindən onlar 

özləri də maraqlı təfər qismində fəaliyyətə cəlb olunurlar. Hər bir istehsalçı 

kimi, ATM –nin də istehlakçılar qarşısında hesabat verməsi, gördüyü işlərin 

çatışmazlıqlarını təhlilə cəlb etməsi və əldə edilən nəticələri keyfiyyətin 
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yüksəldilməsinə cəlb etməsi onun  cəmiyyət qarşısında daşıdığı məsuliyyətin 

dərki kimi başa düşülür, imicinin və ona olan marağın artmasına səbəb olur. 

Bütün qeyd edilənlər təlim nəticələrinin düzgün müəyyən edilməsinin nə qədər 

önəm daşıdığını bir daha vurğulayır. Bu mənada təlim nəticələrinin yazılması 

və qiymətləndirilməsi prosesi necə aparılır, bu işdə dünya praktikası nə deyir 

kimi məsələlərə keçməzdən öncə “Təlim nəticəsi nədir və onu düzgün təyin 

edildiyinə necə əmin olmaq olar” sulanına toxunaq məqsədəuyğundur.  

Təlim nəticəsi tələbəyönlü təhsil yanaşmasının əsasında duran 

konseptual anlayışlardandır. Bu yanaşmaya ilk dəfə Heyvar (1905) və sonradan 

Duisin (1956) əsərlərində rast gəlinsə də, onun nəzəriyyə kimi inkişaf 

etdirilməsi və tanıdılması Karl Rocersin, təhsil və təlim yanaşması kimi inkişaf 

etdirilməsi isə Jan Piaje və Malkolm Noulisin adı ilə bağlıdır (10, 2). Adları 

çəkilən nəzəriyyəçi alimlər şagirdlərin kollektiv/qrup işi əsnasında öyrənməsinə 

diqqət yetirməklə, tələbələrə yönəlmiş öyrənmə prosesinə keçidi 

əsaslandırmışlar. Mütərəqqi təhsilin tərəfdarı olan Con Dui təlimin sosial və 

empirik bir proses olduğunu düşünürdü. O, tələbələri tənqidi düşünməyə və real 

problemləri həll etməyə vadar edən sinif mühitinin yaradılmasının onları 

gələcəyə hazırlamaq üçün ən yaxşı yol olduğunu düşünürdü yol olduğunu 

düşünürdü (2). Tələbəyönlü təhsilin inkişaf etdirilməsində şəxsiyyətin 

formalaşması haqqında fikirləri də əhəmiyyətli rol oynamışdır. Rocers yazırdı 

ki, "davranışa (və təhsilə) əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən yeganə təlim özünü 

kəşfdir" (6). Tələbəyönlü təhsillə bağlı nəzəri mənbələrdəki fikirləri 

ümumiləşdirsək, onları növbəti prinsiplər şəklində ifadə etmək mümkündür: 

1. Tələbəyə yönəlmiş yanaşma davamlı refleksiv prosesi tələb edir. Bu 

prinsp əsasında duran fəlsəfəyə əsasən, bütün dövrlər üçün yarayan metod və 

yanaşma mövcud deyil. Müəllimlər, tələbələr və tədris müəssisələri tədris və 

təlim prosesini mütəmadi nəzərdən keçirməli, onu təkmilləşdirməli və 

tələbələrin kritik düşüncəsini və səxsi keyfiyyətlərini stimullaşdırmaqla 

proqram qarşısında qoyulmuş təlim nəticələrinin əldə edilməsini təmin 

etməlidirlər. 

2. Tələbəyə yönəlmiş yanaşma universal həll yolunu təmin etmir. Bu 

prinsip təhsil müəssisələri və təhsil alanların müxtəlifliyini nəzərə almağın 

vacibliyini vurğulayır. Hər bir fənnə, onun tələbinə uyğun təlim və tədris 

yanaşması seçmək nəzərdə tuturlur.  

3. Tələbələrin müxtəlif öyrənmə tərzləri vardır. Tələbələrin fərdi 

pedaqoji ehtiyaclarının olması, bəzilərinin təcrübə və ondan əldə edilən 

səhvlərdən, digərlərinin isə daha çox mütaliə və araşdırmadan, debat və 

diskussiyalardan daha yaxşı öyrəndiklərini unutmamaq və təlim-tədris prosesi 

boyunca diqqət mərkəzində saxlamaq bu prisipdə önə çəkilir. 

4. Tələblərin müxtəlif maraq və ehtiyacları vardır. Bu prisipdə 

öyrənənlərin auditoriyadan kənar maraq və ehtiyaclarını (idmanla 



 
Mirvari Qasımova 
 

 100 

maraqlanmaq, musiqi dinləmək, ictimai işlərə maraq göstərmək, fiziki qusurlu 

olmaq və s. kimi) nəzərə almağı tövsiyyə edilir.  

5. Seçim, tələbəyə yönəlmiş yanaşmada effektiv öyrənmənin başlıca 

tərkib hissəsidir. Tələbələr müxtəlif formada öyrənməyə maraq göstərdiyi üçün 

onlara fərqli seçimlər təklif etmək lazımdır. Öyrənmə prosesinin effektivliyini 

təmin etmək üçün təlim prosesi liberal formatlarda və ya daha ənənəvi şəkildə 

təşkil edilə bilər. 

6. Tələbələr bir-birindən fərqli təcrübəyə və təməl biliklərə malikdirlər. 

Bu prinsipə görə, təlim prosesi öyrənənin, fərdin həyatına və təcrübəsinə 

uyğunlaşdırılmalıdır. Kursa başlamazdan əvvəl tələbələrin öncədən qazandıqları 

bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi aparılmalıdır və sonrakı proses 

çatışmayan və ya yetərli olmayan bilik və bacarıqların formalaşdırılmasına və 

ya təkmilləşdirilməsinə istiqamətləndirilməlidir. Yəni, məsələn, əgər tələbələrdə 

yetərli tədqiqat bacarığı varsa, onlara bunu yenidən öyrətməklə vaxt itkisinə və 

öyrənmə prosesinin maraqsız hala düşməsinə səbəbiyyət verməmək üçün onları 

daha çox nəzəri biliklərlə təmin etmək lazımdır. bundan başqa tələbələrə həyat 

təcrübələrini, öz görüşlərini digərləri ilə bölüşməyə imkan verməkdən də 

motivasiyaedici amil kimi istifadə etmək olar.   

7. Tələbələrin öyrənmə prosesinə nəzarəti olmalıdır. Bu prinsipə görə, 

kursun, təlim proqramlarının tərtib edilməsində və onların qiymətləndirilmə 

meyarlarının müəyyən edilməsində tələbələrin iştirakına imkan verilməlidir. 

Tələbələr ali təhsilin passiv iştirakçısı, təlimat alıb onları həyata keçirən tərəf 

kimi deyil, onun  fəaliyyətində marağı olan fəal tərəfdaşlar kimi qəbul 

edilməlidir. Təlim prosesinin daha çox tələbəyə yönəldilməsini təmin etməyin 

ən yaxşı yolu isə təlim formalaşdırılmasına tələbələrin özlərini cəlb etməkdir. 

8. Tələbəyə yönəlmiş yanaşmanın başlıca xüsusiyyəti təsir bağışlamaq 

deyil, imkan 

yaratmaqdır. Bu prinsipə görə sadəcə fakt və biliyin tələbəyə ötürülməsi zamanı 

təşəbbüs, hazırlıq və məzmun əsasən müəllimdən gəlir. Tələbəyə yönəlmiş 

təlim yanaşması isə tələbəni düşünməyə, təhlil, sintez tənqid, tətbiq etməyə, 

problemlərin həlli yollarını axtarmağa və s. yönəltməklə ona daha böyük 

məsuliyyət vermək məqsədini daşıyır. 

9. Öyrənmə (tədris) tələbələrlə professor-müəllim heyəti arasında 

əməkdaşlıq zərurətini 

yaradır. Bu yanaşma tələbələrlə pedaqoji heyyətin təlim-təhsil prosesi zamanı 

yaranan problemlərdə ümumi razılıq yaratmaq üçün əməkdaşlıq etməsini vacib 

şərt kimi irəli sürür. İrəli sürülən təkliflər və qəbul olunan qərarlar prosesin 

maraqlı tərəfləri kimi, həm müəllimlərin, həm də tələbələrin əməkdaşlığının 

nəticəsi olmalı və təhsil müəssisəsi daxilində hər iki qrup maraqlarına xidmət 

etməlidir. Belə bir əməkdaşlıq nəticəsində hər iki qrup getdikcə bir-birinə 

tərəfdaş kimi baxmağa başlayır  ki, bu da dərs prosesinə də müsbət təsirini 
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göstərir.  Məhz bu cür əməkdaşlıq təlim prosesinin iki tərəf arasında qarşılıqlı 

konstruktiv fəaliyyət kimi görən tələbəyə yönəlmiş təlimin  fəlsəfəsində 

mərkəzi yer tutur (10, 2-4). 

Göründüyü kimi, əsas hədəfi təhsil alanlarla təhsil verənlər arasında 

qarşılıqlı əməkdaşlığı – ünsiyyəti təmin etmək, təhsil alanları passiv dinləyici 

qismində görməmək, onları öyrənmə prosesin fəal iştirakçısına çevirməklə 

kritik düşünmə, problemlərin həlli, komandada işləməyi bacarmaq, sərbəst 

mütaliə və araşdırma apara bilmək və s. kimi bacarıqları formalaşdırmaq olan 

bu yanaşmada təlim nəticələrinin müəyyən edilməsi mütləqdir. Bu yanaşmanın 

tələbləri əsasında yazılan təlim nəticələri müəllimin (öyrədənin) əhatə etməli 

olduğu mövzulardan ziyadə tələbənin (öyrənənin) edə biləcəyinə, bacaracağına 

diqqətinin kökləyir və bununla da məzmun hədəfli təhsildən kompitensiya 

hədəfli təhsilə keçidn əsası qoyulmuş olur. 

Mövzuya aid ədəbiyyatda təlim nəticəsi anlayışının müxtəlif formada 

təsvirinə rast gəlmək mümkündür. Otter təlim nəticəsinin “öyrənənin təlimin 

sonunda bildiyi və ya bacardığı” bir şey olduğunu qeyd edir (9, 4). R.M.Harden 

isə qeyd edir ki, təlim nəticələri təlim kursunun sonunda nəyin əldə edildiyinin 

və qiymətləndirildiyinin geniş ifadəsidir. Müəllif  nəticəyə əsaslanan tədrisin və 

təlim nəticələri konseptinin (anlayışının) müasir təhsilin gündəliyində önəmli 

yeri olduğunu qeyd edir. (3)Bu kimi fikirləri ümumiləşdirsək təlim nəticəsini 

öyrənmə prosesinin sonunda əldə edilən xeyri, qazancı təsvir edən 

ümumiləşdirilmiş fikirlər kimi müəyyən etmək olar.  

Burada maraq doğuran məsələrdən biri də təlim nəticələrinin yazılması 

ilə bağlıdır. İstənilən kurs üzrə proqram və sillabusların tərtibində təlim 

nəticələrinin göstərilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. D.Kennedi təlim 

nəticələrinin yazılmasına və tətbiqinə dair praktik vəsaitində bu məsələnin 

əhəmiyyətinə toxunaraq qeyd edir ki, proqram və fənlərin təsvirində təlim 

nəticələrindən istifadə proqramın, yaxud modulun sonunda tələbələrdən nə 

gözlənildiyini onlara daha aydın şəkildə çatdırır. Bu həmçinin tələbələrə 

proqramların seçilməsində və tələbə əsaslı təlimdə fəal iştiraka yardım edir (5, 

16). Hazırda kurs və ya fənn üzrə proqramların yazılmasında təlim nəticələrinin 

göstərilməsinə maraq artmaqdadır. Belə ki, bu kursun məzmununda müəllimin 

əhatə etməli olduğu mövzulardansa tələbənin bilməli, bacarmalı olduğunu 

vurğulamağa, məzmundan çox kompitemsiyaları önə çıxartmağa imkan yaradır.  

Təlim nəticələrinin yazılmasında çətinlik törədən əsas məqam kurs üzrə 

hədəflərin təlim nəticələrindən fərqləndirilməsidir. Adları çəkilən iki termin 

arasındakı əsas fərq qısa şəkildə ümumi və ya daha spsecifik xüsusiyyətə malik 

olmaları ilə izah etmək olar. Proqram və ya kursun hədəfləri tədris məqsədini 

daha ümumi formada ifadə etdiyi halda təlim nəticələrində kursun sonunda 

tələbələrdən nə əldə etmələri barədə və həmin bu nəaliyyətləri necə nümayiş 

etdirməli olduqları haqqında tələb açıq şəkildə öz əksini tapır. S.Otter məsələ 
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ilə bağlı fikirlərində diqqəti kursun hədəflərini və təlim nəticələrini yazan 

zaman işlədilən ifadələrə yönəldir, “anlamaq, başa düşmək, dərk etmək” kimi 

ibarələrin təlim dilinə xas olduğunu və kursun sonunda tələbələrin nə 

anladıqlarını nümayiş etdirməkdə yetərsiz olduqlarını qeyd edir. O qeyd edir ki, 

kursun məqsədində tələbəyə kursun nələr vəd etməsi təsvir edilir, təlim 

nəticəsində isə tələbəni necə qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmuş hesab etəyin 

ən dəqiq təsviri verilir. Müəllif fikirlərini növbəti nümunə ilə əyaniləşdirir: 

Kursun hədəfi (məqsədi): post-strukturalizm haqqında anlayış yaratmaq 

Təlim nəticəsi: arqumentləri məntiqi şəkildə analiz etmək 

                         aydın və məntiqli arqumentlər təqdim etmək 

               ehtimalları məüyyən etmək və onları sorğulamaq ( 9, 276-277) 

Məlumdur ki, mütəxəssislər isənilən ixtisas üzrə kadr hazırlığı prosesinə 

fərqli yanaşa, müxtəlif tələbləri lazım bilərək onu təlim nəticələrində ifadə 

etməyə çalışa bilərlər. Lakin bu fikirlərin hamı tərəfindən anlaşılması üçün bəlli 

şərtləri bilmək və onlara əməl etmək məqbul təlim nəticəsini ifadə etməyin 

əsasında durur. Tələbə yönümlü təhsilin spesifikasının təsvirinin veridiliyi və 

təhlilinin aparıldığı bir sıra mənbələrdə göstərilir ki, təlim nəticələrinin ifadə 

olunduğu cümlələr bir qayda olaraq bilik, anlama, tətbiq, analiz, sintez, 

qiymətləndirmə ifadə edən aktiv feillərin işlədilməsi ilə xarakterizə edilir. Bu 

baxımdan təlim nəticələri elə yazılmalıdır ki, orada tələbənin nəyi biləcəyi, 

qazandığı təcrübələr sonunda nəyi bacaracağı, bu bilik və bacarıqların necə, 

hansı formada qiymətləndirilməsi açıq ifadə edilsin  

Mütəxəsislər təlim nəticələrini yazarkən bəlli bir struktur müəyyən 

etməyin, onun çərçivəsində işləməyin vacib olduğunu vurğulayır. Təlim 

nəticələrinin işlənib hazırlanması prosesində Bemjamin Blumun öyrənmə 

prosesi zamanı düşünmə (fikir) səviyyələrinin əks etdirən sxem müstəsna rola 

malikdir. B.Blum öyrənmə prosesinində tədris edilənlərə, öyrədilənlərə 

tələbələrin müansibətinin necə olması barədə apardığı tədqiqatın nəticəsi olaraq 

öyrətmə elmi sahəsinə Blum taksanomiyasını təqdim etmişdir. Düşünmənin ən 

sadə səviyyəsi olan biliklə başlayıb ən ali səviyyə hesab edilən qiymətləndirmə 

ilə bitən bu taksanomiya təlim prosesinin bütün səviyyələrini (bilik-qavrama-

tətbiq-təhlil-sintez-qiymətləndirmə) əhatə edən struktura malik olduğundan 

dünya pedaqoji və metodoloji ədəbiyyatında müxtəlif qiymətləndirmə 

vasaitlərinin hazırlanmasında ən çox istinad edilənlərdən hesab edilir. (5, 26-27) 

Bu mənada təlim nəticələrini yazarkən Blum taksanomiyasında dərk etmə 

prosesininhər bir səviyyəsi üçün təklif edilən aktiv feillərdən geniş istifadə 

edilməsi təbii hal kimi qiymətləndirilməlidir. Belə ki, təlim nəticələri də məhz 

kursun sonunda tələbənin nə edə biləcəyinin, nəyi bacaracağının sözlü 

ifadəsidir. Qeyd etdiklərimizin öyrənmə prosesinin hər səviyyəsi üçün təlim 

nəticələri nümunəsində nəzərədən keçirək (xarici dil (ingilis) ixtisası üzrə): 
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1. Bilik  - bu səviyyə üçün “tanımaq, xatırlamaq, yadda saxlamaq, 

adlandırmaq, sifariş etmək, seçmək, təkrarlamaq və s.) kimi fəal feillərdən 

istifadə etmək tövsiyyə edilir. Məsələn, ingilis dilinin leksik, qrammatik və 

fonetik strukturunu tanımaq / təsvir etmək 

2. Qavrama - bu səviyyə üçün “əlaqələndirmək, dəyişmək, aydınlaş-

dırmaq, klassifikasiya etmək, təsvir etmək, fərqləndirmək, ümümiləşdirmək, 

izah etmək və s.) kimi fəal feillərdən istifadə etmək tövsiyyə edilir. Məsələn, 

dinlədiyi mətndə məlumatı ümumiləşdirərək təqdim etmək 

3.  Tətbiq -  bu səviyyə üçün “tətbiq etmək, dəyərləndirmək, seçmək, 

dəyişmək, tamamlamaq, qurmaq, nümayiş etdirmək, inkişaf etditmək, və s.) 

kimi fəal feillərdən istifadə etmək tövsiyyə edilir. Məsələn, indiki zaman 

formalarını müxtəlif kommunikativ situasiyalarda tətbiq etmək  

4. Təhlil  - bu səviyyə üçün “təhlil etmək, qiymətləndirmək, təsnif etmək, 

müzakirə etmək, müqayisə etmək, əlaqələndirmək, nəticə çıxartmaq və s.) kimi 

fəal feillərdən istifadə etmək tövsiyyə edilir. Məsələn, ingilis dili sait və samit 

fonemlərini tələffüz xüsusiyyətlərinə görə təsnif etmək və ya oxuduğu mətnə 

dair düzgün və yalnış məlumat barədə müzakirə aparmaq 

5. Sintez - bu səviyyə üçün “toplamaq, təşkil etmək, tərtib etmək, 

ümumiləşdirmək, yaratmaq, yenidən qurmaq, birləşdirmək və s.) kimi fəal 

feillərdən istifadə etmək tövsiyyə edilir. 

6. Qiymətləndirmə - bu səviyyə üçün mühakimə etmək, tövsiyyə etmək, 

təhlil etmək, əsaslandrmaq, dəyərləndirmək, seçmək, əlavə etmək, nəticə 

çıxartmaq, tutuşdurmaq, şərh etmək, icmal vermək, dəstəkləmə və s. kimi fəal 

feillərdən istifadə etmək tövsiyyə edilir. 

Bundan başqa təlim nəticələrinin sayını çoxaltmamağa fikir vermək, 

yalnız vacib olan bilik və bacarıqları sadə, anlaşıan dildə təsvir etmək tövsiyyə 

edilir.  Təlim nəticələrinin müşahidə edilən və ölçülə bilən olması da vacib 

tələblərdən biri kimi önə çəkilir. “Əlbəttə ki, bütün təlim nəticələri əlçatan 

olmalıdır; başqa sözlə, onlar sonda  tələbənin nəticəni əldə edib –etmənməsini 

yoxlamaq imkanı yaradan terminlərlə yazılmalıdır” (7, 75).  Müşahidə edilən 

dedikdə, təlim prosesi ərzində əldə edilən bacarıqların öyrənənlər tərəfindən 

nümayiş etdirilməsi, əyani şəkildə göstərilməsi nəzərəd tutulur. Ölçülə bilən 

dedikdə isə, müşahidə olunan  və ya nümayiş etdirilən bacarıqların hansı 

səviyyədə qənaətbəxş olması nəzərdə tutulur. Bu işdə müəllim üçün çətinlik 

yaradan əsas məsələ tədris metodları, qiymətləndirmə metodları, 

qiymətləndirmə meyarları və təlim nəticələri arasındakı əlaqə və uyğunluğu 

düzgün müəyyən etməkdə olur. Təlim, qiymətləndirmə və təlim nəticəsi 

arasındakı qurulan əlaqə nəticəsində isə  ümümi təlim prosesinin şəffaflığı 

təmin edilmiş olur. Məsələnin bu aspektinə toxunan Ramsden tələbələrdən 

kursun dəyərləndirilməsinə dair toplanmış məlumata istinad edir və göstərir ki, 

tələbənin ondan nə gözlənildiyini aydın bilməsi onun sonrakı effektiv təhsil 
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almasında həyatı əhəmiyyətə malik olur. Bu sahədə aydınlığın olmaması isə 

adətən ”mənfi qiymətləndirmə, təlim-tədris prosesində çətinliklərin olması və 

tələbələrin aşağı müvəffəqiyyət göstəriciləri ilə əlaqəli olur (5,59). 

Nəticə: Kompitensiyalara əsaslanan təhsil yanaşması müasir təhsil 

sistemində aparıcı mövqeyi ilə seçilir və dünyanın əksər aparıcı təhsil məkanları 

fəaliyyətlərini bu yanaşmanı tələbləri istiqamətində təşkil edirlər. Təlim – təhsil 

prosesinin bu yanaşma əsasında təşkil edilməsində tələbəyə yönəlmiş təlim 

fəlsəfəsinin əsas kimi götürülməsi və təlim nəticələrinin düzgün təyini və tətbiqi 

olduqca vacib amil kimi özünü göstərməkdərir. Son nəticədə isə, hər kimi amil 

təlim-təhsil prosesinin şəffaflığını təmin etməklə ümümi nəticənin yüksəldil-

məsinə, əmək bazarının ehtiiyaclarınn ödənilməsinə xidmət edir. 
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Xülasə 

Müasir dövrdə rəqəmsal texnologiya dünyamızda və gündəlik 

həyatımızda mühüm dəyişikliklər edir. Texnologiya biliklərin insan həyatının 

praktik məqsədlərinə və ya insan mühitini dəyişdirmək və manipulyasiya etmək 

üçün tətbiqidir 

Biz mobil cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu gün elm bə İKT insan həyatının hər 

sahəsinə üz təsirini göstərmişdir.  

İnformasiyas və kommuniasiya texnologiyası təhsil işçilərinin, 

idarəçilər, menecerlər, təlimçilər, özəl və dövlət sektorunda müxtəlif peşələrdə 

çalışan insanların tələblərini yerinə yetirmək üçün mühim əhəmiyyətət malikdir. 

İnformasiya və kommunikasiya vasitələri mürəkkəb real dünya probleminə 

tətbiq oluna bilən bacaraıqların inkişafına bir öyrətmə təcrübəsi yaratmaq üçün 

özü özülüyündə bir təhsil nəzəriyyəsi və təcrübəsini birləşdirir.  

İngilis dili tədrisində də müasir texnologiyaların istifadəsi, xüsusən də 

çox saylı sahələr və fənnlər üzrə görünməmiş inkişaflar fonunda əvəzsiz hala 

gəlir. Tədris prosesində təlim keyfiyyətinin artırılması məqsədi əsas götürülərək 

tətbiq olunan interaktiv metodlardan istifadə, İKT və digər vasitələr önəmli rol 

oynayır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tədrisdə tətbiqi 

müxtəlif dərs formalarının həyata keçirilməsinə və pedaqoji şəraitin 

formalaşmasına imkan verir. 

Texnologiya öyrənmə təcrübəsini dəyişdirir. İnkişaf etmiş texnologiya 

müəllimlərin peşə təhsili və tələbələrin dil öyrənmə prosesi üçün bir sıra 

üstünlüklərə malikdir. 

Ümumiyyətlə, məqalədə tədrisin maraqlı olması üçün aktiv 

metodlardan, stretegiyalardan, tədrislə əlaqəli avadanlıqlardan istifadənin çox 

zəruri olduğu bildirilir və bu kimi vasitələr tələbələrin dərsə marağını artırır, 

onları motivasiya edir.  

Açar sözlər: kommunikasiya, informasiya, texnologiya, rəqəmsal, 

komputer, inteqrasiya, İKT. 
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Summary 

Nowadays digital technology is making significant changes in our world 

and in our daily live. Technology is the application of knowledge to the 

practical purposes of human life or to change and manipulate the human 

environment 

We live in a mobile society. Today, science and ICT have affected every 

area of human life. 

Information and communication technology is important to meet the 

needs of educators, managers, trainers, people working in various professions in 

the private and public sectors. Information and communication tools combine 

education theory and practice in themselves to create a teaching experience that 

develops skills that can be applied to a complex real-world problem. 

The use of modern technologies in English language teaching is 

becoming invaluable, especially against the background of unprecedented 

developments in many fields and subjects. The use of interactive methods, ICT 

and other tools based on the goal of improving the quality of teaching plays an 

important role in the teaching process. The application of information and 

communication technologies in education allows the implementation of various 

forms of teaching and the formation of pedagogical conditions. 

Technology is changing the learning experience. Advanced technology 

has a number of advantages for teachers 'professional education and students' 

language learning process. 

In general, the article states that the use of active methods, strategies, 

teaching-related equipment is very important for the teaching to be interesting, 

and such tools increase the interest of students in the lesson, motivate them. 

Key words: communication, information, technology, digital, computer, 

integration, ICT. 
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Резюме 

В наши дни цифровые технологии вносят значительные изменения 

в наш мир и в нашу повседневную жизнь. Технология - это применение 

знаний к практическим целям человеческой жизни или для изменения и 

манипулирования окружающей средой человека. 

Мы живем в мобильном обществе. Сегодня наука и ИКТ затронули 

все сферы жизни человека. 

Информационные и коммуникационные технологии важны для 

удовлетворения потребностей преподавателей, менеджеров, 

инструкторов, людей, работающих в различных профессиях в частном и 

государственном секторах. Информационные и коммуникационные 

инструменты объединяют в себе теорию образования и практику, чтобы 

создать учебный опыт, который развивает навыки, которые могут быть 

применены к сложной реальной проблеме. 

Использование современных технологий в обучении английскому 

языку становится неоценимым, особенно на фоне беспрецедентных 

достижений во многих областях и предметах. Использование 

интерактивных методов, ИКТ и других инструментов, основанных на цели 

повышения качества обучения, играет важную роль в учебном процессе. 

Применение информационных и коммуникационных технологий в 

образовании позволяет реализовывать различные формы обучения и 

формировать педагогические условия. 

Технологии меняют процесс обучения. Передовые технологии 

имеют ряд преимуществ для профессионального образования учителей и 

языкового обучения студентов. 

В целом в статье говорится, что использование активных методов, 

стратегий, связанного с обучением оборудования очень важно для того, 

чтобы обучение было интересным, а такие инструменты повышают 

интерес учащихся к уроку, мотивируют их. 

Ключевые слова: коммуникация, информация, технология, 

цифровой, компьютер, интеграция, ИКТ. 

Aktuallıq. Məqalə hal-hazırki vəziyyət üçün daha aktualdır, çünki 

pandemiya səbəbindən indi dünyanın hər yerində təhsil distant formada 

keçirilir, bu səbəbdən distant dərslər də yalnız müasir texnologiya vasitəsilə 

reallaşdırılır. Xarici dilin tədrisində texnologiyanın rolu daha çoxdur. 
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Texnologiyanın tətbiqi ingilis dilində tədris metodlarını xeyli dəyişdi. Mövcud 

tədris metodologiyasını distant təhsil, onlayn öyrənmə dərsləri maksimum 

inkişaf etdirir. Komputerlə yeni dilin öyrənməsi və texnologiyaya əsaslanan dil 

öyrənmə tələbələrin dinləmə, danışma, oxuma və yazma bacarıqlarını inkişaf 

etdirmək üçün interaktiv ünsiyyət dəstəyinə diqqəti cəmləyərək akademik və 

tədqiqat institutlarının maraqlarına səbəb oldu.  

Annotasiya. Məqalədə ingilis dilinin tədrisində texnologiyalardan 

istifadənin əhəmiyyətindən, gündəlik həyatımızı texnologiyaların necə idarə 

etməsindən bəhs edilir. Xarici dil dərslərində, xüsusən də ingilis dili dərslərində 

dil laboratoriyalarının üstünlükləri göstərilir. 

Metod. Məqalədə qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün innovativ, 

statistik metodlardan istifadə edilmişdir. 

Giriş.  Hal hazırda texnologiya gündəlik həyatımızı idarə edən həyat 

nüvəsidir.Son zamanlar cəmiyyətimizdə baş verənlər texnologiya sahəsindəki 

tərəqqi və yeniliklərlə bağlıdır. Texnologiya "yeni tip məktəblər" üçün bir 

zərurətdir,çünki texnologiyanın istifadəsi təlim ,tədris keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi, məhsuldarlığın ,səmərəliliyin artırılması, təhsildə münasibət 

mübadiləsinin qurulması, peşə inkişafı və kadr profilinin uyğunluğunu özündə 

cəmləşdirir.İngilis dilinin tədrisində müasir texnologiyaların istifadəsi, ingilis 

dilinin tədrisi ilə bilavasitə əlaqəli və arzu olunan məqsədə çatmağa səbəb olan 

metodların,vasitələrin, materialların,cihazların, sistemlərin və strategiyaların 

innovativ tətbiqini əhatə etmək üçün geniş şəkildə başa düşülür.Qloballaşma 

bütün dünyada İngilis dilinin xüsusiyyətlərini və əhəmiyyətini artırdı.Dilin 

tədris olunmasında texnologiyanın sürətli inkişafı bir çox məsələlərdə öz 

cavabını tapmayan yeni sualların yaranmasına səbəb oldu.Texnologiyanın 

tətbiqi ingilis dilində tədris metodlarını xeyli dəyişdi.Tədrisin irəliləməsi 

baxımından maraqlı və daha məhsuldar olması kimi bir çox alternativlər önə 

sürdü. Multimedia texnologiyası və onun ingilis dilinin tədrisində tətbiqi, 

xüsusilə də təhsildə dilin ünsiyyət vasitəsi kimi kontekstdə daha güclü və təsirli 

bir vasitə kimi əsas göstərici hesab olunur.Bunun üçün də artıq ənənəvi 

üsullarla deyil, tədrisin müasir texnologiyalar ilə zənginləşdirilməsi əsas 

götürülməlidir. Son  illər ərzində rəqəmsal texnologiya dünyamızda və gündəlik  

həyatımızda inqilab etdi desək düzgün vurğulamış olarıq. Texnologiya 

biliklərin insan həyatının praktik məqsədlərinə və ya insan mühitini 

dəyişdirmək və manipulyasiya etmək üçün tətbiqidir. Texnologiya anlayışı, 

həyatın daha asan,daha maraqlı və daha məhsuldar olması üçün materialların, 

vasitələrin, texnikanın və güc mənbələrinin istifadəsini əhatə edir. Texnologiya 

təsəvvürümüzdə olan və olmayan faydalı məlumatları önümüzə qoyaraq 

inanılmaz alətlər və qaynaqlar yaratdı.Elm proseslərin necə və niyə baş verməsi 

ilə maraqlanırsa, texnologiya hər bir şeyin baş verməsinə diqqət 

yetirir.Texnologiya termini 2 yunan sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir, 
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tərcümədə techno sənət, bacarıq  mənasında, logos isə danışmaq mənasını verir. 

[1, s.8] 

        Texnologiyaya dair bizə müxtəlif fikirlər verə biləcək bəzi məşhur sitatları 

nəzərdən keçirək: 

        "Hər hansı bir kifayət qədər inkişaf etmiş bir texnologiya sehrdən heç də 

fərqləndirilməməlidir.-Arthur Clarke 

         "Əsl təhlükə, kompüterlərin insanlar kimi düşünməyə başlamaları deyil, 

insanların kompüter kimi düşünməyə başlayacaqları zamandır."- Sydney 

J.Harris 

         "Gələcəyi təxmin etməyin ən yaxşı yolu onu icad etməkdir"-Alan Kay. 

[11, s. 176] 

 Biz mobil cəmiyyətik.Bu gün elm və İKT insan həyatının hər sahəsinə öz 

təsirini buraxmışdır. 2022-ci ilə qədər dünyada 1,5 milyon yeni rəqəmsal iş 

yerinin olacağı təxmin edilir.Araşdırmalar eyni zamanda hazırda təşkilatların 

90% -də İT bacarıqlarının çatışmazlığı olduğunu göstərir, 75% müəllim və 

tələbə isə İT işçi qüvvəsinin bacarıq ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətində bir 

boşluq olduğunu iddia edir. Rəqəmsal sfera üçün lazım olan istedad hazırlamaq 

üçün İT bacarıqlarına tələbat böyüdükcə və inkişaf etdikcə təhsil sürətlə 

böyüməlidir. Psixoloji, sosial, mədəni və ətraf mühit amillərinin öyrənməyimizə 

təsiri təhsili başa düşməyə və sürətlə inkişaf edən dünyada bu gün fənlərarası 

tədqiqatlara əsaslanan akademik modellərin effektiv təlim və tədris mühitini 

yaratmaq üçün zəruri olduğunu iddia edilir. Bu gün müşahidə edə biləcəyiniz 

əhəmiyyətli inkişafların əksəriyyəti elm və texnikanın təsirinə aid edilə bilər. [8, 

s. 414] 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyası təhsil işçiləri, idarəçilər, 

menecerlər, təlimçilər, özəl və dövlət sektorunda müxtəlif peşələrdə çalışan 

insanların tələblərini yerinə yetirmək üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

İnformasiya və kommunikasiya vasitələri mürəkkəb real dünya probleminə 

tətbiq oluna bilən bacarıqların inkişafına bir öyrətmə təcrübəsi yaratmaq üçün 

özü özlüyündə bir təhsil nəzəriyyəsi və təcrübəsini birləşdirir. [14, s.201] 

Texnologiyadakı yeniliklər İngilis dilinin inkişafına təkan verdi və bununla 

da inqilab oldu. İnternet inqilabı ingilislərin böyüməsinə təkan verdi.Beləliklə, 

indi texnologiya ümumiyyətlə bir sıra tədris və öyrənmə kontekstində vacib bir 

təhsil və köməkçi vasitə kimi qəbul olunsa da, xüsusən ingilis dilinin tədrisi 

məsələsinə xüsusi önəm kəsb edir,çünki pedaqogikanın həm məzmununu, həm 

də çatdırılmasını artırmaq üçün bir sıra potensial imkanlar verir. Bu, ilk 

növbədə tələbə və ya müəllimə problemli məzmunun zamanla tam başa 

düşülməsinə və mənimsənil məməsinə qədər yenidən baxmağına imkan 

yaratmaqla əldə edilir. Müasir texnologiyaların tətbiqi konsepsiyası ilə tanışlıq 

yalnız müasir cihaz və proqramların istifadəsi ilə məhdudlaşmır, əksinə daha 

sürətli və hərtərəfli öyrənmə inkişafını asanlaşdıran innovativ sistem və tədris 
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metodlarının tətbiqini əldə edir. Mövcud pedaqoji nəzəriyyələrə görə, 

texnologiyanın öyrənmə potensialından istifadə etməklə şagirdlər öz dil 

biliklərini və bacarıqlarını daha yaxşı əldə edə bilirlər. İngilis dilinin tədrisində 

texnologiyanın istifadəsi tələb olunan nəticələrə nail olmaqla tələbələrə fayda 

gətirən müasir vasitələr sisteminin və digər komponentlərlə birləşməsinin 

özündə birləşdirir [4, s.43]. 

İngilis dili tədrisində müasir texnologiyaların istifadəsi, xüsusən də 

çoxsaylı sahələr və fənlər üzrə görünməmiş inkişaflar fonunda əvəzsiz hala 

gəlir. İngilis dili tədrisini optimallaşdırmaq və müəllimlər təhsil sektorunun 

kompüterləşdirmə, multimediya qurğuları, mobil telefonlar, audio-vizual effekt 

tətbiqləri və sosial media kimi müasir texnoloji vasitələr tətbiq etməklə qlobal 

texnoloji inqilabdan yayınmaması vacibdir. İnternet asanlıqla, dərhal və demək 

olar ki, məhdudiyyətsiz bir proqram təminatına, tətbiqlərə və İngilis dilinin 

tədrisini və öyrənməsini sürətləndirə bilən köməkçi platformalara və 

materiallara giriş əldə edir. Bu mənfəətlər hamı üçün geniş ola bilsə də, 

müəllimlərin tez-tez fərqli vasitələrin və tədris metodlarının işlədilməsində əsas 

rol oynadığı xüsusi qeyd olunmalıdır. Üstəlik, bir çox bu cür proqramlar, eyni 

zamanda şagirdlərin anlama və ingilis dili biliklərinə yiyələnmələri zamanı 

effektiv İngilis dilinin tədrisini təşviq etmək üçün hazırlanmışdır [12, s.16]. 

       Elmin genişləndirilmiş dünyagörüşü təhsildə yeni yanaşmalar aşkar edir. 

Yaradıcılıq və öyrənmə üzrə aparıcı elm mütəxəssisi professor R. Keith 

Sawyer-in apardığı araşdırma, dərin öyrənməyə səbəb olan təcrübələr verməklə 

texnologiyanın akademiyaya təsir etmək və inkişaf etdirmək gücünü vurğulayır. 

Bunlara tələbələrə birgə öyrənməyə, modelləri sınamağa və yenidən dizayn 

etməyə və biliklərini həm vizual, həm də şifahi şəkildə ifadə etməyə imkan 

vermək daxil edilir. 

Mütəxəssislər, öyrənmənin arxasında duran insan psixologiyasının zaman 

keçdikcə çox dəyişmədiyini düşündüyünə baxmayaraq, yeni materialı dərk 

etməyimiz, saxlamağımız və almağımıza təsir edən xarici amillər daim inkişaf 

edir. Rəqəmsal inqilab sürətləndikcə texnologiya bizə öyrənmə təcrübələrini 

formalaşdırmaq və öyrənmə məqsədlərinə çatmaq üçün maraqlı imkanlar verir 

[13, s.10]. 

Tədris elmi anlayışlarını İT təhsilinə tətbiq edərək, müəllimlər rəqəmsal 

iqtisadiyyatın gücləndirilməsi üçün lazım olan istedadları inkişaf etdirən, çevik, 

rəqəmsal və praktik bir təcrübə yarada bilərlər. Öyrənmə elmlərini rəqəmsal 

yeniliklə birləşdirərək, rəqəmsal olaraq inkişaf etdirilmiş və insanın idarə etdiyi 

təhsili bazarın tələb etdiyi rəqəmsal bacarıqlarla ayaqlaşan öyrənmə 

təcrübələrini yarada biləcək ən yaxşı yol kimi istifadə edə bilərik. 

Təhsil sektorunda texnoloji irəliləyişlər və yeniliklər gözə çarpan təsir 

bağışlayır və bir çox ssenarini dəyişdirir. 'İKT' sözünə kompüter, mobil telefon, 

radio, televiziya və peyk sistemi kimi hər hansı bir rabitə cihazı daxildir. 



 

 İngilis dilinin tədrisində müasir texnologiya 

 

 111 

İnternet imkanları ilə əlaqəlidir. İndi texnologiyanın ingilis dilinin tədrisi üçün 

bir vasitə kimi rolu və istifadəsi getdikcə artır, çünki müəllimlər tələbələrin 

ingilis dilini çox asanlıqla öyrənə biləcəkləri həm müstəqil, həm də birgə 

öyrənmə mühiti yaratmaq qabiliyyətini başa düşmüşlər. Tədris və təlim 

prosesində İKT-nin istifadəsi bir saata ehtiyac duyur və müəllimin İKT 

inteqrasiyası ilə tədris tədris prosesində yenilikçi və həvəsli olacağı gözlənilir. 

Müəllim təhsili yaymaqda texnologiyadan istifadə etməyi düşünməlidir.İngilis 

dilinin tədrisində müasir texnologiyaların istifadəsi, ingilis dilinin tədrisi ilə 

bilavasitə əlaqəli və arzu olunan məqsədə çatmağa səbəb olan metodların, 

vasitələrin, materialların, cihazların, sistemlərin və strategiyaların innovativ 

tətbiqini əhatə etmək üçün geniş şəkildə başa düşülür. Beləliklə, indi 

texnologiya ümumiyyətlə bir sıra tədris və öyrənmə kontekstində vacib bir 

təhsil və köməkçi vasitə kimi ingilis dilinin tədrisində xüsusi rolu var, çünki 

pedaqogikanın həm məzmununu, həm də çatdırılmasını artırmaq üçün bir sıra 

potensial imkanlar verir.Müasir texnologiyaların tətbiqi konsepsiyası ilə tanışlıq 

yalnız müasir cihaz və cihazların istifadəsi ilə məhdudlaşmır, əksinə daha 

sürətli və hərtərəfli öyrənmə inkişafını asanlaşdıran innovativ sistem və tədris 

metodlarının tətbiqini əldə edir. Mövcud pedaqoji nəzəriyyələrə görə, 

texnologiyanın öyrənmə potensialından istifadə etməklə şagirdlər öz dil 

biliklərini və bacarıqlarını daha yaxşı əldə edə bilirlər [2, s.51-65]. 

Tədris prosesində təlim keyfiyyətinin artırılması məqsəd əsas götürülərək 

tətbiq olunan interaktiv metodlarından istifadə İKT və digər vasitələr önəmli rol 

oynayır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tədrisdə tətbiqi 

müxtəlif dərs formalarının həyata keçirilməsi və bu zaman pedaqoji şərtlərin 

formalaşdırılmasına imkan vermişdir.Texnologiyanın  istifadəsi həm sinif 

daxilində həm də sinif xaricində təlim prosesinin  vacib hissəsinə  çevrilmişdir. 

[9, s.45] 

Texnologiya təhsildə məhsuldarlığın əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaş-

dırılmasına nail olmaq üçün ayrılmaz fundamental struktur dəyişikliklərini tələb 

edir. Həm tədrisə, həm də öyrənməyə dəstək olmaq üçün istifadə olunan 

texnologiya, sinif otaqlarını kompüterlər və əl cihazları kimi rəqəmsal təlim 

vasitələri ilə təchiz edir,kurs təcrübələrini və tədris materiallarını genişləndirir, 

gündə 24 saat, həftənin 7 günü öyrənməyi dəstəkləyir,tələbə fəallığını və 

motivasiyasını artırır,öyrənməyi sürətləndirir. Texnologiya, eyni zamanda, 

əlaqəli tədrisin yeni bir modelinə yiyələnməklə tədrini dəyişdirmək gücünə 

malikdir. Bu model müəllimləri şagirdlərinə və peşə məzmununa, mənbələrə və 

sistemlərə öz təlimlərini inkişaf etdirməyə və öyrənməyi fərdiləşdirməyə kömək 

edir [7, s.145]. 

Texnologiya öyrənmə təcrübəsini dəyişdirir. Tələbələr inanılmaz bir 

miqdarda yeni imkanlara imza atırlar. Kodlaşdırmağı öyrənmədən komandalar 

arasında və onların müəllimləri ilə daha yaxşı əməkdaşlıq etməyi öyrənməyə 
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qədər - texnologiya tələbələrə daha yaradıcı və daha bağlı olmağa imkan verir 

[6, s.76]. 

Müasir texnologiyalar smartwatch və smartfon kimi çox funksiyalı 

qurğulara yol açdı. Kompüterlər əvvəlkindən daha sürətli, daha portativ və daha 

yüksək gücə malik oldu. Bütün bu inqilablarla texnologiya həyatımızı daha 

asan, daha sürətli, daha yaxşı və əyləncəli hala gətirdi. 

İKT sahəsində savad müasir texnoloji cəmiyyətimizdə həyat üçün əsasdır. 

Tələbələri həyatı boyu öyrənən və 21-ci əsrin qlobal vətəndaşları olmaq üçün 

İKT-ni həm ingilis tədris planına, həm də İngilis dili pedaqoji təcrübəsinə 

uğurla daxil etməliyik. İKT tədris və öyrənmə qabiliyyətini artırmaq üçün 

dəyərli bir vasitədir. Müəllimlər üçün İKT peşəkar bir qaynaqdır: sinif təhvili 

rejimi, etibarlı və qiymətli mətn tiplərinin mənbəyidir. Biliklərin axtarışı və 

idarə olunması ilə əlaqəli bəzi ümumi istifadə olunan İKT vasitələrinə qrup E-

poçt, telekonfrans, video konfrans, söhbət, forum, qrup proqram təqvimi, 

paylaşılan məlumat fəzalarında iş axını idarəetmə sistemi, qrup qərarı kimi 

Rabitə və Əməkdaşlıq sistemləri daxildir. Eynilə, sənədlərin idarəetmə 

sistemləri, məzmun idarəetmə sistemləri, internet, axtarış motorları, kompüter 

və google, habele dərsdən sonra müəllimlə əlaqə yaratmaq üçün  e-poçt, sosial 

şəbəkə saytlar, mesajlaşma, bundan savayı mobil tətbiqetmələr, onlayn lüğətlər, 

radio, televiziya, kabel, nişanlar, CD, DVD və digər yüksək əlçatan 

məlumatlara əsaslanan alt sistemləri dil tədrisi və öyrənməsində faydalıdır [3, 

s.12]. 

İnkişaf etmiş texnologiya müəllimlərin peşə təhsili və tələbələrin dil 

öyrənmə prosesi üçün bir sıra üstünlüklərə malikdir. Öyrənmə üçün heç bir 

sərhəd və məhdudiyyət yaratmamaq, öyrənmədə daha çox əyləncəli olmaq, 

səmərəli olmaq, rahatlıq və asanlıqla öyrənmə rahatlığı texnologiyanın təhsildə 

yaratdığı əsas dəyərlərdir. Tələbələrin məşğul olmasına və özlərini qiymətlən-

dirmə vasitəsinə çevrilməklə texnologiya tələbələrə uzaqdan sinif otağına daxil 

olmaq imkanı yaradır [10, s. 52]. Tələbələr üçün daha səmərəli ünsiyyət qurmaq 

və tənqidi savadlılıq bacarıqları da daxil olmaqla savadlılıq bacarıqlarını inkişaf 

etdirmək üçün imkanlar yaradır. 

İngilis dilinin populyarlığı gündən-günə genişləndikcə, ingilis dili 

müəllimləri dilləri öyrətmə metodlarında dəyişiklik ehtiyacını hiss edirlər lakin 

müəllimlərin əksəriyyəti hələ də ənənəvi qaydada dərs deyir. İngilis dili ilə 

ayaqlaşmaq tədrisdə daha çox uyğunluq və uğur qazanmaq üçün onlar 

multimedia dünyasına çıxmaq məcburiyyətindədirlər. İngilis dili tədrisini 

asanlaşdıran vasitələr onlayn İngilis dili anlayışını yaradıbki veb saytları, 

elektron lüğətləri, kompüterlə işləyən dil tədris proqramlarını,təqdimat 

proqramlarını, müxtəlif söhbət və e-poçt mesajlaşma proqramlarını, CD 

pleyerləri dinləmək,çox sayda YouTube və digər videokliplər, virtual 

konfransların təşkil olunmasının inkişafına gətirib çıxartdı. Multimedia 
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texnologiyası dedikdə  insanların həm fikirlərini bölüşmələrinə imkan verən 

həm qurğudan, həm də əşyalardan istifadə edən kompüter əsaslı interaktiv 

tətbiqlər mətn, qrafika, animasiya, video və səsin birləşməsi aiddir [5, s. 51-64].  

İyirmi birinci əsr qloballaşma və -informasiya texnologiyaları əsridir.Harry 

Samuels'in iddia etdiyi kimi: " Son vaxtlar sosial mediada və informasiya 

texnologiyalarında baş verən hadisələr xarici dildə təhsili yeni istiqamətlərə 

aparır "İngilis dili dünyanın ən vacib ünsiyyət vasitələrindən biridir, belə ki bu 

dili öyrənmək vacibdir. Nəticədə İngilis dili tədrisi təhsildə vacib mövzulardan 

biridir.Bu gün dünyada ingilis dilində danışanların sayı native (yerli)dil 

daşıyıcılarının sayından daha çoxdur. Elm və texnikanın sürətli böyüməsi ilə dil 

tədrisində multimedia texnologiyasından istifadə islahat üçün əlverişli bir şərait 

yaratdı. İngilis dilində tədrisdə texnologiyanın istifadəsi tələb olunan nəticələrə 

nail olmaqla tələbələrə fayda gətirən müasir vasitələr sisteminin və digər 

komponentlərlə birləşmənin mənzərəsini birləşdirir. İngilis dili tədrisində 

müasir texnologiyaların istifadəsi, xüsusən də çoxsaylı sahələr və fənlər üzrə 

görünməmiş inkişaflar fonunda əvəzsiz hala gəldi. İngilis dili tədrisini 

optimallaşdırmaq və müəllimləri təchiz etmək üçün təhsil sektorunun 

kompüterləşdirmə, multimediya qurğuları, mobil telefonlar, audio / vizual 

effekt tətbiqləri və sosial media kimi müasir texnoloji vasitələr tətbiq etməklə 

qlobal texnoloji inqilabdan yayınmaması vacibdir. Bir çox bu cür proqramlar, 

eyni zamanda şagirdlərin anlaşma və ingilis dili biliklərinə yiyələnmələri 

zamanı effektiv İngilis dilinin tədrisini təşviq etmək üçün hazırlanmışdır.İngilis 

dilində öyrənmə materialları müxtəlif parametrlərlə və müxtəlif əlaqəli şəkildə 

çatdırıla bilər [14, s.9].  

Texnologiya ilə əlaqəli sinif, kompüter laboratoriyası və ya tədris mərkəzi 

günümüzdə daha da inkişaf etdirilir. Artıq onlayn təhsil, distant təhsil 

dövrümüzdə getdikcə daha aktual hal alır deyə bilərik, əlbətki bunun təhsilin 

keyfiyyətində müsbət və mənfi cəhətləri vardır.Ancaq həqiqət budur ki, bu 

günün texnologiyaları ilə İngilis dilini evdə, idman salonunda, maşın sürərkən 

və ya faktiki olaraq hər yerdə kiçik bir kompüter,mobil cihaz və ya İnternetə 

qoşulmaqla doğru resursları əldə etməklə ingilis dili təhsilini eyni dərəcədə 

yaxşı davam etdirə bilər. Biz artıq siniflə məhdudlaşmırıq.Rabitə və kompüter 

texnologiyaları inkişaf etdikcə kiçik və daha çox mobil, kiçik ölçülü mobil 

rəqəmsal media cihazlar tədris vasitəsinə çevrilir. Müasir İngilis dili 

müəllimlərinin əksəriyyəti hazırda optimal tədrisi asanlaşdırmaq üçün 

hazırlanmış bir sıra texnoloji vəsaitləri fəal şəkildə birləşdirirlər. Cari tədqiqat, 

buna görə də son elmi və texniki inkişafları tətbiq edən, tədrisçilərini fənni 

səmərəli və keyfiyyətli çatdırmağı təmin edən texnoloji bacarıqlarla təchiz 

edən, audio-vizual və müasir texniki media ilə təmin edən innovativ tədris 

planlarını hazırlamaqla ingilis dilində tədrisdə istifadə olunan texnologiyanın 

müxtəlif elementlərinə toxunur [9, s.32]. 
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Nəticə. Müasir texnologiyalardan və ya İKT-lərdən dil tədrisində 

istifadə etməklə dərsi daha cəlbedici və daha canlı edərək tələbələrin 

motivasiyasını yüksəltmək və tələbələrin dilə daha müstəqil fəal məşğul 

olmasını təşkil etmək olar. Metodikada dil öyrənmənin ən önəmli yanaşma yolu 

dili kəşf edərək öyrənməkdir. Müasir texnologiyalara əsaslanan dil tədrisində 

dilin əsasən yerli dil daşıyıcıları ilə ünsiyyət quraraq öyrənilməsi əsas priotet 

hesab olunur. Bu baxımından tələbələr internet vasitəsilə sinxron və qeyri-

sinxron ünsiyyət vasitələrindən istifadə edərək öz dil bacarıqlarını inkişaf etdirə 

bilərlər. 
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Xülasə 
Dilimizin öyrənilməsi üçün dilçilik elmimizdə istifadə olunan bəzi 

qaydalar məntiqi tələblərə cavab vermir, mövcud dil hadisələrində öz təsdiqini 

tapmır. Bu cür qaydalardan biri də cümlədə inkarlıq məzmununun ifadə  

olunmasına aiddir. Belə bir yanlış mülahizə dilçilik ədəbiyyatına, hətta 

dərsliklərə qədər gedib çıxmışdır ki, guya cümlədə “-nə” (“-nə də”) inkarlıq 

bağlayıcısı işlənmişdirsə, həmin cümlənin xəbəri feilin inkar formasında ola 

bilməz. Guya iki inkarlıq əlamətinin işlədilməsi nəticədə təsdiqlik məzmunu 

bildirir. Belə çıxır ki, “Sən nə gəlmədin, nə də zəng vurmadın.” cümləsini “Sən 

həm gəldin, həm də zəng vurdun.” məzmunda anlamaq lazımdır?! Tamamilə 

absurd və məntiqsiz bir hökmdür. Daha doğrusu, riyazi məntiqin “iki minus 

nəticədə plyus verir” postulatının yersyz olaraq dil hadisəsinə şamil edilməsidir. 

Halbuki, dilimizin çoxəsrlik təcrübəsi, tarixi və müasir dil faktları belə bir 

hökmün verilməsini tamamilə inkar edir. Haqqında bəhs etdiyimiz qayda 

dilimizin daxili mahiyyətini nəzərə almadan kənardan götürülmüş hökmün ona 

şamil etmək cəhdidir.  

Məqalədə dilimizdə inkarlıq kateqoriyasının ifadə tərzindən  söz açılır. 

Şifahi və yazılı nümunələr  mövzu baxımından təhlil olunur.  

 Açar sözlər: Dil hadisələri, İnkarlıq kateqoriyası, dil qaydaları tarixi və 

müasir dil faktları, elmi axtarışlar 

 

Category of negation, and its expression in language 

 

İlham Abasov 

 

Summary 
Some rules used in our linguistic science for the study of our language 

do not meet the logical requirements and are not confirmed in the existing 

linguistic phenomena. One such rule is the expression of the content of denial in 

a sentence. Such a misconception has spread to linguistic literature, even to 

textbooks, that if a negative conjunction "-na" ("neither") is used in a sentence, 

the message of that sentence cannot be in the negative form of the verb. The use 

of two signs of denial supposedly signifies the content of affirmation. It turns 

out, "You didn't come or call." "You both came and called." need to understand 
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the content ?! It is a completely absurd and illogical judgment. Rather, it is the 

inappropriate application of the postulate of mathematical logic to "two minuses 

gives a plus in the end" to a linguistic phenomenon. However, the centuries-old 

experience of our language, historical and modern linguistic facts completely 

refute such a ruling. The rule we are talking about is an attempt to apply an 

external judgment to it, regardless of the inner nature of our language. 

The article discusses the style of denial in our language. Oral and written 

examples are analyzed in terms of the topic. 

Keywords: Language events, Denial category, language rules, historical and 

modern language facts, scientific research 

 

Kатегория отрицания, и его выражение на языке 

 

Илхам Абасов 

 

Резюме 
Некоторые правила, используемые в нашей лингвистической науке 

для изучения нашего языка, не соответствуют логическим требованиям и 

не подтверждаются в существующих языковых явлениях. Одно из таких 

правил - выражение содержания отрицания в предложении. Такое 

заблуждение распространилось на лингвистическую литературу, даже на 

учебники, что, если в предложении используется отрицательный союз «-

na» («ни один»), смысл этого предложения не может быть в 

отрицательной форме глагола. Использование двух знаков отрицания 

якобы означает содержание утверждения. Получается: «Ты не приходил и 

не звонил». «Вы оба пришли и позвонили». нужно разбираться в 

содержании ?! Это совершенно абсурдное и нелогичное суждение. Скорее, 

это неуместное применение постулата математической логики к тому, что 

«два минуса дают в итоге плюс» лингвистическому явлению. Однако 

многовековой опыт нашего языка, исторические и современные языковые 

факты полностью опровергают такое постановление. Правило, о котором 

мы говорим, - это попытка применить к нему внешнее суждение, 

независимо от внутренней природы нашего языка. 

В статье рассматривается стиль отрицания на нашем языке. Устные 

и письменные примеры анализируются с точки зрения темы. 

 

Ключевые слова: языковые события, категория отрицания, 

языковые правила, исторические и современные языковые факты, 

научные исследования. 
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Annotasiya. Dil özünün daxili obyektiv qanunauyğunluqları ilə yaşayan 

və inkişaf edən bir hadisədir. Buna görə də insanların onun təbii mahiyyətini 

nəzərə almayan subyektiv müdaxiləsi dilin daxili strukturuna heç zaman pozitiv 

(və ciddi) təsir göstərə bilmir. Digər təbii elmlərin (fizika, kimya, biologiya və 

s.) öyrənilməsində olduğu kimi, dilçilik elmində də predmetə kənardan 

götürülmüş, dil faktlarına əsaslanmayan, onlardan doğmayan hazır hökmlərlə 

yanaşmaq olmaz. Dil predmetin öz daxili məzmunundan irəli gələn, onun 

obyektiv qanunlarını nəzərə alan üsullarla tədqiq edilməlidir. 

Aktuallıq. Tərkibində inkarlıq bağlayıcısı işlənmiş cümlələrin xəbərinin 

feilin inkar formasında işlənə bilməməsi haqqındakı iddia ana dilimizin mühüm 

qrammatik xassəsini təhrif etməklə yanaşı, həm də onun ən parlaq 

məziyyətlərindən biri olan son dərəcə zəngin ifadə imkanları barədə yanlış 

təsəvvür yaranmasına səbəb olur. 

Tədqiqat işinin metodları. Məqalədə, əsasən, müqayisəli-qarşılaşdırma 

metodundan, statistik və üslubi metodlardan istifadə edilmişdir. 

GİRİŞ. Dil predmetin öz daxili məzmunundan irəli gələn, onun 

obyektiv qanunlarını nəzərə alan üsullarla tədqiq edilməlidir. Məsələn, fizika 

elminin əsas fundamental qanunlarından biri cazibə qanunudur. Qanunun məğzi 

odur ki, kainatda bütün cisimlər bir birini cəzb edir. Əslində, bu 

qanunauyğunluq təbiətin özündə mövcuddur. Fizika elmi isə onu tapıb (kəşf 

edib) qaydasını, düsturunu verib, deməyib ki, bütün cisimlər bir birini cəzb 

etməlidir. Yanaşma prinsipi dilçilik elmində də belədir, burada da elm öz 

predmetinə hökm etmir, onun daxili qanunauyğunluqlarını tapıb aşkara çıxarır, 

onları qaydalar şəklində ifadə edir. Dilçilik elmi deməyib ki, Azərbaycan 

dilində ismin altı halı olmalıdır. Elm axtarıb-araşdırıb, müəyyən edib ki, 

Azərbaycan dilində ismin altı halı var – bunun əsasında da müvafiq qayda 

verilib.  

       Təəssüf ki, dilimizin öyrənilməsi üçün dilçilik elmimizdə istifadə olunan 

bəzi qaydalar bu təbii və məntiqi tələbə cavab vermir, mövcud dil hadisələrində 

öz təsdiqini tapmır. Bu cür qaydalardan biri də cümlədə inkarlıq məzmununun 

ifadə  olunmasına aiddir. Belə bir yanlış mülahizə dilçilik ədəbiyyatına, hətta 

dərsliklərə qədər gedib çıxmışdır ki, guya cümlədə “-nə” (“-nə də”) inkarlıq 

bağlayıcısı işlənmişdirsə, həmin cümlənin xəbəri feilin inkar formasında ola 

bilməz. Guya iki inkarlıq əlamətinin işlədilməsi nəticədə təsdiqlik məzmunu 

bildirir. Belə şıxır ki, “Sən nə gəlmədin, nə də zəng vurmadın.” cümləsini “Sən 

həm gəldin, həm də zəng vurdun.” məzmunda anlamaq lazımdır?! Tamamilə 

absurd və məntiqsiz bir hökmdür. Daha doğrusu, riyazi məntiqin “iki minus 

nəticədə plyus verir” postulatının yersyz olaraq dil hadisəsinə şamil edilməsidir. 

Halbuki, dilimizin çoxəsrlik təcrübəsi, tarixi və müasir dil faktları belə bir 

hökmün verilməsini tamamilə inkar edir. Məsələn, belə bir cümləni nəzərdən 

keçirək: “Onun poeziyası üçün folklordan gələn təbii sadəlik səciyyəvi olsa da, 
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nə məzmununa, nə də ifadə tərzinə görə heç zaman primitiv olmamışdır.” Bu 

cümlədə ifadə olunmuş fikrə xələl gətirmədən xəbəri təsdiqdə necə vermək 

olar?! Məsələ bundadır ki, haqqında bəhs etdiyimiz qayda dilimizin daxili 

mahiyyətini nəzərə almadan kənardan götürülmüş hökmün ona şamil etmək 

cəhdidir. Yenə də təbii elmlərlə müqayisəni davam etdirərək deyə bilərik ki, 

insan ürəyinin altı kameralı olduğunu, günün 26 saat davam etdiyini, yaxud 

suyun tərkibinin hidrogen və azotdan ibarət olduğunu iddia etmək necə absurd 

səslənirsə, obyektiv dil hadisələrinə əsaslanmayan qaydaların irəli sürülməsi də 

eyni dərəcədə mənasız görünür. 

       Məsələnin kökünü aydınlaşdırmaq istədikdə bu yanlış mülahizənin rus 

dilçiliyinin təsiri ilə meydana gəldiyini görürük. Rus dilində bizim inkarlıq 

şəkilçimizə ekvivalent olaraq, təsriflənmə zamanı feildə inkarlıq məzmunu 

yaradan xüsusi element yoxdu və cümlədə inkarlıq məzmunu bizim dildəki “-

nə” bağlayıcısının analoqu olan “-ne” hissəciyi vasitəsilə yaradılır. Məsələn: 

“Mən gəldim” – “Я пришел” ; “Mən gəlmədim” – “Я не пришел”. Yaxud, 

“Mən gələcəyəm” – “Я приду” ; “Mən gəlməyəcəyəm” – “Я не приду”.  

       Bu mənzərə rus dilçiliyinin cümlədə inkarlıq məzmununun ifadə 

olunmasına dair yuxarıda qeyd olunan qənaətə gəlməsini mümkün etmişdir. 

Ancaq bu qaydanın tam fərqli qrammatik sistemə və üslubi xüsusiyyətlərə 

malik olan Azərbaycan dilinə tətbiqi tamamilə yolverilməzdir. Xüsusi olaraq 

vurğulamağı lazım bilirik ki, ifadə forması zəruri etdiyi hallarda hətta rus 

dilində də bir cümə daxilində iki inkarlıq elementi işlədilə bilir: “Ни Василий, 

ни Мария на свадьбу не пришли.” (“Nə Vasili, nə də Mariya toya 

gəlmədilər.”) 

       Azərbaycan ədəbi dilinin mövcud olduğu bütün dövrlərdə dilimizin 

müxtəlif funksional üslublarına aid mətnlər, xüsusən canlı danışıq dili 

nümunələri bu qaydanın bizim dilimiz üçün qondarma olduğunu birmənalı 

şəkildə sübut edir. Azərbaycan dilinin şifahi və yazılı nümunələrinə əsaslanaraq 

belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, cümlədə “-nə” (“-nə də”) inkarlıq bağlayıcısı 

işlədiləndə xəbər feilin həm təsdiq, həm də inkar formasında ola bilir. Məsələn, 

M.Füzulinin – 

                                Nə yanar kimsə mənə atəşi-dildən özgə, 

                                Nə açar kimsə qapım badi-səbadan qeyri. – 

beytində cümlənin xəbəri feilin təsdiq formasında işləndiyi halda, Aşıq 

Ələsgərin – 

                                Nə köhnəlməz, nə qocalmaz, nə ölməz 

                                Hər kimsə ki, görsə nar sinən üstə. – 

müsralarında həmcins xəbərlərin üçü də feilin inkar formasındadır.  

       Eyni vəziyyətə Aşıq Ələsgərin müasiri olmuş Aşıq Musanın şeirlərində də 

rast gəlinir: 

                           Mən heç sənin bərabərin İran, Turanda görmədim, 
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                           Nə Ərəbdə, nə Əcəmdə, nə Osmanda görmədim... 

       Aşığın başqa bir şeirində isə bir kontekst daxilində inkarlıq kateqoriyasının 

hər iki formada (həm təsdiq, həm də inkar feillərlə) ifadə edilməsini müşahidə 

edirik: 

                            Ey fələk, sənin cövründən köçdü, insan qalmadı, 

                            Nə xəstələr şəfa buldu, nə də loğman qalmadı.                     

       Qeyd olunan deyim tərzi ana dilimizin ən saf nümunələrindən sayılan 

bayatılarda da geniş işlədilib.  

                                               Dağ başın duman almaz, 

                                               Yar yarı dərdə salmaz. 

                                               Yar mənə bir dərd verib – 

                                               Nə ötməz, nə sağalmaz. 

       Bu nümunədə də həmcins xəbərlərin hər ikisində feilin inkar formasından 

istifadə olunub. İndi nəzərdən keçirəcəyimiz bayatıda isə inkar bağlayıcısı 

işlənmiş cümlənin xəbərinin feilin həm təsdiq, həm də inkar formasında ola 

bilməsi əyani şəkildə müşahidə olunur: 

                                            Şimşəklər çaxar, doymaz, 

                                            Dağ-daşı yaxar doymaz. 

                                            Nə könlüm səndən dönər, 

                                            Nə gözüm baxar, doymaz. 

       Gördüyümyz kimi, ana dilimizin bədii ifadə imkanlarının genişliyini təsdiq 

edən bu nümunədə bir mətn daxilində inkar bağlayıcılı cümlənin xəbərinin 

feilin həm təsdiq, həm də inkar formasında işlənə bilməsi yüksək poetik 

ustalıqla nümayiş etdirilmişdir. Yaxud Aşıq Əlsgərin poeziyasından digər bir 

nümunəni nəzərdən keçirək: 

                                    Arif məclisində bir söz söylərəm – 

                                    Nə yanlış, nə hədyan, nə qələt olmaz. 

       Yenə də bir misrada üç nümunə... 

       Elə təsəvvür yaranmasın ki, inkar bağlayıcılı cümlələrin xəbərinin feilin 

inkar formasında işlənmsi yalnız canlı danışıq dilinə, yaxud şifahi xalq 

ədəbiyyatı nümunələri üçün səciyyəvidir. Klassik və müasir yazılı 

ədəbiyyatımızın lirik, epik və dramatik növlərinə aid əsərlərdən buna aid 

istənilən qədər nümunə gətirmək olar. Təkcə elə çağdaş poeziyamışın və müasir 

bədii dilimizin ən kamil örnəklərindən sayılan Məmməd Araz yaradıcılığından 

iki nümunə gətirməklə kifayətlənək: 

                                     Sizə nə ad verim, haraya yığım?.. 

                                     Sizi nə yaşatmaq, nə atmaq olmur. 

                                     Müəllif qəlbindən günahsız çıxıb, 

                                     Oraya günahkar qayıtmaq olmur.   “Üstümə qayıdan 

yazılarım” 
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                                     Heç olmayıb dünənimiz – 

                                     Nə nənnimiz, 

                                     Nə nənəmiz, 

                                     Nə nəmimiz 

                                     heç olmayıb... “Göy arxalıq”   

 

                            Qalacaq bir uzaq, bir şirin nağıl, 

                            Yollar yormayacaq nə məktub, nə zəng. 

                            Ya məndən bir təbrik – bayramqabağı                                  

                            Ya səndən bir barmaq kağız gələcək. “Xatirələr” 

       Yaxud, yenə də müasir ədəbi dilimizin mükəmməl nümunələrini yaradan 

müəlliflərdən biri – Xalq yazıçısı Elcinin publisistikasından kiçicik bir parçanı 

misal gətirmək istərdik: “Və bu gözlənilmz cavabdan sonra mən onu sorğu-

suala tutanda məlum oldu ki, memar akademik Mikayıl Hüseynov da onlarla bir 

sinifdə oxuyub və mən rəhmətlik Mikayıl Hüseynova telefonla zəng etdim, bu 

dəfə də onu sorğu-suala tutdum, ancaq təəssüf ki, nə o, nə də Züleyxa xanım 

Lev Nissenbaumun sonrakı həyatı, yazı-pozusu barədə bir söz deyə bilmədilər, 

hər ikisi yalnız bunu deyirdi ki, Lyova çox ağıllı, zirək, dərrakəli oğlan idi,” 

Nəticə: 

Tərkibində inkarlıq bağlayıcısı işlənmiş cümlələrin xəbərinin feilin inkar 

formasında işlənə bilməməsi haqqındakı iddia ana dilimizin mühüm qrammatik 

xassəsini təhrif etməklə yanaşı, həm də onun ən parlaq məziyyətlərindən biri 

olan son dərəcə zəngin ifadə imkanları barədə yanlış təsəvvür yaranmasına 

səbəb olur. Əslində isə, yazının başlığında verdiyimiz fikir dilimizin öz 

mahiyyətinə və xarakterinə də aiddir: “Nə köhnəlməz, nə qocalmaz, nə 

ölməz...” ana dilimiz! 

Azərbaycan dilinin şifahi və yazılı nümunələrinə əsaslanaraq belə bir nəticəyə 

gəlmək olar ki, cümlədə “-nə” (“-nə də”) inkarlıq bağlayıcısı işlədiləndə xəbər 

feilin həm təsdiq, həm də inkar formasında ola bilir. 
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Summary 

       Nowadays English is one of the most important and growing subjects in 

our schools and universities. We consider that it is very important to investigate 

how to teach English in each situation. Sometimes it is not a matter of teaching 

English but a matter of teaching in English. The primary goal is to create a new 

method made of all the different methods already known and take advantage of 

all the positive features in each method. However, just a simple mixture of all 

methods would not be enough since we are dealing with very different 

situations regarding age, level and resources. Therefore, the main idea is to use 

all the methods in a varying proportion depending on the circumstances. The 

main aim of this research is to consider the competencies of the modern teacher. 

İn order to understand instructional skills, we studied the following issues: 

students’ skills; levels of teachers’ professional growth; teachers’ pedagogical 

culture; pedagogical innovations, and 21st -century teaching competencies.  

Keywords: cultural competency, talent, innovation, creativity, teaching 

competencies, critical thinking, problem solving 
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Xülasə 

      Hal-hazırda İngilis dili məktəblərimizdə və universitetlərimizdə ən vacib və 

böyüyən fənlərdən biridir. Hər vəziyyətdə İngilis dilinin necə öyrədiləcəyini 

araşdırmağın çox vacib olduğunu düşünürük. Bəzən İngilis dilinin tədrisi deyil, 

İngilis dilinin tədrisi məsələsidir. Əsas məqsəd onsuz da bilinən bütün müxtəlif 

metodlardan hazırlanmış yeni bir metod yaratmaq və hər metoddakı bütün 

müsbət xüsusiyyətlərdən faydalanmaqdır. Ancaq yaş, səviyyə və qaynaqlar 

mövzusunda çox fərqli vəziyyətlərdə olduğumuz üçün bütün metodların sadəcə 

sadə bir qarışığı kifayət etməyəcəkdir. Buna görə əsas fikir, şərtlərdən asılı 

olaraq bütün metodlardan fərqli bir nisbətdə istifadə etməkdir.Bu tədqiqatın 

əsas məqsədi müasir müəllimin səriştələrini nəzərə almaqdır. Təlim 

mailto:gulhayat_j@yahoo.com
mailto:gulhayat_j@yahoo.com


 
 Gülhayat Abdullayeva  
 

 122 

bacarıqlarını başa düşmək üçün aşağıdakı məsələləri araşdırdıq: tələbələrin 

bacarıqları; müəllimlərin peşəkar inkişaf səviyyələri; müəllimlərin pedaqoji 

mədəniyyəti; pedaqoji yeniliklər və 21-ci əsrin tədris bacarıqları. 

Açar sözlər: mədəni səriştə, istedad, yenilik, yaradıcılıq, tədris bacarıqları, 

tənqidi düşüncə, problem həll etmə 

 

Обучение языковым навыкам в наше время 
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                                                                    АГПУ, старший преподаватель 

                                                   электронная почта: gulhayat_j@yahoo.com 

 

Резюме 

       В настоящее время английский язык является одним из самых важных 

и развивaющихся предметов в наших школах и университетах. Мы 

считаем, что очень важно изучить, как преподавать английский в каждой 

ситуации. Иногда речь идет не об обучении английскому, а о 

преподавании на английском. Основная цель - создать новый метод, 

состоящий из всех уже известных методов, и использовать все 

положительные особенности каждого метода. Однако простого сочетания 

всех методов будет недостаточно, поскольку мы имеем дело с очень 

разными ситуациями, касающимися возраста, уровня и ресурсов. Поэтому 

основная идея - использовать все методы в той или иной пропорции в 

зависимости от обстоятельств.Основная цель исследования - рассмотреть 

компетенции современного учителя. Чтобы понять навыки обучения, мы 

изучили следующие вопросы: навыки студентов; уровни профес-

сионального роста учителей; педагогическая культура учителей; 

педагогические инновации и педагогические компетенции 21 века. 

Ключевые слова: культурная компетенция, талант, инновации, 

творчество, педагогические компетенции, критическое мышление, 

решение проблем. 

    

 Relevance: 

    In recent years, the quality of education has significantly changed. If, 

previously, the university’s major aim was to provide students with certain 

types of knowledge that they were expected to apply later, universities today 

focus primarily on ‘life skills’. Our purpose is to teach students to obtain 

knowledge by themselves and to work in ways that enable them to come up 

with new ideas. Schools and universities need professionals who are culturally 

competent, talented, innovative and creative problem-solvers, skilled and 

critical thinkers. New technologies in the 21
st
 century give an opportunity to 
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encourage critical thinking. We must provide students with skills that will help 

them work collaboratively in a team, become decision-makers, plan and 

manage their time effectively, listen each other and choose the right 

communication strategy at the right time. So, we understand that to meet these 

new teaching requirements, we need 21st -century skills.  

   The article deals with the analysis of the modern educational process at the 

university which is characterized by a wide range of interactive methods. A 

distinctive feature of interactive learning is the interaction of learners with both 

the instructor and with each other, as for the learning environment, it can be 

considered as an area of experience. 

   According to Becker (2000), computers are regarded as an important 

instructional instrument in language classes in which teachers have convenient 

access, are sufficiently prepared, and have some freedom in the curriculum. 

Computer technology is regarded by a lot of teachers to be a significant part of 

providing a high-quality education. Language is one of the important elements 

that affects international communication activities. Students utilize different 

parts of English language skills such as listening, speaking, reading, and writing 

for their proficiency and communication (Grabe & Stoller, 2002).  

     All these teaching skills and life-long learning competencies of professional 

teachers comprise the following: to perform complex pedagogical duties; to be 

well-spoken, in good mental and physical health, stable and tolerant; to have a 

propensity to work with the younger generation, good communicative and 

observational skills, tact, a vivid imagination, and leadership (Shmelev, 2002). 

Teachers, during their professional careers, pass through the following levels of 

professional growth to achieve the top of professional competency.  

1st level: pedagogical ability – characterized by detailed knowledge of the 

subject;  

2nd level: pedagogical skill – perfected teaching skill;  

3rd level: pedagogical creativity – marked by implementation of new methods 

and techniques into educational activities;  

4th level: pedagogical innovation – distinguished by the incorporation of 

essentially new, progressive theoretical ideas, principles and methods of 

training and education (Buharkova, Gorshkova, 2007).  

       Schools of education have acknowledged the urgency to develop culturally 

competent teachers. Therefore, pedagogical culture is an integral part of a 

competent teacher. Pedagogical culture consists of three components:  

a) an axiological component, meaning teacher acceptance of the values of 

pedagogical work;  

b) a technological component, which facilitates solving different pedagogical 

tasks; 
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c) a heuristic component, which entails setting goals, planning, analyzing and 

self-critiquing 

 This is the creative part of pedagogical activity (Ivanitsky, 1998). 

Method. To provide technological abilities for students and know how 

technology can support student learning.  

 Annotation. Innovations have drawn increasing attention around the world, 

and many countries have already started educational reforms that aim to change 

both the goals and practices of education. Such innovations are fundamentally 

changing students' learning experiences. Innovation changes the pedagogical 

system, improving the teaching process and its results. Among the main aims of 

innovation are increased motivation in teaching and educational activity, an 

increased volume of material studied per lesson, accelerated training, and more 

effective time management. The introduction of the progressive methods, the 

use of active teaching forms, and new training technologies are regular spheres 

of innovation. Genuine innovations emerge from new knowledge of the 

processes of human development, providing new theoretical approaches and 

practical technologies for achieving optimal results. Pedagogical innovations 

demand the changes of educational paradigms. Another important component 

for the modern teacher is pedagogical experience. Advanced pedagogical 

experience can be transferred and passed on to others, as well as reproduced in 

training techniques and methods so as to be used by fellow teachers, providing 

high results without additional time expenditure (KanKalik, Nikandrov, 1990). 

Modern century competencies have been defined as the knowledge, skills and 

attitudes necessary to be competitive in the 21st century workforce. Teacher 

preparation and professional development should be reworked to incorporate 

training in teaching key competencies. The 21st -century teacher needs to know 

how to provide technological abilities for students and know how technology 

can support student learning. 

Introduction: 

    When schools or universities are looking to hire a teacher, there are a few 

basic requirements: a college degree, experience working with children, and, 

patience. Modern  teachers need a variety of professional development skills 

along with knowledge of their subject matter and experience in order to be an 

effective teacher. Modern teachers need to be competent in not only basic skills 

but in new skill as well. Modern teachers know how to find engaging resources. 

Nowadays, it is very important to find materials and resources for students that 

will keep them interested. This means that keeping up-to-date on new learning 

technologies and apps, and browsing the web and connecting to fellow teachers. 

Anyway, you can engage students and keep things interesting is a must. 

     In this modern, digital age, contemporary teachers need to be flexible and 

able to adapt to whatever is thrown their way. Administrators are also changing 
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and updating expectations and learning standards, the way students learn, the 

behavior their classroom exhibits, or their lesson plans. 

     Every teacher needs to have confidence, not only in themselves but in their 

students and their colleagues. A confident teacher inspires others to be 

confident, and a teacher’s confidence can help influence others to be a better 

person. 

    The ability to communicate with not only your students but with parents and 

staff is an essential skill for teachers. Being a teacher is being able to work 

together as part of a team or a group. When you work together as a team, it 

provides students with a better chance to learn and have fun. Networking with 

other teachers and solving problems together will lead to success. Doing this 

fosters a sense of community not only in your own classroom, but school-wide 

as well. 

      The world is always changing, along with the curriculum and educational 

technology, so we need to keep up with it. A teacher who is always willing to 

go further to learn, will always be an effective, successful teacher. 

       Imagination is the most effective tool for a teacher. Teachers need to be 

creative and think of unique ways to keep their students engaged in learning 

process, especially now when we have implemented the common core learning 

standards into our curriculum. Many teachers are of the opinion that these 

standards are taking all of the creativity and fun out of learning, so teachers are 

finding imaginative ways to make learning fun again. 

     Mentoring is the main skill for an effective teacher who knows how to guide 

their students in the right direction. They encourage students and lead them to 

success. 

     Modern teachers have the ability to organize and prepare students for the 

new situations. They are always ready for anything. Studies show that 

organized teachers foster more effective learning environments. So it is even 

more imperative to be organized if you want higher-achieving students. 

     Well organized- teachers are willing to try new things, from new educational 

apps to teaching skills and electronic devices. To be innovative means not only 

trying new things, but questioning your students, making real-world 

connections, and cultivating a creative mindset. It’s getting your students to 

take risks and learn to collaborate with others. The students need to see that 

their teacher is present and dedicated to being there for them. In modern time 

teachers are online. Modern teachers need to know how to manage their online 

reputation and which social networks are okay for them to use.  

     Technology is growing rapidly. In the past, we have seen huge 

advancements, and we will continue to see them grow. While these 

developments may be hard to keep up with, it is something that all modern 

teachers need to do. Not only do you need to understand the latest in 

http://www.corestandards.org/
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technology, but you must also know which tools are necessary for your 

students.  

     Nowadays teachers know when it's time to disconnect from social media and 

just relax. They give their students time each day for a brain break. 

     Modern educators have the ability to empower students to be critical 

thinkers, innovative, creative, adaptable, passionate, and flexible. They give 

them the tools to succeed, not only in school but in life. 

    Skilled teachers create a positive learning environment at communication, 

classroom management and appropriate discipline techniques. It is important to 

be able to communicate and have necessary skills and concepts in a way 

students can understand. Teachers develop skills over time through best 

practices shared by other teachers, continuing education and classroom 

experience. 

Professional Development 

         Professional development in the area of teaching skills is necessary for 

any teacher who wants to create a positive environment for learning. 

Professional development challenges teachers to think "outside the box" when it 

comes to instruction and classroom management. Education is constantly 

developing; teachers who commit to the craft of teaching find a more rewarding 

teaching experience and students who are eager to learn. 

How to start teaching 

1. One of the first things you should start with is to teach the alphabet and 

numbers. By teaching the alphabet and numbers, you’ll create a great 

foundation for everything else that your students will learn. 

2. Teaching pronunciation is extremely important when teaching English 

as a second language. Consider focusing on sounds that are particularly hard for 

English as a second language students. 

 

3. After teaching the alphabet and numbers, go on to nouns. Teaching 

nouns will be one of the easiest things for your students to learn. This is 

because your students will be able to look at everything around them as 

potential things to learn. 

4. Adjectives allow you to describe nouns, so they're important for good 

communication. It's helpful to teach adjectives right after you teach nouns 

because adjectives are used exclusively with nouns. 

5. Teaching verbs will be a big step in the process in which your students 

will put together full sentences (written or spoken). 

6. Adverbs allow you to add extra details to your sentence. Your students 

can use adverbs to clarify how or to what degree they did something. They can 

also use adverbs to add more detail when using adjectives to describe a noun. 
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7. After you’ve covered nouns, adjectives, verbs, and adverbs you need to 

move on to teaching tenses and articles to your students. Without understanding 

how to use the proper tense and where to use articles, your students will not be 

able to put whole sentences together. 

8. One great way to teach English is to encourage your students to 

practice and use common phrases. This is important, as your students won’t 

understand the meaning of many common phrases just based off of the literal 

meaning of the words. 

9. After you've taught the alphabet, verbs, and more, you should begin to 

teach your students basic sentence construction. This is important, as it will 

provide a foundation to their writing ability. It will also help them in reading. 

Teach the main five patterns that sentences in English are constructed around. 

 

 How to encourage the students 

     The main thing in learning process is to encourage students to avoid 

speaking languages other than English in the classroom. This necessarily forces 

students to use their knowledge of English and further develop them. It also 

provides teaching moments for instructors and learning opportunities for 

students. 

     When explaining an activity or giving directions about homework, 

classwork, or a project, teachers should always give both verbal and written 

instructions. Giving both verbal and written instructions allows our students to 

hear words and see them in print at the same time. This will help in word 

association and in pronunciation. 

     No matter what type of lesson we are teaching or what activity our students 

are doing, we should monitor them constantly. Monitoring students will allow 

us to see their progress and to find out if they are struggling. 

    Teaching English as a second language to beginners is more effective when 

you use a variety of types of learning. Diversity in learning is important since 

each student is different and learns differently. 

 

CONCLUSION    

      The appearance of information technology plays a significant role in the 

change of how language learners learn today. Different studies show that 

teachers can choose to use any of the media, either from offline or online 

technologies. Learners of the 21st century point that their performance in 

learning through any kinds of technology is possible. It is the job of language 

teachers to insert technology in their language learning and teaching. Students 

should also be ready to mark themselves with appropriate skills for the 21st 

century. 
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Xülasə: Azərbaycan dilinin qohumluq münasibəti ilə bağlı dialekt və 

şivə sözlərinin ümumtürk dillərinə qarşılıqlı inteqrasiyası məsələsinə türkoloji 

ədəbiyyatlarda müqayisəli aspektdə müəyyən baxımından yanaşılsa da, bu 

barədə görüləcək işlər hələ də qalmaqdadır. Azərbaycan dilinin dialekt və 

şivələrində mövcud olan qohumluq münasibəti bildirən bir sıra leksik vahidlər 

tarixi inkişafında müəyyən dəyişikliklərə uğramışdır. Bu fikri ayrı-ayrılıqda 

bütün türkcələrin dialekt leksikasına şamil etmək olar. Belə ki, qohumluq 

bildirən bir sıra sözlərin semantikasında dəyişiklik əmələ gəlmiş və onların 

mənası ya genişlənmiş, ya da daralmışdır. Sözlərin fonetik tərkibində də 

müəyyən dəyişikliklər baş vermiş və həmin leksik vahidlərin formasında ya 

cüzi, ya da bir neçə fonetik hadisələr baş vermişdir ki, məqalədə bütün bu 

məsələlər hər tərəfli bir şəkildə, müqayisəli yolla təhlil güzgəcindən keçirilir. 

 

Açar sözlər: qohumluq, türkcə, dialekt, şivə, ədəbi dil 

 

Взаимная интеграция диалектных и говорных слов азербайджанского 

языка связанных с родством в общетюркские языки  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития 

науки при Президенте Азербайджанской Республики - Грант № EIF / 
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Доктор философских наук, доцент 

НАНА, Институт языкознания имени Насими 

 

Резюме: Хотя вопрос о взаимной интеграции диалектов и 

говорных слов связанных с родством азербайджанского языка в 

общетюркские языки рассматривается в тюркской литературе со 
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сравнительной точки зрения, предстоит еще многое сделать. Ряд 

лексических единиц, выражающих родство, в диалектах и говорах 

азербайджанского языка претерпели определенные изменения в своем 

развитии. Эту идею можно применить к диалектной лексике всех 

тюркских языков в отдельности. Таким образом, семантика ряда 

связанных слов изменилась, а их значения расширились или сузились. 

Произошли некоторые изменения в фонетической структуре слов, и в 

форме этих лексических единиц произошли либо второстепенные, либо 

несколько фонетических событий, все из которых анализируются 

всесторонним сравнительным образом в статье. 

Ключевые слова: родство, турецкий язык, диалект, говор, 

литературный язык. 
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Summary: Although the issue of mutual integration of dialects and 

accent words related to kinship of the Azerbaijani language into common 

Turkic languages is considered in the Turkic literature from a comparative point 

of view, there is still much to be done. A number of lexical units expressing 

kinship in the dialects and accents of the Azerbaijani language have undergone 

certain changes in their development. This idea can be applied to the dialectal 

vocabulary of all Turkic languages separately. Thus, the semantics of a number 

of related words have changed, and their meanings have expanded or narrowed. 

There have been some changes in the phonetic structure of words, and in the 

form of these lexical units, either secondary or several phonetic events have 

occurred, all of which are analyzed in a comprehensive comparative way in the 

article. 

 

Key words: relationship, Turkish language, dialect, accent, literary 

language. 
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Aktuallıq: Azərbaycan dilinin dialekt leksikasının o cümlədən 

türkcələrin ya şivə, ya da ədəbi dil təbəqəsinə aid olan sözlərin müəyyən bir 

hissəsini qohumluq münasibəti bildirən sözlər təşkil edir. Bütün bunlar bir-

birilə qohum olan həm oğuzların dili, həm də qıpçaqların dili üçün səciyyəvi 

olmuşdur. Ümumtürk dillərində qohumluq münasibəti bildirən sözlərin 

etimologiyasını, fonetik tərkibini öyrənmək, dialektal leksik qatlarla ədəbi dilin 

qarışıqlı əlaqələrini daha dərindən təhlil və şərh etmək hazırki dövrdə aktuallıq 

kəsb edən məsələlərdəndir. Bütün bunlar, ümumi, müştərək cəhətləri 

müəyyənləşdirməklə yanaşı, türkcələrin ortaq səciyyəvi xüsusiyyətlərini aşkara 

çıxarmağa imkan yaradır. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində qohumluq 

münasibəti ilə bağlı işlənən sözlərin türkcələrin dialekt, ləhcələrində, həm də 

ədəbi dillərində cüzi fərqlər müşahidə olunur ki, bunları aşkara çıxarmaq 

olduqca zəruridir. 

Anotassiya: Məqalədə Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində işlənən 

qohumluq münasibəti bildirən sözlərin türkcələrin ədəbi dillərində və ya 

dialektlərində hansı formada və hansı mənalarda təzahürü müqayisəli şəkildə 

şərh edilir. 

Metod: Məqalədə linqvistik-müqayisəli – təsviri metod tərbiq 

edilmişdir. 

Giriş: Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində işlənən qohumluq 

münasibəti bildirən leksik vahidlərin müqayisəli yolla öyrənilməsinin həm 

Azərbayca, həm də türkcələrin ədəbi dilləri üçün xüsusi əhəmiyyəti var.V.V. 

Vinoqradovun rus ədəbi dili haqqında söylədiyi elmi fikirlərini qeyd-şərtsiz 

başqa dillərə də şamil etmək olar: “Dialektoloji araşdırmasız nə rus ədəbi 

dilinin xalq əsası haqqında məsələni, nə onun canlı xalq şivələri ilə bağlı olan 

müxtəlif üslublarının formalaşması və tarixi haqqında məsələni, nə də rus ədəbi 

dilinin tarixi fonetikası, tarixi qrammatikası və tarixi dialektologiyanın çoxsaylı 

rəngarəng, tipik problemlərini aydınlaşdırmaq olmaz (9, 210). 

Digər qrupdan olan dialektizmlər kimi, qohumluq münasibəti ilə bağlı 

olan şivə sözlərinin hərtərəfli tədqiqi, özü də müqayisəli aspektdə öyrənilməsi 

bizi kökdil məsələsinə daha da yaxınlaşdıracaqdır. Bunu nəzərə alaraq 

aşağıdakıları şərh etməyi vacib bildik:  

Aba: Azərbaycan dilinin Çəmbərək, Ağbaba, Dərələyəz şivələrində  bu 

söz “ana”, “nənə”, “böyük bacı” mənalarında işlənir. Aba sözü Quba, 

Ordubad, Zəngilan, Cəbrayil, Qax, Təbriz, Şəmkir dialekt və şivələrində “ana” 

mənasında çıxış edir (1,11;2,32). Bu leksik vahid Dərələyəz mahalının Ələyəz 

kənd şivəsində “ana” mənasında aka  şəklində işlənir. Anaya Dərələyəzin 

Gülüdüz kəndində aka da deyilir. Oyrot dilində “ aka abaqay ” formasında 

böyük qardaşın arvadına, “abakay” şəklində isə arvada deyilir (3,171). Ana 

sözü ilə yanaşı, aba sözünə Tuva dilində aba formasında rast gəlinir(3, 171). 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində aba şəklində işlənən bu sözə Türkiyə 
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türkcəsində abin fonetik tərkibində “böyük bacı” mənasında rast gəlinir. Abin 

sözü “böyük bacı” mənasında və  olo apay şəklində başqırd dilində, apu 

şəklində qazax dilində, öpü özbək dilində, olı upu şəklində tatar dilində də 

işlənir. 

E. Əzizov qeyd edir ki, M. Kaşğarlinin lüğətində aba sözü  həm “ana”, 

həm də “ata”  mənalarında işlənmişdir. Bu söz  Azərbaycan dilinin dialekt 

leksikasında aba şəkilində “ana” (Təbriz, Qax),“ata” (Quba, Ordubad, 

Zəngilan), “böyük bacı” (Cəmbərək), abay şəklində “xala”(Qax), “ ləzgi 

qadın” (Şəki) mənalarında işlənir: - Bizdə hindi aba çox işdənməyədü, ata 

diyəduğ (Quba):- Biz aba di: mək anıya(Təbriz);- Bizim eşiyə abaylar 

gəlmişdi(Şəki); -Abay sizdədi, ay Patimat? (Quba). 
Dialektlərdə aba sözünün a=ə fonetik dəyişikliyinə uğramış forması da 

işlənir: əbə “ana”(lənkəran), “nənə” (Qarakilsə), “ata” (Zəngilan). 

Bu söz Şeyx Səfi təzkirəsinin (XVI əsr )dilində əbə şəklində “nənə” 

mənasında işlənmişdir: Qızın atası məndən xəbardar olub, qızını əbələr ilə 

dişilərə ərz etdi (6, 209-210). 

Yeznə: Azərbaycan dilinin Çənbərək, Dərələyəz, İrəvan, Kalinino, 

Üçkilsə, Vedi, Zəngibasar şivələrində bu söz “kürəkən” mənasında işlənir 

(2,415). H. Mirzəyev yazır ki, bu leksik vahid Dərələyəz mahalında geniş 

şəkildə işlənir. Gədikvəng, Civə, Əmağu kəndlərində isə yeznə sözü kəb və 

kürəkən mənasında işlənir. Bu söz qohum türk dillərindən olan qırğız 

türkcəsində yezde, başqırd türkcəsində eznə, fonetik tərkibində işlənir. Başqırd 

dilində keyen, “kiçik qızın ərinə”, ezne isə “böyük qızın ərinə” deyilir. 

Kürəkən şivə sözünün sinonimi olan kəb sözü qazax dilində küyen, Tuva 

dilində kundee,  qırğız dilində küyee variantlarda işlənir (3, 260; 4,171). Yeznə, 

kürəkən sözlərinə sinonim olaraq Azərbaycan  dilinin dialekt və şivələrində 

“damad” sözü də işlənir. Türkiyə türkcəsində damad sözünə sinonim olaraq 

“guvey”  sözündən də istifadə olunur. Güvey  sözünün  digər türkcələrdə 

işlənmə mənzərəsi aşağıdakı kimidir: kıyav (başqırd dilində), küyev (qazax 

dilində), küyö bula (qırğız dilində), küyüv (özbək dilində),  kıyöv 

(balakay),(tatar dilində), giyev (türkmən dilində), küyöğul (uyğur dilində) (5, 

296-297). 
Yengə: Azərbaycan dilinin Çənbərək, İrəvan, Üçkilsə, Vedi, Zəngibasar 

şivələrində bu söz “toy vaxtı gəlinin yanında gedən qadın”, Basarkeçəçər, 

Böyük Qarakilsə, Çəmbərək, Dərələyəz, İrəvan, Qəmərli, Üçkilsə, Vedi, 

Zəngibasar şivələrində “qardaş  arvadı”, həmin mənada Qazax dialektində, 

Goranboy, Qax, Tovuz, Zaqatala. 

Gürcüstanın Başkeçid şivələrində işlənir.(2,4,3;1,5,4,8).Bu söz Türkiyə 

türkcəsində yenge, başqırd türkcəsində yingə, qazax türkcəsində yenge, özbək 

türkcəsində yənqə, tatar türkcəsində cinqə, türkmən türkcəsində yenqe, tatar 

türkcəsində yünqə fonetik tərkiblərində işlənir və “böyük gəlin”, “böyük 
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qardaşın, əminin, dayının arvadı” mənasını bildirir (5,982-983). Yengə sözü 

Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və şivələrində “toy günü xidmət edən 

yaşlı qadın”, həmçinin qardaş arvadına və ya əmioğlu arvadına verilən 

qohumluq münasibəti ifadə edən sözdür. Zaqatala şivəsində isə “qardaşın, 

əminin, dayının arvadı” mənasında işlənir (3,170; 4,171). 

 Bacaq: Bu söz Füzuli rayonu kənd şivələrində “bacıların ərləri” 

mənasında işlənir. Azərbaycan dilinin əksər dialekt və şivələrində bu sözün 

“bacanax” şəklinə də rast gəlinir. Bu söz Türkiyə türkcəsində bacanak, 

başqırd türkcəsində baja, bajay, qazax türkcəsində baja, qırğız türkcəsində 

baca, özbək türkcəsində bəcə, tatar türkcəsində baca, bacay, türkmən 

türkcəsində bəca, uyğur türkcəsində baca fonetik tərkibində işlənir. Qədim türk 

dilində bu söz “bastanak” və “basthanax” şəkillərində işlənilmişdir (5,42-43; 

4,172). 

Günü: Bu söz Azərbaycan dilinin Çəmbərək, Dərələyəz, Kalinino 

şivələrində “kişinin əsas arvadının üstünə gələn sonrakı arvad, ikinci arvad” 

mənasında işlənir (2,166). Müasir Türkiyə türkcəsində günü sözünə “rəqib” 

mənasında rast gəlirik. Bu söz qırğız dilində günü, qazax dilində gündez, 

başqırd dilində köndəz fonetik tərkibində işlənir (4,172; 3,170). 

Baba: Bu leksik dialektizm Azərbaycan dilinin Füzuli, Təbriz, 

Başkeçid, Qax, Bərdə dialekt və şivələrində “ata” mənasında işlənir. Qazax 

dialektində və Bərdə şivəsində bu söz buva fonetik tərkibində çıxış edir. 

V.F.Canidzenin araşdırmalarından belə məlum olur ki,  Başkeçid (Dumanisi) 

şivəsində baba  

“ata” sözü buva şəklində işlənəndə “ata” mənasındadır. Göründüyü kimi 

fonetik dəyişiklik semantik fərq yaratmışdır (7,214; 6,111).  Azərbaycan ədəbi 

dilinə məxsus ata sözü başqırd türkcəsində ata, atay, qazax türkcəsində ake, 

ata, qırğız türkcəsində ata, özbək türkcəsində ətü, tatar türkcəsində ati, ata, 

uyğur türkcəsində ata fonetik tərkibində işlənir. Türk ədəbi dilində bu söz 

“baba” mənasındadır.  

Baba leksik vahidi “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində və oğuzlara məxsus 

atalar sözündə “ata” mənasındadır: Yüri oğıl! Baban sənə qıydısa, sən babana 

qıymagil!- dedi; ol məhəldə Qanturalının babası-anasıuqa gəldi; Ağ saqqalı 

babası qarsu gəldi. Oğlının boynunu qucdu, bəg baba, xatun ana əsən qalın-

dedi;- Bir ata toquz oğul bəsləyər, amma toquz oğul bir babayı bəsləyəməz 

(oğuz atalar sözü). Baba sözü türk, qaqauz, Krım-tatarları və Karaim dialektinin 

Krım dialekti üçün səciyyəvidir (6,214). 

Dədə: Azərbaycan dilinin Çənbərək , Dərələyəz, Kalinino,Vedi 

şivələrində bu söz “ata” və həmin mənada İraq-türkmən ləhcəsində də işlənir 

(2,121;8,356). “Baba” mənasında bu leksik vahidə Çənbərək Kalinino 

şivələrində rast gəlinir(2,121).Bu söz Türkiyə türkcəsində dede fonetik 

tərkibində ata mənasında işlənir.Buba sözü başqırd türkcəsində olutay, babay, 
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kartıy, babakay, qazax, türkcəsində ata, ata-baba, baba, qırğız türkcəsində çonq 

ata, özbək türkcəsində bübü, buva, tatar türkcəsində babay, dəvəti, kart, ati, 

türkmən türkcəsində ata, baba, uyğur türkcəsində buva, çonq ata şəkillərində 

işlənir.(5,152-153). 

Quda: Azərbaycan dilinin Çənbərək şivəsində, o cümlədən əksər dialekt 

və şivələrində “ailə qurmuş oğlanla qızın atalarının qohumluğu” anlamında 

işlənir (2,254). Quda sözü qazax türkcəsində kuda-kudağıy, özbək türkcəsində 

kudə, tatar türkcəsində koda, kodağıy, türkmən türkcəsində quda, uyğur 

türkcəsində kuda ( 5,194-195) şəkillərində işlənir. Türkcələrdə quda sözünün 

ifadə etdiyi mənanı türk dilində “dünür” leksik vahidi yerinə yetirir. “Dünür” 

sözü Türkiyə türkcəsində omonim söz kimi çıxış edərək həm də “elti” mənasını 

bildirir (5,194-195). 

Elti: Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin əksəriyyətində (Ağdam, 

Ağdaş, Ağdərə, Şabran, Goranboy, Göyçay, İmişli, Kürdəmir, Quba, Qax, 

Qazax, Mingəçevir, Tərtər, Şəki, Ucar (1,151), Gürcüstanın Borçalı şivələrində 

elti sözü işlənir və “ iki qardaşın arvadları” mənasını bildiir (2,141). Elti sözü 

Çənbərək, Kalinino, Qəmərli, Zəngibasar şivələrində  “qardaş arvadı” 

Çənbərək şivəsində “qayın arvadı” mənasında işlənir(2,140). 

Bu söz Türkiyə türkcəsində və türkmən dilində Azərbaycan dilinin 

dialekt və şivələrində işləndiyi şəkildə işlənir.Bu leksik vahidin ifadə etdiyi 

mənanı uyğur dilində “yənqə” sözü yerinə yetirir.Yənqə sözü başqırd dilində 

yinqəsəy,tatar dilində çinqəçəy mürəkkəb sözlərinin birinci komponentində 

işlənir.Elti sözünün bildirdiyi mənanı qazax və qırğız dillərində avısın, özbək 

dilində avsin leksik vahidi yerinə yetirir.(5,212-213). 

Göründüyü kimi, Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində işlənən elti 

sözü türk, türkmən türkcələrinə inteqrasiya olunmuşdur.Avısın sözü isə qazax, 

qırğız, özbək dillərinə qarşılıqlı inteqrasiya edilmişdir. 

Dadaş: Bu söz Azərbaycan dilinin Dərələyəz, Vedi, Zəngibasar 

şivələrində “ qardaş, böyük qardaş”, Zəngibasar şivəsində “hörmətli yaxın 

qohum”, Dərələyəz, Vedi, Zəngibasar şivələrində “ata” mənasında 

işlənir(2,112). 

Dadaş sözünə Ordubad, Şamaxı dialektində, Ağdam, Göyçay, Qusar, 

Lənkəran, Yardımlı, Zəngilan şivələrində də rast gəlinir və Zəngilan şivəsində 

“ata”, Ordubad dialektində “boyük qardaş”, Yardımlı şivəsində “dayı” 

mənalarını bildirir(1,109).Bu söz Türk dilinin Qars, İqdır, Ərzurum 

dialektlərində eyni fonetik tərkibdə işlənir(4,112). 

Aqa: Azərbaycan dilininn Dərələyəz şivəsində və Naxçıvanın Babək 

rayonu kənd şivələrində bu söz “ata, dədə” mənasında işlənir (2,34).Bu leksik 

vahid uyğur türkcəsində də “dədə” mənasında çıxış edir.Türkmən türkcəsində 

ağa sözü aqa, qazax və qırğız türkcələrində aqay fonetik variantlarında 

işlənir(5,18-19). 
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Nəticə: Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində əksini tapan qohumluq 

münasibəti bildirən leksik vahidlərlə ümumtürk dillərində işlənən sözlərlə güclü 

vəhdət var.Dilçilik coğrafiyasında qarşılıqlı inteqrasiya məsələsinə xüsusi 

diqqət yetirilməlidir.Çünki dialektologiya mütəxəssisi üçün qarşılıqlı 

inteqrasiya birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. 
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Poetik leksika: məcaz zərifliyi və orijinal obrazlaşdırma vasitəsi 
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Xülasə 

 

H.Cavidin gerçəkliyə fəal reaksiyası, sözün dürüst mənasında, 

yaradıcılıq psixologiyası, işlətdiyi hər bir dil işarəsində özünü hiss etdirir. Onun 

sənətkarlıq manerası, estetik zövq və intuisiyası yaradıcılığının bütün 

sferalarında fəal mövqe tutur. Bütün təsvir və ifadə vasitələri H.Cavidin 

qələmində az qala mükəmməl sistem, poetik postulat səviyyəsinə qaldırılır. 

Böyük bədii təfəkkür sahibinin yaradıcılıq potensialı və enerjisi məcazlar 

sisteminin kamilliyində güclü estetik düsturlar, formullar yaradır. Bədii 

düşüncələr heyrətamiz şəkillərə düşür  və bütün hallarda şeir poetikasının 

mükəmməl qanunlarına əsaslanır. Məhz bu keyfiyyətlər ulu sənətkara 

ədəbiyyatımızda orijinal şedevrlər yaratmaq imkanları qazandırmışdır. 

 

Açar sözlər: leksika, obraz, epitet, məcaz, poetik 

 

Поэтическая лексика: метафорическая элегантность и средства 

оригинальных изображений (эпитет) 

 

Бабаева Малахат Рамиз гызы 

Доктор философских наук по филологии 

АГПУ, старший преподаватель кафедры литературы 

e-mail: milababayeva@mail.ru 

 

Резюме 

 

Активная реакция Х.Джавида на действительность в прямом 

смысле этого слова отражается в философии творчества, в каждом 

используемом им языковом знаке. Его художественный стиль, 

эстетический вкус и интуиция занимают активную позицию во всех 

сферах творчества. Все средства описания и выражения пером Х.Джавида 

возведены до уровня почти совершенной системы, поэтического 

постулата. Творческий потенциал и энергия великого художественного 
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мыслителя создают сильные эстетические формулы и формулы в 

совершенствовании системы метафор. Художественные мысли создают 

удивительные картины и во всех случаях основаны на совершенных 

законах поэтики. Именно эти качества дали возможность великому 

художнику создавать оригинальные шедевры в нашей литературе. 

       Ключевые слова: лексика, образ, эпитет, метафора, поэтика. 

 

Poetic lexico: metaphorical elegance and the means of original images 

(epithet) 

 

Babayeva Malahat Ramiz gizi 

Doctor of Philosophy in Philology 

ASPU, Senior Lecturer of the Department of Literature 

e-mail: milababayeva@mail.ru 

 

Summary 

H. Javid's active reaction to reality in the literal sense of the word is 

reflected in the philosophy of creativity, in every linguistic sign he uses. His 

artistic style, aesthetic taste and intuition are active in all areas of creativity. All 

means of description and expression by the pen of H. Javid have been raised to 

the level of an almost perfect system, a poetic postulate. The creativity and 

energy of the great artistic thinker create strong aesthetic formulas and formulas 

to perfect the metaphor system. Artistic thoughts create amazing pictures and in 

all cases are based on the perfect laws of poetics. It is these qualities that 

enabled the great artist to create original masterpieces in our literature. 

          Keywords: lexico, image, epithet, metaphor, poetic 

Aktuallıq. H.Cavidin enerjili və dinamik yaradıcılıq potensiyası ona 

görə cahanşümül, yüksək ideyalı və bəşəri əsərlər yaratmışdır ki, onun fitri 

istedadı dilin ən dərin qatlarına nüfuz etməyi bacarmışdır. Dildən faydalanma 

orijinal fərdi üslubun meydana gəlməsini stimullaşdırmışdır. Əsərlərinin dili 

göstərir ki, H.Cavidin yaradıcılıq psixologiyası fövqəladə stixiyadır. Onun 

bənzərsiz yaradıcılığı, dildən faydalanma özünəməxsusluğu heç bir qəlibə, 

düstura sığmayan prosesdir. Onun üslubu zəngin bədii düşüncəsinin, dinamik 

təfəkkürünün, idrak potensiyasının məhsuludur. Həyat və sənət prinsiplərinə 

sədaqəti onun üslubunda əks olunmuşdur. Odur ki, H.Cavidin obrazı 

canlandırmaq üsulu, ifadə özünəməxsusluğu onun bütün düşüncələrini fikir 

enerjisinə çevirə bilmişdir. 

H.Cavidin əsərlərində işlənən bütün ədəbi–bədii vasitələr birləşərək 

sistem yaradır, sistem daxilində obrazlı sözlər də monolit faktura təşkil edir ki, 

bu da ideyanın daha aydın ifadəsinə kömək edir. Məcazi sözlərin orijinallığı 

göstərir ki, H.Cavid sözçülükdən uzaq sənətkardır. Onun şeirlərində yekrəng, 
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yeknəsəq, basmaqəlib məcazi söz birləşmələri demək olar ki, yoxdur. Onun 

qələmi insan ruhunun qəbul edə biləcəyi məcazlardan ustalıqla istifadə edərək 

möhkəm bədii sistem yaradır. 

H.Cavidin dilində bütün sözlər poetik səciyyəlidir. Məcazın hər bir növü 

H.Cavidin üslubunda geniş estetik zənginliyə, rəmz keyfiyyətlərinə malikdir. 

Məcaziləşdirilərək işlədilən sözlər obrazlı lövhələr yaratmaqla bərabər, öz 

təzəliyi və təravəti sayəsində təsvir obyektinin ən mühüm ştrixlərini qabarıq 

şəkildə səciyyələndirir. O da diqqətdən yayınmır ki, məcazların başlıca 

məziyyəti yüksək məzmunun mükəmməl forma ilə vəhdət təşkil etməsindədir. 

Onların şairanə keyfiyyəti və obrazlılığı emosional gərginliyə də təsir edir, 

müəllifin təlqin etdiyi ideya ilə, şeirin qayəsi ilə uyğunlaşır. 

Ulu sələflərinin yolunu, zəngin ənənələrini ləyaqətlə davam etdirən 

H.Cavid sözün ifadə imkanlarından forma yeniliyində,onun nizamlı təşkilində 

yararlanır. Ədəbi fikrin və ədəbi dilin təbiətinə nə qədər yaxın olsa da, arxaik 

formalardan uzaqlaşır, novatorluq xatirinə yeni deyim formalarına daha meyilli 

olur. Onun dilindəki çoxsaylı epitetlərin əksəriyyəti bədii kəşf kimi səslənir. Bu 

üsulla H.Cavid öz lirikasının dilini müxtəlif imkanlı üslubi materiallarla, 

konkret desək, bədii təyinlərlə təchiz edir. Leksik-frazeloji nümunələrin 

cəlmləşdiyi mətnlərdə yeni səslənən, təravəti ilə fərqlənən epitetlər axtarışlarına 

girişir. Bədii fakta hansı psixoloji baxımdan asılı olaraq epitetlərdə ideyaya 

uyğun spesifik üslubi boyalar kəsb edir. 

Annotasiya. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının böyük söz ustadı, 

mütəfəkkir şair və dramaturqu Hüseyn Cavidin yaradıcılığı  sənətkarlıq, bədiilik 

baxımlndan çox əhəmiyyətlidir. Məlum olduğu kimi, şeir üçün qoyulan ən 

başlıca tələb və şərtlərdən biri və birincisi isə yüksək obrazlılıq və bədiilik, 

bəlağət və fəsahət, poetizm və sənətkarlıq və s. kimi məsələlərdir. Bu isə o 

deməkdir ki, H.Cavidin dilindən danışdıqda ilk növbədə böyük şairin 

əsərlərinin bədiiliyi və obrazlıq keyfiyyətlərindən, poetik xüsusiyyətləri və 

sənətkarlıq özəlliklərindən ayrıca və xüsusi olaraq danışmaq lazım gəlir.  

Tədqiqatda Cavid irsinə həssaslıqla yanaşılmış, ustad sənətkarın yaratdığı 

epitetlər poetik leksika kontekstində araşdırılmışdır. Məcaz zərifliyi və orijinal 

obrazlaşdirma vasitəsi olan epitetlər Hüseyn Cavid yaradıcılığı əsasında tədqiq 

edilmişdir. 

Metod. Məqalədə tarixi-müqayisəli və təsviri metod tətbiq edilmişdir.  

Giriş: H.Cavidin dilində epitetlər həyat faktlarının, hadisələrin zahiri 

təsvirini yaratmaq üçün yox, daha çox bədii predmetin mahiyyətini üzə 

çıxarmaq üçün işlədilir. Epitet H.Cavid üçün elə üslubi əməliyyat vasitəsidir ki, 

onun vasitəsilə müəllif həyat faktlarının dərinliyinə nüfuz etmə imkanları 

qazanır və uğurlu alındığından aparıcı üslubi keyfiyyət həddinə çatır. 

Önündə bir sürü dəhşətli, sisli abidələr  

Ki, daima saçar ətrafa kirli rayihələr.  (34, 33) 
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Əmin olun ki, pək aldanmıyorsunuz: yalınız  

Bu tatlı fikri yaşatmaq qolay dеyil, biliniz! (34,37) 

Oxucunun emosional və əqli tələbatını ödəmək üçün H.Cavid şeirə 

epitetlərlə elə bədii naxışlar vurur ki, bu naxışlar mətni təşkil edən digər dil 

materialları içərisində asanlıqla seçilir. Epitetlər daxil olduğu kontekstə 

emosional ton verir. "Sisli abidələr", "Kirli rayihələr", "tatlı fikir" kimi bədii 

təyinlər təbii nitq axarına qoşulub bədii sistemdə ön plana keçir. Onlar bədii 

sistemdə qeyri-adiliyi, üslubi təravəti və orijinallığı ilə oxucunun nəzərini özünə 

yönəldir. 

H.Cavidin bədii irsində və poetik nitqində məcazlar şairin intellektual 

keyfiyyət, emosional məziyyətlərlə müşaiyət olunur. Onun lirikasındakı məna 

zənginliyini, fikir genişliyini poeziya dilinin təkamülündə görmək çox asandır. 

İfadə tərzində, deyim manerasında şairin lirik düşüncəsinin maddi forması olan 

dilindəki epitetlər fərdi üslubuna, poeziyasının təbiətinə çox uyğundur. Onlar 

ilk növbədə şairin düşüncə vüsətindən yaranmış, beləliklə də H.Cavid qələ-

minin üslubi səciyyəsini müəyyənləşdirmişdir. H.Cavidin şair mədəniyyətinin 

əsas cizgiləri epitet mükəmməlliyində üzə çıxır. Şair mədəniyyəti anlayışı bədii 

yaradıcılıq vərdişləri, poetik təsvir vasitələrini məzmunu daşımır, bu anlayış 

daha geniş keyfiyyəti əhatə edir. Epitetlərin mükəmməlliyi şair mədəniyyəti 

anlayışının vacib tərəflərini, siqlətli cəhətlərini çox dürüst əyaniləşdirir: 

Dеmək ki, qalmayacaq zülmdən cihanda nişan...  

Aman, nə tatlı bir əfsanə, həm nə süslü yalan!  

Əvət, bu nəş’əli, həm şaİranə bir xülya,  

Xəyala, hissə pək uyğun, sеvimli bir rö’ya... 

Qucaq-qucaq еdilən tatlı və’dlər pək çoq;  

Saqın inanma! Yalan... Yoq, zəif için haq yoq!.. (33, 54) 

H.Cavidin üslubunun bənzərsizliyini, dilinin zənginliyini, onun füsunkar 

lirikasını oxucu dərhal seçir. Çünki dahi şairin poetik fikirlərində canl nitq 

kitabları, psixoloq ümumiləşdirmələri olduqca mükəmməldir. Fəlsəfi 

sentensiyalar bu möhtəşəm qələm sahibinin şeir dilini xüsusi üsluba malik bir 

bədii dil faktı kimi qabarıqlaşdırır. Bədii şəraitdən, üslubi situasiyalardan asılı 

olaraq, Hüseyn Cavid münasib sözü, ifadə ölçülərini öz fikirlərinin boyuna 

sərrast biçə bilir. Onun yaradıcılıq təcrübəsində nə modelləşmiş, ştamplanmış 

üslub, nə də anarxiya səviyyəsinə qalxan pərakəndəlik yoxdur. Hər bir dil faktı, 

hər bir işarə öz yerində olduğu üçün gözəl və cazibəlidir. H.Cavid bütün 

yaradıcılıq təcrübəsində həmişə harmoniyanı gözləmiş, təsir altına 

düşməmişdir. Lirik janrın ənənəvi imkanlarından geniş bəhrələnən şair 

fikirlərini ana dilimizin zəngin koloriti ilə daha da gücləndirmişdir. Bu da öz 

növbəsində onun dərin fikirlərinə, fəlsəfi mühakimələrinə emosionallıq və 

poetik siqlət gətirmişdir. 
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Epitetlər onun misralarında estetik biçim alır, iti fəlsəfi düşüncəsini 

obrazlı şəkildə ümumiləşdirir, nəticə etibarilə şairin dilini aforistik elementlərlə 

zənginləşdirir. Epitetlərin bilavasitə köməyi ilə H.Cavid zamanın ictimai 

pafosunu, dövrünün publisistik-siyasi diqtəsini obrazlı ifadələrlə deyir. Bədii 

təyin kimi formalaşmış sözlər şairin poetic mətnində lirikləşir, şeirin bədii 

formasına üslubi yenilik, bəzi hallarda isə qeyri-adilik gətirir. Məsələn, “Dəniz 

tamaşası” adlı irihəmcli şeirdəki epitetlər (“gümüş sular”, “pəmbə çiçək”, 

“Sönük baqışlı dəniz”, “kor beyinlər”, “dəli, alevli söz” və s.) şeirin ümumi 

ruhuna laqeyd deyil, əksinə onların bədii üslubi semantikası müəllifin söz 

istedadının monumentallığının göstəricisidir. Sadalanan bədii təyinlərin hər biri 

estetik siqlətlidir. Onlar intonasiyanın gücləndirilməsində, məntiqi vurğunun 

yaradılmasında poetic nişanələr kimi çox fəaldır. Epitetlər obrazın məzmununu 

dolğunlaşdırır, daha dəqiq desək, dəniz obrazı munis, lirik gözəllik obrazına 

çevrilərək yeni semantic təyinat alır. O da maraqlıdır ki, epitet yaradıcılığının 

hamısı xalq dilinin və düşüncəsinin zəminində gedir. H.Cavidin qadir qələmi 

obrazlı dillə əsl şeiriyyət nümunəsi yaradır: 

Uzaqda bağçalar, əlvan çadırlar, ormanlar,  

Alеvlənib də parıldar, gümüş sular çağlar.  

Mələklər əl-ələ vеrmiş uçar, qaçar, oynar;  

Mənəkşə, pəmbə çiçək püskürür yanardağlar. (4, 55) 

Bu dərinlikdə bir həqiqət var,  

Gizlidir gərçi kor bеyinlər için;  

Lakin ülviyyətilə həp parlar,  

Bəllidir görmək istəyənlər için.  (4, 56) 

Dəli, sərsəm düşüncələr coşaraq,  

Göydə uçmaq dilərdi həp qoşaraq (4, 56) 

Qorqu çökmüşdü hər kəsin yüzünə.  

Öndə bir möhtəriz baqışlı pəri  

Düşünürkən, baqıb ala gözünə,  

Gördüm atəşli bir əməl saqlar, 

Ta uzaqlarda bir təsəlli arar.  (4, 57) 

Göydən ayrılmayan alеvli gözü  

Saçar ətrafa şö’lеyi-iman. (4, 57) 

Göründüyü kimi, epitet yaradıcılığında H.Cavidin bədii dili olduqca 

fəaldır və bu bir tərəfdən lirik janrın estetik təbiətindən irəli gəlirsə, digər 

tərəfdən müəllifin prosessional vərdişlərinin kamilliyi ilə şərtlənir. Mətnin 

ümumi mündəricəsinə uyuşan epitetlərin xüsusi emosiya yükü kontekstin 

ümumi məna ağırlığına təkan verir. Şairin dil-üslub fəalliyini doğruldur. 

H.Cavidin yazı tərzində bədii təyinlər təzəliyinə görə xoşagəlimli olur. Bu da 

ümumxalq danışıq dilinə yaradıcı münasibətdən qidalanır. 
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H.Cavid dünyanın, cəmiyyətin qlobal problemlərinə özünün sənətkar 

mövqeyini bildirməklə yanaşı, həm də bu ağrılı, iztirab doğuran problemlərin 

dərinliklərinə nüfuz edir, bu problemlərin yaranmasının obyektiv və subyektiv 

səbəblərini üzə çıxarmağa, onları obrazlılaşdırmağa güclü meyil göstərir. 

Böyük sənətkar öz mövqeyini olduqca siqlətli üsulla, aforistik deyimlə oxucuya 

çatdırır. Lirik əsərlərində irəli sürülən və təhlil edilən mövcud problemlərin 

düyününü açmaq üçün bütün bədii təsvir və ifadə vasitələrinin imkanlarından 

maksimum istifadə etməyə cəh edir. Qlobal problemlərin bədii yozumu 

mütəfəkkir şairin subyektiv meyarından keçir. Məhz buna görə də onun 

yaradıcılığında ümumbəşər problemlərinə yanaşma, onları qiymətləndirmə 

meyarları da təbiidir ki, fərdi xarakter daşıyır. Bu fərdi cəhət sənətkarın məcazi 

deyim üsullarında da özünü göstərir. H.Cavidin epitetlərinin estetikasını 

qiymətləndirərkən demək lazımdır ki, məcazın bu növü söz sənətkarının ana 

dilinin materiallarına yaradıcı münasibətin təzahürü olaraq ortaya çıxır. Şairin 

bu sahədəki təcrübəsi bird aha göstərir ki, şeirin həyatında üslubi 

monumentallıq həlledici amildir və müəllifin ədəbi şəxsiyyət kimi etiraf 

olunmasında başlıca faktordur. 

Epitet H.Cavidin üslubunda fikri qnadlandıran, hisslər aləmini təzələş-

dirən bədii təsvir vasitəsi olmaqla yanaşı, həm də müəllifin poetik ehtiyaclarını 

maksimum yerinə yetirir, bədii zərurət yarananda sözün estetik qayəsinin bütün 

aspektlərinə toxunmaq naminə misra strukturlarına daxil edilir. İzah etməyə 

ehtiyac yoxdur ki, H.Cavidin dilində hər bir epitet konkret obrazın ifadə 

vasitəsidir, poetik fikrin daşıyıcısıdır: 

Çəkinmə, gül! O lətif, incə, nazlı qəhqəhələr  

Simaxi-ruhimi öpdükcə məsti-zеvq olurum.  (3, 62) 

Inan ki, bir acı söz, bir baqış, bir incə gülüş  

Kədərli, sıtmalı bir qəlbi tırmalar, yaralar. (3, 63) 

Sanki bir nеvşükuftə gül fidanın  

Pəmbə tüllər ihatə qılmışdır. (34, 64) 

H.Cavidin əsərlərində obraz kamilliyi sənətkarlığının əsasıdır və onun 

lirikasında bədii obraz daha çox forma ilə məzmunun özünəməxsus birliyi, 

duyum və deyim vəhdəti kimi çıxış edir. Onun əsərlərinin novator estetik 

mahiyyəti və xüsusiyyətləri birinci növbədə dil materiallarının obrazlılığında 

meydana çıxır. H.Cavid sözünün, poeziya sənətinin estetik əsasında obrazlılıq 

və onun ifadə vasitələrinin mükəmməllikləri dayanır. H.Cavid bütün məcazlar 

sistemində olduğu kimi, epitetlərdə görünən sənətkarlığı, novatorluq qabiliyyəti 

onun üslubi imkanlarından son dərəcə səmərəli və geniş istifadə edə bilmə 

səriştəsinin kamilliyi ilə ölçülür. 

H.Cavidin əsərlərində ənənəvi məcazlar, vərdiş etdiyimiz epitetlər də 

yox deyildir. Mətn kontekstinin mükəmməlliyi onları da oxucunun yaddaşına 

yeni çalarlarla həkk edir. Ancaq məcaz novatorluğu H.Cavid üslubunu 
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şərtləndirən ən vacib amildir. Sözlərin, mənaların spesifik, qeyri–adi 

əlaqələnməsi özünəməxsus bədii sintaktik mühit yaradır. Gözəl və nüfuzedici 

alınmasına səbəb epitetlərin qeyri–adi sintaktik vəhdətindən qaynaqlanır. Şairin 

yaratdığı mükəmməl bədii lövhələr epitet formasında məcazlaşan sözlərin 

birlikdə törətdikləri parlaq poetik obrazların heyrət doğuran yeniliyidir. Bu, ona 

dəlalət edir ki, H.Cavidin obraz yaradıcılığında yüksək dərəcəli həssaslıq, qeyri-

adi hazırcavablıq var və bunun bilavasitə sayəsində epitetlər mükəmməl nitq 

şəraitindən doğularaq doğulduğu şəraitə müəyyən üslubi ton verir: 

Bilmədim, uydum şu məcnun gönlümün fəryadinə,  

Еşqə dil vеrdim, bəladan başqa bir şеy görmədim 

Görmədim əsla dikənsiz gül, qaranlıqsız işıq,  

Hər visalı daima tə’qib еdər bir ayrılıq. (4, 69) 

Açmasın çiçəklər, gülməsin güllər,  

Ötüşməsin şirin dilli bülbüllər.. 

Göz yola dikməkdən bağrım oldu qan,  

Bir xəbər yoq hilal qaşlı yarımdan... 

Xatirə gəldikcə mavi gözləri,  

Süzgün baqışları, tatlı sözləri...  (4, 74-75) 

Dərin-dərin uçurumlar, vərəmli fırtınalar... 

Kəsik təranələrim, həp zəhərli qayğularım.  (4, 101) 

H.Cavidin lirik təhkiyə üsulu olduqca cazibədardır. Onun təhkiyə 

üslubunda dilimizin əlçatmaz zirvələrinin şahidi oluruq. Hər sözdə, hər nidada, 

bütün vokativlərdə Azərbaycan dilinin misilsiz rayihəsini, şəhdini-şənərini 

duyuruq. Bu dilin şeiriyyəti, musiqisi bizi heyrətə gətirir. H.Cavid şeirinin hər 

sətrində doğma dilimizin füsunkarlığını və monumentallığını hiss edir və onun 

ilahi qüdrətinə sevimli şairin təsvirində obyektsiz düşüncə, predmetsiz fikir 

yoxdur. O, konkretliyi, maksimum əyaniliyi sevdiyi üçün zaman, məkan və 

cəmiyyətlə bağlı obrazları inandırıcıdır. H.Cavid hadisələrin sosial–psixoloji 

səbəblərini sərrast bədii dillə açır, ən səciyyəvi detalları qabartmaqla hərəkətdə 

olan zamanın dialektikasını oxucuya böyük ustalıqla təqdim edir. Şair 

nümunəvi bədii dil və canlı üslubla cəmiyyətin alt qatlarına, ən dərin 

yaruslarına nüfuz edir. Nufuz etdiyi cəmiyyətin, hadisələrin mahiyyətini 

canlandırmaqla H.Cavid daha çox mənəvi-əxlaqi normaların öz məcrasından 

çıxmasını, onun səbəblərini, çıxış yollarını canlı lövhələrlə əyaniləşdirir. Bu 

prosesdə bədii dil amili aparıcı mövqedə dayanır. Dil amili sənət faktoruna 

çevrilib bədii məntiqi gücləndirir. Bu səbəbdən H.Cavidin əsərlərində, onun 

cazibəli lirik təhkiyəsində bədii məntiq güclü olduğu kimi, həm də inandırıcıdır. 

O da təkzibolunmazdır ki, bədii məntiqin güclənməsində məcazi sözlər, o 

cümlədən bədii təyinlər də vacib rol oynayır. Epitetlər H.Cavidin lirikasında 

güclü psixoloji təfərrüatın yaradıcısı kimi bədii təhkiyəyə daxil edilir. Bu da 

lirik əhvali–ruhiyyənin dinamikasını gücləndirir, obraz yaratma prosesində, 
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psixoloji təkamülün daxili ekspressivliyinin qüvvətləndirilməsində müstəsna rol 

oynayır. 

Təsadüfü deyildir ki, H.Cavidin poetik leksikasında epitetlər yeni-yeni 

psixoloji çalarlar, hiss və həyəcan məqamları oyadır. Əksərən onun lirikasında 

fikir və duyğular, həyəcan məqamları epitetlərin oyatdığı emosiyalar üzərində 

təməl tutur.  

Kədərli, sisli bir aqşamdı, ağlıyordu səma;  

Bütün üfüqləri sarmışdı möhtəriz, məhcub... 

İnanmaq istəmiyordum ki, gül yanaqlarını  

Əcəl xəzan kibi çöksün də еyləsin pamal. 

Yarın sənin kibi onlar da həp sönüb bitəcək,  

Bu gündən iştə o solğun, vərəmli çöhrələri... (3, 10-11) 

H.Cavidin lirikasındakı ifadə tərzi və onun nüfuzediciliyi mündəricəni 

bütün aspektləri ilə qavramaq vərdişləri aşılayır. Xalq dilindən,onun obraz 

yaratma imkanlarından istifadə mədəniyyəti qələm məhsullarının estetik 

sanbalına yeni-yeni məziyyətlər əlavə edir. Həm də təqdirəlayiq hal kimi xüsusi 

qeyd olunmağa layiqdir ki, H.Caviddə məcazlaşmış sözlərdən mexaniki istfadə 

yoxdur. O, bədii təsvir vasitələrindən dərin şüurla bəhrələnir, epitetləri 

məqsədyönlü şəkildə kontekstə cəlb edir. Mükəmməl epitetlər H.Cavidin poetik 

dili üçün səciyyəvi olan mühüm üslubi fiqurdur.  

H.Cavid üçün epitet yaradıcılığı təsvir obyektinin obrazlı məğzinə 

poetik münasibətdir, həyata analitik baxışdır. Bədii təyinlər həmçinin müxtəlif 

semantika daşıyıcısı olan sözlərin arasındakı üslubi təmasdır, müəllifin varlıqlar 

arasındakı assosiasiyaları seçə və duya bilmək istedadıdır. H.Cavid yaradıcılığı, 

onun bənzərsiz üslubu üçün məcazi sözlər çox səciyyəvidir və güclü poetik 

təlqin vasitəsidir. H.Cavid həyata bədii-fəlsəfi baxışla nüfuz edərkən epitetlərin 

işlənmə tezliyi də artır. Onun mühakimələrində və bədii məntiqində olan 

qətiyyət epitetlərin bünövrəsində dayanan obrazlılığı da fəallaşdırır. Şairin bu 

təcrübəsi göstərir ki, epitetlər onun deyim tərzində, üslubunda təbii əsaslarla 

mövcuddur: 

Gülümsərlər, fəqət həp gözlərində  

İntiqamlı şimşəklər çaqar, durur. 

Çırpınırlar, solmuş bənizlərində  

Bir çoq gizli, sönük əməllər uyur.  (3, 116) 

Səninlə ruhuma ilham olundu həp əsrar.  

Nə var ki, bilməm o şahin baqışlı gözlərdə!? (3, 102) 

Еndir şu qanlı pərdəyi, еy rəhnümayi-şər!  

Еndir də bir qədər nəfəs alsın bəni-bəşər. (3, 79) 

Hüseyn Cavidin gerçəkliyə fəal reaksiyası, onun yaradıcılıq 

psixologiyasından irəli gəlir. Onun estetik zövq və intuisiyası fərdi yaradıcılıq 

manerasına, sənətkarlıq dəsti–xəttinə çox uyğundur, şairin hökm şəklinə qalxan 
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mülahizələri elə ümumiləşdirilir ki, burada ifadə qəliblərinin sanbalı, linqvistiv 

vahidlərin modelləşdirilməsi dərhal hiss olunur. Üslubi fiqurların 

mükəmməlliyi sənətkarın yaradıcılıq potensialının təzahürləri kimi görünür. 

Onun yaradıcılıq enerjisinin daşıyıcıları olan dil faktları xüsusi çeviklik qazanır. 

O səbəbdən də H.Cavidin poetik hökmlərinin hər biri  nümunəvi düsturlarla əks 

olunur, ən müdrik kəlamlar mükəmməl formullara asanlıqla sığışdırılır. Bu 

keyfiyyətli əlamət H.Cavidin öz yaradıcılıq laboratoriyasının təkrarolun-

mazlığını, yaradıcılıq praktikasının əvəzolunmazlığını təsdiqləyir. Bu o 

deməkdir ki, Hüseyn Cavid təbi coşğun bir dəniz kimidir; onun öz dinamikası 

var, lirik təhkiyənin sürəti və tempi heç kimə bənzəmir, şairin fikir axını öz 

məcrasından kənara çıxmır. Ulu şairin romantic yaradıcılıq sirləri, sənətkarlıq 

möcüzələri göstərilən orijinallıqlardan güc-qüvvət alır. 

H.Cavidin təfəkkür analitizmi, zəngin zövq aşılayan mükəmməl nitq 

vərdişləri ulu bir qayəyə xidmət edir: sözün qüdrətini və estetikasını üzə 

çıxarmaq. Odur ki, H.Cavidin dilində təzahür edən bütün epitetlər mükəmməl 

şeir quruculuğunun modellərinə uyğun, şeir arxitektonikasının vəhdətinə 

olduqca münasibdir. Epitetlərlə H.Cavidin misralarında bədiilik təbiiləşir, bədii 

məntiqi qətiləşdirir. H.Cavidin epitetləri emosional məzmunu və rəvan ahəngi 

ilə seçildiyindən onda həm də klassik şeir dilinin təbiiliyi və sərrastlığı duyulur. 

Şairin söz ehtiyatı, dilə bələdliyi bütün incəliyi ilə üzə çıxır. 

“Qüruba qarşı” şeirindəki epitetlərə diqqət yetirsək görərik ki, “dilbər 

günəş”, “atəşli, zəhragin dumanlar”, “dalğlın günəş”, “tutqun günəş”, “yorğun 

günəş” söz birləşmələrinin hər birinin iştirak etdiyi misralar cazibəli bir lövhəni 

xatırladır. Söz cizgiləri müəllifin poetik mətləbini aydın rəmzləşdirir, həzin bir 

tablo canlandırılır: 

Günəş, dilbər günəş sıyrılsa yalnız sisli çarşafdan,  

Olur zənnimcə hər kəs, hər gönül bir an için xəndan. 

Dəmadəm fışqıran atəşli, zəhragin dumanlardan  

O gülgün çöhrə guya sarsılır, məhcub olur hər an.  

Əvət, dalğın günəş, tutqun günəş haqsız dеyil, zira  

Bütün yirminci əsrin müstəbid еvladı həp alim...  

Əvət, dalğın günəş, yorğun günəş haqsız dеyil, zira  

Bütün yirminci əsrin müstəid еvladı həp zalim...  

Əyilməzkən mələk insana, olmuş aqibət şеytan (3, 77) 

Epitetlərdə H.Cavid oxucunun hisslərinə daha asanlıqla sirayət edir, 

təsvirin doğurduğu duyğular, həzinlik, təzadlı lövhələr bədiiliyə çevrilir. Bütün 

hallarda şair yaradıcılıq məntiqinin tələblərini doğruldur. Yuxarıdakı 

nümunələrdə diqqət çəkən bir məqam da ondan ibarətdir ki, epitetlərin üslubi 

təsirində bədii və publisist aksentlər bütövləşir, təbiət və sosial tonlar qaynayıb-

qarışır. 
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H.Cavidin davamlı mühakimələrində epitetlərin sərrast ümumiləşdirmə 

keyfiyyətləri, bədii ümumiləşdirmələri aforizm kimi səslənir, söz 

birləşmələrinin bədii məcazi məzmunu dahi şair təfəkkürünün məhsulu kimi 

əyaniləşir: 

O, bəxtiyardır, artıq əsarət anlamıyor,  

Gözəl-gözəl gəzinir, hür yaşar o solğun nur.  

Fəqət, üzər bəni hər ləhzə bir vərəmli xəyal,  

Əcəlmi yaqlaşıyor? Ya nədir bu küskün hal? (3, 95) 

O şəhamətli, atəşin gözlər  

Ruhi-əş’arə bir təcəlligah  

Olaraq nuri-е’tila sərpər. 

O gül əndamı iştə sеyr еdiniz!  

Pəmbə güldən gözəl dеyil də nədir!?  (3, 97) 

Pəmbə şəmsiyyəsilə bir dilbər,  

İştə sahil boyunca sallanaraq,  

Süzülən pəmbə bir qayıqda yüzər, 

Əndəlibanə tatlı zümzümələr.  (3, 101) 

 

Nəticə.Yaradıcı təfəkkürünün bütün tərkib hissələri kimi 

H.Cavidin məcazlar sistemi mükəmməl, yetkin obrazların əks-sədasına 

çevrilir. Onun hər şeir nümunəsində dolğun yaradıcılıq yolu keçmiş bir 

qələm sahibinin mükəmməl söz sənəti, sənətkarlığı ilə üz–üzə dururuq. 

H.Cavidin əsərlərində qaldırdığı problemlər, məsələnin qoyulduğu və 

bədii həlli həmişə diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Şeirin formasının 

tapılmasında ifadələrin, məcazi sözlərin, o cümlədən, epitetlərin dəqiq 

seçilməsi yüksək həssaslıqla həyata keçirilir. Bütövlükdə bədii təyinlərin 

ölçülü-biçili keyfiyyətləri mətnin kamil strukturuna, forma gözəl-

liklərinə də xüsusi cazibədarlıq verir. H.Cavidin bədii üslub orijinallığı 

konkret məcazların, obrazlı ifadələrin işlənməsində aydın görünür. 

Epitetlərə geniş yer verilməsi H.Cavid üslubunda gözə çarpan məziy-

yətdir və biz onların işləkliyində üslubi zərurətlərin şahidi oluruq. Bu 

işləmələrdə əsas qayə ondan ibarətdir ki, H.Cavid mükəmməl obraz 

doğuran söz birləşmələrini öz üslubunda, diqqət çəkən ifadə tərzinə 

uyğun şəkildə mətnin bədii strukturuna daxil etməklə kamil obraz 

yaratsın. 
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Xülasə 

 

 Məqalədə türk dilləri və dialektlərində mövcud olan uzun saitlər fonoloji 

səviyyədə təhlil olunur. Qısa saitlər həmin dil və dialektlərdə normal 

monoftonq kimi reallaşır. Uzun saitlər isə monoftonq yaxud diftonq növ kimi 

gerçəkləşir.  

 Türk dillərində uzun saitlər «ilkin» və «sonrakı» olmaqla iki yerə 

ayrılmışdır. Məqalədə, əsasən, «ilkin» uzun saitlərin linqvistik özəllikləri 

xarakterizə edilir. Buna ümumtürk hadisəsi kimi yanaşılır. 

 Məlum olur ki, ilkin uzanmanın türk dilləri və dialektlərindəki meydana 

çıxma səbəbləri substrat (qalıq) təsirlərdir. Bu hadisənin gerçəkləşməsində 

altay, monqol dillərinin təsirləri, sözün əvvəlindən h samitinin düşməsi və ya 

kökün sonundan samitin itməsi istisna sayılmır. Bu hadisə, əsasən, türkmən, 

yakut, qaqauz, xalac və bəzi Sibir türklərinin dillərində qala bilmişdir. 

Qalmanın səbəbi həmin qohum dillərinin ləng inkişafı ilə şərh oluna bilər. 

Açar sözlər: müqayisəli fonetika, «ilkin» uzanma, türk dilləri, 

rekonstruksiya, dialektlər 

 

Проявление начального удлинения на турецких языках и диалектах 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития 

науки при Президенте Азербайджанской Республики - Грант № EIF / 

MQM / Наука и образование-1-2016-1 (26) -71 / 07/5-M-23. 

 

Замик Тахмазов 

Резюме 

 

В статье анализируются долгие гласные в турецких языках и 

диалектах на фонологическом уровне. Краткие гласные встречаются в 

этих языках и диалектах как обычные монофтонги. Долгие гласные 

бывают монофтогами или дифтонгами. 
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В турецком языке долгие гласные делятся на две части: «начальные» 

и «следующие». В статье в основном описаны лингвистические 

особенности «начальных» долгих гласных. Это трактуется как 

общетюркское явление. 

Получается, что причиной появления начальной долготы в тюркских 

языках и диалектах являются субстратные (остаточные) эффекты. Не 

исключено влияние алтайского и монгольского языков на возникновение 

этого события, выпадение согласной h с начала слова или исчезновение 

согласной с конца корня. Это событие проходило в основном на языках 

туркменского, якутского, гагаузского, халаджского и некоторых 

сибирских тюрков. Причину этого можно объяснить медленным 

развитием этих родственных языков. 

Ключевые слова: сравнительная фонетика, «начальное» удлинение, 

турецкие языки, реконструкция, диалекты. 
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Zamik Takhmazov 

 

Summary 

 

The article analyzes long vowels in Turkish languages and dialects at the 

phonological level. Short vowels are found in these languages and dialects as 

regular monophthongs. Long vowels can be monoftogs or diphthongs. 

In Turkish, long vowels are divided into two parts: "initial" and "next". 

The article mainly describes the linguistic features of the "initial" long vowels. 

This is interpreted as a common Turkic phenomenon. 

It turns out that the reason for the appearance of the initial longitude in 

the Turkic languages and dialects is the substrate (residual) effects. The 

influence of the Altai and Mongolian languages on the occurrence of this event, 

the loss of the consonant h from the beginning of the word, or the 

disappearance of the consonant from the end of the root are not excluded. This 

event took place mainly in the languages of the Turkmen, Yakut, Gagauz, 

Khalaj and some Siberian Turks. The reason for this can be attributed to the 

slow development of these related languages. 

Key words: comparative phonetics, "initial" lengthening, Turkish 

languages, reconstruction, dialects. 
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Aktuallıq: Müqayisəli fonetika məsələləri müasir türkologiya və 

dialektologiyanın ən mühüm və aktual problemlərindəndir. Sözügedən mövzu 

mürəkkəb və çoxaspektli məslələrdəndir. 

 Türk dillərinin fonetik qanunauyğunluqlarına yenidən baxılmasında 

ehtiyacdan irəli gələn məsələlərdən biri dil və dialektlərin qarşılıqlı əlaqəsi 

fonunda səslərin yaratdığı proses və hadisələri öyrənməkdir.  

 Fonetik hadisə adlanan bu proseslərdə səslərin səs quruluşunda bir-biri 

ilə əlaqə və münasibətlər formalaşır. Səslərin birinin çox olması, sonradan bir 

saitin işlənməməsi və yaxud birsəsin başqasına təsiri, əsas olaraq nitqin tələbləri 

ilə səsləşən uyğun qanunauyğunluqlar meydana çıxır. 

Annotasiya:Məqalədə türk dillərində fonetik qanun və hadisələrdən bəhs 

edilmişdir. Xüsusilə saitlərin uzanması, ilkin və ikincili uzanma hadisəsindən, 

onun səciyyəvi cəhətlərindən bəhs olunmuşdur. 

Tədqiqat işinin metodları: Məqalədə dilçiliyin təsviri, müqayisəli-

tarixi, etimoloji və etnolinqvistik təhlil metodlarından istifadə olunmuşdur. Bu 

araşdırmada dialektologiyanın elmi- nəzəri müddəalarına, türkologiyanın, eləcə 

də Azərbaycan və türk dilçiliyinin leksikaya dair mülahizələrinə 

əsaslanılmışdır. 

Giriş: 

 Türk dilləri və dialektlərində sözlərin səs tərkibi əsasən nisbi sabitliyə 

malik olsa da, zaman-zaman müəyyən dəyişmələrə uğramışdır. Burada iki 

cəhəti nəzərə almaq lazım gəlir. Birincisi, saitlərin əvəzlənməsi qanunauy-

ğunluğu, ikincisi isə sözlərin məna bağlılığı. Bu iki cəhət sözün daxilində sait 

səslərin konfiqurasiyasını da müəyyənləşdirir. Yəni sözün tərkibində kəmiyyət 

etibarilə eyni saitin təkrar işlənməsi və bununla da səs uzanmalarının meydana 

çıxması ilə xarakterizə olunur. 

Türk dillərində ilkin uzanma hadisəsi haqqınqda məşhur türkoloqlar- 

M.Rəsənen (1, s.61); A Biişiyev (2, s.5); A.M. Şerbak (3, s.20) əsərlər yazmış 

yaxud əsərlərində bu məsələyə yer ayırmışlar. 

Buna baxmayaraq, məsələnin kökü öyrənilməmiş qalmışdır. Digər bir 

tərəfdən Rusiya Federasiyasında yaşayan Sibir türklərinin dilində olan uzanma 

hadisəsi tədqiqatlardan kənarda qalmışdır. 

Qeyd edək ki, qədim türk dillərində saitlər qısa və uzun variantlar 

biçimində olmuş, müəyyən dövrlərdə bəzi türk dillərində dəyişmiş, ən çox da 

ilkin uzanma yox olmağa başlamışdır. Çağdaş türk dillərində 8-9 saitin 

istifadəsi bəllidir. İlkin uzanma isə türk dillərinin bir çox dialekt və şivələrində 

(məs.: Azərbaycan dilinin keçid şivələrində, xalac dialektində və s.), həmçinin 

də türkmən, qaqauz və uyğur-oğuz (Şərqi Sibir) qrupu türk dillərində (ən çox da 

yakut dilində) qorunub saxlanmışdır» Türk dillərində fonetik hadisələrin tarixi 

qədimdir. Artıq həmin hadisə və proseslər səngimiş, «donuq durum»da 

qalmışdır. Həmin hadisələrdən biri də ilkin uzanma hadisəsidir. Həmin hadisə 
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türk dilllərinin tarixində mühüm yer tutmuş, yuxarıda qeyd olunduğu kimi indi 

öz izlərini, işartılarını türk dillərinin dialektlərində və Sibir türklərinin dilində 

qoruyub saxlamışdır. 

 Bu hadisə bir fakt kimi diaxronik sıraya əsaslanır, fonoloji cəhətdən bu 

sıra bir-birindən fəçrqlənir. 

A.M.Şerbak ilkin uzanmaya aşağıdakı misalları göstərir: müq. et: alt. muu 

(dağ)- suu; çaar (qaq.çağır), büün (bugün), dooru (doğru), ool (oğlan*ouul), iia 

(sağmaq, inəyi), xak. teer (dəri) və s. (3) 

Qeyd edək ki, ilkin uzanma hadisəsi dialekt və şivələrdə çox yayılmışdır. 

Xüsusən də, Azərbaycan dilinin keçid şivələrində. Məsələn, a səsinin uzanması 

haqqında Akademik Tofiq Hacıyev fikri belədir: «Səslərin uzanması iki səbəblə 

izah olunur: birincisi sözün mənasına təsir edən etimoloji cəhətdir; ikincisi isə 

kombinator xarakter kəsb edir, qonşuluqda olan səslərin qarşılıqlı təsiri ilə 

əlaqədardır. Birinci səbəbdən olan uzanma Cəbrayıl şivəsində yoxdur. 

T.Hacıyev fikrini davam etdirərək yazır: Rayonun Sirik kənd şivəsində, bir 

qayda olaraq, sözün ilk hecasında səsli (tipindən asılı olmayraq) uzanır. Bu 

uzanmaya heç bir başqa səsin təsiri olmur. Məs.: qaan, daaş, biilir, göördü, 

dəədə, uuzax, booşdadı, qıızım, zaaman, yaağı və s. Göründüyü kimi, burada 

uzanma ilkindir. Lakin istisnasız olaraq bütün sözlərdə işləndiyi üçün məna 

yaratmağa xidmət edə bilmir. 

 Tofiq Hacıyevin fikrincə, səslərin həmin xüsusiyyəti (uzanmanın mənaya 

təsiri) ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinə aid deyildir. Əgər 

d a m (evin damı)- daam (davam), dara (daramaq)- d a a r a (dairə) (4, s.14) 

sözlərində səslilərin uzanmasını etimoloji dəyişiklik hesab etsək, onda 

fakultətiv dəyişikliklərin hamısı mənayaradıcı xarakter daşımış olardı. Çünki 

yuxarıdakı sözlərdə uzanan a başqa səslərin təsiri ilə yaranmış aşkar kombinator 

uzanmadır (birincidə: a+v+a=aa; ikincidə: a+i=aa). Səslilərin (saitlərin) 

uzanması ilə Azərbaycan dilində sözün mənasındakı müxtəliflik başqa türk 

dillərində (türkmən, yakut, qırğız, tuvin, xakas, şor və s.) olan kimi deyildir. 

Həmin dillərdə, Azərbaycan dilindəkindən fərqli olaraq, məna fərqi yaradan 

səslinin uzanması heç bir başqa səsin zəifləməsinin və ya düşməsinin 

nəticəsində əmələ gəlmir (5, s.12) 

Tədqiqatda göstərilir ki, uzun saitlərlə bağlı fonetik hadisə dilin tarixini 

və müasir vəziyyətini öyrənmək üçün mühüm material verir.  

 Türk dili və dialektlərində «llikin» uzanma substat hadisələrdəndir (6) Bu 

başlanğıcdır. Yəni bu hadisə qədim türk insanlarının nitqində özünü göstərmiş, 

qalıqları və izləri hazırda bəzi türk dilləri və dialektlərində qalmışdır. Ona görə 

də «ilkin» uzanma məsələsi türkologiyada mübahisəli məsələlərdən hesab 

edilir.  

 Türk dilləri və dialektlərində uzun saitlərin əsas parametrləri, əsas 

mexanizmi fonematik məna əmələ gətirməsidir. 
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 Qeyd edək ki, «ilkin» uzanma türk dilləri və dialektlərində morfonoloji 

proseslərdən olmuşdur. Bu proses dildə morfların. Sözün tərkib hissələrinin 

(sözün fonem tərkibinin dəyişməsi) sıralanmasıdır. Morfologiya və fonetikanın 

qarşılıqlı əlaqəsi bu hadisəyə şami edilir. Burada iki allomorf (aad-ad, aaç-ağaç 

və s.) invariant yaradır. 

 Pratürkdə uzun saitlərin fonologiyasının vəziyyəti haqqında birinci 

olaraq O. Betlink məlumat vermişdir. O, yakut dilinin uzun saitlərini 

«nijeqorod-tatar, eləcə də mişar-tatar dialektləri» əsasında tədqiq etmişdir. 

O.Betlink *a və *o oppozisiyası müstəvisində bu məsələni araşdırmışdır (7, 

s.15-16) 

 Qeyd edək ki, hələ qədim türk dillərində (Orxon-Yenisey abidələrinin 

dilində) ilkin uzanma hadisəsinə rast gəlinir. Məs.: yaağım (mənim düşmənim), 

aatım (mənim adım), baay (zəngin), yaaş (il), taaş (xarici tərəf), aacik (aaclıq), 

aarkada (arxada)(8, s.46, 47) 

 Mahmud Kaşğarinin «Divan»ında: aat (ad), aaç (ac), aaz (az), aaş 

(yemək), aav (ov), aak (ağ), aal (hiylə), aay (ay), küün (gün), kooş (qoşmaq), 

aar bori (9, s.24) 

 M.Yusifov yazır ki, uzanan variant oxşar səs tərkibli sözlərdə işlənərək 

oxşar tərkibli sözlərlə müqayisədə tam müstəqil fonem kimi iştirak edir. Həmin 

hadisə Azərbaycan dilinin daxil olduğu türk dilləri ailəsində eyni tipli deyildir. 

Dillərin bəzilərində uzanan səs müstəqil fonem kimi işləndiyi halda, bəzilərində 

uzanan səsin fonem olması səciyyəvi hal deyildir. Ancaq səslərin uzun 

tələffüzü, demək olar ki, dillərin hamısı üçün səciyyəvi hal hesab olunur. 

Dillərin bəzilərində uzanan səs xüsusi fonem təbiətinə malik orlmayıb qısa 

səsin variantı kimi çıxış edir. Səslərin uzanması fonetikaya aid tədqiqatlarda 

onların ikili xarakterinə görə fərqləndirilir. Morfem daxilində fonem 

kenyfiyyətinə malik uzanma, dilçilikdə ilkin uzanma, morfem daxilində variant 

keyfiyətli uzanma isə ikinci uzanma adlandırılır» (10, s.51) 

 Uzun saitlərin xarakterik xüsusiyyəti onların yaxın səslənməsidir. Demək 

olar ki, bu hadisəyə müəyyən qism ə türk dili və dialektlərində təsadüf olunur. 

Yakut, türkmən, qaqauz, tuva (tofalar), altay, xakss, çulum-türk, çuvaş 

dillərində. 

Nümunələrə baxaq: 

 Türkcənin ağızlarında: qüün (gün), yaaz (yazmaq), katii-kaatii (ərəb-fars 

sözləri)-qətlə yetirmək və s. 

Türk dilinin Anatolu dialektində: kaanı (qan), aaçtır (ac), kaazlar (qazlar), 

aarı (arı), aay (ay) və s. 

Azərbaycan dilinin Nuxa dialektində: gaaru (qoca), aaru (arı), yaazu 

(məktub), aacı (acı), aaçı (acı) və s. 

 Azərbaycanın Qarabağ dialektində: saaru (sarı), qıız (qız), yaağı 

(düşmən) (11) 
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Bolqar türklərinin dialektlərində: kaar (qar), bees (beş), gööz (göz) və s. 

Yakut dilinin dialektlərində: kıır, tıış (diş), tuus (duz), tüün (gecə), toon 

(don), biis (beşik), öös (söz) və s. 

 Qaqauz dilində: booz (boz), sööz (söz), üreek (ürək), neet (niyyət): 

gülecek üzüm-gözüm, tatlı bal akar sözüm, dalgalanacek üreem, neetler kapalı, 

zerem… (12, s.73)  

A saitinin uzanması: paalı (dəyərli): o paalı lafları, Anam, vatan, insan 

kusurlu kalsın (T.Arnaut); kabaatsız yıllar, çiçekli yaşaman gınaalı yazılsın 

(T.Anlaut); Önümde kiyat açık gözüm öker, başımsa daaler (T.Arnaut) 

İ saitinin uzanması: Çiiliydi er, çiinekti kum (T.Arnaut) 

 Türkmən dili və dialektlərində: aat (ad)- aat (at), aaç (aç)-*aç (açmaq), 

aar (ağır)-aar-la (ağırla, hörmət et), aav (ov), aaz (az), aal (yalan), əər (kişi), aat 

(addım atmaq), doon (xələt), düüm (tüstü), yaan (tərəf), yaaş (göz yaşı), taam 

(dam, otaq), çaağ (zaman), çaal (çal saqqal), koon (qonmaq, oturmaq, sakin 

olmaq), bar (get)- baar (var), at (at)- aat (ad), ot (ot)- oot (od), öt (ötmək)- ööt 

(öd) və s. (13, s.182-184) 

Qırğız dili və dialektlərində: ööz (öz), küüz, kaaz, kiiz, muu və s. 

 Çuvaş dili və dialektlərində: varaa, keer, xuur (qaz), piir (ağ, bəyaz), şuur 

(boloto), taavar (duz) və s. 

 Yakut dili və dialektlərində: aan (başlanğıç), kiim (qığılçım), süüj 

(yuyunmaq), uus (usta), mooj (boyun) ool (yol), küüt (gözləmək), as (aç)- aas 

(ac), tas (daş)- taas (dışarı), bil (bil)- biil (bel), tus (duz)- tüüs (düz) və s.  

 İlkin uzanmalara Rusiya Federasiyasında yaşayan Sibir türklərinin də 

dilində rast gəlmək olur. Məsələn, Şor türklərinin dilində uzun saitlər geniş 

yayılmışdır: aak (ağ), aal (kənd), aalçı (qonaq), aar (ağır), aarla (təmizlə), aaron 

(Aron), aarı (arı, aac (ağız), ool (oğlan), oolak (oğlan) və s. (14, s.4) 

 Uzun a saiti türk dillərində sabit deyildir. Bu saitin qorunub 

saxlanılmasını sübut edən nümunələ əsasən türkmən və yakut dillərində 

qalmışdır. Bu saitə qeyri-müntəzəm biçimdə digər türk dillərinin dialekt və 

şivələrində də rast gəlinir. 

Əksər türk dillərində uzun a-nın qısalmasının səbəblərinin biri tələffüz 

şəratində fizioloji enerjinin azalmasıdır.Türk dillərində uzun ə saiti həm 

qısalmış, həm də dliftonqa çevrilmişdir. Məs.: *bə: l (bes), *kən (gen) 

Sözün önündə pratürkə xas uzun (o) saitinin qalması yalnız türkmən dili 

üçün xarakterikdir: *1o: l (yol), *O: t (ot), *to:l-dolimaq, d:l və s. 

Qədim türkdəki uzun (ö) saiti türkmən dilində mövcuddur: *kö:l (gol), 

*ö:t (od) və s. 

Sözün önündə uzun (u) saitinin qoruması türkmən və yakut dilləri üçün 

səciyyəsvidir: tu:z (duz), *bu:z (ğuz), *bu:t (bud) və s. (15, s.17-33) 

Fonetik qanunauyğunluq Sibir tatarlarının dili və dialektlərində də özünü 

göstərir. Barabin dialektində fonetik uzunluq: a.nın, a.tın, a.alıp kitkən, mə.nim 
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pa.rıp pakkan kişi, öysönön ma.lı par və s. 

Həmin dialektdə kombinator uzun saitlər də müşahidə olunur: a- taap-

taabıt, kaaptı-kabıptı, üaap-üabıt. Ayğa palık kaaptı (16, s.32) 

 Uzanma hadisəsi bir prosodik hadisə kimi Cənubi Sibir türklərinin 

laboratoriyasında eksperimental-fonetik tədqiqatlarda da nəzərdən keçirilmiş, 

ikinci sait uzanma əlamətinin farinqal səbəbdən baş verdiyi sübut olunmuşdur 

(17). 

 Bunun üçün at (ad), at(at), çaç (səpmə)- çaç (saç), it (et)-it (ət), pi (bel)- 

pil (alabalıq), xıs (qız)-xıs (qış) sözlərinin fonematik məna incəlikləri laborator 

sınaqlarda müəyyənləşdirilmişdir (18, s.16; 19; 20)  

 Ümumi inkişaf gedişində bu dillərdəki, daha doğrusu, ümumtürk dilində 

saitlərin kəmiyyətcə uzunluğu hadisəsi də müşahidə olunmuşdur ki, bu hadisə 

fonoloji baxımdan diferensial (fərqli xüsusiyyət) sayılmışdır. Həmin dillərdə 

ayrı-ayrı sözlərin tərkibində uzanan saitlər müvafiq qısa saitlərlə «müxarilfət 

təşkil etmişdir».  

 F.Zeynalovun təbiri ilə desək, «fonetik xüsusiyyətlər hər bir dilin 

özünəməxsus fərdi əlamətlərindən ibarət olduğu üçün fonetik müqayisə bu 

dillərdəki fərqlənmələri ümumi oxşarlıq fonunda müəyyən edib aşkara çıxara 

bilər. Fonetik müqayisə prosesi türk dillərinin malik olduğu zənginliyi meydana 

çıxarmaq, buradakı müxtəlifliyi tədqiq etmək məqsədini qarşıya qoyur» (21, 

s.38) 

 Müasir türk dillərində sait fonemlərin, istər fizioloji-akustik, istərsə də 

fonoloji cəhətdən ən geniş şəkildə araşdırılmasına baxmayaraq, həmin dillərdə 

uzun saitlərin fonematik xüsusiyyətləri haqqında hələlik ümumi bir fikir 

yoxdur. Bu haqda iki fikrə rast gəlmə olur. Uzun saitlər fonematik səciyyəlidir 

yaxud həmin saitlər fonematik xarakterə malik deyil. A.Axunqdov Azərbaycan 

dili və dialektlərindəki uzun saitlərin müstəqil fonemlər «statusu»nda olmasını 

belə əsaslandırır: « Kifayət edir ki, dildə təkcə bir cüt yalançı omonimin 

mövcudluğu fonemi təyin etmə mümkündür. Dilimizdə isə onların miqdarı 

ondan soxdur. Bu cür yalançı omonimlər olmadığı təqdirdə isə, onlaın məna və 

qeyri-məna prinsipi ilə qarşılaşdırılması da müəyyən qədər kifayət sayıla bilər. 

Azərbaycan dilində uzanın saitlərin alınma olmasını irəli sürüb onların 

fonematik mənasını etiraf etməyənlərin mülahizələrinə gəldikdə isə, demək 

lazımdır ki, birincisi, fonemin müəyyənləşməsində mənşə mənzərəsinin önəmi 

yoxdur, ikincisi, hətta önəmli olsa belə, Azərbaycan dilindəki uzun sait 

fonemlərin mənşəcə alınma sözlərin tərkibində işlənməsinə baxmayaraq, bu 

cəhət həmin dilin öz fonetik quruluşunun məhsuludur» (22, s.47) 

 Beləliklə, «uzanmanın tarixi və ritmik növləri həmin saitlərin 

uzunmüddətli inkişafı ilə bağlıdır. Ritmik uzunluq dilin sonrakı inkişaf tarixi ilə 

əlaqədardır. İlkin uzanma isə etimoloji xarakter daşıyır. Türk dilləri üçün ən çox 

xarakterik səs uzanmaları fonetik mövqeyindən asılı olan uzanmalardır. Fonetik 
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mövqeyindən asılı olan uzanma hadisəsi a, ə, e saitlərində müşahidə olunduğu 

halda, sonrakı uzanma, demək olar ki, saitlərin hamısını əhatə edir» (23, s.79) 

 Nəhayət, mövcud tədqiqatlar da göstərir ki, türkcələrin əvvəlki 

dövrlərində uzun saitlər geniş surətdə işlənmişdir. Qohum dillərinin bəzilərinin 

fonetik tərkibində olan saitlərin hamısının uzun variasiyaları mövcud olmuşdur: 

i:, ü:, ö:, ə:, e:, u:, o:, a:. Göstərilən uzun saitlər alınma, istərsə də türk mənşəli 

sözlərdə nəzərə çarpır. Amma bütün hallarda bu uzun saitlərin işlənməsi fonetik 

mövqedən asılı olmuşdur. Buna görə də uzun saitlər türk dillərinin əvvəlki 

dövrlərində heç bir fonematik mənası olmamış, yəni müstəqil fonem kimi çıxış 

edə bilməmişdir. 

Beləliklə, ilkin uzanma məqamında sait səsin əlahiddə fonem kimi özünü 

göstərməsi belə bir fikrə gəlməyə əsas veirir ki, türk dillərinin tarixi dövr və 

mərhələləring aid fonetik söz yaradıcılığı gedişində sait uzanması da 

mənafərqləndirici əlamət kəsb etmişdir. Vaxt daraldıqca sait səslərin uzanması 

nitq arealında ağırlıq, dolaşıqlıq yaratdığından, necə deyərlər, aradan çıxmağa 

və keyfiyyət etibarilə qısa tələffüzlü sgslgrlg adekvat xüsusiyyət qazanmışdır. 

Bununla belə, ədəbi dili bir o qədər diqqətdə olmayan, ləng inkişaf edən 

dillərdə isə sait uzanması, yuxaprıda qeyd etdiyimiz kimi qalmışdır. Bir sıra 

türk dili üüçün norma sayılmasa da, məhdud nitq arealında ilkin uzanmanın bu 

və ya başqa izləri mühafizə olunmuşdur. İlkin uzanmanın «yoxa çıxması» ilə 

söz köklərində omonimlik hadisəsinə yol açılmışdır.  

 Beləliklə, tədqiqatda bəzi nəticələri də göstərmək olar: Biz türk dillərinin 

uzun saitlərini təsvir etdik, bütün həcmdə uzanma hadisəsinin yaranma 

mexanizminin imkanlarını üzə çıxarmaba çalışdıq. Eyni zamanda ikinci 

uzunmanın meydana çıxma səbəblərini də təyin etdik. Sistemli tədqiqat türk 

dillərində uzun saitlərin nəinki kök əsaslarını, kök və şəkilçi morfemlərinin də 

təbiətini açıb göstərir. 

 Belə nəticəyə gəlmək olur ki, türk dillərinin əksəriyyətində baş vermiş 

uzun saitlərin yaratdığı hadisənin «yoxa çıxması» (yəni itməsi hadisəsi pratürk 

vokalizminin (saitlər sisteminin) sonrakı dəyişməsinin xarakterik 

xüsusiyyətidir. 

Tamamilə yox olmayan bu hadisənin qalıqları başqa türk dillərində də 

özünü göstərməkdədir. Uzun saitlər nəticəsində formalaşmış bu hadisənin 

itməsi, görünür, çox sürətli olub, belə ki, təxmin etsək görərik ki, bütün türk 

dillərində uzun və qısa səslilərin dəyişməyə məruz qalması tamamilə üst-üstə 

düşmüşdür. Türk dillərindən bir çoxunda qapalı saitlər də dəyişikliyə 

uğramışdır. İkihecalı sözlərdə ikinci hecaların saitləri çox da davamlı ola 

bilməmişdir. Onlar əsas etibarilə, assmilyasiyaya məruz qalmış və özlərindən 

öncəki saitlərin təsirinə qapılmışdır. 

 Birinci uzanma refleksləri (inikas, reaksiya), göründüyü kimi, Cənubi 

Sibir türklərinin dilində əhatə olunmuşdur. 
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 Tuvin və tofalar dillərinin fonologiyasındakı farinqalisasiya prosesi 

(«oğuz səslənməsi») bu hadisəni şərtləndirmişdir.  

 Beləliklə, əksər türk dillərinin pratürk dövründə uzun saitlərin izləri 

ikinci proses kmi qeyd olunur Bu prosesin tədqiqi qismən fonetik, morfonoloji 

məna hissələrini bərpa materiallarına uyğunlaşdırır. 

Nəticə: 

 Türk dillərinin dialekt və ağızlarında sait uzanmasında başlıca rolu 

fonetik uzanma oynayır. Kombinator səciyyəli uzanma isə aşağıdakı başqa 

durumda müşahidə edilir, bu, bizim tədqiqatın obyektinə daxil deyil.  

 Türk dillərində uzun saitlər ikinci söz yaradıcılığından ibarətdir. Uzanma 

hadisəsinin yaranmasının bir sıra səbəbləri vardır: a) qonşu sait intervokal 

mövqedə sonradan itir, düşür; b) emfatik uzanma meydana gəlir; «İlikin» 

uzanma bəzi türk dillərində özünü göstərmir. Pozisiya xarakterinin nəticəsi 

kontaminasiyadır, intervokal mövqedə, şəraitdə saitin biri düşür. 

Uzun saitlərin yaranması prosesi nəinki etnosun artikulyasiya-akustik 

bazası, hətta indiki dövrdə də bəzi türk dillərində işlənməsi aktivdir, uzun 

saitlərinin işlənməsini qoruyub saxlayıblar. 
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Différentes approches au mécanisme dela conjugaison dans la 

grammaire française 
 

       b/m Aygün Qocayeva 

ADPU, Filologiya fakültəsi,  

Xarici Dillər Mərkəzi 

     aygün.qocayeva31@mail.ru 

 

Fransız dilinin qrammatikasında təsrif mexanizminə müxtəlif yanaşmalar 

Xülasə. 

 «Différentes approches du mécanisme de conjugaison en grammaire française» 

adlı məqalədə kommunikativ metodla dillərin tədrisində haqlı olaraq 

qrammatikanın öyrənilməsinin vacibliyini ön plana çəkmişəm. Belə ki, əksər 

metodistlər dil və nitq materialları arasında müvazinətin olmasını ön plana 

çəkmişdir. Bu məqalədə fransız dilinin qrammatikasında təsrif mexanizminə 

müxtəlif yanaşmalar təhlil edilir və yeri gəldikcə onlara münasibət bildirilir. 

Mən bu məqaləni yazarkən nəzəri məsələlərin çözələnməsində daha çox 

Bescherelle, Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat,  René Rioul, Jean Dubois, 

René Lagane tərəfindən yazılmış əsərlərə müracət etmişəm. 

Bu məqalənin yazılmasının elmi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada 

feillərin şəxs şəkil zaman və tərz formaları sadəcə olaraq sadalanmır həm də  

onlara nitq ehtiyacının tələbləri səviyyəsindən yanaşılır. Dilöyrənənin  ana dili 

baxımından çətinlik səviyyəsi və çətinliklərin daxil edilməsi səviyyəsi  

araşdırılır və yeri gəldikcə ona münasibət bildirir. 

Açar sözlər : təsrif, feil, kök, şəkilçi, sonluq. 

                           

Différentes  approches du mécanisme de conjugaison en grammaire 

française 

 

P/p Aïgune Qodjayéva  

          UPEA,Faculté de Philologie, Centre de 

langues Étrangères 

         aygün.qocayeva31@mail.ru 

     

Résumé 

Dans l’article « Différentes  approches du mécanisme de conjugaison en 

grammaire française », je souligne à juste titre l’importance de l’apprentissage 

de la grammaire dans l’enseignement des langues par les méthodes 

communicatives 
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 Ainsi, la plupart des méthodistes ont mis l’accent sur l’équilibre entre le 

matériel de langage  et  et de discours. Cet article analyse les différentes 

approches du mécanisme de conjugaison dans la  grammaire française et les 

aborde de manière appropriée. En écrivant cet article, je me suis concentré sur 

les oeuvres de Bescherelle, Martin Riegel, Jean –Christophe Pellat, René Rioul, 

Jean Dubois, René Lagane dans la solution de problèmes théoriques. 

 La signification scientifique de la rédaction de cet article est qu’il 

répertoire non seulement les formes personnelles de temps et de style des 

verbes, mais les aborde également au niveau du besoin de  parole. Le niveau de 

difficulté de l’apprenant en termes de langue maternelle et le niveau d’inclusion 

des difficultés et, le cas échéant à leur égard sont étudiés. 

 

Mots clés : conjugaison, verbe, racine, suffixe,terminaison 

  

Различные подходы к механизму спряжения во французской 

грамматике 

 

Стaрший преподaвaтелъ: Aйгюн Годжaевa   

AГПУ,Филологический факультет, Центр Uностранных Языков 

Электронная почта : 

aygün.qocayeva31@mail.ru 

 

Резюме. 

            В статье « Différentes approches du mécanisme de la conjugaison en 

grammaire française» я справедливо подчеркиваю важность изучения 

грамматики в преподавании языков коммуникативными методами. Таким 

образом, большинство методистов подчеркивают баланс между языком и 

речевыми материалами. В этой статье анализируются различные подходы 

к механизму склонения во французской грамматике и рассматриваются их 

подходящие варианты. При написании этой статьи я сосредоточился на 

работах Бешереля, Мартина Ригеля, Жана-Кристофа Пела, Рене Риуля, 

Жана Дюбуа, Рене Лагана в решении теоретических задач. 

              Научное значение этой статьи состоить в том, что она не только 

перечисляеть формы личного времени и стиля глаголов, но и подходит к 

ним с уровня речевых потребностей. Исследуется уровень сложности 

учащегося с точки зрения родного языка и уровен включения трудностей, 

а также, при необходимости, отношение к нему. 

 

Ключевые слова: спряжения, глагол, корень, суффикс, окончание 

Actualité. La signification scientifique de la rédaction de cet article est qu’elle 

énumère les formes des verbes, des temps , de personne et de style. Le niveau 
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de difficulté de l’apprenant en termes de langue maternelle et le niveau 

d’inclusion des difficultés sont étudiés. 
Méthode. Dans cet article on utilise la méthode de comparaison, la méthode 

d’analyse et d’observation.  

Annotation. L’article  nommé « Différentes approches au mécanisme de la 

conjugaison dans la grammaire française » on analyse les  différentes approches 

au mécanisme de la conjugaison en grammaire française et les traite comme il 

convient. Cet article fait référence à des oeuvres de Bescherelle, Martin Riegel, 

Jean-Christophe Pellat, René Rioul, Jean Dubois, René Lagane 

Différentes approches au mécanisme dela conjugaison dans la grammaire 

française  

İntroduction. Le verbe  se reconnaît d’abord par ses variations de 

forme et par les oppositions grmmaticales qu’elles dénotent , ansi que par son 

rôle dans la structuration de la phrase. Le verbe exprime l'état du sujet ou 

une action réalisée par le sujet (voix active ou voix pronominale s'il exerce 

l'action sur lui-même), ou subie par lui (voix passive). Il possède un radical, et 

de nombreuses terminaisons. Il se conjugue de plusieurs manières, selon 

son groupe, le sujet (masculin, féminin, singulier, pluriel), le mode, le temps. 

Ces différentes formes sont appelées formes conjuguées. Pour le conjuguer aux 

temps composés, on utilise l'auxiliaire être ou avoir. Certains verbes ayant une 

fonction similaire sont appelés "semi-auxiliaires". Certains verbes 

sont défectifs : ils ne se conjuguent pas à toutes les personnes ou à tous les 

temps. On divise les verbes en deux catégories : les verbes transitifs, qui ont un 

complément d'objet, et les verbes intransitifs qui n'en ont pas. 

 Morphologiquement, le verbe est un mot variable qui se conjugue, c’est 

à dire qui est affecté par plusieurs catégories morphologiques Il reçoit les 

marques spécifiques correspondant, sur le plan de la signification, au nombre, à 

la personne au temps, et au mode.La voix, le temps et l’aspect sont marqués par 

des auxiliaires..... Le verbe connaît par ailleurs des variations verbales de 

radical, plus important que le nom. Certains verbes ont un radical unique, mais 

beaucoup de verbes ont un radical qui prend  différentes formes. 

Tout forme verbale peut se décomposer en deux constituants: le radical 

verbal et les désinences. Le radical est un élément fondamental du verbe :il 

porte le sens lexical stable du verbe. Il peut être partiellement ou totalement 

identique au radical d’un nom ou d’un adjectif : il reste/ le reste ; il marche / la 

marche. Sa forme est unique pour beaucoup de verbes, surtout pour les verbes 

du premier groupe ayant –er à l’infinitif, comme le verbe parler ; elle varie 

selon le temps, la personne et le nombre. Dans les verbes chanter, parler chant- 

et parl- sont des radicaux qui portent, en eux seuls le sens même du verbe 

chanter et parler ; er- c’est la terminaison.  

 Il existe deux formes de radical : 

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-d-etat-162.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/les-verbes-59.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-voix-active-passive-et-pronominale-151.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-voix-active-passive-et-pronominale-151.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-voix-active-passive-et-pronominale-151.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/le-radical-157.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-terminaisons-158.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-groupes-143.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-modes-et-temps-63.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-modes-et-temps-63.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-auxiliaires-144.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-semi-auxiliaires-149.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-defectifs-155.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-transitifs-et-intransitifs-152.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-transitifs-et-intransitifs-152.php
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 -radical fixe 

 - radical variable 

 Je voudrais présenter l’analyse de Besherelle dans son livre La 

conjugaison pour tous. D’après lui, faire la morphologie du verbe, c’est d’écrire 

la façon dont sont constituées les formes verbales. Dans l’exemple nous 

aimerions, on distingue les élèments suivants : 

1. Le pronom personnel nous, de la première personne du pluriel qui peut 

alterner avec les autres pronoms –vous, ils, elles à condition de modifier la 

forme verbale. Il présente deux indications importants : la personne et le 

nombre . Ce pronom fait partie de la forme verbale : contrairement à 

beaucoup d’autres langues (comme par exemple l’azerbaïdjanais), en 

français il est impossible d’utiliser un verbe à la première et à la deuxième 

personne du singulier sans pronom personnel : aimerons, tout seul, est 

absolument impossible. Mais en azerbaïdjanais le verbe seul exprime la 

personne du verbe : sevirəm, sevirsən. En français, l’impératif fait 

l’exception. 

2. La forme verbale aimerons se compose de deux parties : aim et erons, car le 

deuxième élément paut être segmenté et substitue d’autre éléments 

convenable :-ions, (nous amus-ions), -érent (il décidèrent), etc 

Ces exemples montrent l’existence de la frontière entre les deux éléments.  

3. L’élément-erons. On appelle cet élément désinence ou terminaison . 

D’après Bescherelle, cet élément est aussi segmenté en –er et –ons. Pour lui 

donner dans les exemples comme nous aimerions le pronom personnel  

nous est charger d’indiquer la personne et le nombre du verbe, le radical 

aim est porteur du sens que les linguistes appellent « sens lexical », les 

éléments –er pour aimerions est la marque du futur et –i- pour aimions est 

la marque du passé, l’élément-ons marque à la fois la personne et le nombre 

du verbe (comme nous) 

En ressortissant de ces arguments l’auteur préfère appeler –er , -ir, -ions de 

aimerons, aimions et aimerions les affixes .C’est l’affixe qui marque, dans la 

conjugaison dechaque verbe, les catégories de temps, de personne, de nombre. 

Mais arrive très fréquemment que l’affixe n’apparaisse qu’à l’écrit, sans se faire 

entendre à l’orale : c’est – es(tu parles), -ent (ils parlent). L’auteur appelle les 

affixes qui ne se montre pas à l’oral, un caractère spécifique de la grammaire 

française. Ensuite l’auteur parle de l’affixe zéro 

 Ce sont des affixes qui ne se montrent dans l’oral, ni dans l’écrit , ainsi 

dans il défend, contrairement à la première et à la deuxième personne qui ont 

l’affixe –s, la troisième personne n’a aucun terminaison ; je défends, tu défends, 

nous défendons, il(elle) défend 



 

 Différentes approches au mécanisme dela conjugaison dans la grammaire française 

 

 161 

 Une forme verbale peut avoir un ,deux ou trois affixes. Une forme 

verbale conjugué doit comporter nécessairement un radical et un ou plusieurs 

affixes porteur des marques des différentes catégories verbales. 

 Par exemple, le présent de l’indicatif se ditingue des autres formes 

temporelles par le fait que le radical et l’affixe personnel s’enchaînent 

directement :aim-ons, aim-ez, aim-ent etc 

 Les auteurs de la Grammaire méthodique du français appellent les 

affixes « la désinence » . Ils écrivent à ce propos : « La désinence se soude à la 

fin de la forme verbale comme un sufixe. 

 Elle apporte des informations « grammaticales » sur le modèle et sur la 

personne , le nombre et le temps. On peut la segmenter en plusieurs 

éléments.Les auteurs parlent également des désinences grammaticales : quand 

la désinence comporte deux ou trois éléments, la marque de temps précède la 

marque de personne et de nombre. 

 Chant-ai-t=ai- désinence temporelle,-t- désinence de personne . 

Le verbe est donc un mot qui exprime un procès, un état ou un devenir. Il est le 

noyau de la phrase verbale, il est caractérisé par sa conjugaison : il varie en 

temps, mode, personne et nombre. Conjugué, il n’a pas de fonction propre, c’est 

de donner leur fonction aux autres groupes de la phrase. Le verbe a pour 

fonction syntaxique de structurer les termes constitutifs de l’énoncé. 

 Selon Tesnière, le verbe et le terme central de la proposition le pivot 

autour duquel s’organise la phrase. Dans l’analyse en constituants immédiats, il 

est le mot- tête du groupe verbale. 

 D’un point de vue sémantique, on oppose le verbe au nom en se fondant 

sur le découpage du réel : les substances sont dénotées par les noms , les 

phénomènes sont signifiés par les verbes. Dans la Grammaire générale et 

raisonnée on lit « les noms étant pour signifier ce qui démeure et les verbes ce 

qui passe ».  

 Depuis Aristot, le verbe est associé au temps. Le verbe possède 

plusieurs catégories grammaticales : la personne le nombre, le mode, le temps ; 

l’aspect, la voix .Ces catégories grammaticales propres au verbe, ainsi que le 

conjugaison du verbe français ne sont pas traitées de la même manières dans la 

grammaire française . 

 Qu’est-ce qu’une conjugaison ? La conjugaison est l’ensemble des 

formes qui prend un verbe pour exprimer les différences de personne (première, 

deuxième, troisième personne),de nombre (singulier, pluriel,) de temps (présent, 

passé, futur) , de mode (indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif, infinitif et 

participe) .........Ces différences des formes sevent à donner des indications 

relatives à la personne, au nombre, au temps,à l’aspect, aumode et à la voix. 

Différentes à l’orales et à l’écrit les formes du verbe sont également différentes 

par les informations qu’elles donnent. Conjuguer une verbe, c’est faire le 
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répertoire systématiques des diverses formes, simples et composées, qu’il prend 

en fonction des modes, des temps, des personnes et des nombres. Le tableau 

général de toutes les formes du verbe s’appellent la conjugaison. ¹ 

 Les mots que nous employons pour exprimer nos pensées servent à 

donner aux hommes la connaissance des objets qui sont présents à notre esprits 

, et du jugement, nous pouvons distinguer trois choses : le sujet, le verbe, 

l’attribut ou le complément  du verbe . 

 Exemple : La vertu est aimable ; la vertu esl le sujet ; aimable est 

l’attribut ; est est les verbe, le mot par lequel nous déclarons cette attribution de 

qualité, cette affirmation. 

 Exemple : Le verbe occupe un rôle central (dans cette phrase le verbe 

est le sujet, occuper est le verbe, un rôle central est le complément d’objet 

direct . 

 Observons les formes du verbe pousser : vous poussez, il poussait, nous 

pousserons..... On reconnaît dans ces formes deux points : 

 Une partie fixe, qui ne change pas d’un temps à l’autre , appelée le 

radical ou aussi la base 

 Exemple :Dans le cas du verbe pousser, le radical est pouss – 

 Une partie variable, qui change selon la personne, le nombre, le temps 

et le mode, appelée la terminaison ou aussi la désinences 

 Exemple : Dans le cas de l’exemple du verbe pousser ci –dessous, on a : 

-ez, -ait, -erons comme terminaisons 

 En parlant de la conjugaison du verbe français, je vais m’arrêter sur les 

différentes approches au mécanismes de la conjugaison. Je m’arrête  sur deux 

problèmes : la complexité des formes verbales et les formes dites solidaires. 

 En analysant de la conjugaison du verbe français, avant tout, il faut noter 

le nombre des formes irrégulières : la conjugaison française utilise des centaines 

de formes très diverses. Cette complexité se montre clairement dans les 

tableaux de conjugaison du verbe français que nous trouvons à la fin de chaque 

grammaire de français. Bien sûr, il y a quelques règles réguliers relatives aux 

règles irrégulières. Mais cela ne rend pas facile la conjugaison du verbe 

français. Ces irrégularités sont les suivantes : 

-la deuxième personne du singulier est toujours terminée par la terminaison –s. 

Mais il y a des exceptions à ce cas aussi : tu veux, tu peux, tu vaux 

-Il n’y a pas de –s à l’imératif de la deuxième personne du singulier pour les 

verbes du premier groupe et de quelques verbes du troisème groupe,  qui se 

termine par-e : Parle ! 

- Les terminaisons sont particulièrement nombreuses et irrégulières quand on 

envisage telle ou telle formes temporelles. Par exemple, la première personne 

du singulier du passé simple ou du participe passé : chantai, vis, mourus, vins : 

     chanté, fini, acquis, confit, couru, inclus 
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-La diversité des radicaux rend encore plus complexe la conjugaison. Il y a des 

verbes qui se construisent régulièrement sur un seule radical, comme par 

exemple les verbes du premier groupe du type aimer qui ont un seul radical: 

aim. Mais il y a aussi des verbes qui ont deux radicaux, comme les verbes du 

deuxième groupe : finis,- finiss-. Les autres verbes qu’on appelle irréguliers ont 

plusieurs radicaux. Par exemple, les verbes aller et faire en ont six. 

 Quant aux classement des verbes français, la grammaire traditionnelle et 

officielle adopte un classement en trois groupes : les verbes du premier groupe 

en –er comme aimer, aider (mais avec des exceptions comme appeler : 

j’appelle, nous appelons ; manger : nous mangeons ; commencer : nous 

commençons, se lever : il se lève etc),les verbes du deuxième groupe comme 

grandir, finir (qui adopte le suffixe –iss au pluriel entre le radical et la 

terminaison) et les verbes du troisème groupe qui  embrasse tous les verbes 

irréguliers. Ce sont les verbes plus usuels, les verbes rares et défectifs. Ils 

embrassent 360- 370 verbes. Ces verbes difficiles sez conjuguent sur le modèle 

d’une soixante de verbes types qui sont présentés dans les tableaux de 

conjugaison  de chaque ouvrage est subdivisé en sous- groupe  qui se 

distinguent tout simplement par le terminaison de l’infinitif, comme par 

exemple : 

- Verbes en ir :mourir ; 

- verbes en –oir :recevoir ; 

- verbes en –rerendre, etc ; 

On appelle les verbes du troisième groupe les verbes morts ou improductifs. 

D’après certains grammairiens , ce groupe ne s’accroît plus du tout, même il 

décroît. Certains de ces verbes sont sortis de l’usage (tistre n’a laissé que la 

forme tissu, son ancien participe devenu nom.) D’autres sont en train de sortir. 

Ce sont plusieurs verbes presque morts dont on emploie quelques formes ou 

parfois une seule forme : gésir, choir, ouïr, etc. D’après les point de vue des 

grammairiens français les verbes du troisième groupe sont improductifs, parce 

qu’ils sont irréguliers et imprévisible, on ne peut pas fabriquer d’autres verbes 

sur leur modèle.¹ 

Il faut noter que le langage courant préfère employer du premier groupe 

synonymique aux verbes du troisième groupe qui sont difficiles à conjuguer. 

Ainsi, on emploie chercher au lieu de quérir ; tomber au lieu de choir ; clôturer 

ou fermer au lieu de clore . On préfère employer détester au lieu de haïr. 

 Parfois on crée de nouveaux verbes syunonymiques aux anciens verbes 

dont la conjugaison est compliquée. Pae exemple, on emploie émotionner au 

lieu de émouvoir ; solutionner au lieu de résoudre. 

Les formes verbales solidaires. 

 Les formes  verbales dont le rapport mutuel est constant et qui 

permettent ainsi de construire l’une à  partir de l’autre sont appelées formes 
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solidaires par exemple, à partir des premières personnes du pluriel de présent de 

l’indicatif (aim-ons, finiss-ons,all-ons, mour-ons, etc) on peut former les 

imparfaits de l’indicatif : aim-ais, finiss-ais, mour-ais, etc et inversement. Cette 

possibilité existe pour tous les verbes français.  

   Les formes verbales constamment solidaires 

1er personne du pluriel présent de 

l’indicatif nous faisons 

Imparfait de l’indicatif 

(toutes les personnes) 

Je fais-ais, tu fais-ais 

1er personne du pluriel présent de 

l’indicatif nous faisons 

Participe présent 

Fais-ant 

1er et 2 ͤ personne du pluriel présent de 

l’indicatif 

 nous faisons-vous faites 

1er et 2 ͤ personne du pluriel présent 

de l’impératif 

 fais-ons, faites 

2 ͤ personne du singulier présent de 

l’indicatif(seulement pour les verbes du 

3 ͤ groupe en-s  

tu fais-tu cours-tu dis 

2 ͤ personne du singulier présent de 

l’impératif 

fais, cours, dis 

participe passé 

acquis 

tous les temps composés 

j’ai acquis, j’aurais acquis, j’avais 

aquis 

futur de l’indicatif 

je ferai- il enverra  

présent du conditionnel 

je ferais, il enverrait 

2 ͤ personne du singulier passé simple 

de l’indicatif  

je tins 

imparfait de subjonctif 

que je tinsse 

 

En parlant des formes constamment solidaires, nous devons noter les cas 

suivants : 

-Le verbe être fait l’exception : son imparfait de l’indicatif, ni le 

participe présent ne se forment pas de la première personne du pluriel nous 

sommes, mais du radical- ét ; j’étais, etc.  

 -On ne peut pas former le participe présent des verbes savoir et avoir de 

leur premièree personne du pluriel du présent de l’indicatif : nous avons- ayant, 

nous savons- sachant. 

 -On ne peut pas construire l’impératif des formes sais, savons, savez, on 

a les formes spéciales comme: sache, sachons, sachez 

 -On ne peut pas construire l’imparfait du subjonctif sans connaître le 

passé simple. 

 -Le verbe distraire n’ pas de passé simple, ni d’imparfait du subjonctif. 
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 - On dit parfois que « le futur est construit sur l’infinitif » (finir- je 

finirai) . Mais cette règle n’est pas toujours exacte. Par exemple, on ne peut pas 

former le futur de l’infinitif des verbes aller, tenir, mourir, courir, cueillir, etc. 

 -Il y a des cas où on ne peut pas construire le passé simple, le futur 

simple, le présent du subjonctif et le participe passé à coup sûr à partir d’une 

autre forme courante. 

 Toutes les caractéristiques de  la conjugaison du verbe français 

présentent de grosses difficultés pour les apprenants chez qui la conjugaison se 

distingue de celle du français.  
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İngilis və Azərbaycan dillərində yer budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri 
 

                                         Mehriban Akif qızı Mahmudova 

                                                           baş müəllim ADPU,Xarici Dillər Mərkəzi  
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Xülasə 

Bu məqalə ingilis və Azərbaycan dillərində yer budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlələrin intonasiya xüsusiyyıtləri haqqındadır.Hər bir konkret 

cümlə özünün səs tərkibi və heca strukturu ilə xarakterizə olunur.İntonasiya 

linqvistik bir anlayış kimi dilçilikdə əsasən iki mənada-dar və geniş izah 

edilir.Xarici dilçilərin əksəriyyəti cümlə vurğusu və melodiyanı biri digərindən 

ayıraraq,onları ayrıca fonetik-fonoloji hadisə kimi izah edirlər.Xarici dilçilikdə 

intonasiya anlayışı melodiya anlayışı ilə eyniləşdirilir.İngilis və amerikan 

fonetistləri intonasiyanın səs tonunun dəyişməsi-qalxması və enməsi kimi izah 

edirlər. Nitq intonasiyası mürəkkəb bir dil anlayışıdır.Onun funksiyaları 

mürəkkəbdir.İntonasiyanın canlı nitqdəki ən mühüm xidməti onun sintaktik 

funksiya daşımasıdır.Bu funksiya vasitəsilə nitqimiz bütöv cümlələrə və 

sintaqmalara parçalanır. Azərbaycan dilçiliyində bu məsələ ilə məşğul olmuş 

alimlərdən A.Axundov,S.Babayev, F.Veysəlov intonasiya anlayışını yalnız 

melodiyanı deyil, cümlə vurğusunu,nitqin tempini,tembri,ritmi,fasiləni və 

s.komponentləri də daxil edir və onu bu komponentlərin qarşılıqlı birliyi və 

mürəkkəb dəyişməsi kimi izah edirlər. 

Açar sözlər:intonasiya, linqvistik, fonetik, sintaqma, tembr, temp 

      

Особенности  интонации в сложноподчинённых придаточных 

предложениях места в английском и азербайджанском языках 
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Резюме 

Эта статья об особенностях интонации в сложноподчинённых 

придаточных предложениях места, в английском и азербайджанском 
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языках. Каждое конкретное предложение характеризуется своим языковым 

составом и структурой слова. Интонация, как  лингвистическое понятие в 

языкознания толкуется в двух значениях: узком и широком. 

  Большинство иностранных языков отделяя ударение и мелодию 

предложения, дают толкование как отдельное фонетик-фонологическое 

событие. В иностранном языкознании понятие интонации и понятие 

мелодии отождествляется. Интонация, как разъясняют английские и 

американские фонетисты — это изменение звуковой тональности 

посредством повышения и понижения (голоса). Речевая интонация 

является сложным языковым понятием. Её функции сложные. Важной 

особенностью интонации в живой речи является её синтаксическая 

функция. Благодаря этой функции наша речь делится на предложения и 

синтагмы. 

   В азербайджанском языкознании этой темой занимались такие 

азербайджанские учёные как А.Ахундов, С.Бабаев, Ф.Вейсалов, которые 

считают, что понятие интонации это не только мелодия, но и  ударное 

предложение, темп речи, тембр, ритм, пауза и др. компоненты, всё это в 

месте взятое составляет сложный процесс смены интонации. 

Ключевые слова: интонация, лингвистический, фонетический, синтагма, 

тембр, темп. 

 

Intonation peculiarities of the subordinate close of place in the english and 

azerbaijani languages 

 

                           Mehriban Mahmudova Akif 

                                                                       head teacher ASPU,Centre of 

Foreign Languages 

e-mail: mahmudova.mehriban@list.ru                                                       

 

Summary 

This article is about the intonation peculiarities of complex sentences with 

subordinate clauses of place in the English and Azerbaijani languages. Each 

concrete sentence is characterized by its sound composition and syllable 

structure. In foreign linguistics, the concept of intonation is equated as a 

concept in two meanings: narrow and wide. Foreign linguists explain intonation 

as a change in the tone of the intonation. Speech intonation is a complex 

language concept. Its functions are complex. The most important function of 

intonation in live speech is that it has a syntactic function. Through this 

function, our speech is broken down into whole sentences and syntagms. 

A.Akhundov, S.Babayev, F.Veysalov, who studied this issue in Azerbaijani 

linguistics, include the concept of intonation not only in melody, but also in 
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sentence accent, tempo, timbre, rhythm, pause, etc., and it is called the 

interaction of these components and explain it as a complex change. 

Key words: intonation, linguistics, phonetics, sintagma, timbre, tempo. 

 Aktuallıq. Hər bir dilin grammatikası iki böyük bölməni –morfologiya 

və sintaksisi əhatə edir.İstər ingilis, istərsə də Azərbaycan dillərində sintaksisin 

tədqiqat obyekti haqqında dilçilər arasında fikir eyniliyi olmamış,daima 

mübahisə doğuran problemlər meydana çıxmışdır.Elə buna görə də professor 

O.Musayev özünün “İngilis dilinin qrammatikası”kitabında bu haqda belə 

yazır: ”Qrammatikanın bu bölməsi ilə əlaqədar olaraq mövcud olan nəzəri 

problemlərdən biri olan mövzusu məsələsidir.Bu məsələdədə dilçilər arasında 

mübahisə getməkdədir. Bəzi dilçilər belə hesab edir ki,sintaksis yalnız cümlə 

məsələsindən bəhs etməlidir,digər dilçilər isə göstərirlər ki söz birləşməsi,həm 

də cümlə sintaksisin obyekti olmalıdır (10,s.22). Dilçilik ədəbiyyatından aydın 

olur ki,əksər dilçilər söz birləşmələrinin və cümlənin sintaksisin tədqiqat 

obyektini təşkil etməsi fikrini irəli sürürlər (Tomson A.C.Marlini,  Blox M. Y. 

Musayev O və s.). Eyni fikir Azərbaycan dilinə həsr olunmuş qrammatika 

kitablarında da qeyd olunub (Abdullayev Ə, Şirəliyev və başqaları). İngilis 

dilində sintaksis-cümlə problemindən bəhs edən B.İlyiş özünün “The Structure  

of Modern English”kitabında cümlə probleminə olan münasibətini belə izah 

edir:”Syntax is the part of grammar which treats of phrases and 

sentences”(19,s.5). Ümumiyyətlə, hər iki dilin tədqiqatçıları cümləyə müxtəlif 

təriflər vermişlər. Onlardan bəziləri cümləni “bitmiş fikir ifadə edən,bir və ya 

bir neçə sözün birləşməsi”, bəziləri “müəyyən qrammatik quruluşa və 

intonasiyaya malik olan,nisbətən bitmiş fikir ifadə edən nitq vahidini cümlə 

adlandırır.   

      İngilis və Azərbaycan dillərində yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlələrin aksent-metodik quruluşunu eksperimental tədqiqat əsasında 

öyrənməkdir. Yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiya 

strukturu,obyekti isə nəzərdən keçirilən ingilis və Azərbaycan dilləridir. 

     Bununla ifadə edilir ki,ingilis və Azərbaycan dillərində yer budaq cümləli 

tabeli mürəkkəb cümləər ilk dəfə olaraq müqayisəli şəkildə tədqiq edilir və 

onların aksent-struktur quruluşu eksperimental-tədqiqat metodunun köməyilə 

öyrənilir. 

    Annotasiya. Intonasiya komponentlərinin yuxarıdakı izahından belə bir 

nəticəyə gəlmək olar ki, şifahi nitqin akustik cəhətdən ifadə vasitələri müxtəlif 

və rəngarəngdir.Deməli, canlı nitqin mühüm komponenti olan intonasiya 

melodiyanın (səs tonunun) yüksəlib-alçalmasından, fonosiya zamanı səs 

gücünün artıb-azalmasından, müxtəlif fasilələrin işindən,ümumi tempdə ayrı-

ayrı ünsürlərin nisbi uzunluqlarından və müxtəlif temperal xüsusiyyətlərdə 

yaranan mürəkkəb bir dil hadisədir. Cümlənin və sintaqmın deyilişində bütün 
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bu ünsürlər sıx qarşılıqlı və mürəkkəb bir əlaqədə çıxış edirlər.»İntonasiya bir 

ünsiyyət vasitəsi kimi dilin bir sahəsini təşkil edir.O,ünsiyyətin xarakteri ilə, 

gerçəkliyin məzmunu və ya mətni ilə müəyyən edilir,cümlənin leksik tərkib və 

qrammatik quruluşu ilə bir vəhdətdə təzahür edir. 

      Metod. Məqalədə İngilis və Azərbaycan dillərində yer budaq cümləli 

tabeli       mürəkkəb  cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri tətbiq olunur.                 

         Giriş: 

Hər bir konkret cümlə özünün səs tərkibi və heca strukturu ilə yanaşı 

müəyyən prosodik,yaxud intonasiya strukturu ilə də xarakterizə 

olunur.İntonasiya linqvistik bir anlayış kimi dilçilikdə əsasən iki mənada-dar və 

geniş izah edilir.Xarici dilçilikdə intonasiya anlayışı melodiya anlayışı ilə 

eyniləşdirilir.Xarici dilçillərin əksəriyyəti cümlə vurğusu və melodiyanı biri 

digərindən ayıraraq,onları ayrıca fonetik-fonoloji hadisə kimi izah edirlər.İngilis 

və amerikan fonetistləri (D.Couns, L.Armstronq,və A.Uard, K.Payk, 

R.Kinqdon,A.Qimson və s.) intonasiyanın səs tonunun dəyişməsi-qalxması və 

yenməsi kimi izah edirlər.  

     Bununla yanaşı xarici dilçilərdən bir qrupu (L.Haltzen, K.Danesi, D.Kristal) 

intonasiya-anlayışına səsin ucalığını(loudness),uzunluğunu(duration), intensiv-

liyini (intensiv), tonları, səs diapazonunu və ritmi daxil edirlər. Ümumiy-

yətlə,xarici dilçilər intonasiya anlayışına dar məna baxımından yanaşırlar,onun 

ancaq bir komponentdən ibarət olması fikrini irəli sürürlər. 

     Azərbaycan dilçiliyində bu məsələ ilə məşğul olmuş alimlərdən A.Axundov, 

Ə.Dəmirçizadə, S.Babayev, F.Veysəlov intonasiya anlayışını daha geniş 

mənada izah edirlər.Onlar intonasiya anlayışına yalnız melodiyanı deyil,cümlə 

vurğusunu, nitqin tempini,tembri,ritmi, fasiləni və s.komponentləri də daxil edir 

və ona bu komponentlərin qarşılıqlı birliyi və mürəkkəb dəyişməsi kimi izah 

edirlər.Praktik baxımdan bu komponentlər:ayrılıqda götürüb izah və təhlil 

etmək,lakin funksional baxımdan onlardan birini digərlərindən ayırmaq 

mümkün deyil.Nitq axınında bu komponentlər birgə qarşılıqlı əlaqədə çıxış 

edirlər.  

       Nitq intonasiyası mürəkkəb bir dil anlayışıdır.Onun funksiyaları 

mürəkkəbdir. İntonasiyanın canlı nitqdəki ən mühüm xidməti onun sintaktik 

funksiya daşımasıdır.Bu funksiya vasitəsilə nitqimiz bütöv cümlələrə və 

sintaqmalara parçalanır. İntonasiya vasitəsilə müxtəlif xarakterli,kommunikativ 

tipli cümlələr, onların hissi-emosional boyaları ifadə edilir. Onun daşıdığı 

məna,ifadə edən tərzi, danışanın mövcud şəraitə,müsahibələrinə,söhbətin 

mövzusuna və s.olan münasibətindən asılı olaraq müxtəlif intonasiya tipləri 

yaranır. 

      İntonasiyanın fiziki xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən hər hansı bir cümlə və 

sintaqmın tələffüzü zamanı eşidilən və qavranılan momentlərin-əsas tonun 

səslənmə müddətini, bu müddət ərzində dəyişən rəqslərin tezliyi və 
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intensivliyini, həmçinin ümumı səs axınının enerjisini xarakterizə etmək 

lazımdır.Bu ünsürlərin vəhdətindən müxtəlif  kommunikativ tipli cümlələr 

onların modallıq,predikativlik və müxtəlif  hissi-emosional növlər ifadə edilir. 

     Nitq intonasiyasının,fiziki xassələrindən bəziləri birinci dərəcəli, bəziləri isə 

ikinci dərəcəli rol oynayır.Birinci dərəcəli fiziki xassələr-əsas tondakı rəqslərin 

tezliyi, həmin rəqslərin qüvvəsi və gərginliyi, tələffüzün ümumi enerjisi və 

bunlara sərf edilən zaman vahidi,ikinci dərəcəli fiziki xassələr-səsin ümumi 

tezliyi (temp), gücü, dəyişən diapazonlar və səs fasilələridir.İntonasiyanın 

birinci dərəcəli fiziki xassələri nisbi və dəyişkən, ikinci dərəcəli fiziki xassələri 

isə ümumiyyətlə sabit olur.Göstərilən bu fiziki xassələr bir-birindən qarşılıqlı 

surətdə asılı olub, nitqdə müəyyən bir strukturanın əmələ gəlməsində nisbi 

surətdə iştirak edir. 

      İntonasiyanın fizioloji-akustik xüsusiyyətəri onun qavranılan müxtəlif 

kefiyyətlərini yaradır və onlar dildə müxtəlif cümlə tiplərini (nəqli, sual, əmr və 

s.) və növlərini ayırd etməyə imkan yaradır.Yəni, hər hansı bir xarici dili 

məzmunca başa düşməsək də,intonasiyanın qavranılan məlum kefiyyətinə görə 

həmin dildə tələffüz edilən cümlə tipini və ya növünü təyin edə bilərik. 

       Beləliklə, sırf fiziki ünsürlər dil sistemini yaradan əsas vasitə ola 

bilməz.Lakin beynimizdə mövcud olan ikinci siqnal sistemi dildə leksik-

qrammatik vasitələr kimi həmin fiziki xassələrin axınına daxil olandan sonra 

müəyyən bir fikir ifadə olunur, nitq-ünsiyyət prosesi yaranır.Deməli,ikinci 

siqnal sistemini müəyyən leksik-rammatik sistem şəklində zahirə çıxaran 

intonasiyanın fiziki xassələri,onları əmələ gətirən isə belə ki, fizioloji-psixoloji 

proses olur.Bundan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, müəyyən intonasiya malik 

nitq vahidləri dil sistemlərinin fizioloji-akustik amilləri ilə birgə, qarşılıqlı 

fəaliyyət şəraitində əmələ gəlir. Belə bir mürəkkəb prosesi hərəkətə gətirən və 

idarə edən mexanizmi mərkəzi sinir sistemində mövcud olan müvafiq 

mərkəzlərdir.  

       Nitq intonasiyasının funksional əlamətləri isə onun dildə ifadə etdiyi 

kommunikativliklə-cümlə tiplərini və növlərini, bu cümləlrin ifadə etdikləri 

modallıq,predikativlik,emosionallıq,müəyyənlik və s.ilə təyin edilir, məhz buna 

görə də belə mürəkkəb prosesi ifadə edə bilən intonasiya ilə tonu eyniləşdirmək 

olmaz.Ton intonasiyanın mürəkkəb konturunu təşkil edən mürəkkəb 

vasitələrdən biridir.İntonasiya isə tonun və ya melodiyanın, cümlə vurğusunun, 

tempin, tembrin və fasilənin mürəkkəb əlaqəsindən və qarşılıql təsirindən 

yaranan keyfiyyətdir. 

      «Cümlənin bu və ya digər bir kommunikativ tipə (təsdiq,sual və s.ifadə 

edən) aid olması onun məzmunu və funksiyası ilə müəyyənləşir və canlı nitqdə 

leksik,qrammatik və müxtəlif intonasiya ünsürlərin müəyyən qarşılıqlı təsiri 

sayəsində aydınlaşır»(20,s.214). Cümlədə kommunikativliyə xidmət edən 

müxtəlif funksional vasitələr (modallıq, predikativlik, ekspressivlik , 
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delimitativlik və determinativlik) intonasiya komponentlərinin qarşılıqlı 

fəliyyətindən doğur.İntonasiyanın əsas komponentləri isə aşağıdakılardır. 

      1.Melodiya-sintaqmı və ya cümləni tələffüz edərkən səsin ucalıb-

alçalmasına ( əsas tonu qalxıb yenməsinə) deyilir.Cümlənin tələffüzündə 

melodiya semantik-sintaktik rol oynayır.O,intonasiyanın başlıca tərkib 

hissələrindən biri olmaqla nitqdə təsdiq,sual,əmr, nida və s.cümlə tiplərinin 

formalaşmasına xidmət edir.Eyni zamanda, melodiya komponentləri başqa 

komponentlərlə birlikdə qarşılıqlı fəliyyətdə nitqdə müəyyən boya 

emosionallığın yanaşmasına xidmət edir. 

      Melodiya nitq intonasiyasının,yüksəklik komponenti olub,həmin mürəkkəb 

hadisənin əsas aparıcısıdır.Akademik L.D.Şerbanın nöqteyi-nəzərinə görə nitq 

melodiyası,nitq zamanı səsin musiqili hərəkət xəttidir.”nitq melodiysı - həmin 

nitq parçasının bir musiqi əsəri kimi ifasının melodiyadan yalnız onunla 

fərqlənir ki, nitq zamanı səs bütöv və sırf glissando halında sürüşür.Lakin 

mahnı zamanı səs bu və ya digər qamma pilləsi üzrə xüsusi və həm də qəti 

ritmləri ilə hərəkət edir»( 34, s. 121). 

      2. Cümlə vurğusu və ya sintaktik vurğu cümlədə birgə münasibətdə olan 

vurğular sistemi deməkdir.Cümlə vurğusu rabitəli nitq zamanı ayrı-ayrı sözlərin 

mətndə seçilməsinə və müəyyən dərəcədə müstəqil məna daşıyan hər hansı bir 

nitq parçasının (sintaqm və ya cümlənin) təyin edilməsinə xidmət edir.Cümlə 

vurğusu eyni zamanda səs tonunun və hecada uzunluğun dəyişməsi ilə də 

ayrılmaz surətdə bağlıdır.Lakin o, söz vurğusu kimi, müəyyən ciddi tələffüzün 

ənənələrindən asılı deyildir. 

     3.Nitqin tempi onun hər hansı bir vahidinin tələffüzünə sərf olunan vaxtla 

ölçülür.Nitq axınının orta tempini təyin etmək üçün bir saniyə ərzində tələffüz 

edilən hecaların sayını təyin etmək lazımdır.Nitqin tempi təkcə danışan şəxsin 

nitqindəki fərdi xüüsusiyyətlərdən deyil,həm də tələffüz edilən nitq parçasını 

məzmunundan asılıdır.Müəyyən nitq parçasında mühüm ünsürlər köməkçi 

ünsürlərdən fərqli-tələffüz olmurlar.Belə ki, vurğulu sözlər, xüsusilə məntiqi və 

sintaqma ilk vurğulu sözlər, zəif vurğulu və vurğusuz sözlərə nisbətən bir qayda 

olaraq aydın tələffüz edilir.Bununla bərabər, cümlədə əsas məna mərkəzini 

təşkil edən sintaqmlar, həmçinin mətndə əsas fikri əks etdirən cümlələr 

başqalarına nisbətən daha yavaş templə deyilir.Lakin, bunun əksinə, ara sözlər, 

ara cümlələr və vasitəsiz nitq zamanı müəllif sözləri əsas məna ifadə edən 

parçalara nisbətən zəif vurğu ilə çox sürətli bir templə tələffüz edilir. 

       Yüksək templə tələffüz olunan nitq parçasında vurğusuz hecalardakı 

səslər,xüsusilə saitlər kəmiyyətcə azalır və hətta düşə bilir.Bu hadisə nitq 

intonasiyasında müəyyən tələffüz sistemi yaradır.Deməli, intonasiya nitqdə 

stilistik xarakter də kəsb edir. 

       4.Nitqin tembri səsin yüksəklik, intensivlik və uzunluq tərəflərilə bərabər, 

nitq axınında səslənmə boyaları kimi başa düşülür.Hər hansı bir səs,xüsusilə 
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sait, sonant və cingiltili samitlər nitq axınında müxtəlif vəziyyətlərdə akustik 

cəhətdən fərqli xüsusiyyətlərə malik olur.Nitq səslərinin belə rəngarəngliyi 

rezonatların həcmləri və aldıqları formalardan irəli gəlir.Başqa sözlə tembr 

mürəkkəb bir səsin spektrinin təşkil edən müxtəlif şəxslərin nitqlərindəki 

xarakterik xüsusiyyətləri fərqləndirən mühüm fizioloji-akustik əlamətdir. 

     5.Fasilə - danışıq zamanı nitq  cihazının öz fəaiyyətini müvəqqəti olaraq 

dayandırılması deməkdir. Danışıqda fasilə əsas etibarilə iki prosesə xidmət 

edir:1) nitq zamanı tələffüzünü anatomo – fizioloji nümunə; 2) müəyyən fonetik 

( fonosemantik) vahidlər arasındakı sədlərin müəyyən edilməsinə. 

      Beləliklə, intonasiya komponentlərinin yuxarıdakı izahından belə bir 

nəticəyə gəlmək olar ki, şifahi nitqin akustik cəhətdən ifadə vasitələri müxtəlif 

və rəngarəngdir.Deməli, canlı nitqin mühüm komponenti olan intonasiya 

melodiyanın (səs tonunun) yüksəlib-alçalmasından, fonosiya zamanı səs 

gücünün artıb-azalmasından, müxtəlif fasilələrin işindən,ümumi tempdə ayrı-

ayrı ünsürlərin nisbi uzunluqlarından və müxtəlif temperal xüsusiyyətlərdə 

yaranan mürəkkəb bir dil hadisədir. Cümlənin və sintaqmın deyilişində bütün 

bu ünsürlər sıx qarşılıqlı və mürəkkəb bir əlaqədə çıxış edirlər.»İntonasiya bir 

ünsiyyət vasitəsi kimi dilin bir sahəsini təşkil edir.O,ünsiyyətin xarakteri ilə, 

gerçəkliyin məzmunu və ya mətni ilə müəyyən edilir,cümlənin leksik tərkib və 

qrammatik quruluşu ilə bir vəhdətdə təzahür edir»(15, s.10). 

      Beləliklə də, nitq intonasiyası fizioloji-akustik material əsasında müəyyən 

sintaktik vəzifə daşıyır.Bu, o deməkdir ki, müəyyən kommunikativlik məqsədlə 

rezonatorların nitq səsləri yüksək dərəcədə mütəşəkkil və səlis bir sistem kimi 

müvafiq komunikativ xətt boyu səslənir. 

         Kommunikativ istiqamətinə görə intonasiyanın üç növü məlumdur 

yenən,qalxan və düzxətli (neytral).Bunlardan hər birinin özünəməxsus 

xarakterik xüsusiyyətləri və vəzifələri vardır. 

        Düşən və yaxud yenən melodiya adətən cümlənin sonuncu sintaqmında 

işlənir və əsasən,bitkinlik siqnalı verir.Sintaqmın müxtəlif leksik məzmunu və 

qrammatik quruluş ilə əlaqədar olaraq, düşən metodik kontur eyni 

kommunikativ istiqamətin daha xırda növlərini ifadə edə bilir. 

         2.Yenən melodiyalı sintaqmaların əksəriyyəti xüsusiləşmə və məzmun 

müstəqilliyi ifadə edir.Həmin kateqoriyaya nəqlilik,qətilik bildirən hökm və 

məlumat,təsdiq və inkar cavab deyil,nida,bəyanat,əmr və əmr formalı 

təhrikedici xahiş və s.şamil edilə bilər. 

         Məs:You will have to attend a very agent matter. 

       Yenən melodiya təksintaqmlı sual əvəzlikli xüsusi sual cümlələrində də 

işlədilir.Çünki bu möv sual cümləlrində şəxs,əşya,yer,zaman,səbəb 

vəs.haqqında az-çox qəti məlumat tələb edilir.Bu da, əslində onların 

kommunikativ məqsədini melodiya vasitəsilə ifadə etməyə xidmət edir.Məs: 

           Where did you spend last night? Who has sent this letter? 
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      Belə cümlələrdə tonal səviyyənin yenməsi labüddür, çünki son hecada səs 

intensivliyinin azalması elektro-akustik göstəricidə ton səviyyəsinin neytral 

xətdən aşağı yenməsi kimi müşahidə edilir. Düzxətli melodiya ilə səslənən 

sintaqmları müəyyənləşdirənə əsas əlamət ya fiziki fasilə, ya da digər fonetik 

vasitələrin köməyi ilə ritmik xüsusiləşmə ola bilər. 

       Düzxətli melodik kontura malik sitaqmlarla fonetik formalaşma o qədər də 

qabarıq şəkildə olmur, çünki bunlara geniş diapazonlu başlanğıcdan sonra 

sönük neytral və qeyri-müəyyən bir final gəlir.Müxtəlif sintaktik quruluşlar ilə 

işlənən həmin metodikdir adətən dərin daxili təəssuratdan doğan fikri ifadə 

etməyə xidmət edir.Bu zaman danışan heç kimə müraciət lirik xarakterli 

poeziya əsərlərinin ifasındakı ənənəvi üsluba xas olan bir ahəngdir.Sintaqmın 

belə bir deklamasyon ifası zamanı işlənən belə bir metodik sonluq poetik 

boyaları və obrazları xəyalımızda canlandırmaq xüsusiyyətinə malikdir. Məs: 

               Sweet and low/sweet and low, 

               Wind of the western sea, 

               Over the rolling waters go 

               Come from the dying moon and bliow. 

            Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı,şübhəsiz,melodiya modal-

emosional,ritmik və spesifik musiqiçilik funksiyalarını da daşıyır.Bütün 

funksiyalar,eyni zamanda,bir-birilə qarşılıqlı vəhdət təşkil edir. 

          İngilis və Azərbaycan dillərinin tədqiqinə həsr olunmuş ədəbiyyatda 

cümlə problem ən başlıca tədqiqat obyekti olmuş və bu gün də bu sahədə iş 

davam etdirilir.Ə.Abdullayev və başqaları tərəfindən yazılmış «Müasir 

Azərbaycan dili (sintaksis)» kitabında cümləyə belə tərif verilir:»Cümlə hər bir 

dilin qanunları əsasında qrammatik cəhətdən formalaşan və bitmiş fikir ifadə 

edən nitq vahididir»(1,s.99).Əlbəttə,bu problem bizim təqdiqat obyektimiz 

olmadığından bu məsələyə geniş yer verməyə lüzum görmürük,lakin bununla 

əlaqədar professor O.Musayevin aşağıdakı fikrini şərh etməyi lazım 

bilirik:»….indiyə qədər cümlə nədir? sualına cavab verilməmişdir».Və sonra 

o,cümləyə belə bir tərif verir: » …..müəyyən qrammatik quruluşu və 

intonasiyaya malik olan,nisbətən bitmiş fikir ifadə edən nitq vahidinə cümlə 

deyilir» (9,s.231). 

        Bu tərifdən aydın olur ki, o, əvvəlki dilçilərdən fərqli olaraq cümlənin 

yaranmasında intonasiya faktorunu da qeyd edir.Deməli,istər ingilis, istərsə də 

Azərbaycan dilində cümlənin yaranmasında iştirak edən leksik və qrammatik 

faktorlar kimi fonetik faktor da həlledici rol oynayır. 

           1.Birinci vurğulu hecaya qədər olan bütün vurğusuz və yarıvurğulu 

hecalar takt önü adlanır.Əgər takt önünü təşkil edən vurğusuz hecalar aşağı 

diapazonunda və yaxud şkalaya və nüvəyə qədər tədricən qalxaraq tələffüz 

edilərsə,belə takt önü aşağı səviyyəli takt önü (A low pre-head) adlanır. 

                   Məs: 
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                  But he isn’t like the other boys here 

                   Low pre-Head 

                Yüksək səviyyəli takt önü (High pre-Head) isə vurğusuz hecaların 

yuxarı səs diapazonunda tələffüz edilməsi ilə səciyyəvidir. 

Məs: 

     But in her hand I found a piece of dirty paper. 

 

       High Pre-Head 

   2.İlk vurğulu hecadan sonuncu vurğulu hecaya qədər olan bütün vurğulu və 

vurğusuz hecalar şkala adlanır.Dilçilik ədəbiyyatında şkalanı aşağıdakı 

növlərindən danışılır: 

    a) Pilləli şkala (Stepping head).Şkalanın bu növündə vurğulu heca yuxarı səs 

diapazonundan başlayır və pillə-pillə tədricən nüvəyə qədər yenir.Məs: 

      Then why can’t you stay? 

   Bu növ şkalada vurğulu hecalar arasındakı vurğusuz hecalar özlərindən 

əvvəlki vurğulu heca səvviyyəsində tələffüz edilir. 

    2.O.Konnor və F.Arnold «Intanation of Colloguial English» kitabında 

şkalanın yeni bir növü-Yüksələn şkala(High Head)-haqqında danışır və 

göstərirlər ki,bu tip şkalada həm vurğulu,həm də vurğusuz hecalar eyni 

səviyyəli yüksək diapazonda tələffüz edilirlər. 

 Məs: 

       Where can I find this woman? 

   3.Açalan şkala (Jow Head).Bu tipli şkalada ilk vurğulu heca aşağı diapazonda 

başlayır  və nüvəyə qədər bütün vurğulu və vurğusuz hecalar aşağı diapazonda 

tələffüz edilir.Məs: 

    I trust you found her well. 

Who is going to pay for it? 

  4.Qalxan şkala (Rising-Head).Bu növ şkala aşağı diapazondan başlayır və 

nüvəyə qədər tədricən qalxır.Məs: 

        How did you manage to go that? 

5.Sürüşkən şkala (Sliding-Head).Belə şkalada vurğulu hecalar tədricən,vurğulu  

hecalar arasındakı vurğusuz hecalar isə sanki tullanaraq (jumpy) yenirlər.Məs: I 

knew you hadn’t finished it. 

  Məlumdur ki, mürəkkəb cümləni təşkil edən komponentlər bir-birilə 

qarşılıqlı əlaqədə olur və bu səbəbdən də onların bir-birinə bağlılıq dərəcəsi də 

müxtəlif olur.Bu xüsusiyyətinə görə mürəkkəb cümlənin iki növü-tabesi 

mürəkkəb cümlə və tabeli mürəkkəb cümlə bir-birindən fərqləndirilir. 

      Tabeli mürəkkəb cümlə bir neçə müxtəlif cümlələrin birləşməsindən 

əmələ gəlir,müəyyən   qrammatik vasitələr, məna əlaqələri və intonasiya ilə 

müşayət edilir. 
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       Tabeli mürəkkəb cümlə isə qrammatik chətdən biri üstün müstəqil, digəri 

isə ondan asılı, ona tabe olan cümlələrdən təşkil olunmuş mürəkkəb sintaktik 

bütövdür. 

       Bizim tədqiqatlarımızın məqsədi bütövlükdə tabeli mürəkkəb cümlələrin 

yox,onun növlərindən yalnız birinin-yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlələrin intonnitqinasiya xüsusiyyətlərini tədqiq etmək olduğu üçün biz 

magistr dissertasiyasında yalnız həmin problemlə əlaqədə işləmiş və həmin növ 

budaq cümlənin aksent –melodik quruluşu öyrənmək üçün eksperimental-

tədqiqatdan istifadə etmişik. 

   Nəticə.İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasıda aparılan 

eksperimental nəticələri və onların təhlili bizə hər iki dildə yer budaq cümləli 

tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiyasında baş verən dəyişiklikləri,onların 

oxşar və fərqli cəhətərini aşkar etməyə imkan yaratdı.Bu xüsusiyyətlər 

aşağıdakılardan ibarətdir. 

       1.Yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin komponentləri arasında 

daha çox məna asılılığı özünü göstərir ki,bu da onların aksent melodik 

quruluşuna ciddi təsir göstərir. 

       2.Budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəldikdə,budaq cümlə qalxan,baş 

cümlə isə düşən tonla tələffüz edilir. 

      3.Baş cümlə budaq cümlədən əvvəl işləndikdə isə həm baş,həm də budaq 

cümlə düşən tonla tələffüz edilir. 

       Əgər ön mövqedə işlənən baş cümlə fikrin davamını nəzərdə tutursa bu 

halda baş cümlə qalxan tonla tələffüz edilir. 

        Azərbaycan dilində isə birinci komponent qalxan,ikinci komponent isə 

düşən tonla tələffüz edilir. 

         4.İngilis dilində baş cümlədən əvvəl işlənən budaq cümlə bəzən orta 

səviyyəli düzxətli neytral tonla da tələffüz edilir. 

         5.Baş cümlədən əvvəl işlənmiş budaq cümlə dinləyicinin diqqətini cəlb 

etmək,onda söhbətə maraq yaratmaq məqsədilə düşüb-qalxan tonla tələffüz 

edilir. 

         6.Baş cümlədən sonra budaq cümlələr konteksdən,danışanın məqsədindən 

və s.asılı olaraq alçaq qalxan və düşüb-qalxan tonla da tələffüz oluna bilər. 

         7.Baş cümlədən sonra gələn yer budaq cümləsi qısa olduqda sitaqmalara 

ayrılmır və hər iki komponent bir sintaqmda tələffüz olunur. 

         8.Sintaqmlar qovuşuğunda interval müsbətdir. 

         9.Baş cümlə sitaqmı budaq cümlə sintaqmına nisbətən qüvvətli olur. 

        10.İngilis dilində birinci komponenti qalxan tonla deyilən cümlələrdə 

intensivlik ikinci komponentdəkindən xeyli çoxdur.Hər iki komponenti düşən 

tonla deyilən cümlələrdə isə intensivlik təxminən bərabərdir. 

        11.Birinci komponenti qalxan tonla deyilən cümlələrdə birinci 

komponendə əsas tonun tezliyi ikinci komponentdəkindən xeyli çoxdur (340-
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394/260-206).Birinci komponenti qalxan tonla tələffüz olunan cümlələrdə isə 

bunun əksinədir (360-280/379). 

         12.Birinci komponenti qalxan tonla tələffüz olunan yer budaq cümləli 

tabeli mürəkkəb cümlələrdə birinci komponentin saitlərinə sərf olunan zaman 

ikinci komponentdəkindən təxminən iki dəfə çoxdu (32-71.30/29). 

          13.Birinci komponenti düşən tonla tələffüz olunan cümlələrdə isə ikinci 

komponentdə sərf olunan zaman birinci komponentlə müqayisədə çox 

yüksəkdir. 
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Xülasə 

Məqalə   tapmacaların  mənşəyinə  dair  mövcud  mülahizə, fikir və  

baxışların  şərhinə  həsr  olunub.  Praktik  olaraq  tapmacalara  bütün  xalqların  

mədəni  irsinin  tərkibində  rast  gəlmək  mümkündür. Tapmacalar  hər  bir  

mədəni  xalqın  həyatında  mühüm  rol  oynamış, həmin  xalqın  dilini, tarixini, 

sosial  vəziyyətini, dünyagörüşünü  və s. ifadə  etmək  baxımdan  ən  çeşidli  

mənbələrdən  biri  hesab  olunur.  Tapmacaların  yaranma  tarixi  qədim  dövrlə   

bağlı  olsa  da, ilkin  rüşeymləri  müxtəlif  xalqlarda  müxtəlif  şəkildə  təşəkkül  

tapmışdır.  Tapmacaların  mənşəyi  qədim  dini  ayin-mərasimlərlə, tabu  və  

müxtəlif  inanclarla, “ağlın sınaq”dan  keçirilməsi  təcrübələri  və s. ilə  

əlaqədar  yaranmışdır.  Həmin əlamətlərin  bir  qismi  Azərbaycan  xalq  tapma-

calarında, o   cümlədənnağıl  və  dastanlarımızda  da  mövcuddur. 

         Açar   sözlər: tapmaca,  mərasim,  tabu, semantik  assosiasiya, tapma-

caların   məntiqi- semantik  strukturu.        
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                                                                       Старший преподаватель 

                                       электронная  почта: ариф.казымов@ adpu.edu.az 

 

Резюме 
 Данная статья посвящена вопросу происхождения загадок. Загадки 

встречаются практически во всех культурных традициях. Она занимает 

важное место в культуре народа, которому принадлежит,  являясь 

отражением картины мира данного народа, а также способствует 

реализации интегративной и информационной функции культуры. 

Возникновение загадки связано с древними ритуалами, обрядами, табу и 

мифологическими верованиями. Загадки также можно встретить в 

священных текстах, предсказаниях и народных сказках. История   

головоломок  оченъ  древняя. Волъшинство  исследователей  отмечают, 

что  они  относятся  к  1V-V вв. Это  тот  период, в  котором  жил  
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древнегреческий  философ  Аристотелю. Потому  что  первое  опре-

деление   головоломки  принадлежит  Аристотелю. Эта  похвала, данная  

русскому  и  азербайджанскому  фолъклору  перекачиваясъ  от  одной  

книги  к  другому   дошло  до  наших  дней. 

         Ключевые  слова:  загадка, ритуал,   табу, смысловая  ассосиация, 

логико-семантикская  структура  загадок                         

 

The origins of riddles 

 (historical–philology aspect) 

 

Arif  Kazimov  Sadraddin 

                                Head teacher 

                                                        e-mail: arif. kazimov@ adpu. edu.az 

 

Summary 

The article given contains a deseripton of the origins of riddles. Riddles 

can be found in almost all cultural traditions. Riddles playan important role in 

the cultures they belong to being a reflection of the worldview of the people and 

contributing to the implementation of integrative and informational functions of 

culture. The origins of riddles are connected with rituals rites, taboo and 

mytfhological beliefs. Riddles are also found in sacred texts, prophecies and 

folk tales. The  history  of   puzzles  is   very ancient.  Most  reseachers  note  

that  they belong  to  the  1V-V  centuries. This  is  the  period  in  which  the  

ancient  greek  philosopher  Aristotle  lived. Because  the  first  definition  of  

the  puzzle  belongs  to  Aristotel.This  praise  given  to  Russian  and  

Azerbaijan  folklore. Pumping  from  one  book  to  another. to another  has  

come  down  to  our  days. 

Key  words: riddle, ritual, taboo, semantic  assosiation, lodical-semantik 

strukture  of  the  riddle 

         Aktuallıq.Tapmacaların  mənşəyinin   öyrənilməsi , bu  janrın  formalaş-

masında   bəşər  övladının   verdiyi  töhfəni, müəyyən  adət-ənənə, inancların  

və  xalqların tarixi  keçmişini, dil  xüsusiyyətlərini  yaxından  izləmək   

baxımdan    xüsusi  əhəmiyyət  kəsb  edir.Digər  tərəfdən  tapmacaların yaran-

masını  zəruri  etmiş  metaforik  elementlər,  tabular, rəmzi  mənaların oxşarlığı, 

poetik  uslub  imkan  verir  ki, müxtəlif   xalqlara   məxsus  tapmacalarda  oxşar  

və  fərqli   cəhətləri müqayisə  edək. Məlumdur  ki,  hər  bir  tapmacanın  

məzmununda  təmsil  olunduğu  xalqın   ulu  keçmişi,  gündəlik  həyat  tərzi,  

məşğuliyyəti, peşəsi  və s.     geniş   şaxəli məsələlərə  rast  gəlinir.    

           

          Annotasiya. Məqalədə  tapmacaların  mənşəyinə  dair    müxtəlif   

mülahizə  və  baxışlar  təhlil  olunaraq  münasibət   bildirilmişdir. Eyni  
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zamanda  müxtəlif  xalqlarda  tapmacaların  mənşəyinə  dair tarixi  məlumatlar  

və  nümunələr  öz  əksini  tapmışdır.    

Metod. Məqalədə  müqayisəli-tarixi  metod tətbiq  olunmuşdur. 

           Giriş: 

Tapmacaların mənşəyinə dair filoloji tədqiqatlarda müxtəlif mülahizələr 

mövcuddur.  O.S.Orlova tapmacaların mənşəyini qədim dini ayinlər, 

mərasimlər və mifoloji inanclarla əlaqələndirmişdir [1, 3-5], V.P.Anikin 

əcdadlarımızın “ruhunun güzgüsü” olan tapmacaların mənşəyini şifahi gizli 

nitqlə( tabularla) bağlı olduğunu əsaslandırmağa çalışmışdır [2, 206]. Haytal, 

Teylor, Virtanen, Maranda isə tədqiqatlarında tapmacaların toy mərasimlərində 

formalaşdığını qeyd etmişlər [3, 282]. 

Fikrimizcə, qədim şifahi yaradıcılıq nümunəsi olan tapmacaların 

yaranmasında, yuxarıda sadaladığımız mülahizələrin hər birinin bu və ya digər 

dərəcədə aidiyyəti olduğunu,  nümunələrdə   izlərini  görmək mümkündür.  

Qeyd  edək   ki, tapmaca nümunələrinə ilk dəfə e.ə. I minillikdə  Aralıq 

dənizi ölkələrində, həmçinin b.e. III minilliyində qədim Misirdə rast gəlindiyi 

ehtimal olunur. Yazılı formada isə b.e.IV minilliyində gil lövhələrdə İraqda 

təsadüf olunduğu bir sıra tədqiqatlarda öz əksini tapmışdır.  

İlk növbədə, tapmacaların qədim dini ayinlərlə əlaqədar( müxtəlif  ölkə  

və  dinlərin  mövcud  ölkələrin   timsalında) meydana gəlməsi variantına diqqət 

yetirək. Məlumdur ki, qədim insanların həyatında tapmaca  mühüm yer 

tutmaqla bərabər, həm də istənilən məlumatın ötürülməsində vasitəçi rolunu 

oynamışdır. Qədim Hindistanda brəhman dini ayinlərin icrası bilavasitə 

tapmacaların yaranmasının ilk rüşeymləri hesab olunur. Hindistanda tapmacalar 

yalnız sirli ayinlərin ayrılmaz hissəsi deyil, həmçinin ayinləri birləşdirən ünsür 

kimi meydana çıxmışdı. Bizim əsrə qədər Vedis tapmacalarının xüsusi mətnləri 

saxlanılır  ki bu nümunələr brəhmənlər adlanırdı. Belə ki, qədim Hindistanda 

Yeni il gecəsi brəhmən kahinləri bir-birinə sual-cavab formasında “sirli sözlər” 

(tapmacalar) verməklə ayinlərini icra etmişlər. Ayinlərdə  tapmaca bu formada 

təşkil olunurdu; əvvəl sual, sonra cavab verilirdi. Yəni hər bir cavab əvvəlki 

sualın əsasında formalaşdırılırdı. Vedis tapmacalarının mövzusunun əhatə 

dairəsi geniş idi; kainatın dioxronik tərəfini təyin etmək üçün təbiətdən tutmuş 

ali fazalara, mədəniyyətdən antropologiyaya qədər mövcud sahələrə bağlı idi. 

Nümunə kimi həmin tapmacaların (sirli sözlərə) bəzilərini nəzərdən keçirək: 

“Kim təkcə hərəkət edir?” (Günəş); “Günəş kimi işıqlandırdı” (Brəhməni); 

“Aşağıda nə böyükdür?” (Yer); “Yerdə nə genişdir?” (İndira).  Qədim  hind  

sözü  olan “ İndira”  isə   hərb  və  tufan   Allahının   adı   olub. Məhz  kimi  

faktlara  əsaslanan rus ədəbiyyatşünası B.N.Popov  qeyd edirdi ki, brəhmənlər 

ilk dəfə tapmacanın janr və strukturunu müəyyən etmişlər [4, 49]. 

Tapmacaların mənşəyini bəzi tədqiqatçılar, o cümlədən mifoloji 

cərəyanın nümayəndələri, başda O.Müller olmaqla, tapmacanın antik dövrdə 
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qeybdən xəbər verən kahinlərlə əlaqələndirmişlər. Çünki həmin kahinlərin 

öncəgörmələri həmişə gizli və sirli olaraq qalmışdır [5, 18-21]. 

Herodotun məlumatına görə, yunan-fars qarşıdurması zamanı 

“uzaqgörən Zevs (Allahların başçısı) Tritogenaya  möhkəm, sərt ağacdan 

hazırlanmış  bir  taxta qala verir. Və bildirir ki, verilən  taxta  qala alınmaz 

olaraq qalmalıdır. Sizi və övladlarınızı qoruyacaq… Afinalılar üçün bu “taxta 

qala” o zamanlar sirli-soraqlı bir tapmaca oldu. Həmin  ərəfədə  hamını belə bir 

sual düşündürmüşdü: “Zevs bu taxta qala ilə nə demək istəyirdi?” Bəziləri belə 

düşünürdülər ki, yəqin söhbət Akropolu əhatə edən taxta divardan gedir, 

bəziləri isə afinalılara məxsus gəmiləri nəzərdə tutmuşlar. Sonralar Herodotun 

yazdığına görə, tapmaca xarakterli bu məlumatın arxasında Zevs qeybdən xəbər 

verən kahin gəmilərinə işarə etmişdir [6, 456-460]. 

Tapmacaların izlərinə Bibliyada da rast gəlmək olur. Tapmaca 

Bibliyanın mühüm hissəsi olan Əhdi-Ətiqdəki mətnlərdə xatırlanır. Burada 

Samsonun tapmacası çox məşhurdur. Və bir çox tədqiqatçıların diqqətini həmin 

tapmaca cəlb etmişdir. Tapmacanın mətni təxminən belədir: “Mən bir tapmaca 

verəcəyəm, siz tapsanız ...... və doğru təxmin etsəniz, sizə verəcəm! Əgər tapa 

bilməsənizsə, siz mənə verin …. İsa onlara dedi: “Zəhər zəhərdən, şirin 

güclüdən çıxdı”. Məntiqə əsaslanaraq tapmacanı belə həll etmək olar. 

Samsonun öldürdüyü aslanın bədənində arılar məskunlaşdı və arılar insanların 

yediyi balı düzəltdilər [4, 106]. Tapmacaların mənşəyinə dair bir nümunə də 

Çinin öncəgörmələr kitabı hesab olunan (Uçzin (Çyon)) kitabıdır. Bu kitabın 

əhəmiyyəti ilə bağlı belə müqayisə aparmaq olar; əgər Qərb üçün İncil hansı 

mənanı daşıyırsa, Çin mədəniyyəti üçün də həmin kitab eyni mahiyyəti,  

mənanı daşıyır. Kitabın əsasını 64 heksaqram – xüsusi qrafik simvollar təşkil 

edir. (Altdan yuxarıya, yəni süni nizamın əksinə heroqliflərin çoxalması – eyni 

vaxtda bitkilərin nizamlı böyüməsi ilə) bir-birinə qarışan iki növ əlamət var ki, 

bunların hamısı mümkün kombinativ birləşmələrdir. 

Belə heksaqramlar  bilavasitə öncəgörmələr üçün istifadə edilmişdir.  

Kitabın əsas mətni öncəgörmələr- hər heksaqramda bir həyat vəziyyətə uyğun 

təsvir edilmişdir. Mətnlərdə  verilmiş  aforizmlər  isə  müəyyən həyat  

həqiqətlərini  dəqiq  şəkildə  ifadə  etməyə  xidmət  etmişdir . 

Kitabdakı öncəgörmələrdən  biri  belə  əks  olunmuşdur:  “Öncə qamışı 

yırtın (sonra digər saplar bağlayın, daha sonra uzan, çünki bir dəstə içində 

böyüdüyün məlum olacaq”  Bu  ifadə  heksaqramda qədim  cinlilərin  inancına  

görə  bir  növ sakitlik-xoşbəxtlikdən xəbər verirdi. Kitabdakı öncəgörmələri 

ifadə edən sözlər Çin tapmacalarının formalaşmasının əsas mənbəyi hesab 

olunurdu. [7, 82] 

Tapmacaların yaranması ilə bağlı mülahizələrdən biri də şifahi gizli 

nitqlə (tabularla) bağlı idi. Alimlər ehtimal edirlər ki,  qədim tapmacaların 

mənşəyi şifahi gizli nitqlə bağlı  olmuşdur.. Şifahi gizli nitq -tabulardır.  
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Tabu Polineziya sözüdür. Böyük Okean adalarında yaşayan yerli 

əhalinin dilində işlənmişdir və əslində “qadağan” deməkdir. Tabu müəyyən 

əqidə və qənaətlə əlaqədardır. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün qədim Rusiyada 

gizli nitqlə bağlı tabu səciyyəli tapmacaların işlənmə məqamlarına diqqət 

yetirək. Mahiyyətə keçməzdən əvvəl, öncə belə bir suala cavab axtaraq: Nə vaxt 

“gizli dil” meydana çıxmışdı? Gizli dil o vaxt meydana çıxdı ki, ibtidai  inkişaf  

mərhələsində  insanlar  ətraf  aləm  haqqında  müfəssəl  məlumata  malik  

deyildirlər. İnsan təbiət üzərində gücə sahib deyildi. İnsan böyük güc sahibi 

olsa da, təbiət qarşısında özünə qarşı böyük bir qorxu var idi . Buna   görə  də   

öz  təhlükəsizliklərini   qorumaq   naminə  müəyyən  məlumatı  gizlədirdilər. 

Əcdadlarımız hesab etmişlər   ki,  insan nə haqqında danışırsa, təbiət ona qulaq 

asır  və onlarla görüşə  əvvəlcədən hazırlaşırlar. Ona görə də qədim dövrlərdə 

insanlar tapmacadan düşüncələrini, niyyətlərini gizlətmək, evlərini, ailələrini, 

mal-qaralarını, alətlərini və s. başqalarını “pis ruhlardan” qorumaq üçün 

uydurma, gizli dilin üsullarından biri kimi istifadə etmişlər. 

        Bununla  əlaqədar  tabu  anlayışı meydana  çıxdı. Tabu  müəyyən  əqidə  

və   qənaətlə  əlaqədardır.  Əşya  ilə  onun  adı   arasında  üzvi  rabitə,  fiziki  bir  

əlaqə   olduğunu  güman  edən   ibtidai  təfəkkürə  malik  insanlar   qorxunc  

varlıqların, habelə  qorunmalı, mühafizə  edilməli  şəxslərin   adlarını  

söyləməzdilər.  Tabuda  Allah   və  ruhların   adı,  o cümlədən    xəstəlik  və  

ölüm  bildirən   məna   qadağan  idi. Vaxtilə  bir   sıra   qəbilələrdə   qəbilə  baş-

çısının  (rəhbərin)  adı  tabu  hesab  olunurdu.  Qədim   Misirdə  fironların, 

yəhudilərdə  Allahın  əsl   adı   tabu   idi;  onu  bir   neçə  kahin   və  ruhanidən  

başqa  kimsə  bilmirdi. İslam   əfsanələrinə  görə  Allahların  əsl   adı  gizlidir( 

tabudur)  ki,  buna  “ ism(i)- əzəm”  deyilir.  Güya  Allahın   beş  min   adı   var   

ki, bunlardan   yalnız   biri  ism( i) əzəmdir  və   bunu    hər  kəs  bilə   bilməz  

və.s.   

İbtidai   insanın   zənnincə,  müəyyən  bir  varlığın  adını   bilmək   ona  

sahib  olmağa  bərabərdir.  Güya   əşyanın   bütün  ixtiyarı  onun   adındadır.  

Adı  gizlətmək  meyilinin güclü  olmasının  səbəbi    buradan da aydın  olur.  

Bunun  izlərinə  nağıl  və  dastanlarımızda   rast gəlmək   mümkündür. 

Qəhrəman   ölümə   razı   olur,  adını  düşmən  bildiyi  şəxsə   demir. 

“Gizli” danışığa ən çox ovçular, naxırçılar, əkinçilər müraciət etmişlər. 

XVIII əsrin rus səyyahı C.P.Kraşennikova görə rus ovçularında bu sirrin 

qədim qalıqları müşahidə edilməkdədir. Uğursuzluqdan qorxan ovçu harada ov 

edəcəyini, hansı heyvanı ovladığını, ov silahının adını söyləməzdi. Ov dalınca 

gedən ovçuya: “Haraya gedirsiniz” sualı verilməməli idi. Çünki bu sualın 

cavabı sirrin açılması idi. Cavab veriləndə ya ovçu evinə qayıdır, ya söyüş 

söyür, ya da zarafatla belə cavab verirərmiş: “Dağın dalındakı dinozavrı 

qorxutmaq üçün”. 
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Bu  baxımdan  sual olunur, ibtidai insanlar saxta və uydurma sözlərdən 

istifadə etməklə  nəyə  nail  olmağı  qarşılarına  məqsəd  qoymuşlar?  Çünki 

vaxtilə Sibir kəndliləri “özlərini bədbəxtliyə düçar etməmək”, “əziyyət 

çəkməmək” üçün ayı haqqında pis bir söz söyləməməyi “ayı” sözündən istifadə 

etməkdən çəkinirdilər”. Buna   görə də ayını  “baba”, “heyvan”, “usta”, “qara 

heyvan” adlandırırdılar. Yaxud ovçular tayqaya gedərkən belə deyim işlətməyə  

məcbur  olmuşlar:” Bir kötük, dik bir dağ, qara heyvan məni görməmək üçün” 

və s.  Məhz  bu barədə Kraşennikov yazırdı: “Əvvəlki illərdə daha çox əşya 

qəribə adlarla çağırılırdı. Məsələn, kilsə–yaşlı qadın, inək–nərilti, qoyun–nazik 

ayaqlı, donuz–aşağı baxan, xoruz–ayaqyalın və s.” [8, 128-129]. 

Bu səpkili tapmaca nümunələrinə bizim folklorumuzda da təsadüf 

olunur..... 

                               Ayağından   aldırmaz, 

                              Ağzına   yüyən   vurdurmaz  ( Külək) 

                               Bir  kilim  var  minbir  naxışlı, 

                               Yel  baba   süpürər   payızı-qışı. (Yel) 

Hər  iki  tapmacada   külək  canlı  bir   varlıq  kimi   təsəvvür  

edilmişdir.  Hətta  “Yel  baba”,-  deyə  çağrılan   külək  insan  kimi  

göstərilmişdir. Küləyin   canlı  varlıq   kimi  təsəvvür  olunmasına  nağıl  və   

əfsanələrimizdə  də  rast  gəlirik. 

 Qədim Romada tapmacaların yayılmasına nümunə olaraq yüz 

kompozisiya formasını özündə cəmləyən “Simfoniya tapmacalar” toplusunu 

nümunə göstərmək olar. Tapmacanın xüsusi bir bədii formasının qeydə alındığı 

üç heksametrdən ibarət əyləncəli təbiət tapmacaları buna bariz nümunədir. 

Simfoniya tapmacalarının birinin dilimizə təcrübəsi belədir: “Dörd bacı bir-

birilə vuruşur. Ümumi iş görərək irəli gedirlər. Hamısı bir cərgədə qaçır, amma 

başqa heç kim onları tuta bilmir”. Tapmacanın cavabı “araba”dır. Nümunədə 

müəllif təkərləri bacılara bənzədir. Sonralar həmin toplu orta əsrlərdə tapmaca 

müəllifləri üçün bir model olaraq geniş  istifadə olunmuşdur. 

Tapmacaların   mənşəyi   ilə  bağlı  mülahizələrdən  biri  də  ibtidai  

insanın   inancları  ilə  bağlı  idi. Bu   məsələ  müxtəlif  xalqlara  məxsus  

tapmacalarda  müxtəlif    şəkildə   öz   əksini  tapmışdır.  Aşağıdakı   milli  

tapmaca   nümunəsinə  əsasən  epizodik  şəkildə  mülahizənin   şərhini  

əsaslandırmaq  olar.  

                                      O nədir ki, qap qaya, 

                                      Göydən endi sap çaya, 

                                      Sovuşdursun bəlanı, 

                                      Yalvardım gümüş aya. 

Tarixdən məlum olduğu kimi, ibtidai dövrlərdə insanlar təbiət və onun 

qüvvələri haqqında müxtəlif əqidə  və  inanclarda olmuşlar. Onlar səma 

cisimlərini canlı, qeyri-adi bir varlıq kimi təsəvvür etmiş, Allahların, müqəddəs 
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ruhların göydə məskən tutduğuna etiqad bəsləmişlər. İnsanlar, hətta yer 

üzündəki xoşbəxtlik, bədbəxtlik, xəstəlik və ölüm hadisələrinin də həmin 

qüvvələrlə əlaqədar olduğunu güman etmişlər. Onlar elə zənn edirdilər ki, 

Allahlar qəzəbləndikdə insanlara müxtəlif xəstəliklər göndərirlər. Həmin 

bəladan xilas olmaq üçün yeganə yol, guya Allahlara yalvarmaqdan ibarət imiş. 

Nümunə kimi verdiyimiz tapmacada həmin etiqadlardan birisinə açıqca işarə 

edildiyinə heç bir şübhə yeri qalmır. Belə ki, göydən nə isə bir bəlanın endiyi, 

onun dəf edilməsi üçün Aya yalvarışdan bəhs edilir. Tapmacanın cavabının da” 

vəba xəstəliyi” olduğu göstərilir  [10, 12-13]. 

Qədimdə tapmacalar “ağlın”, “müdrikliyin” sınaqdan keçirilməsi üçün 

bir vasitə kimi də istifadə olunmuşdur. Çünki qədim insan hərbi münaqişədə 

qələbənin, ovun, o cümlədən evliliyin uğurlu olmasında maraqlı idi. Buna görə 

də özlərinə rəhbər seçərkən, onun, ilk növbədə, “ağlı”nı sınaqlardan 

keçirmişlər. Qeyd edək ki, bu səpkili tapmaca nümunələri Azərbaycan 

folklorunda, ələlxüsusda məişət nağıllarımızda (“Ağıllı oğlan”, “Daşdəmirin 

nağılı” və s.) geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.  

Beləliklə, deyilənlərə  belə  yekun  vurmaq   olar; müəyyən  vaxt  

kəsiyindən  sonra, öncə, tapmacalar dini mərasimlərdən ayrılıb, mifoloji 

inanclar və tabular sayəsində şifahi xalq yaradıcılığına daxil oldu, daha  sonar  

yazılı ənənədə folklor   janrı   kimi  ortaya çıxdı. 

Nəticə. Müxtəlif   xalqlara  məxsus  tapmacaların  mənşəyini  

öyrənməklə tapmaca  janrının  ilkin  rüşeymlərini  müəyyən  etmək  olur. 

Tarixən  tapmacanın neçə  və   nə  məqsədlə yaradıldığını, hansı  sahələrdə  

tətbiq   olunmasına  dair ətraflı  məlumatlar  əldə  etmək  mümkündür.  Təbii  

ki,bir məqalə çərçivəsində bütövlükdə tapmacaların mənşəyi haqqında ətraflı 

bəhs etmək imkan xaricindədir. Növbəti yazılarımızda bu mövzuya bir daha 

qayıtmaq fikrindəyik.                       
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Xülasə 

Məlumdur ki, müasir Azərbaycan ədəbi dilində söz yaradıcılığı 

prosesində morfoloji yolla söz yaratma xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

prosesdə iştirak edən şəkilçilərin arasında feil düzəldən şəkilçilər daha çox 

diqqəti cəlb edir. Belə ki, bu qrupa daxil olan şəkilçilər ad düzəldən 

şəkilçilərdən fərqli olaraq yalnız milli şəkilçilərdən ibarətdir və demək olar ki, 

müəyyən fonetik fərqlərlə əksər türk dillərində işləkdir. Eyni zamanda bu qrupa 

daxil olan budaq morfemləri öyrənmək dil üçün daha çox material verir. Məhz 

bu məqalədə  də feil düzəldən -aş,-əş,-ş şəkilçisinin Azərbaycan dilində işlənmə 

xüsusiyyətləri verilmiş, eləcə də etimoloji quruluşuna münasibət bildirilmiş, 

nümunələr əsasında izah olunmuşdur. Bundan başqa, şəkilçinin söz yaradıcılığı 

prosesində məhsuldarlıq səviyyəsi göstərilmiş və  şəkilçinin keçdiyi inkişaf 

yolu, qoşulduğu sözdə yaratdığı semantika  yazılı abidələrin dilindən seçilmiş 

nümunələr üzərində şərh olunmuşdur.  

Açar sözlər: Şəkilçi, semantika, söz yaradıcılığı, qeyri-məhsuldar şəkilçilər, 

feil düzəldən leksik şəkilçilər  

  

Функциональные особенности суффикса -aş,-əş,-ş в азербайджанском 

языке 

                                                            

И.Аскеров 

Резюме 

Известно, что морфологическое словообразование имеет особое 

значение в процессе словообразования в современном азербайджанском 

литературном языке. Среди суффиксов, участвующих в этом процессе, 

суффиксы, составляющие глагол, привлекают больше внимания. Таким 

образом, суффиксы, входящие в эту группу, в отличие от суффиксов, 

составляющих имя, состоят только из национальных суффиксов и 

используются в большинстве тюркских языков с определенными 

фонетическими различиями. В то же время изучение морфем ветвей в 

этой группе дает больше материала для языка. Именно в этой статье 

приводятся особенности развития суффикса -aş, -əş, -ş в азербайджанском 
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языке, а также на примерах поясняется отношение к этимологической 

структуре. Кроме того, показан уровень продуктивности суффикса в 

процессе создания слова, а на примерах, выбранных из языка письменных 

памятников, поясняется путь развития суффикса, семантика слова, в 

которое он входит. 

Ключевые слова: суффикс, семантика, слово творчество, непроизво-

дственные суффикси, лексические суффикси которые создает глагол 

 

Functional features of the suffix -aş, -əş, -ş in Azerbaijani 

 

I.Asgarov 

Summary 

It is known that morphological word formation is of particular 

importance in the process of word formation in the modern Azerbaijani literary 

language. Among the suffixes involved in this process, the suffixes that make 

up the verb get more attention. Thus, the suffixes included in this group, in 

contrast to the suffixes that make up the name, consist only of national suffixes 

and are used in most Turkic languages with certain phonetic differences. At the 

same time, the study of branch morphemes in this group provides more material 

for the language. It is in this article that the peculiarities of the development of 

the suffix -aş, -əş, -ş in the Azerbaijani language are given, as well as the 

relation to the etymological structure is explained by examples. In addition, the 

level of productivity of the suffix in the process of creating a word is shown, 

and using examples selected from the language of written monuments, the path 

of development of the suffix, the semantics of the word in which it is included 

is explained. 

Keywords: suffix, semantics, word creativity, non-productive suffixes, 

lexical suffixes that creates the verb 

Annotasiya: Müasir Azərbaycan ədəbi dilində ən zəngin nitq hissəsi 

feillərdir. Feillər öz morfoloji xüsusiyyətlərinin zənginliyinə, əhatəliliyinə, 

tarixiliyinə, qrammatik kateqoriyaların çoxluğuna, sözdüzəldicilik qabiliyyətinə 

görə digər nitq hissələrini üstəliyir. Eyni zamanda dilin orijinallığının, 

milliliyinin qorunub saxlanmasında olduqca böyük rola oynayır. Bu mənada 

feilləri tədqiq etmək, şəkilçilər sistemini öyrənmək, onların funksional 

xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq dilimizin qrammatik quruluşunu öyrənməyə 

böyük köməklik göstərir. Bu məqalədə də müasir Azərbaycan ədəbi dilində 

qeyri-məhsuldar şəkilçi kimi çıxış edən-aş,-əş,-ş budaq morfeminin funksional 

xüsusiyyətlərindən bəhs olunur.  

Aktuallıq: Azərbaycan dilinin şəkilçilər sistemində feil düzəldən 

şəkilçilər digər şəkilçilərdən əsaslı şəkildə fərqlənir. Bu qrupa daxil olan budaq 
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morfemləri tədqiq edib öyrənmək həm tarixi, həm də təsviri dilçilik baxımından 

zəngin material verə bilir. Bu da mövzunun aktuallığını daha da artırır. 

Tədqiqat metodları: Mövzunun xarakterinə uyğun olaraq müqayisəli, 

tarixi və təsviri metodlardan istifadə edilib. 

Giriş:  
Müasir Azərbaycan ədəbi dilində feil düzəldən şəkilçilər ad düzəldən 

şəkilçilərdən öz funksional xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Bu qrupa mənsub 

olan sözdüzəldici şəkilçilər tamamilə milli mənşəli olmaqla yanaşı, ad düzəldən 

şəkilçilərin böyük əksəriyyətindən daha qədimdir. Üstəlik, cüzi fonetik fərqləri 

nəzərə alamasaq, demək olar ki, türk dillərinin söz yaradıcılığında fəal iştirak 

edir. Azərbaycan dilinin şəkilçilər sisteminin funksional xüsusiyyətlərinin 

linqvistik-müqayisəli tədqiqi göstərir ki, dilimizdə feil düzəldən şəkilçilər 

arasında qeyri-məhsuldar şəkilçilər məhsuldarlardan daha çoxdur. Belə budaq 

morfemlərdən biri də -aş,-əş,-ş şəkilçisidir. Bu şəkilçi məhsuldar feil düzəldən -

ış,-iş,-uş,-üş şəkilçisi ilə müqayisədə qeyri-məhsuldar olub, müasir Azərbaycan 

ədəbi dilində həm adlardan, həm də feillərdən feil düzəldir. Qoşulduğu söz 

təsirsiz feil mövqeyində çıxış edir və əksərən birgəlik növdə olur. Bu şəkilçinin 

sonu -la,-lə bitən, yəni –la,-lə düzəlmiş feillərdən (istər tarixən, istər təsviri 

cəhətdən—İ.Ə.) feil düzəltməsinə daha çox rast gəlinir. Məhz bu xüsusiyyəti 

nəzərə almış H.Mirzəzadə və Ə.Tanrıverdi şəkilçini daha çox –la,-lə+aş,-əş,-ş 

morfemlərinin sintezi kontekstində izah etmişdir. Bu halda şəkilçi bir növ, 

məhsuldar şəkilçi funksiyasında işlənir. Ancaq -aş,-əş,-ş şəkilçisi adlardan və 

əsasən ikinci bir morfemə bölünə bilməyən kök feillərdən feil düzəldən şəkilçi 

kimi çıxış etdikdə qeyri-məhsuldar səciyyə daşıyır. Şəkilçiyə əsasən dilimizdəki 

aşağıdakı sözlərdə rast gəlinir: Məs.: yanaşmaq, genəşmək, mələşmək, 

oynaşmaq, tutaşmaq, qaynaşmaq, daraşmaq, dalaşmaq, dolaşmaq, dirəşmək,  

bulaşmaq, partlaşmaq, əsnəşmək, ağlaşmaq, yaraşmaq, salamlaşmaq və s. 

Qoşulduğu sözdə daha çox birgəlik, müştərəklik, qoşalıq, çox nadir halda 

qayıdışlıq çaları yaradır. Məs.: Adamlar stansiyada qaynaşırdılar. (A.Şaiq); 

Sürüyə qurd daraşınca, Qızıl onlarla boğuşa-boğuşa sürünü bu iki təpənin 

arasına qədər gətirib soxmuşdu. (A.Şaiq), Sanki bunlar — bal arısı kimi 

tarlaya, kotana, suya, traktora daraşanlar keçən il işə çıxan adamlar deyil. 

(M.Cəlal); Onlar məsələyə təşkilatın mənfəəti nöqteyi-nəzərindən yanaşdılar, 

sən isə belə yanaşmadın. (M.S.Ordubadi). 

Və yaxud da 

Durmuşam buludlar qaynaşan yerdə,     

   

Döyür alaçalpo üzümə mənim.      

   

Qışda baldırıma qar çıxan yerdə,     
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Yazda gül çıxacaq dizimə mənim. (A.Laçınlı) 

EA-nın nəşri olan “Müasir Azərbaycan dili”ndə -aş,-əş,-ş şəkilçisi 

vasitəsilə əmələ gəlmiş “yanaşmaq”, “dirəşmək” kimi sözlər quruluşca sadə 

qəbul olunmuşdur. V.Əliyev bu şəkilçi haqqında yazır: “Həmin feillərin kökləri 

(-ış,-iş,-uş,-üş şəkilçisi ilə düzələn feillər nəzərdə tutulur—İ.Ə.) öz ilkin 

mənasını itirmiş və müasir dövrdə şəkilçi ilə birlikdə sadə bir söz kimi nəzərə 

çarpır; məs.: toqquşmaq, güləşmək, barışmaq, yarışmaq, yanaşmaq, dirəşmək 

və s.” [13,s.263]. Verilmiş nümunələrin arasındakı  “yanaşmaq” və “dirəşmək” 

sözləri ümumi xətdən kənara çıxır. Bir faktı da vurğulayaq ki, V.Əliyev bu 

cərgədə sadə söz kimi verdiyi “yarışmaq” sözünü başqa bir məqamda düzəltmə 

kimi təqdim etmişdir [13,s.262]. M.Hüseynzadə budaq morfemi həm ad, həm 

feil, həm də ki yamsılamalardan, Q.Kazımov isə ad və feillərdən feil əmələ 

gətirən şəkilçi kimi səciyyələndirmişdir. B.Xəlilov isə “çataşmaq” sözünü də -

aş şəkilçili feil kimi vermiş və bu formantı –ış,-iş,-uş,-üş şəkliçisi kimi birgəlik 

növün morfoloji əlaməti kimi təqdim etmişdir [11,s.180; 12,s.116].  

“Çataşmaq” sözü ədəbi dilimizdə işlənməsə də, şivə dilində (İmişli) 

“birləşmək”, “qovuşmaq”, “gəlib çatmaq” mənalarında işlənir. Şəkilçiyə İraq-

Türkman ləhcəsində “toxtaşmax” və “sələşmək” sözlərinin tərkibində də rast 

gəlinir [5]. 

Əsas hissə: Budaq morfem həm təsirli, həm də təsirsiz feillərə əlavə edilib 

yenidən təsirsiz olaraq (“dolaşmaq” sözü yerinə görə təsirli və təsirsiz ola bilir) 

qalır. Qeyd edək ki, şəkilçinin -ş forması -aş,-əş-in ilk saitinin itirməsi 

nəticəsində meydana gəlmişdir. Çünki  söz kökü ya a, ya da ə saiti ilə bitdiyi 

üçün və şəkilçinin də ilk saiti söz kökünün son saiti ilə eyniləşir və eliziya 

hadisəsi baş verir. Beləliklə də, şəkilçinin bir növ, yeni derivatı yaranmış olur. 

Q.Kazımov -ş şəkilçisini -aş,-əş şəkilçisinin deyil, məhsuldar -ış,-iş,-uş,-üş 

şəkilçisinin qalığı, ixtisarı  kimi dəyərləndirir [bax:9,s.223]. Lakin bizə belə 

gəlir ki, -ş şəkilçisi -ış,-iş,-uş,-üş şəkilçisinin ixtisarı nəticəsində əmələ gələ 

bilməz. Dil bir sistem təşkil edir və ayrı-ayrı dil faktları üzvü şəkildə birləşərək 

bu sistemi yaradır. Bu mənada türk dilləri üçün, o cümlədən Azərbaycan dili 

üçün dəmir qanun hesab olunan ahəng qanunu da dil sisteminin əsas 

komponentlərini özündə birləşdirir. Məhz ahəng qanuna əsaslanmaqla demək 

olar ki, -ş şəkilçisi -aş,-əş şəkilçisinin qalığıdır. Çünki şəkilçinin artırıldığı 

sözlərin hamısının tərkibində, xüsusən də son hecasında dodaq və damaq 

ahəngi bu və ya digər dərəcədə işlənmişdir. Buna görə də -aş,-əş şəkilçisinin 

ahəngə uyğun şəkildə, başqa sözlə desək, damaq ahəngi ilə işlənməsi tam təbii 

və qanuni dil hadisəsi kimi qavranılmalıdır. Bu baxımdan göstərilən məqamda 

işlənən -ş şəkilçisi -ış,-iş,-uş,-üş şəkilçisinin ixtisarı əsasında yaranması fikri 

real görsənmir.       

Lakin bu şəkilçinin -ış,-iş,-uş,-üş forması daha qədim və məhsuldardır. 

Güman edirik ki, şəkilçinin -aş,-əş forması -ış,-iş,-uş,-üş şəkilçisi ilə 
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müqayisədə müasirdir, ondan törəmişdir, eyni mənbədən yaranmışdır. -aş,-əş,-ş 

şəkilçisi də qeyri-məhsuldar olsa da, işlənmə tarixi qədimdir və müxtəlif yazılı 

mətnlərdə işlənmişdir. Məsələn, bu şəkilçi vasitəsilə əmələ gəlmiş “tutaşmaq” 

sözü “Dastani-Əhməd Hərami” poemasının III məclisində “dutaşmaq”, IV 

məclisində isə “tutaşmaq” şəklində işlənmişdir: 

Nədən qorxarisəm ona sataşdım,     

  

Səməndər kibi odlara dutaşdım.  

Bu dərdin de nədür nəyə sataşdın     

   

Ki, bu eşq oduna yanıb tutaşdın.  

  Nümunədən də məlum olduğu kimi, “tutaşmaq” sözü “tutuşmaq” 

sözünün əvəzində işlənmişdir. Bu nümunələrdə heç bir məna fərqi yaratmadan  

rahatlıqla müvafiq əvəzlənmə aparmaq olar. Təsadüfi deyil ki, elə “Dastani-

Əhməd Hərami” poeması ilə eyni dövrün məhsulu olan İ.Həsənoğlunun yeddi 

beytlik “Apardı könlümü” qəzəlində bu söz məhz “tutuşmaq” şəklində 

işlənmişdir: 

Tutuşmayınca dər atəş bəlirməz xisləti-ənbər,    

Nə ənbər? Ənbəri-suziş. Nə suziş? Suzişi-məcmər. (İ.Həsənoğlu) 

Tarixən “tutaşmaq” və “tutuşmaq” sözləri bir-birinin yerində işlənməklə 

yanaşı, daha çox  “yanmaq”, “alışmaq”, “alışıb yanmaq” qismən də 

“çəkişmək”, “tutmaq” mənalarını ifadə etmiş və ən əsası da qoşulduğu sözdə 

qayıdış, bəzən də qarşılıq-birgəlik çalarları yaratmışdır. Bu hal təxminən XIX 

əsrin sonlarına qədər davam etmişdir. Bu sözə “tutuşmaq” formasında XVI 

əsrdə M.Füzulinin, XVII əsrdə isə Vəhid Qəzvinin poetikasında rast gəlinir: 

Tutuşdu qəm oduna şad gördügün könlüm,    

  Müqəyyəd oldu ol azad gördügün könlüm. (M.Füzuli) 

Tutuşdu xərməni-əql atəşi-dimağımdan. (Vəhid Qəzvini) 

 Müqayisə üçün qeyd edək ki, M.Kaşğari  “Divani-lüğat-it türk” əsərində 

sözü üç müxtəlif mənada  vermişdir: Olar ikki tutuşdılar = Onlar ikisi 

tutuşdular. Ol manqa keyik tutuşdı=O mənə keyik tutmaqda kömək etdi. Olar 

ikki tutuşdılar=Onlar ikisi tutuşdular, çəkişdilər. (17,s.121) Lakin zaman 

keçdikcə göstərilən sözlərin semantikasında bir dəyişiklik əmələ gəlmiş, qeyd 

olunan mənalardan əlavə müvafiq olaraq “dalaşmaq, dava etmək” və “müqayisə 

etmək, uyğun gəlmək” mənalarını da qazanmışdır. Məsələn, M.Cəlalın “Dağlar 

dilə gəldi” povestində “tutuşmaq” sözü -dur elementinin əlavəsi ilə “müqayisə 

etmək” mənasında işlənmişdir: Kəndlilər yaz işlərini, selin qarşısını almaq 

üçün görülən tədbirləri bir də yoxlayır, hesablarını tutuşdururdular... 

      

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində də bu söz həm “tutaşmax”, həm 

də “tutuşmax” şəklində verilmiş və müvaviq olaraq “güləşmək”, “dalaşmaq” 
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(Mingəçevir), “yanmaq”, “alovlanmaq”, “alovlandırmaq” (Ağdam, Şuşa, 

Laçın), “çürümək” mənalarında izah olunmuşdur: Ojax indijə tutaşır.(Ağdam); 

Odunnar ağır yanır, tutuşdurmax lazımdı.(Şuşa) [Bax: 1,s.510-511]. 

     

B.Əhmədov da etimoloji tədqiqatlarında “tutuşmaq” sözünü “tutaşmaq” 

sözünün bir variantı kimi izah edərək, “tütün”, “tüstü” sözləri ilə qohum hesab 

etmişdir. O, eyni zamanda bu sözü “od”, “yanmaq” mənasında qəbul etmişdir 

[4,s.256]. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində isə “tutaşmaq” sözü “vuruşmaq”, 

“döyüşmək”, “yaxalaşmaq”, “dalaşmaq”, “qovğa etmək”, “höcətləşmək”, 

“mübarizə aparmaq” kimi, “tutuşmaq” feili isə həm “dalaşmaq”, həm də ki 

“alışmaq”, “yanmağa başlamaq”, “alışıb yanmaq”, “bərkimək”, “qurumaq”, 

“suyu çəkilmək”, “qurşaq yapışmaq”, “güləşmək” mənalarında izah 

olunmuşdur [bax: 2,s.382-383]. 

-aş,-əş,-ş şəkilçisi bəzən isimdən düzəlmiş feildən də feil əmələ gətirə 

bilir. Məsələn, “oynaşmaq” sözü oyun+a+aş(ş) modeli əsasında formalaşmışdır. 

Bu söz müasir dilimizdə işlək olsa da, tarixi qrammatikada işlənmə intensivliyi 

yüksək olmamışdır.[3] XVII əsr ədəbi dilində V.Qəzvinin dilində də 

işlənmişdir: 

Can acısını soruşur eşqi-bipayan mənə,    

   Oynaşır gül bayrağı, hərgəh əsər badi-səba. 

Ümumiyyətlə, bu budaq morfemə müasir ədəbi dilimiz üçün arxaik hesab 

olunan bir neçə feildə də rast gəlmək mümkündür. Tarixən “soruşmaq” 

mənasını ifadə edən “istəşmək” feili də istə+(a)ş şəklində əmələ gəlmişdir. 

Hazırda dilimizdə işlək olmayan bu sözün işlənməsi orta dövr ədəbi dilimiz 

üçün xarakterik hal hesab olmuşdur: 

İştəsübsən, kim nə istər sineyi-sədçakdən,    

  Gər qazar olsam, nigin tək sinəmi nam istərəm. (V.Qəzvini) 

İstəşdilər ol ikidən əhval,      

    Dedilər ola həqiqəti-hal. 

Hər gün gəlüb istəşürdi halın, yox bir qərəz ər görür cəmalın. (Məsihi)

   

Müasir Azərbaycan ədəbi dilində bu şəkilçi daşlamış vəziyyətdə -naş,-nəş 

qeyri-məhsuldar morfeminin tərkibində öz varlığını mühafizə edib qoruya 

bilmişdir. H.Mirzəyev həmin şəkilçinin etimoloji strukturunu dilimizdəki 

“gərnəşmək” və “çaxnaşmaq” sözlərinin quruluşu əsasında izah etmişdir [8]. 

“Genəşmək” sözü də bu budaq morfem vasitəsilə əmələ gəlmiş sözdür. 

Müasir Azərbaycan dilində işlənmə tezliyi yüksək deyil, daha çox “məsləhət 

etmək” , “uzaqlaşmaq”, “aralanmaq” anlamında işlənir. Buna dialekt və 

şivələrimizdə tez-tez rast gəlinir. Yuvarlaq desək, təxminən  min il əvvəl 

yazılmış Y.Balasaqunlunun “Kutadqu Bilik” əsərində də bu söz  müəyyən 

fonetik fərqlə “kingeş” şəklində eyni mənada işlənmişdir: 
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Kingeş birle kılğu kerek iş bilip     

    

Ökündi kingeşmegli işte ulıp (5650)    

    (Hər işi bilərək, gənəşərək görməli,  

    Gənəşməyən adam sonra peşman olar) 

Kingeşse ongarur kişi öz işi      

  

Ökünçlüg bolur kin kingeşmez kişi (5653)    

   (Adam işini gənəşib görər,    

   Gənəşməyən adam peşman olar) 

Kayu işke tegse kingeş ötrü kıl     

   

Tilemiş tilekke kingeşin tengeş (5660)    

    (Girişmək istədiyin işi gənəş,   

    Diləyinə məsləhət ilə yetiş) [16,s.373-374] 

M.Kaşğari isə “Divan” da həmin sözü “danışıq”, “məsləhət”, 

“məşvərət”, “tədbir”, “qarşılıqlı məsləhətləşmək”, “tədbir almaq” mənalarını 

vermiş və şərh etmişdir. [18,s.277] 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilində şəkilçi “sataşmaq”, “dırmaşmaq”, 

“güləşmək”, “əyləşmək”, “qamaşmaq”, “öyrəşmək” kimi sözlərin tərkibində 

daşlaşmış vəziyyətdədir. Nümunələrdən də göründüyü kimi, -ş elementinin 

olduğu bütün sözlərdə qarşılıq-birgəlik çaları olmur. Bəzi sözlərdə bu formant 

qarşılıq-birgəlik deyil, tərkibində işləndiyi sözə qayıdışlıq çaları verir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində sonu “ş” samiti ilə bitən və ikinci bir 

morfemə bölünə bilməyən birhecalı sadə feillərin ifadə etdiyi semantik çalarlar 

arasında qayıdışlıq məzmunu daha ilkin və nəzərə çarpandır. Məsələn, aş(maq), 

daş(maq), çaş(maq), düş(mək), deş(mək), biş(mək), eş(mək) və s. kimi feillər 

qayıdış növ şəkilçisi qəbul etmədən də həmin çaları ifadə edə bilir. Şəkilçinin 

verdiyi bu semantik çaları “araşdırmaq” sözünün quruluşu da təsdiq edir. Söz 

ara+aş+dır(ara+şdır) formasında əmələ gəlmişdir [bax: 20-21]. “Araşmaq” 

sözü bu gün dilimizdə işlənməsə da, türkiyə türkcəsində “zəngləşmək”, “əlaqə 

saxlamaq”, “soraqlaşmaq” mənalarında işləkliyini qoruya bilmişdir. Ancaq 

Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikasında işlək olmuşdur: 

Kimin kim, eşq bağlar əl-ayağın daxi açılmaz,   

    

Bu müşkül mənini çox kimsədən Qövsi araşıbdır. (Q.Təbrizi) 

... son həftə hər sabah, bu ciblər eyni diqqət və ümidlə araşılmışdı, bir şey 

tapılmamışdı. (Y.V.Çəmənzəminli) 

Mövzuya türkoloji dilçilikdə münasibət: Türkologiyada da -ş elementli 

şəkilçilərin işlənmə xüsusiyyətləri haqqında müəyyən qədər fikir 

söylənilmişdir. A.von Qaben şəkilçini “karşılıklılık” bildirən, N.Hacıeminoğlu 
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isə “işteş” feil düzəldən şəkilçi kimi bəhs etmişdir. N.Hacıeminoğlu da -ş 

ünsürlü şəkilçinin həm qayıdışlıq, həm də qarşılıq-birgəlik çalarları yaratdığı 

fikrini irəli sürmüşdür: “Yalnız bu ekin  təşkil ettdiği fiillerde bir işi birden 

fazla kişinin karşılıklı olarak yapması ile (süngüleş-gibi) birden fazla kimsenin 

beraber yapması (konuş-gibi) hususu umumiyetle karıştırılmaktadır. Nunlardan 

hangi mänänın ilk və aslı, hangisinin sonradan geliştiğini tespit henüz mümkün 

değildir. Daha sonraki devirde de aynı karışıklık devam etmişdir. Bu itibarla -ş- 

ile türüdilmiş fiilerde her iki mänä da vardır. Bazı örneklerde ise “işteşlik” 

mefhumu tamamen kaybolmuştur” [24,s.46].    

  M.Ergin isə -ş formantını “ortaklaşma eki” kimi qəbul edir. 

Məhz buna görə də M.Ergin -ş şəkilçisini daha çox qarşılıq-birgəlik (daha 

dəqiqi, karşılıklı yapılma və birlikte yapılma şəklində) növün morfoloji əlaməti 

kimi qəbul edir. Bundan başqa, o, -ış,-iş,-uş,-üş şəkilçisini türk dilində sadəcə -ş 

şəkilçisindən ibarət olduğunu və buradakı -ı,-i,-u,-ü saitlərini səs uyumuna 

müvafiq olaraq işləndiyi fikrini ifadə etmişdir: “Hülasa ek -ş-dır ve vokalle 

biten fiillere doğrudan doğruya, konsoantla bitenlere yardımcı sesle eklenir” 

[22,s.198]. Lakin M.Ergin bu şəkilçini qeyd etdiyimiz kimi, qarşılıq-birgəlik 

növ kontekstində və eləcə də təsirli və təsirsiz feillərlə işlənmə xüsusiyyətlərini 

linqvistik təhlil etmiş, onun qayıdış çalarından geniş danışmamışdır. Sadəcə 

“bir oluş ifade eden fiiller ise dönüşlü fiillerle bazı pasif fiillere benzer şekilde 

bir kendi kendine olma bildirirler” [bax: 22] qənaətində olmuşdur.  

 B.Serebrennikov isə bu şəkilçini türk dillərində təkrar hərəkət mənasını 

ifadə edən bir şəkilçi kimi dəyərləndirmiş, qazaxcadakı “malьş” (dəfələrlə 

batırmaq), tatar dilindəki “aldaş” (aldatmaqla məşğul olmaq) sözlərinin məhz 

bu şəkilçi ilə düzəldiyini və təkrar hərəkət çalarını yaratdığını qeyd etmişdir 

[Bax: 25]. 

 Nəticə: Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, -aş,-əş,-ş şəkilçisi müasir 

Azərbaycan ədəbi dilində qeyri-məhsuldar şəkilçidir, əlavə olunduğu bütün 

sözdə qarşılıq-birgəlik  çaları yaratmır. Feillərlə müqayisədə şəkilçinin adlardan 

feil düzəldicilik qabiliyyəti daha aşağıdır. Əlavə olunduğu sözün təsirli və 

təsirsiz olmasından asılı olmayaraq əmələ gətirdiyi sözlər əsasən təsirsiz olur. 

Şəkilçi əksərən bir və ya iki hecalı sözlərə əlavə olunur. Qoşulduğu sözlərdə 

daha çox, iş, proses, hal-vəziyyət, qayıdış, qarşılıq-birgəlik çalarlarından birini 

yaradır.  
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Poeziya dilində feili dialektizmlərin üslubi siqləti 
 

Yeganə Salahova 

Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi, doktorant 

 

Xülasə 

 

Poeziyada dilin yaratdığı lirik ovqat digər nitq vahidləri ilə çulğalaşmış 

şəkildə istifadə edilən feili dalektizmlərdən də çox asılıdır və baxır şeir 

mətninin strukturuna, formasına, mövzu mündəricəsinə və palitrasına. Dilin heç 

bir çaları demək olar ki, poeziyada kənarda qalmır, dilin fonetik qatlarından 

tutmuş sintaktik yaruslarına qədər hər biri ayrı-ayrılıqda fəalllıq kəsb edir və bu 

kəsbetmədə feili dialektizmlərdən də yeri gəldikcə istifadə olunur. Başqa sözlə 

desək, poeziya feli dialektizmlərə də biganə deyildir. Başqa sözlə desək, şair 

qələmindən süzülən bədii fikrin səmimiliyi, ifadəliliyi, obrazlılığı, şeir mətninin 

müxtəlif səviyyələrdə tərtibi işində feili dialketizmlər də az rol oynamır. Qeyd 

etməliyik ki, feili dialketizmlər poeziyaya hər an lazım deyildir və ona görə də, 

bu nitq vahidlərindən məqamında, yerli-yerində istifadə edəndə milli kolorit 

gücləndirilir, şeir mətni təmtəraqlı bir şəkil alır ki, məqalədə bu məsələlərin 

çözülməsinə çalışılır.  

 

Açar sözlər: feili dialektizm, poeziya, üslubi silqət, şivə sözlər 

 

 

Stylistic shift of verbal dialectisms in poetry 

 

Eganа Salakhova 

Lecturer at Ganja State University, doctoral student 

 

Summary 

 

The lyrical mood created by language in poetry is also heavily 

influenced by verbal dialectisms used in combination with other units of speech 

and looks at the structure, form, content, and palette of the text of the poem. In 

poetry, the language shade is almost not missed, each of which is active 

separately from the phonetic layers of the language to the syntactic layers, and 

this section also uses verbal dialectics. In other words, poetry is partial to 

dialectics. Verbal dialectics also plays an important role in the sincerity, 

expressiveness, imagery of the poet's artistic thought, in composing the text of 

the poem at different levels. It should be noted that verbal dialectics is not 
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needed by poetry at all times, and therefore, when these units of speech are used 

in the right place, the national flavor is enhanced, the text of the poem acquires 

a luxurious image, and the article seeks to resolve these issues. 

Key words: dialectics of verbs, poetry, stylistic idiom, dialect words. 

 

Стилистический сдвиг  глагольных дилектизмов в поэзии 

 

Егана Салахова 

Преподаватель Гянджинского государственного университета, 

докторант 

 

Резюме 

 

Лирический настрой, создаваемый языком в поэзии, также сильно 

зависит от глагольных далектизмов, используемых в сочетании с другими 

единицами речи, и смотрит на структуру, форму, содержание и палитру 

текста стихотворения. В поэзии почти не пропущен языковой оттенок, 

каждый из которых активен отдельно от фонетических слоев языка до 

синтаксических слоев, и в этом разделе также используется словесная 

диалектика. Другими словами, поэзия неравнодушна к диалектике. 

Словесная диалектика также играет важную роль в искренности, 

выразительности, образности художественной мысли поэта, в составлении 

текста стихотворения на разных уровнях. Следует отметить, что словесная 

диалектика не нужна поэзии во все времена, и поэтому, когда эти единицы 

речи используются в правильном месте, национальный колорит 

усиливается, текст стихотворения приобретает роскошный образ, и статья 

стремится решить эти вопросы. 

 

Ключевые слова: диалектика глаголов, поэзия, стилистическая 

идиома, диалектные слова. 

 

Annotasiya. Məqalə şeir dilində əksini tapan feili dialketizmlərin 

üslubi silqətinə həsr olunmuşdur. 

Aktuallıq. Poeziyada bütün dil vahidləri linqvistik təhlilə cəlb 

edilərkən feili dialketizmlərdən də yan keçmək olmaz, çünki bu vacib nitq 

vahidləri də təqdir olunmağa və linqvistik resurslar üzrə təhlil edilməyə 

layiqdir. Bəzi məqamlarda poeziyanın müəyyən enerji mənbəyi kimi feili 

dialketizmlərə də söz sənətkarları müraciət edirlər ki, bu dil vahidləri poetik 

mühitdə parlaq ünsürlər kimi önə çıxır, xüsusi üslubi-poetik siqlət qazanırlar. 

Poeziyada feili dialketizmlər poetik formanın və eyni zamanda lirik məzmunun 

formalaşmasında müəyyən təzahüretmə imkanlarına, üslubi xüsusiyyətlərə 
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malikdir və bu baxımdan belə bir məsələnin araşdırılması olduqca aktuallıq 

kəsb edir.  

           Metod. Məqalədə linqvistik-təsvir metod tətbiq edilmişdir. 

          Giriş. Poeziyada feili dialketizmlər müəyyən üslubi çalarlar kəsb edir ki, 

bunların bəzilərini aşağıdakı kimi linqvistik təhlil süzgəcindən keçirə bilərik:  

           Sırıqlamaq: Erməni vandallarının törətdiyi Qarabağ müharibəsinin ilk 

illərində soydaşlarımız bir müddət çadır düzərgələrində yaşamalı olmuşlar. Şair 

Yaqub Məğrur uzun illər çadırda yaşadığından, onun ağrı-acılarını dərindən 

duyduğundan lirikasında çadır düşərgəsinin mənzərəsini təsvir etmək 

məqamında “sırıqlamaq” feili dialektizmindən uğurla faydalanmışdır: 

Ömür dəftərini varaqlayırıq, 

Cırıq çadırları sırıqlayırıq. 

İnləyən vətəni soraqlayırıq, 

Həsrətdən qəlbimiz sındı çadırda (1,5).  

Mətndə üslubi fiqur kimi çıxış edən “sırıqlamaq” feili dialketizmi 

Azərbaycan dilinin Qafan şivəsində “sırımlamaq” fonetik variantında və 

“yamamaq” (çarığı) mənasında işlənir.  - Dədəm çarığını sırımladı (2, 364). 

Bu feili dialketizmin kökündə, əsasında “sırıq” ismi dialektizmi dayanır və 

Azərbaycan dilinin Əştərək şivəsində bu söz “iri tikiş” anlamında, Qarakilsə 

şivəsində isə frazeoloji birləşmənin, yəni “sırıx çəx'məx” ifadəsinin tərkibində 

çıxış edərək “divan tutmaq, dağ çəkmək, əziyyət vermək” mənasını ifadə edir. 

Bunlardan başqa, “sırıx” sözü -lı morfoloji göstəricisi ilə (sırıxlı) Çəmbərək 

şivəsində işlənir və “sırınmış qalın paltar” mənasını bildirir (3, 328).  

Komalaşmaq. Mahirə Abdullayevanın lirikasında qaçqınlarımızın, 

məcburi köçkünlərimizin yaşantıları, əzab və əziyyətləri, yurd nisgilləri, 

kədərləri olduqca real bir şəkildə poetikləşdirilmiş və sair bu motivləri 

gücləndirmək, lirik mətndə tənqidi pafosu daha da qabarıqlaşdırmaq məqsədilə 

bu feili dialektizmdən istifadə etmişdir: 

Kişmiş torpağımız, bal torpağımız, 

Erməni aşına qatılır indi –  

Özgə qazanlarda çox alar dəmi, 

Burda komalaşdıq koramal kimi (4,51) 

Kök+şəkilçi+şəkilçi+şəkilçi modeli əsasında formalaşmış bu 

dialektizmin əsasında “koma” leksik vahidi dayanır və bu söz Azərbaycan 

dilinin Çəmbərək şivəsində “topa, dəstə” mənasını ifadə edir (3, 215). 

Dialektizmin tərkibindəki -laş morfoloji göstəricisi dilimizdə adlardan feil 

düzəltmədə məhsuldarlıq göstərən şəkilçilərdən biridir və “komalaşmaq” feili 

dialektizmində “...prosesin əlamətini bildirir” (5, 212) və qayıdış mənalı feili 

dialektizmi əmələ gətirmişdir. Sözün tərkibindəkı -dı şəkilçisi şühudi keçmiş 

zamanın, -q morfoloji göstəricisi isə şühudi keçmişin birinci şəxsinin cəminin 

şəkli əlamətləndirir və deməli, yuxarıdakı poetik konteksdə “komalaşmaq” feili 
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dialketizmi “bir yerə toplaşmaq” anlamında işlədilmişdir. Qeyd etməliyik ki, 

bu sözün kökündə duran leksem Azərbaycan dilinin Meğri şivəsində “kuma” 

fonetik variantında (o-u fonetik əvəzlənməsi) işlənir və “topa” mənasını ifadə 

edir (3, 219). 

Ovxarlamaq. Xalq şairi Zəlimxan Yaqub qəhrəmanlıq poeziyasında 

şəhid ruhuna birbaşa müraciət edir və lirik “mən”in duyğularını itiləmək, onun 

duyğu və düşüncələrini təzə-tər saxlamaq üçün müqəddəs şəhid ruhundan rica 

edir və aşağıdakı şeir mətnində bu dialektizmdən istifadə etməli olur: 

Şəhid ruhu! Sən bizi əsgər elə, ər elə, 

Ovxarla duyğumuzu, təzə saxla, tər elə. 

Çağır müqəddəsliyə, xalqı səfərbər elə, 

Dalğalan başım üstə haqqın bayrağı kimi (6, 67). 

Kök+şəkilçi modeli əsasında formalaşmış bu feili dialketizmin əsasını 

Azərbaycan dilinin Dərələyəz şivəsində “kərəntini, baltanı, bıcağı itiləmək 

üçün işlədilən alət” anlmını bildirən “ovxar” sözü təşkil edir və isim yerində 

işlənir. İrəvan, Vedi, Zəngibasar şivələrində bu söz “ovxarramaq” şəklində, 

özü də feli dialektizm kimi çıxış edərək “baltanı, bıçağı itiləmək” anlamını 

bildirir (3, 392).  

Yuxarıdakı şeir mətnində “ovxarlamaq” feili dialketizmi lirik “mən”in 

ərazi mənsubluğunu bildirən və eyni zamanda digər leksik vahidlərlə çuğlaşaraq 

obrazlılığı artıran ifadə vasitəsi kimi çıxış etmiş və mətndə özündən sonra gələn 

“duyğular” sözünün məna çalarını da gücləndirmişdir. 

“Ovxarla” şivə sözünün şeir mətnində feili dialektizm şəklində çıxış 

etməsində dilimizdə çox qədimdən bəri işlənən -la morfoloji göstəricisi mühüm 

rol oynamış və bu şəkilçi ən çox alət mənalı feilin yaranmasına xidmət edir və 

həmin feili dialketizminin kökündə işlənən “ovxar” leksemi də alət və ya 

vasitənin adını bildirir.  

Qamarlamaq. Qarabağ mövzusunda yazdığı bütün əsərlərində erməni 

nasistlərinin antihumanist vəhşiliklərini önə çəkən və “Qarabağ şəhidlərinə 

ağı” adlı şeirində bu dəhşətli faciələri aparıcı motivə çıxaran Xalq şairi Xəlil 

Rza Ulutürk bu dialektizmi digər leksik vahidlərlə məharətlə çulğalaşdıraraq 

xəyanətkar düşmən obrazı yaratmağa müvəffəq olmuşdur: 

Ərənlərin tunc alnını avtomatla dağladılar, 

Qaçanları Meşəlidə, Cəmillidə haqladılar. 

Qanlı bıçaq qamarladı cüt sırğalı, cüt qulağı, 

Hanı zümrüd boyunbağı, Odər yurdu, Od torpağı 

“Azərbaycan dilinin dialektolooji lüğət”lərinə istinad edərək deyə 

bilərik ki, “qamarlamaq” feili dialektizmi Çənbərək, Əştərək, İrəvan, Üçkilsə, 

Vedi, Zəngibasar şivələrində “qomarmax” fonetik variantında və “mühasirəyə 

almaq, əhatəyə almaq, hər tərəfdən üstə tökülərək tutmaq” mənasında işlənir 

(3,251). Bu sözün eyni fonetik variantına və “mühasirəyə almaq, əhatə etmək” 
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etimolojiləşdirilmiş mənasına Azərbaycan dilinin Tovuz, Qazax, Şamxor 

dialekt və şivələrində də rast gəlinir (2,148). 

Girləmək. Ələmdar Quluzadə “Qadan mənə Qarabağ” şeirinin bir 

bəndində milli kolorit yaratmaq, hadisələri real, təbii, canlı əks etdirmək üçün 

bu feili dialektizmdən istifadə etmişdir: 

Araz üstə bir zaman od tutub buz yarandı, 

Səsini kökləyəndə tanrında söz yarandı. 

Içində qış donanda çölündə yaz yarandı, 

Baş girlədik başına dönə-dönə Qarabağ(B,7) 

“Girləmək” feili dialektizmi Azərbaycan dilinin şivələrində bu söz 2 

müxtəlif mənada işlənərək ononimlik təşkil edir:1.dolandırmaq, yaşatmaq; 

2.təngə gətirmək, cana gətirmək (9,200). 

 Dialekt və şivələrimizdə bu feili dialektizmin “girrəmək” fonetik 

variantı da müşahidə olunur və İsmayıllı, Qazax, Şəki, Tovuz dialekt və 

şivələrində “dolanmaq, yaşamaq”  mənasını bildirir (9,200). 

 Bütün bunlardan başqa, bu feili dialektizm “girrəmək” fonetik 

variantında, “fürsət gözləmək,pusmaq”anlamında Çənbərək, Vedi, Zəngibasar 

şivələrində və yenə də həmin şivələrdə “girrəmək” şəklində və “dolanmaq, 

başını saxlamaq” mənasında işlənir (3,161). 

 Yuxarıdakı şeir mətnində konkret olaraq “girləmək” feili dialektizmi 

“dolanmaq, başını saxlamaq” mənasında işlədilmiş və mətnin semantikasına 

müvafiq bir tərzdə incə üslubi effekt yaradılmış və demək olar ki, bu feili 

dialektizm mətnin məna tutumuna zərər vermir, əksinə onun siqlətini daha da 

artırır. 

Dağlamax. Xalq şeiri Fikrət Qoca “Yoxdur” rədifli şeirinin bir 

bəndində “poetik sitat”dan sonra gələn misrada bu dialektizmi uğurlu şəkildə 

yerləşdirilərək kontekstdə “d” səsinin alleterasiyasını gücləndirməklə bərabər, 

mükəmməl bir mübaliğə yaratmağa da nail olmuşdur. 

   “Dərd əlindən çıxdım dağa”, 

      Dərdim var dağ dağlamağa. 

Görürəm, gəl ağlamağa, 

          Gözlərinin yaşı yoxdu (10,124). 

 Göründüyü kimi, şeir mətninin ritmik və ahəngdar təqdimində və eyni 

zamanda, kontekstin forma və məzmundakı zəncirvari vəhdətin yaradılmasında 

digər leksik vahidlərlə çulğalaşdırılmış vəziyyətdə işlədilən “dağlamaq” feili 

dialektizmi də mühüm rol oynamışdır. Bu mətndə Füzulisayağı söz söyləmə 

səviyyəsi də var və bu səviyyənin yaradılmasında “dağlamaq” feili dialektizmi 

də az rol oynamamışdır. 

 “Dağlamax” feili dialektizmi Azərbaycan dilinin Qax şivəsində 

“əritmək”, İmişli şivəsində isə “yayı yaylaqda, dağ yerində keçirmək” 

mənalarında (9,117) işlənərək ononimlik təşkil edir və təhlilə cəlb etdiyimiz 
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yuxarıdakı şeir kontekstində “əritmək”,yəni, mübaliğəli şəkildə “dağı əritmək” 

anlamında çıxış etmişdir. 

 Çalmaq. Şivələrimizdə çoxmənalı söz qismində çıxış edən bu feili 

dialektizm Xalq şairi Məmməd Arazın “Qocalar” rədifli şeirinin bir bəndinin 

ümumiləşdirici misrasında lirik “mən”in daxili-psixoloji aləminin 

ümumiləşdirmə xüsusiyyətlərini qabarıq şəkildə və nəzər – diqqəti cəlb edən 

inikas vasitəsi kimi poetik konteksdə istifadə edilmişdir: 

                     Yaxın başa,yad ayağa çəkəndə, 

                      Biri bağa,biri dağa çəkəndə, 

                      Gəlin sola,oğul sağa çəkəndə, 

                      Ümidini daşa çalar qocalar.(11,82) 

“Çalmax” feili dialektizmi Azərbaycanın Şəki, Cəbrayıl, Göyçay, 

Mingəçevir, Zəngilan, Basarkeçər dialekt və şivələrində “süpürmək”, Ağdam, 

Cəbrayıl, “mayalamaq”(südü),  Salyan şivəsində həm “oxşamaq”, 

“bənzəmək”, həm də “eşitmək, xəbər tutmaq”, Cəbrayıl, Çənbərək şivələrində 

“döymək, vurmaq” mənalarını bildirir (3,94-95;12,88). 

 Yuxarıdakı poetik konteksdə “çalmax” feili dialektizmi “daş” 

lekseminə qoşularaq məcaziləşmiş və Cəbrayıl, Çənbərək şivələrində ifadə 

etdiyi, yəni “döymək, vurmaq” mənasını bildirmiş və poetik fikrin leytmotivi, 

məna daşıyıcısı rolunu oynamışdır. 

Çilikləmək. Bu söz strukturca düzəltmə feili dialektizmdir və Şamil 

Oqtayın aşağıdakı şeir mətnində işlənmişdir: 

                 Sükut!Sükut! Sus toxunma bu sükuta, 

                 Ürəyincə köklədiyi sarı simə 

                 Onu sözlə, ya da səslə çilikləmə.(13,30) 

Burada həssaslıq sənətkarlığın bütün ünsürlərində olduğu kimi, 

“çilikləmək” feili dialektizmindən də istifadə özünü göstərir və söz sənətkarı bu 

nitq vahidinə, yəni feili dialektizmə həssas münasibət bəsləyərək ondan yerli-

yerində istifadə etməyi məharətlə bacarmışdır. 

Bu feili dialektizminin əsasını şivələrimizdə isim yerində çıxış edən 

“çilix'” leksik   vahidi təşkil edir və Azərbaycan dilinin dialekt şivələrində 

müxtəlif mənalar bildirir.Belə ki,dilimizin keçid şivələrində “çilix'” sözü 

“doğranmış xırda ağac parçaları”, Daşkəsən şivəsində “yəhərin altından atın 

belinə qoyulan keçə, tərlik”, Çənbərək şivəsində “evin tavanındakı tirlərin 

üstünə düzülən gödək ağaclar” (9,103) mənalarını  ifadə edir. 

 Şeir mətnində ifadə edilən məna keçid şivələrində işlənən mənaya tam 

uyğun olsa da, burada “sükut” sindromu həmin feili dialektizm vasitəsilə 

şəxsləndirilmiş, canlandırılmış və beləliklə də, lirik mətnin məzmununu tam 

şəkildə doloğunlaşdırılmışdır. 

 Budamaq. Azərbaycanda bahar fəslinin ilk günlərində ağac və müxtəlif 

gül kollarının qurumuş qol- budağı kəsilir, bir növ müxtəlif ağac və gül kolları 
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cavanlaşdırılır. Alim-şair Nəsir Qədili “Yurdumuza bahar gəlir” adlı şeirinin 

bir bəndində bahar fəslində təbiətdə baş verən digər hadisələrlə yanaşı, 

ağacların budanması əməliyyatını da təsvirə gətirir: 

                      Budanır ağaclar, şumlanır ləklər, 

                      Hərdən-hərdən əsir isti küləklər. 

                      Sevir,eşqə düşür kövrək ürəklər, 

                      Yurdumuza bahar gəlir(14,22). 

 Mətni üslubi baxımdan rəngləyən budamaq feili dialektizmi Qərbi 

Azərbaycanın Kalinono şivəsində “ağacın qurumuş qol budağını kəsib 

təmizləmək, ağacın artıq budağını kəsmək”, Hamamlı, Kalinino, Vedi, 

Zəngibasar şivələrində isə “döymək, əzişdirmək” mənalarında (3,74) işlənərək 

ononimlik təşkil edir. Azərbaycan dilinin Şəki dialektində bu feili dialektizm 

“doğramaq, kəsmək” mənasında işlənir: -Ağacları budamax lazımdı (Şəki) 

(2,89). 

 Sinmək. feili dialektizmi Azərbaycan dilinin Çənbərək, İrəvan, Vedi, 

Zəngibasar şivələrində “gizlənmək məqsədi ilə aşağı əyilmək, oturmaq”, 

Ağdam, Gədəbəy, Şəmkir, Tərtər, tovuz şivələrində ifadə etdiyi həmin məna ilə 

yanaşı “qısılmaq” mənasını da bildirir (3,333;12,439). 

 Çatmaq. Qədim dövrlərdən üzü bəri Novruz bayramı ərəfəsində 

azərbaycanda müxtəlif mərasimlər icra edilir və onlardan biri də od 

çərşənbəsidir.Bu mərasimdə tonqallar qalanır, ocaqlar çatılır ki, aşağıdakı şeir 

mətnində işlədilən çatmaq feili dialektizmi həmin mərasimin mühüm bir 

cəhətini işarələyir: 

        Dörd ünsürə ocaq çatır adamlar, 

                 Ev-eşiyi çölə tökür xanımlar, 

                 Süfrəyə düzülür min cür təamlar, 

                 Yurdumuza bahar gəlir (14,21). 

 Şeir mətninin ümumi gorüntüsündə çatmaq feili dialektizmi semantik 

mənası ilə bərabər qədim mədəniyyətimizin müəyyən bir cəhətini əks etdirmək 

istiqamətində az iş görmür.Dialektoloji mənbələrdən belə aydın olur ki, bu feili 

dialektizm “yandırmaq, qalamaq” mənasında Azərbaycan dilinin Basarkeçər, 

Çənbərək, Vedi, Zəngibasar şivələrində, “təzəyi baş-başa, uc-uca qoymaq” 

mənasında Zəngibasar şivəsində, “bağlamaq” mənasında Çənbərək şivəsində 

işlənir(3,97).Göründüyü kimi, şivələrimizdə omonimlik təşkil edən bu feili 

dialektizm şeir kontekstində bədii fikir məcrasını müəyyən istiqamətə 

yönəltmək gücünə malik olub, “yandırmaq, qalamaq” anlamında işlənmişdir. 

Nəticə. Poeziyada digər nitq vahidləri kimi, feili dialektizmlər də bədii 

fikrin zəngin üslubi çalarlarla ifadəsinə xidmət göstərir ki, şeir dili dialekt və 

şivələrdən də tükənməz mənbə kimi qidalanır,poetik hikmət və kəşf bu dil 

ünsürlərinin köməyi ilə də əldə edilir. 
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Akademik Tofiq Hacıyevin yaradıcılığında Orxon dastanlarının 

şeir sənətkarlığının tədqiqi 
 

Osman Əhmədzadə 

ADPU-nun  doktorantı 
 

Xülasə 
 

Orxon-Yenisey abidələri ortaq və zəngin kökə malik türk  xalqlarının ən 

qiymətli mədəni irsidir və abidələrin tarixi, dili uzun illərdir ki, rus, Avropa, 

Azərbaycan türkoloqları tərəfindən araşdırılmaqdadır. Türkoloji aspektdə 

qələmə alınmış belə qiymətli araşdırmalardan biri də akademik Tofiq Hacıyevin 

“Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı” adlı fundamental əsəridir. Alimin 

Orxon-Yenisey daş kitabələrinin dilində şeir sənətkarlığındakı qəlib ifadələri, 

paralelizmləri, poetik-emosional nitq vahidlərini, qafiyə quruculuğunu, 

alliterasiya və assonansı və s. digər poetiklik yaradan dil elementlərini təhlilə 

cəlb etməsini təqdirəlayiq hesab edirik. Məqalədə bu görkəmli türkoloqun 

əməyi, zəhməti yüksək dəyərləndirilir və akademikin Orxon dastanlarının şeir 

sənətkarlığının tədqiqi ilə qaldırdığı və şərh etdiyi problemlərə toxunulur.  

 

Açar sözlər: daş kitabə, Orxonşünas, şeir, sənətkarlıq, dastan 

 

Study of the poetic mastery of Orkhon epics in the works of 

academician Tofig Hajiyev 

 

Osman Ahmedzade 

Doctoral student of ASPU 

Summary 

 

The Orkhon-Yenisei monuments are the most valuable cultural heritage 

of the Turkic peoples with common and rich roots, and the history and language 

of the monuments have been studied by Turkologists for many years. One of 

such valuable studies in the Turkic aspect is the fundamental work of 

Academician Tofik Hajiyev "The Poetic Art of the Orkhon Epic". In the 

language of the scientist's inscriptions - poetic expressions, parallels, poetic and 

emotional units of speech, the construction of rhymes, alliteration and 

assonance, etc. In the art of poetry. We appreciate his participation in the 

analysis of other elements of poetic language. The article praises the work of 

this outstanding Turkologist, touches upon the problems raised and noted by the 

academician in the study of the Orkhon epic. 

Key words: stone inscription, Orkhon scientist, poetry, skill, saga. 
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Исследование поэтического мастерства орхонских былин в 

творчестве академика Тофика Гаджиева 

 

Осман Ахмедзаде 

             Докторант АГПУ 

Резюме 

 

Орхоно-енисейские памятники являются ценнейшим культурным 

наследием тюркских народов с общими и богатыми корнями, а история и 

язык памятников изучаются тюркологами на протяжении многих лет. 

Одним из таких ценных исследований в тюркологическом аспекте 

является фундаментальный труд академика Тофика Гаджиева 

«Поэтическое искусство орхонского эпоса». На языке надписей ученого - 

поэтические выражения, параллели, поэтико-эмоциональные единицы 

речи, построение рифм, аллитерация и ассонанс и т. Д. В искусстве 

поэзии. Мы ценим его участие в анализе других элементов поэтического 

языка. В статье хвалятся работы этого выдающегося тюрколога, 

затрагиваются проблемы, поднятые и отмеченные академиком при 

изучении орхонского эпоса.  

 

Ключевые слова: каменная надпись, орхонский ученый, поэзия, 

мастерство, сага. 

 

Anotassiya. Məqalədə akademik Tofiq Hacıyevin yaradıcılığında 

mühüm yer tutan “Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı” monoqrafiyası təhlil 

süzgəcindən keçirilir.  

Aktuallıq. Akademik Tofiq Hacıyev türkologiyada böyük iz qoymuş 

alimlərimizdəndir. Orxon-Yenisey abidələrində şeir sənətkarlığı probleminin ilk 

monoqrafik tədqiqat olması da dediyimizə əyani sübutdur. Tədqiqatçının 

“Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı” əsəri nəinki türkologiya, eyni zamanda 

tarixşünaslıq, dilçilik, mətnşünaslıq və s. elmləri üçün olduqca əhəmiyyətlidir. 

Alimin əsərdə şərhini verməyə çalışdığı məsələlərə münasibət bildirmək və 

onların digər türkoloqlar tərəfindən necə araşdırmaya cəlb edilməsi problemini 

öyrənmək mövzunu kifayət qədər aktual edir.  

Metod. Məqalədə ənənəvi-təsvir metodu tətbiq edilmişdir. 

Giriş. Görkəmli türkoloq Tofiq Hacıyevin elmi yaradıcılığında Orxon 

dastanlarının şeir sənətkarlığı probleminin tədqiqinə də dərindən nəzər salınmış 

və yetərincə türkologiyada araşdırmalardan kənarda qalmış məsələlər təhlilə 

cəlb edilmişdir. Alim “Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı” elmi əsərinin 

başlanğıcında göstərir ki, kitabələrin dilində xeyli ifadə qəlibləri var ki, bunlar 

məqam-məqam təkrarlanır. Bu ifadə - qəliblər bir kitabənin müxtəlif yerlərində 
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təkrarlanmaqla yanaşı, o biri kitabələrdə də eyni qəliblə gəlir və bunlarda da 

təkrar-təkrar işlənir. O deməkdir ki, bu ifadə - qəliblərdə, sadəcə, neytral 

semantika yerləşmir, onlar məhz emosiya daşıyıcılarıdır. Emosiyanın bu şəkildə 

nəql olunması – daşınması bədii mətnin xüsusiyyətidir (1, 57). 

Kitabələrin dilində çoxlu sayda qəlib-ifadələrin adi paralelizmdən ibarət 

təkrar olmadığını, bunların bir sıra hallarda düstur məzmunu daşıdığını göstərən 

alim elmi fikirlərini kitabələrdən gətirdiyi zəngin bədii örnəklər əsasında inkişaf 

etdirərək yazır ki, eynən fizikada, riyaziyyatda düsturlar müxtəlif məsələlərin, 

misalların həlli üçün ümumiləşmiş qanunlar verdiyi və yeri gəldikcə tətbiq 

edildiyi, məsələlərin, misalların həllinə imkan yaratdığı kimi, bu qəliblər də 

müəyyən şəraitlərdə “tətbiq olunur”, şəariti qavramağa kömək edir, mənzərənin 

– hadisənin tipikliyini göstərir, vəziyyətə atalar sözü kimi işıq salır (1, 57). 

Məlumdur ki, qəlib-ifadələrdən ibarət paralelizmlər kitabələrin dilində 

çoxluq təşkil edir və bu təkrar – qəlib söz və ifadələrin bəziləri daş kitabənin 

üstündə pozulmasına baxmayaraq orxonşünaslar bu qəliblərin əsasında mətnin 

yarımçıq qırılmış misralarını bərpa edə bilirlər. Orxonşünaslardan Tomsenin, 

S.Malovun, H.Namikin və başqalarının belə bərpa əməliyyatlarına istinad edən 

alim qeyd edir ki, kitabədəki ifadə-qəlibin işlənməsində müəyyən mənzələr 

müşahidə olunur: atalar sözündə olduğu kimi, bir halda ifadə qəlib bütün 

misraları ilə müdriklik proqramını icra edir, başqa halda həmin iş bir-iki misra 

ilə görülür. Maraqlıdır ki, belə ifadə-qəliblər məzmunca uca milli qayələr 

daşıyır – bu da əbədi daş abidələrinin tikilmələrinin baş məqsədidir. (1, 61). 

Akademik T.Hacıyev yeri gəldikcə Orxon daş kitabələrindəki mətnlərin 

semantikasına da baş vurur və onları müasir atalar sözləri və məsələləri ilə 

müqayisəli şəkildə təhlil süzgəcindən keçirir və qəlib-ifadələrin hansı 

məqsədlərlə daş kitabələrə əbədi həkk edildiyinin səbəblərini izah edir. 

Məsələn, alim kitabədəki:  

Başlığıq yüküntürmüş, Başlıları baş əydirmiş,  

Tizliqıq sökürmüş. Dizliləri diz çökdürmüş –   

misralarını xalis qəlib-ifadə kimi səciyyələndirir və doğru olaraq 

göstərir ki, həmin qəlib-ifadə hərbi qarşılaşma səhnəsi ilə bağlı yaranmışdır. 

Hərbi yürüşün nəticəsini bildirir – qeyd-şərtsiz təslim aktını ifadə edir. Hərbi 

yürüşün uğurlu nəticəsini bundan yığcam, bundan dəqiq və bundan sərt ifadə 

etmək mümkün deyil. Bu yürüşün uğuru sərkərdənin – kağanın istedadıdır, belə 

sərrast, mükəmməl ifadə tərzi isə dilin kamilliyi, dilin istedadıdır. (1, 62). 

Əlbəttə, Tofiq Hacıyev bunu elə-belə, gəlişi gözəl söz kimi yox, real fakt kimi 

söyləyir və s. Malovun, İ.Steblevanın oxşar şəkildə dediklərini diqqətə çatdırır. 

Adi riyazi hesablamalar nəticəsində belə aydın olur ki, türkcədəki 4 sözün 

müqabilində min iki yüz il sonrakı imperiya dli olan rus dilində 12 söz – üç 

dəfə çox söz işlənmişdir. Bu dil mükəmməlliyi dövlətçiliyin səviyyəsi ilə 

bağlıdır (1,62; 2, 36; 3, 111). 
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Kəmiyyət etibarı ilə çoxlu sayda qəlib təkrar söz-ifadələri özünəməxsus 

təfəkkür tərzi ilə və həm də orijinal bir şəkildə sintez edən türkoloq, 

orxonşünas-alim belə qənatə gəlir ki, dövlətdə aydın dövlətçilik anlayışları 

olmuşdur. Dövlət dilini cilalayıb çevikləşdirmişlər, sözçülükdən azad etmişlər. 

Və qrammatika buna imkan vermişdir. Dil dövlətçiliyin səviyyəsinə 

qaldırılmışdır. Bu, Göy Türk imperiyasının dövlət dilinin səviyyəsidir, 

imperiyanın səviyyəsindən xəbər verir. İmperiya dilinin imperiya dövlətinin 

məzmununa uyğunluğudur (1, 62). 

Göy Türk imperiyasında geniş kütlə sözün əsl mənasında yüksək ictimai 

süura malikdirlər və onlar cəmiyyətdə öhdələrinə düşən işlərini görür, sərkərdə-

xaqan sərkərdə kimi, bəy bəy kimi, zəhmətkeş kütlə əməksevər toplum kimi. 

Aşağıdakı örnəkdə xalq öz bəyini, öz ali təbəqəsini necə görmək istəyini belə 

ifadə edib:  

Tört bulundakı                     Dört tərəfdəki 

 Budumığ    Xalqları 

Kop baz kıltın    Tamam təslim etdim. 

 

Yağısız kıltım.  Dörd tərəfi yağısız etdim. 

Kop mana körti.   Tamam mənə tabe oldular. 

İşıq, küçiq birür.   İşini, gücünü verərək. 

 

Bunca töriq qazanıp.  Belə nizam-qanun qazanıb. 

İnim Kül tiqin   Kiçik qardaşım Kül tiqin 

Özünçe kerçək boltı.  Öz vaxtı çatanda öldü (4, 44). 

Daş kitabəyə həkk edilmiş bu ifadə-qəliblər bir-birini zəncirvari şəkildə 

tamamlayır, bir-birinə işıq salır, əmək, zəhmət, iş, güc elementlərini xüsusi 

nəzərə çarpdırır və bu xüsusda T.Hacıyev vurğulayır ki, əfsanəvi sərkərdə, 

yorulmaz döyüşçü Kül tiqin işini, gücünü – bütün enerjisini dövlətində qanun, 

xalqında nizam yaranmasına sərf edərək ömrünü başa vurur. Bu keyfiyyəti, 

enerjisini xalqına, dövlətinə sərf etmək sərkərdənin, rəhbərin qanun borcudur, 

vətəndaşlıq vəzifəsidir. Bu “iş güc” dövlətçilik tədbirlərində xüsusi vacib 

elementdir ki, onsuz uğur yoxdur. Bu, əməkdir, bu, zəhmətdir – zəjmətsiz heç 

nə mümkün deyil. Ona görə bu element xüsusi nəzərə çatdırılır. Bütün 

xidmətlərin sırasında Müdrik Tonyukuk da bu borcunu tarixin daş yaddaşına 

həkk etməklə öz ömrünü şərəflə yaşamış olmasını gələcək nəsillərə xəbər 

vermiş olur (1, 67). 

Tədqiqatçı “Kül tigin” dastanında, “Tonyukuk” salnaməsində qəlib 

tipində olan təkrarların poetik-emosionla çalarlarına, epik-təhkiyə mahiyyətinə 

də dərindən nəzər salmış və “eşit, dinlə”, xitabının yaratdığı semantikanı 

aydınlaşdırmışdır ki, bu da orxonşünaslıqda, həmçinin türkoloji arenada qəbul 

olunan təhlil üsulu kimi olduqca əhəmiyyətlidir. 
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Alim salnamələrdə dönə-dönə işlənən coğrafi cəhət anlayışları bildirən 

ilqeri (şərq), kurığarı (qərb), birqeri (cənub), yırğarı (şimal) sözlərini sadəcə 

coğrafi terminlər – quru sözlər kimi səciyyələndirmir, eyni zamanda onlardan 

birinin tək işlənməsini coğrafi termin kimi, bir sistem, yxud yarımsistem 

halında işlənməsini poetizm məzmunu kəsb edən, emosionallıq daşıyıcıları olan 

nitq vahidləri kimi şərh edir və təhlillərini kitabələrdən gətirdiyi nümunələr 

əsasında doğru-düzgün izah edir.  

Akademik T.Hacıyev “Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı” əsərində 

yeri gəldikcə salnamələrdə əksini tapan şeir mətnlərini “Kitabi-Dədə Qorqud”, 

“Şan qızı dastanı”, “Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərlərinin 

poetik sistemi ilə tutuşdurur və belə nəticəyə gəlir ki, qədim türk şeirində ilkin 

misraların 1...4 (işləklərinin 3 və 4) hecalı olması onunla bağlıdır ki, qədim türk 

sözləri birhecalı olmuşdur. Təbii ki, misranı üç, dörddən artıq sözlə yükləyəndə 

yaddaşın gücü çatmışdır. Heca az olduqca misranın yadda saxlamaq şansı artır. 

Misraların ikinci təşkili ikihecalı sözlərin törəməsi ilə meydana çıxır. Bu vaxt 5, 

6, 7, 8 hecalı misralar epik ifadə vasitəsi olur. Orxon şeirində 6 hecalı misra 

(3+3; 2+2+2) işləkdir. Orxon şeiri göstərir ki, vaxtilə 3+3 (hətta 3+3+3) misrası 

populyar olmuşdur. İndi həmin qəlib on bir hecalı şeirin 6+5 ölçüsündə öz 

qədim işlənmə tezliyini saxlayır. Artıq bu dövr üçhecalı sözlərin törəməsi ilə 

bağlıdır. Bundan sonra on bir (6+5; 4+4+3), on iki (4+4+4), on dörd (7+7), on 

beş (8+7), on altı (8+8) hecalı misralar ilə başlayır. Qədim türk şeirinin başqa 

mühüm əlaməti misraların bərabər hecalı olmamasıdır. Bu da Orxon şeirində 

aydın görünür (1,76; 5,62; 6, 37-38). 

Orxon şeirində poetexnikanın tam mənada bugünkü sərbəst şeirin misra 

düzümü tipində olduğunu, misralarda heca bərabərliyinin gözlənilmədiyini, 

burada intonasiyanın həlledici faktor rolunu oynadığını tədqiqatçısı 

dastanlardan gətirtdiyi poetik örnəklər əsasında dəqiq elmi arqumentlərlə izah 

etmiş,yeri gəldikcə şeirlərdəki sözü və ya söz birləşməsini  nəzərə çatdırmaq, 

məntiqi vurğu ilə ayırmaq üçün onu misra mövqeyinə çıxaranları, 

misralaşdiranları və misra ölçüsünü dəqiq təyin edə bilməyən orxonşünasları 

tənqid etmişdir. 

T.Hacıyev Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı ilə bağlı elə aktual 

məsələlərə toxunur ki, demək olar ki, belə vacib məsələlər indiyə kimi 

türkoloqların diqqətini cəlb etməmişdir və bu baxımdan alimin fonetik 

kateqoriyalardan biri olan alliterasiya ilə bağlı mülahizə və analitik təhlilləri 

tam şəkildə özünü doğruldur.Qədim türk şeirində 3.4 hecalı misraların 

tipikliyini, misralarda şaquli alliterasiyanın intensivliyini və bu alliterasiyanın 

üfüqiyə nisbətən daha çox işləkliyini qədim nağıllarımızdan, dastanlarımızdan, 

atalar sözləri və məsəllərimizdən, bir sözlə folklor örnəklərimizdən gətirdiyi 

poetik nümunələr əsasında şərh edən alim onları Orxan mətnlərinin alliterasion 

ritmi ilə müqayisə edir və daş kitabələrdəki parçaları misralaşdırır və öz 
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tərəfindən  onları üfüqi vəziyyətə salır və belə qənaətə gəlir ki, əski türk şeirinin 

mahiyyətinə, poetexnikasına bələd olmadan Orxon və Qorqud şeirlərini 

qavramaq olmur.Ucdantutma şeir olan “Dədə Qorqud kitabı”nda ancaq 

“soylama” deyilən kəsikləri şeir saymışlar ki, bu halda da şeiri şeir qəlibindən 

çıxarmış, necə gəldi, misralaşdırmışlar. Orxon şeirinə münasibət “Kitab” da, 

heç olmasa, “soylama” ları şeir sayırlar, Orxon mətnini yalnız nəşr kimi qəbul 

edirlər, onda heç epik bədiilik də görmək istəmirlər. Orxon kitabələrinə 

münasibətdə nəinki onda şeir görən, hətta onu bütövlükdə şeir sayan 

İ.Steblevadır ki, o da misralaşdırmada qrammatik semantikanı əsas tutaraq, 

bənd period yolunu seçirVə bununla da bir sıra hallarda Orxon mətnini nəsrə 

çəkmiş olur. Orxon kitabələri başdan-başa şeirdir, heç bir reçitativi olmayan 

musiqi mətnidir. Orxon kitabələri dastan olmaq etibarilə Dədə Qorqud, Manas 

şeirləri kimi, mütləq musiqi ilə müşayiət olunub. Beləliklə, Orxon mətnlərinin 

hətta epik məqamlarda nəşr intonasiyasından çıxmasında musiqinin, heca, 

qafiyə, alliterasiya və başqa ritmik amillərlə bərabər, öz təşkilatçılıq işi olub. 

Bu gün də onun münasib musiqisi bərpa olunsa və ya ona münasib 

musiqi tapılsa, həmin avaz melodiya epik mətndəki nəsraltı şeiri mürgüdən 

ayıldar.(1,100-101). 

 T.Hacıyev gərgin əmək və zəhmət sərf edərək Orxon və Yenisey 

kitabələrinin müxtəlif sətirlərini ritmik qəlibə salır, əski türk şeirinin azhecalılıq 

əlamətlərini, hecaların qeyri-bərabərliyini, özünəməxsus qafiyə sistemini və bu 

sistemdə alliterasiya və assonansın rolunu zəngin misallar əsasında 

əyaniləşdirir. 

 Alim Orxon kitabələrinin dilini hərtərəfli bir şəkildə təhlilə cəlb edir, 

onun dolğun və mükəmməl məzmunu ilə seçildiyini, emosional təsiri ilə diqqəti 

çəkdiyini, salnamə dilinin almaz kəskinliyi, qaya sərtliyi ilə səciyyələndiyini 

əsaslı faktlarla sübuta yetirir və doğru olaraq göstətir ki, bu dili 

mükəmməlliyinə görə ancaq  “Dədə Qorqud kitabı”nın dili ilə müqayisə etmək 

olar, çünki hər ikisi alplığı, bilgəliyi ilə tarixə zəlzələ salmış qədim türkün 

dilinin bütün türkçəliyini öz canına çəkmişdir (1,103). 

 Daş kitabələrin poetikasını özünəməxsus və orijinal bir tərzdə 

araşdırmaya cəlb edən tədqiqatçı  bu kitabələrlə “Dədə Qorqud kitabı”nın 

yaziya alınma dövründə yaxınlıq olduğunu və bu qrammatik formaların 

uyğunluğunun zamanla da özünü doğrultduğunu xüsusi olaraq qeyd edir və bu 

xüsusda onu da göstərir ki, Orxon kitabələri ilə “Dədə Qorqud kitabı”nın daha 

maraqlı dil səsləşmələri var ki, bunlar adi qrammatik təkamülün uyğun 

mərhələsi deyil, uyğun psixoloji damğaların epik mətnlərdə təzahürüdür. 

(1,107). 

Nəticə.Türkologiyada Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı  problemi ilk 

dəfə olaraq akademik F.Hacıyev tərəfindən qaldırılmış , müxtəlif fonetik və 

qrammatik vasitələrin şeir potikasındakı rolu hərtərəfli bir şəkildə araşdırılmış-
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dır. Alimin “Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı “ monoqrafiyasında qoyulan 

məsələlərin ətraflı tədqiqi bizə əsas verir deyək ki, araşdırmaçının bu əsəri türk 

dillərinin təşəkkül tapdığı ilkin dövrləri müəyyənləşdirməkdə olduqca mühüm 

və dəyərli bir elmi mənbədir. 
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V sinif şagirdlərində dil qaydalarının inkişafı dinamikası 

(Dərslik üzrə) 
 

Axundova Şəbnəm Şamil qızı 

fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorant 

 

Xülasə  

Bu gün təhsil dünyanın hər yerində cəmiyyətin mühüm atributlarından 

biri kimi dəyərləndirilir. Hər kəs bir insan olaraq gələcəyin bütün uğurlarında 

təhsilin əvəzsiz yerini aydın dərk edir. Onun tələblərinə uyğun olaraq inkişaf 

istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Bu istiqamətlərin əhəmiyyətini dərindən dərk 

edərək V sinif şagirdlərinin  Azərbaycan dili üzrə nitq bacarıqlarının  inkişafı və 

bu inkişafda dil qaydalarının rolunu bu məqalə vasitəsilə çatdırmağa çalışmışıq. 

Heç kimə gizli deyil ki, xüsusilə V sinifdən başlayaraq şagirdlərin şəxsiyyət 

kimi formalaşmasının başlanğıcı qoyulur. Cəmiyyətdə yaşamaq, fəaliyyət 

göstərmək üçün həyati dəyərlərin əsası məhz bu təhsil pilləsində qoyulur. 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanmaqla  həyata keçirilən 

təhsil islahatları nəticəsində yenilənən dərsliklərimiz və bu gün bizim əsas 

tədqiqat obyektimiz olan V sinif Azərbaycan dili dərsliyi şagirdlərdən müstəqil 

tədqiqatçılıq və yaradıcılıq tələb edir. Bütün bunlar isə şagirdlərin məntiqi 

təfəkkürünün inkişafına yol açır. Dərsliyi nəzərdən keçirdikdə onun da şahidi 

olduq ki, dərslik keçmiş, metodik irsə, onu yaradanlara rəğbət hissini 

qorumaqla bərabər, fəal təlim texnologiyalarına  əsaslanan müasir təlim rolunu 

oynayır. 

Açar sözlər: nitq, şagird nitqi, dil qaydaları, V sinif Azərbaycan dili 

dərsliyi, lüğət ehtiyatı. 

 

Summary  

Today, education is valued all over the world as one of the most 

important attributes of society. Everyone, as a human being, clearly understands 

the invaluable role of education in all future successes. It determines the 

directions of development in accordance with its requirements. Deeply aware of 

the importance of these areas, we have tried to convey through this article the 

development of Vgrade students' speaking skills in the Azerbaijani language 

and the role of language rules in this development. It is no secret that the 

development of students as individuals begins, especially from the V grade. It is 

at this stage of education that the foundation of vital values for living and 

functioning in society is laid. Our textbooks, updated as a result of educational 

reforms based on the experience of developed countries, and the V grade 

Azerbaijani language textbook, which is our main research object today, require 



 
Şəbnəm Axundova 
 

 210 

students to do independent research and creativity. All this leads to the 

development of students' logical thinking. While reviewing the textbook, we 

also saw that the textbook is a past, methodical heritage, which, while 

maintaining a sense of sympathy for its creators, plays the role of modern 

teaching based on active learning technologies. 

Keywords: speech, student speech, language rules, V grade Azerbaijani 

language textbook, dictionary... 

 

 

Резюме 

Сегодня во всем мире образование ценится как один из важнейших 

атрибутов общества. Каждый как человек ясно понимает неоценимую 

роль образования во всех будущих успехах. Определяет направления 

развития в соответствии со своими требованиями. Глубоко осознавая 

важность этих областей, мы попытались передать в этой статье развитие 

разговорных навыков учащихся V классов на азербайджанском языке и 

роль языковых правил в этом развитии. Не секрет, что особенно с V 

класса ученики начинают развиваться как личности. Именно на этом этапе 

образования закладывается фундамент жизненно важных ценностей для 

жизни и функционирования в обществе. Наши учебники, обновленные в 

результате образовательных реформ, основанные на опыте развитых 

стран, и учебник азербайджанского языка для V классов, который сегодня 

является нашим основным объектом исследования, требуют от учащихся 

самостоятельных исследований и творчества. Все это приводит к 

развитию логического мышления студентов. Изучая учебник, мы также 

стали свидетелями того, что учебник является прошлым, 

методологическим наследием, сохраняя чувство симпатии к своим 

создателям, но играет роль современного обучения, основанного на 

активных технологиях обучения. 

Ключевые слова: речь, речь ученика, языковые правила, учебник 

азербайджанского языка для V класса, словарь 

         Aktuallıq: 

 Bütün dövrlərdə və həmçinin bu gün də aktual qalmaqda olan ən 

mühüm məsələlərdən başlıcası şagirdlərin bütün fənlər xüsusilə Azərbaycan dili 

üzrə biliklərini yüksəltməsidir. Məqalənin aktuallığı isə ondan ibarətdir ki, bu 

günün şagirdi gələcəyin ziyalısı kimi yetişdirilir və nitq inkişafı üzrə 

bacarıqlarının inkişafına diqqət yetirilir. Bu gün dərsliklərimizdə ən çox diqqət 

isə nitqin dolğunluğuna, dəqiq və aydınlığına, konkret və yığcamlığına 

yönəldilir. 
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Annotasiya: Təqdim edilmiş məqalədə əsasən orta məktəb şagirdlərinə dil 

qaydalarının öyrədilməsi, nəzəri materialların mənimsədilməsi məsələlərindən 

bəhs edilmişdir. Çünki müasir dövrdə savadlı kadrlara, ədəbi dil qaydalarına 

sahib olan, fikir və düşüncələrini dil qayadalarına uyğun gerçəkləşdirməyi 

bacaran, fonetik səlisliyi, leksik semantik zənginliyi, onomastik vahidlərin 

doğru yazılışını, şifahi və yazılı nitqin özəlliklərini, qrammatik şəffalığı, nisbi 

səlisliyi bilən və nitqində tətbiq edən kadrların yetişdirilməsi aktual 

məsələlərdən biridir.  

 Metodlar: 
        “Beyin həmləsi” metodları, (BİBÖ, klaster, suallar, anlayışların 

çıxarılması, söz assosasiyaları, sinektika, hökm və mediasiya, Qərarlar ağacı), 

“Tədqiqat və təqdimat” (Problemin həlli, kublaşdırma, keys metod, Venn 

diaqramı, layihələr, sorğu vərəqələri, İdayalar xalısı, refleksiya, esse, təqdimat) 

və s. kimi tədqiqat metodlarından V sinif dərsliklərinin tədrisi zamanı istifadə 

edilir. 

Giriş: 

Azərbaycan dili milli diriliyimiz, milli varlığımızdır. Dilimizə 

məhəbbət, sevgi, ehtiram yaratmaq üçün Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

ilk növbədə özü dilimizin zənginliklərinin, böyüklüyünün vurğunu olmalıdır və 

V sinif  Azərbaycan dili dərsliyinin tədrisindən başlayaraq görkəmli 

şəxsiyyətllərin fikirlərindən sitatlar gətirməyi, dilimizin zənginliyini əks etdirən 

konkret faktlara istinad etməklə böyük sənətkarlarımızın dilimiz haqqında olan 

seirlərini görkəmli aktyorlarımızın ifasında səsləndirməyi, dil qayda 

qanunlarının şagirdlər  üçün öyrəniləsinin ağır yük olduğunu yox, ən ümdə 

vəzifə olmasını aşılamalıdır. 

Müəllim həmin vacib işin bünövrəsinin orta məktəbdə qoyulduğunu, 

orta məktəbdə bütün fənlərin, xüsusən Azərbaycan dili fənninin şagirdləri nitq 

və təfəkkürünün inkşaf etdiyini nəzərə almalıdır. Müasir dövrdə savadlı olan 

dedikdə yalnız öz orfoqrafiyasını bilən nəzərdə tutulmadığını, eyni zamanda 

ədəbi dil qaydalarına əməl etməsi, fikir və düşüncələrini dil qayadalarına uyğun 

gerçəkləşdirməyi, fonetik səlisliyi leksik semantik zənginliyi, onomastik 

vahidlərin doğru yazılışını, şifahi və yazılı nitqin özəlliklərini, qrammatik 

şəffalığı, nisbi səlisliyi diqqətə yönəltməyi bacarmalıdır. 

Azərbaycan dilindən sistematik kursun tədrisində nitq inkişafı üzrə işlər 

təlimin bütün mərhələlərində xüsusi yer tutur və Azərbaycan dili təliminin ana 

xəttini təşkil edir. Biz bu məqalə ilə daha qabarıq şəkildə qeyd edirik ki, 

şagirdlərin düzgün, işlək nitq bacarıqlarının formalaşdırılması dil təliminin 

başlıca didaktik vəzifələrindəndir. Əslində V sinif Azərbaycan dili 

dərsliklərinin  tədrisindən başlayaraq, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlliminin 

fəaliyyəti onun şagirdlərinin nitq və yazı mədəniyyətinin səviyyəsinə 

yüksəldilməsinə yönəldilir və bu cür  qiymətləndirmə  ən ədalətli yanaşmadır.  
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Nitq inkişafı və rabitəli nitqin nəzəri məsələləri həmişə metodika üzrə 

tədqiqat aparan tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. İndi isə V sinif 

Azərbaycan dili dərliklərində tədris edilən dil qaydaları və bu qaydaları 

mənimsədikdən sonra şagirdlərdə yarana biləcək müxtəlif spektorlu inkişafı 

təhlil edəcəyik.  

Kurikulum əsasında yazılmış V sinif Azərbaycan dili dərsliklərinə nəzər 

saldıqda görürük ki, 1-ci bölmədən başlayaraq “Söz ehtiyatı” başlığı adı altında 

müxtəlif sözlərin mənasının izahı verilir. Bu isə onu deməyə əsas verir ki,  nitq 

vərdişlərinə yiyələnməyin zəruri şərtlərindən biri lüğət ehtiyatının olmasıdır. 

(5, 23) 

Şagird dilinin, nitqinin gözəlliyi lüğət ehtiyatının olmasında bu 

zənginlikdə , bu leksik semantik bazadadır. Biz məqalə vasitəsilə “Söz ehtiyatı” 

başlığı adı altında olan sözlərin bir qismininin siyahısını müəyyən edərək, V 

sinif Azərbaycan dili dərsliklərində olan mövcud lüğət fondunun yaradılmasına 

səy göstərmişik. 

axur heyvanlara yem tökmək üçün düzəldilən qab, qutu 

akrobatika gimnastika və sirk sənətinin bir növü  

alaçıq  
çubuqdan qurulan üstü keçə ilə örtülən köçəri mənzil, 

çadır 

amputasiya  bədənin ətraf orqanlarının cərrahi yolla kəsilməsi  

arfa  böyük üçbucaq çərçivəsində simli musiqi aləti 

Arqument müzakirə zamanı natiqin istinad etdiyi dəlil və sübutlar 

Artillerist artelleriyada qulluq edən hərbçi 

astana  kandar qapının ağzı 

bəlağətli  təmtəraqlı, gözəl, ifadəli nitq  

bilyard xüsusi miz üstündə şarlarla oynanılan stolüstü oyun  

bosman gəmi kapitanın  təsərrüfat işləri üzrə müavini 
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bürc  
bədim şəhər divarının üzərində müşahidə və müdafiə 

qüvvəsi 

cüssə  övdə, bədən, boy-buxun 

iftira böhtan, şər 

ilah bəzi qədim dinlərdə kişi cinsli tanrı 

irs 
sənət adamının ölümundən sonra qoyub getdiyi miras, 

dəyərlər 

istehkam  müdafiə məqsədilə düzəldilən tikili 

istila  bir ölkəni zorla alma, ələ keçirmə, tutma 

izdiham  böyük insan kütləsi, qələbəlik 

kəcavə 
adlı-sanlı adamların səyahəti üçün minik heyvanlarının 

üzərində qurulan yer 

keçə yunu  döyüb basmaqla hazırlanan sıx, qalın material 

kredo məslək, əqidə amal 

kurort müalicə və istirahət üçün əlverişli yer 

qahmar kömək, tərəfdarlıq, havadarlıq 

qəyyum 
öz işlərini idarə edə bilməyən şəxslərə, onların mal 

mülkünə nəzarət üçün təhkim olunmuş adam 

qibtə 
aşqasının üstünlüyünü, uğurunu görüb bunları özünə 

arzulama, bunların həsrətini çəkmə 

qissə rəvayət edilən doğru və uydurma hekayə, əhvalat  

labirint dolanbac və dolaşıq yolları olan tikili 

leşkər qoşun, ordu 
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loğman həkim, təbib 

müdhiş dəhşətli,dəhşət doğuran, vahiməli, qorxunc 

müntəzir bir işi canla-başla yerinə yetirməyə hazır olan 

müşkül  çətin başa gələn, çətin həll edilən 

muzdur mülkədar təsərrüfatında muzdla işləyən fəhlə 

mülahizə yaxşı düşünülmüş fikir, rəy, nöqteyi nəzər 

müstəsna misilsiz, görünməmiş, qeyri-adi fövqalədə 

mütəfəkkir 
bilikli, savadlı, ziyalı, dərin fəlsəfi fikir sahibi olan 

adam 

Natürmort təsviri sənətdə cansız əşyaların qrup şəklində rəsmi  

yelkən  
gəmini hərəkətə gətirmək üçün dorağacına bənd edilən 

parça 

peyzaj təbiət təsviri 

poqon 
zabit geyiminin çiyin hissəsinə keçirilən və zabitin 

rütbəsini üzərindəki ulduzlarla göstərən forma 

prototip 
obraz yaratmaq üçün müəllifin istifadə etdiyi həqiqi 

şəxs 

riqqət  ürək yumşaqlığı, ürək incəliyi, şəfqət 

riza razılıq izin, icazə, istək 

ruzi azuqə, qazanılan çörəkpulu 

sal  iri, bütöv yasstı daş parçası 

səngimək  yavaşımaq, azalmaq  
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səcdə etmək  qabağında baş əymək, təzim etmək 

 

 Yuxarıda qeyd edilən və qarşısında müvafiq şəkildə izahı verilən sözlər 

V Azərbaycan dili dərsliklərində olan “Söz ehtiyatı”-nın müəyyən bir qismidir. 

Dialekt və ikidillik şəraitini nəzərə alsaq, şagirdlərin nitqinin formalaşdırıması, 

zəruri lüğət fondunun yaradılması uzun sürən bir prosesdir. Nitqi 

zənginləşdirmək lüğət ehtiyatının yaranmasından, istifadə baxımından isə 

lüğətin dəqiqləşmə, təmizlik və fəallığından asılıdır və nitq üzrə aparılan işin 

məzmununu da bunlar təşkil edir. 

 Düzgün ədəbi tələffüz və ifadəli oxu vərdişlərinin inkişafı üzrə aparılan 

işlər nitq inkişafı üzrə işlərin  ikinci  istiqaməti və əsas şərtidir. Nitq 

inkişafımızın bu istiqaməti üzrə məsələləri araşdırarkən gəldiyimiz elmi qənaət 

budur ki, nitqdə vahid ədəbi tələffüz normalarına əməl edilməsi, vahid nitq 

rejiminin yaradılması şifahi nitqin  anlaşılma və təsir dərəcəsini artırır.(4, 89) 

 Dərsliyə nəzər saldıqda görürür ki, düzgün ədəbi tələffüz və ifadəli oxu 

vərdişlərinin inkişafı üçün “Yadda saxla” başlığı adı altında saysız-hesabsız 

qaydalar təlqin edilir. Bu qaydalar vasitəsilə sadəcə səslərin tələffüz qaydaları 

deyil, hecalar daxilində səslərin tələffüzü zamanı yaranan oxşar və fərqli 

cəhətlər, səsdüşümü, səsartımı, dilimizdə olan bir qisim sözlərin tərkibində 

hərflərin yazıldığı kimi deyil, başqa şəkildə tələffüz edilməsi ə s. qaydalar 

ətraflı şəkildə öyrədilir.(2,126) 

Biz dərsliyi ətraflı şəkildə təhlil zamanı belə qənaətə gəldik ki, dilimizə 

məxsus sözlər minimununu bilmək, həmin dilin danışıq normalarına, tələffüz 

qaydalarına uyğun demək hələ nitq üçün kifayət deyildir. Buradan yeni şərt, 

yeni bir istiqamət meydana çıxır: sözlər dilin qrammatik qaydalarına uyğun 

şəkildə birləşdirilib müəyyən konstruksiyalı cümlələr çevrilməsə fikir aydın, 

düzgün ifadə oluna bilməz. Deməli, cümlə qurmaq vərdişlərinin inkişafı üzrə 

işlər nitq inkişafının  əsas istiqamətlərindən biridir. Məktəblərimizdə bu sahədə 

işlərin hansı səviyyədə aparılması ilə bağlı müşahidələr apardıq və gəldiyimiz 

qənaət ondan ibarət oldu ki, istər şagird, istərsə də müəllim heyətinin bu sahədə 

peşəkarlığı yüksək səviyyədədir. Bunun başlıca səbəbi isə müxtəlif məzmunlu, 

ibrətamiz xarakterli mətnlərin dərsliklərdə yer almasıdır. Həmin mətnlərin və 

onlara uyğun dil qaydalarının qısa təsnifatına verəcəyik.(6, 51) 

Mükafat 

   Saitlərin növləri 

Əsl dost 
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  Samitlərin növləri 

 İradənin gücü 

Ahəng qanunu 

   Bizim riyaziyyat müəllimimiz 

   Saitlərin uzun tələffüzü 

   Ala-bəzək torba 

   “O” saitinin “a” kimi tələffüzü 

   Dünyanın ən sürətli adamı 

Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü 

 Təcili qan lazımdır 

   Sözlərin sonunda k-y əvəzlənməsi 

      Xeyirxah Əli 

“Q” samitinin yazılışı 

    Orxan və təpəl 

   Qoşasamitlə bitən təkhecalı sözlər 

Hamının bildiyi dil 

  Qoşasamitli sözlərin tələffüzü 

  Lüğətlər 
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   Sözün leksik və qrammatik mənası 

   Qanadlı misralar 

   Sözün məcazi mənası necə yaranır 

         Rəvayətli ifadlər 

   Frazeoloji birləşmələr 

         Lakonizm nədir 

   Omonimlər 

        Dəyirmi masa cəngavərləri 

   Sinonimlər 

         Axillesin dabanı 

   Etimologiya nədir 

         Sərhədsiz internet 

   Terminlər 

         Birgünlük xəlifə 

 Arxaizmlər 

     Bilirdim ki, gələcəksən 

   Kök və şəkilçi 

      Fırtına da yatan adam 
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   Şəkilçilərin variantları 

  Yoxsulluq nədir 

   Söz yaradıcılığı 

   Xoşbəxlik 

  Eyniköklü sözlər 

 Balaca qara balıq 

  Mürəkkəb sözlər 

 

Yuxarıda qeyd edilənlər, V sinif Azərbaycan dili dərsliyində əks 

olunmuş mətnlərin az bir hissəsidir. Bu mətnlər özündə böyük məna yükünü 

daşıyan, qrammatik qaydalara müvafiq cümlələr külliyyətini özündə ehtiva 

edən, həmsöhbətə fikri dəqiq çatdırmaqda önəmli rol oynayan ən önəmli 

istiqamətlərdən biridir. Biz məqalənin daha oxunaqlı, daha yaradıcı 

olmağını üstün tutaraq bu mətnləri bütövlükdə oxuyaraq ətraflı təhlil etdik. 

Əgər bir mətn adı ilə özündə bu qədər böyük bir məna daşıyırsa, söz 

toplumu tam konstruksiya daxilində daha öyrədici olacaqdır. 

Lüğət ehtiyatına sahib olmaq, ədəbi tələffüz normalarını gözləmək, 

qrammatik qaydalara müvafiq cümlələr qura bilmək hələ kamil nitqə malik 

olmaq demək deyil. Şagird deyəcəyi fikri hansı çalarda, hansı üslubda 

çatdırmağı bacarmalıdır. Deməli, şagird nitqinin üslubca zənginləş-

dirilməsi üzrə işlər üzrə işlər də nitq inkişafı üzrə işlərin əsas istiqamət-

lərindən biri kimi diqqət mərkəzində dayanmalıdır. Müşahidələrimiz onu 

deməyə əsas verir ki, məktəblərimizdə bu istiqamətdə aparılan işlərdə 

müəyyən çatışmazlıqlar vardır. Üslubiyyət təliminin inkişafına ehtiyac 

vardır. (3,56) 

Rabitəli nitq Azərbaycan dili kursunda xüsusi təlim predmetinə, 

bacarıqlar sisteminə sahib bir bölmədir. V sinif Azərbaycan dili 

proqramında rabitəli nitqə aid anlayışlar konkretləşmiş, hər tədris ili üçün 

müəyyən təlim prinsipləri nəzərdə tutulmuşdur. Rabitəli nitqin inkişafı üzrə 

aparılan işlər  nitq inkişafı üzrə əvvəl sadaladığımız istiqamətlərdə aparılan 

işlərin yekunu və nəticəsidir. Azərbaycan dili müəllinin nitq inkişafı üzrə 

apardığı işlərin nəticəsi şagirdlərin rabitəli nitq vərdişlərinə yiyələnməsi ilə 

ekvivalentdir. (1,96) 
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Azərbaycan dili dərsliyində V sinif şagirdlərinin şifahi və yazılı 

nitqlərini inkişaf etdirmək üçün geniş imkanlar vardır. Şagirləri atalar sözü, 

məsəllər, tapmacalar, aforizmlər, gözəl bədii məzmunlu, dolğun yazılı nitq 

nümunələri üzərində düşünməyə yönəltmək, oxuduqları materiallardan 

dəyərli nəticələr əldə etməyi öyrətmək Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

müəllimlərində zəngin biliyi sağlam dünya görüşü daşıyıcısı ola bilmək 

bacarığını, keyfiyyətini tələb edir. Belə keyfiyətlərin daşıyıcısı olan 

müəllimlər öz peşlərinin və ixtisaslarının pedoqoji ustası statusunu 

qazananlardır. Onlar Azərbaycan dili tədrisi metodikasının obyektinin 

həmin dilin təlim prosesinin mahiyyətini açmağı, həmin fənnin təlimi ilə 

bağlı obyektiv qanunları aşkara çıxartmağı, bu qanunlardan əməli 

fəaliyyətdə istifadənin imkanlarını şərh edib əsaslandırmağı  yetərincə 

bacarırlar.  

Son zamanlar Azərbaycan dili təliminə aid yazılmış əsər və məqalələrdə 

rabitəli nitq inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir, onun orta məktəb 

tədrisindəki mövqeyi geniş qabardılır. Biz də öz növbəmizdə bu məqalə 

vasitəsilə V sinif şagirdlərinin Azərbaycan dili nitq bacarıqlarının inkişaf 

etdirilməsinin ətraflı təhlilini apardıq. Dərslikdə tədris edilən mövzu və 

yarımmövzular aid misal, sxem, cədvəl və s. mövzusonu istiqamətlər bilərəkdən 

cəmləşdirilmişdir. Məqalənin bu cür seçilmiş formatda hazırlanması müraciət 

edilən əyani vəsait kimi səmərəli olma ehtimalını yüksəldir. 
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Xülasə 
Folklor yaradıcıları şifahi örnəklərdə işlətdikləri  dil vahidlərinin səs 

tərkibinə daima diqqətlə yanaşmış, mətnlərdə işlətdikləri köməkçi nitq 

hissələrinin də fonetik xüsusiyyətlərinə heç zaman biganə və laqeyd olma-

mışlar. Folklor mətnlərində köməkçi nitq hissələri də  fonetik xüsusiyyətlərinin 

müxtəlifliyinə və zənginliyinə görə diqqəti cəlb edir və mətnlərin bədiiliyinə 

yüksək dərəcədə təkan verən, informasiyanın ötürülməsinə  yaxından köməklik 

göstərən dil vahidləri kimi çıxış edir. Mətnin yüksək dərəcədə bədiiliyini təmin 

edən xüsusiyyətlərindən məhz birinin fonika olduğunu diqqətə çatdıran rus 

linqvisti V.A.Zaretskiy qeyd edir ki, “... Obrazlı sözlə verilən informasiya 

sözlərin yalnız leksik mənalarının qarşılıqlı əlaqəsi əsasında meydana çıxmır, 

bu informasiyanın yaranmasında habelə həm fonetik xüsusiyyətlər, həm ritm-

melodiya, həm də sözlərin daxili formaları iştirak edir. (1, 14). Folklor 

mətnlərinin struktur, semantikasında, ahəngdar səs toplusunda, musiqililik 

yaradan səs komplekslərinin düzümündə köməkçi nitq hissələrinin alliterativliyi 

də mühüm yer tutur. Bu nitq vahidləri müxtəlif mövqelərdə işlənərək mətnlərin 

həm semantikasına, həm də forma və məzmununa güclü təsir göstərir və eyni 

zamanda emosiya daşıyıcılarına  çevrilir və bütün bunlar folklor mətninin 

bədiilik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Məqalədə bu xüsusiyyətlər zəngin 

nümunələr əsasında şərh edilir, folklor mətnlərində köməkçi nitq hissələrinin 

alliterativlik keyfiyyətləri müəyyənləşdirilir. 

Açar sözlər: alliterasiya, assonans, bədiilik, mətn, semantika 

 

Аллитерационные особенности вспомогательных частей речи в 

фольклорных текстах 
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Докторант АДПУ 

Резюме 

Создатели фольклора всегда уделяли пристальное внимание 

звуковому составу языковых единиц, используемых в устных примерах, и 

никогда не оставались равнодушными к фонетическим особенностям 
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вспомогательных частей речи, используемых в текстах. Вспомогательные 

части речи в фольклорных текстах также привлекают внимание благодаря 

разнообразию и богатству своих фонетических особенностей и выступают 

в качестве языковых единиц, которые придают высокий импульс 

искусству текстов и тесно помогают в передаче информации. 

Аллитерация вспомогательных частей речи также играет важную 

роль в структуре, семантике фольклорных текстов, в гармоничном сборе 

звуков, в структуре звуковых комплексов, создающих музыку. Эти 

единицы речи, развитые в различных позициях, оказывают сильное 

влияние на семантику, форму и содержание текстов и в то же время 

становятся носителями эмоций, которые проистекают из художественных 

особенностей фольклорного текста. В статье разъясняются эти 

особенности на богатых примерах, выявляются аллитерационные качества 

вспомогательных частей речи в фольклорных текстах. 

Ключевые слова: фольклор, текст, языкознание, лингвистика, 

особенности 

 

Alliterative features of auxiliary parts of speech in folklore texts 
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Summary 

The creators of folklore have always paid close attention to the sound 

composition of linguistic units used in oral examples, and have never remained 

indifferent to the phonetic features of the auxiliary parts of speech used in texts. 

The auxiliary parts of speech in folklore texts also attract attention due to the 

diversity and richness of their phonetic features and act as linguistic units that 

give a high impulse to the art of texts and closely help in conveying 

information. 

The alliteration of auxiliary parts of speech also plays an important role 

in the structure, semantics of folklore texts, in the harmonious collection of 

sounds, in the structure of sound complexes that create music. These units of 

speech, developed in different positions, have a strong influence on the 

semantics, form and content of texts, and at the same time become carriers of 

emotions, all of which stem from the artistic features of the folklore text. The 

article explains these features on the basis of rich examples, identifies the 

alliterative qualities of auxiliary parts of speech in folklore texts. 

 

Keywords: folklore, text, linguistics, linguistics, features 
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Aktuallıq. Folklor  mətnlərində ritmiklik, ahəngdarlıq, melodiyalılıq 

olduqca mühüm forma gözəlliyidir və bu forma gözəlliklərinin yaranmasında 

poetik kateqoriyalardan olan alliterasiya və assonans da vacib yerlərdən birini 

tutur. Gözəl ahəngdarlığı, musiqililiyi, ritmikliyi nümayiş etdirməkdə folklor 

mətnlərində çıxış edən köməkçi nitq hissələrinin tərkibində iştirak edən sait və 

samit səslərin yaratdığı poetiklik olduqca cazibəli formalarda özünü göstərir. 

“Mətnin ritmik kompozisiyası-quruluşu şeirin məzmununu açan amildir.” 

(2,396) ki, köməkçi nitq hissələri də digər nitq vahidləri ilə əlaqəyə girərək 

folklor mətnlərindəki ritmi və ahəngdarlığı qabarıqlaşdırır və onu cazibəli bir 

şəklə salır. İstər-istəməz folklor  örnəklərinin dilində (daha çox bayatılarda, 

atalar sözləri və məsəllərdə, yanıltmaclarda, dastanların nəzin parçalarında – R 

.O) işlənən köməkçi nitq hissələrinin miqdari, yəni təkrar-təkrar çıxış etməsi 

assonans və alliterasiyanın yaranmasına (digər nitq vahidləri ilə əlaqəli şəkildə 

– R.O) səbəb olur və poetik dəyər kəsb edir. Bütün bu qeyd olunan 

xüsusiyyətlər folklor mətnlərinin lüğət tərkibindəki köməkçi nitq hissələrinin 

alliterativlik keyfiyyətlərinin araşdırılmasını zəruriləşdirir və aktual edir. 

Annotasiya: Folklor mətnlərində iki və daha çox köməkçi nitq 

hissəsinin işlədilməsi, yəni kəmiyyət paralelizmi yaratması alliterativlik 

keyfiyyətinin meydana çıxmasına şərait yaradır. Məqalədə bu vacib məsələlərə 

diqqət yetirilir, mətnlərdə köməkçi nitq hissələrinin yaratdığı alliterativlik 

xüsusiyyətləri geniş şəkildə tədqoq edilir. 

Metod.Məqalədə təsvir metodu tətbiq edilmişdir. 

 

Giriş: 

Köməkçi nitq hissələri də digər nitq vahidlərinə qoşularaq folklor 

mətnlərinin emosiyasına stimul verir və alliterativ fiqurların keyfiyyət həddi də 

bu köməkçi vahidlərin yardımı ilə formalaşdırıla bilir. Rəngarəng səs 

situasiyaları folklor mətnlərinin vacib tərəflərini ödəyir və bu ödənişdə köməkçi 

nitq hissələri də müstəsna mövqelərdə dayanır. Potensial imkanlara malik olur. 

Poetik kateqoriyalar sırasında xüsusi yeri olan alliterativliyin, yəni assonans və 

alliterasiyanın folklor mətnlərindəki təzahüründə köməkçi nitq hissələri də 

poetik keyfiyyətlərin normativliyinə söykənir. Təbiidir ki, istər assonans, istərsə 

də alliterasiya qafiyə mövqeyində işlənən dil vahidlərində, o sıradan köməkçi 

nitq hissələrində daha çox işləkliyə malikdir. Müşahidələrimiz göstərir ki, 

folklor mətnlərində qafiyə mövqeyində işlənən sözlərə qoşulan köməkçi nitq 

hissələri daha uyarlı, daha çox ritmik-melodik çalarlar yaradır. Məsələn: 

Xoşunan olmasa, zor deyim gərək, Məhəbbət yerinə çor deyim gərək, Edərlər 

gözüvü kor deyim gərək, Əlif qəddin dönüb dala yetişər (3,212); Sədrin ağdır 

dağ başında qar kimi, Siyah zülfün quyrılıbdı mar kimi, Baş verib sinəndə qoşa 

nar kimi, Artıbdır şövkətlə şan sənə qurban. (3,240) və s.  
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Birinci folklor mətnində 3 dəfə epiforik mövqedə təkrar işlədilən gərək 

ədatında ümumən emosionallıq mövcuddur və aid olduğu, eyni zamanda qafiyə 

mövqeyində çıxış edən ifadələrə gərəklilik çaları verməklə bərabər melodik 

dalğaların yaranmasında da mühüm rol oynamışdır. İkinci misaldakı folklor 

örnəyinin dilində kimi qoşması da 3 dəfə epiforik mövqedə qoşulduğu sözlərlə 

birlikdə təkrar işlənərək müqayisə çalarları yaratmaqla bərabər, səs 

harmoniyasını da gücləndirmişdir.  

Assonans və alliterasiyanın ahəngi, musiqililiyi folklor mətnlərində 

ancaq forma əlaməti deyil, eyni zamanda folklor yaradıcısının fikrinin poetik 

niyyətinin təzahürü kimi diqqəti cəlb edir və eynicinsli sait və samit səslərin 

təkrarı obrazlı poetik düşüncəni formalaşdırır. Məsələn: Ördəktək işvə nazınan, 

Əlində cürə sazınan, O qırx incə bel qızınan, Muştuluq ver, yarın gəlir. 

(3,255); Qapınıza gəlmişəm bir niyaz ilə, Bağışlayın məni çoxu az ilə, Siz 

Quran üzü ilə, mən saz ilə, Şərti-peyğəmbəri sizdən istərəm. (3, 282) və s.  

Bu misallardan da göründüyü kimi, köməkçi nitq hissələri (-ınan və ilə) 

assonans və alliterasiyanın formalaşmasında mühüm ahəngdarlıq yaratmaqla 

bərabər həm də mətnlərdəki ifadə edilən poetik fikirlərin dinamikasını 

şərtləndirmişdir. M.Hüseynov da doğru olaraq yazır ki, alliterasiya və 

assonansın ritmik çalarlı sistemi şeir dilinin ecazkarlığının mühüm amilidir. 

Ritmli səs füsunkarlığı şeir mətninin struktur quruluşuna estetik gözəllik 

verməklə bərabər, forma və məzmun gözəlliklərinin əsas mənbələrindən biridir. 

(4,20). Şeir dili barədə deyilmiş bu fikirləri eynilə folklor mətnlərinə də aid 

etmək olar. Belə ki, mətnlərdə assonans hər iki mühüm cəhəti qabarlığı ilə əks 

etdirir. Məsələn, dialektal areallarda yazqabağı belə bir xalq  məsəlindən 

istifadə edilir: Martda mərək, apreldə gərək. Bu məsəl qaramalın yemi barədə 

söylənilir.  Belə  ki, respublikamızın bəzi bölgələrində qışda qaramalın yediyi 

ot və küləşin artığı, tullantısı atılmır, üst-üstə yığılır, yəni mərək (topa formada) 

formasında saxlanılır, ot tükənəndə bundan istifadə edilir. Göründüyü kimi, qısa 

bir xalq məsəlinin dərin məzmun kəsb etməsində emosionallıq diqqəti artırma, 

gərəklilik çalarını gücləndirmə baxımından gərək ədatından istifadə edilmişdir. 

Bu, həmin məsəlin məzmun tərəfidir. Forma tərəfinə diqqət yetirdikdə görürük 

ki, məsəldə işlənən sözlərin tərkibində cəmi 9 sait iştirak etmişdir ki, bunlardan 

5-i ə incə saitinin payına düşür. Beləliklə, 5 dəfə söz daxilində ə saitinin 

təkrarlanması və bunun digər saitlərlə çulğalaşmış vəziyyətdə olması məsəldə 

həm poetik mənanı, həm də şeiriyyəti qüvvətləndirmişdir. Yaxud: “Nə 

nəqqaşam, rəngim var. Nə nəccaram, taxtam var. Nə dəyirmançıyam, unum 

var” (s.66). Cavabı “iydə” sözü olan bu tapmacada 3 dəfə nə inkarlıq bildirən 

bağlayıcı işlənmişdir ki, eyni sayda da bağlayıcı sözün tərkibində n sonur samiti 

təzahür edir. N samitinin həm köməkçi nitq hissəsinin, yəni bağlayıcının 

tərkibində 3 dəfə və digər sözlərin tərkibində isə 4 dəfə təkrar işlənməsi 

tapmacanın poetik səslənməsini hərtərəfli şəkildə təmin etmişdir. 
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Digər bir bayatı örnəyində də n samitinin alliterativliyi yüksək 

səviyyədədir: Mən aşiqəm nəvaya, Bir qulaq as nəvaya, Nə namərdə yoldaş ol, 

Nə aha düş, nə vaya (7, 480). 

Göründüyü kimi, bayatının ilk sözü (mən) m sonur samiti ilə 

başladığından digər sözlərdə də m və n-nin alliterativliyi yaranır və  

А.П.Журавлевин qeyd etdiyi kimi, “... mətndə işlənən sözün hansı səslə 

başlaması məsələsi çox mühümdür. Başlanğıc səs diqqəti ən çox cəlb edən, 

nəzərə çarpan səsdir. Psixoloqlar belə hesab edirlər ki, sözdə digər səslərə 

nisbətən başlanğıc səs dörd qat artıq nəzərə çarpır. Deməli, sözdəki bütün 

səslərin fonetik dəyərliliyinə yekun vuranda birinci səsin çəkisini dörd qat 

artırmaq lazımdır” (8,38).  

Folklor mətnlərində köməkçi nitq hissələrin yardımı ilə yaradılmış 

alliterasiya və assonans dedikdə, biz hər iki fonopoetik kateqoriyanın kiçik 

miqyaslı təzahür tiplərini nəzərdə tuturuq. Başqa sözlə desək, mətndə köməkçi 

nitq hissələri nitqin fonetik qayda-qanunlarına uyğun olaraq sanki alliterasion 

samit səslərin daha çox işlənməsinə təkan verir. Məsələn, aşağıdakı yanıltmacda 

16 m samiti işlənmişdir ki, bunlardan da 2-si -mi sual ədatının payına düşür: 

“Əli ilə Məmiş məhkəməyə getmiş, Məhkəmədə məhkəmələşmişlərmi, 

Məhkəmələşməmişlərmi? (5,27). 

Digər folklor örnəklərində  də poetikliyi gücləndirmək üçün -mı, -mi, -

mu, -mü sual ədatının yaratdığı alliterativlikdən intensiv bir şəkildə istifadə 

edilir. Məs: Gümansız qoyarammı, İmansız olarammı. Sən yelkənsiz gəmimsən, 

Limansız qoyarammı? (6,140). Qeyd etməliyik ki, bu mətnlərdə sual mənasının 

güclənməsini -mı, -mi, -mu, -mü sual ədatı öz üzərinə götürməklə fonoloji 

vahid kimi çıxış etmişdir. “Fonun yüksəkliyinin, intensivliyinin və intensivliyin 

xüsusi forması kimi çıxış edən uzunluğun ümumi və əsas cəhəti ondan ibarətdir 

ki, həmin sual ədatı müəyyən yüksəklik qütbü yaratmağa xidmət edir, yəni 

mətnin hər hansı bir hissəsini onun digər hissələrinə nisbətən qabarıq şəkildə 

nəzərə çarpdırır” (13,5-6). 

Folklor mətnlərində intensiv şəkildə işlənən ilə bağlayıcısı daha çox 

qafiyə mövqeyində özünü göstərir ki, bu məqamda “l”-ın daxilində 

alliterasiyası üstün mövqedə görünür. Məsələn: Gedirəm mən düzləriylə, 

Vidalaşmaq sizləriylə, Yeniyetmə qızlariylə, Halal eylə, hümmət eylə (9,363). 

Şəkilçiləşən belə köməkçi nitq hissələri vasitəsilə yaradılan alliterativlik 

folklor mətnlərində geniş yayılmışdır və bu da dil faktı olmaqdan daha çox 

sənət və sənətkarlıq xüsusiyyətidir. Ümumiyyətlə, -nan, -nən, -ynan, -ynən və 

-la, -lə, -yla, -ylə şəkilçiləşmiş köməkçi vahidlərinin alliterativliyi poetik 

mətnlərdə intensiv şəkildə müşahidə edilir.  

Həm, həm də bağlayıcıları folklor mətnlərində birləşdirmə funksiyasını 

yerinə yetirir. Mətnlərdə təkrar olunan bu bağlayıcı cümlənin üzvləri arasında 

bəzən elə əlaqə yaradır ki, istər-istəməz əlaqə yaratdığı sözlərlə həmqafiyə, 
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həmahəng səslənir və bu məqamda ə-nin assonansı və m-in alliterasiyası üstün 

mövqedə görünür. Məsələn: Qurban dedi: - Dədə, ona həm dəm, həm də qəm 

çömçəsi deyərlər. (9,208). 

Göründüyü kimi, bir kiçik mikromətndə 10 dəfə ə incə saiti, 5 dəfə m 

sonor samiti işlənərək mükəmməl melodiya yaradaraq “saz” musiqi alətinin 

məna çalarını genişləndirmişdir.  

Həmcins üzvləri və bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin 

tərkib hissələrini əlaqələndirməyə xidmət edən ya, ya da bağlayıcısı da folklor 

mətnlərində intensiv şəkildə işlənərək əlaqələndiyi sözlərlə birlikdə a-nın 

assonansının və y-nın alliterasiyasının yaranmasına kömək edir. Məsələn: - Hə, 

vəzmi yerindədi. Sevda vəzmidi. Mirzalı xan, bunun sağ əli mənim əzizimin 

başına olsun. İki gün daha yatar layiməst, üçüncü gün qalxar, ya badəsindən 

söylər, ya da sevgisindən. Üçüncü gün olanda bunun başına qırx qız-gəlin yığ. 

Qalxanda dərdini söyləyəcək. (9,208).  

Bu mətndə a qalın saitinin assonansı üstün mövqedədir, yəni a səsi 23 

dəfə işlənmişdir ki, bunun da 3-ü bölüşdürmə tipli bağlayıcının payına düşür. 

Və yaxud, həmin mətndə y samiti 9 dəfə işlənmişdir ki, bunun da ikisi 

bağlayıcının tərkibində mövcuddur. İstər assonans, istərsə də alliterasiya “... 

poetik-stilistik keyfiyyət kimi türk mənşəli dillərin fonetikasındakı ahəng 

qanunu normativliyinə dayanır, yəni dilin özündə həmin poetik-stilistik 

keyfiyyəti daimiləşdirən potensiya mövcuddur. (10,90). 

Məlumdur ki, şifahi xalq ədəbiyyatı janrlarından biri olan 

yanıltmaclarda “...sözlər səs tərkibinə görə bir-birinə yaxın olur”. (11,206). 

Okkozional formada qurulan bu sözlərin mənaca yaxınlığı o qədər də mühüm 

və zəruri deyildir. Bunu Təbriz folklor örnəklərindən aldığımız aşağıdakı 

yanıltmacda da görmək mümkündür. Bu yanıltmacda şəxs əvəzliklərinə 

qoşularaq 4 dəfə işlənən -nən şəkilçiləşmiş qoşması və da qüvvətləndirici ədatı 

n sonur samitinin alliterasiyası, ə incə saitinin assonansı üçün əsas olmuşdur. 

Məsələn: Çil bildirçinli qardaş, Sən mənnən çil bildirçinləşsən də, Mən sənnən 

çil bildirçinləşəcəyəm. Sən mənnən çil bildirçinləşməsən də, Mən sənnən çil 

bildirçinləşəcəyəm. (5,26). 

Tapmacalarda da alliterasiya və assonans kimi fonetik hadisələri geniş 

yayılmış və bu səs hadisələrinin yaranma və formalaşmasında köməkçi nitq 

hissələrinin də mühüm rolu vardır. Məsələn: Ağ yerdə qara toxum, Qəmiş ilə 

əkəllər, Ağız ilə biçəllər. (5,29); Ağdır tarlası, Qara toxumu, Əl ilə əkəllər, Dil 

ilə biçəllər. (5,29). 

Bu nümunələrdən də göründüyü kimi, tapmacalarda həm məzmun və 

mənanı, həm də formanı qorumaq üçün ilə birgəlik bildirən qoşmasından da 

istifadə edilərək ahəngdarlıq və ritmik çalar gücləndirilmişdir. Ritm və ahəng 

isə öz növbəsində alliterasiya və assonansın əsasını təşkil edir. 
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Folklor mətnlərində istər sait və istərsə də samit səslərin təkrarı 

müəyyən ekspressiv effekt yaradır ki, bu məqamlarda köməkçi nitq hissələri də 

müəyyən mövqelərdə çıxış edir. Məsələn: Qatığı sarımsaqlasan da yemək olar, 

sarımsaqlamasan da.(5,28).   

Bu yanıltmacda də məqsəd və mənadan çox a qalın saitinin assonansı 

diqqəti daha çox cəlb edir və da ədatı da ritmik tempin formalaşmasında 

müəyyən rol oynayır. 

Müşahidələrimiz göstərir ki, atalar sözləri və məsəllərdə, 

yanıltmaclarda, tapmacalarda köməkçi nitq hissələri bir və ya bir neçə dəfə 

işlənərək bu deyimlərin daxilində qoşulduğu və bağlandığı söz və ifadələrlə 

birlikdə həm assonansın, həm də alliterasiyanın yaranmasında fəal çıxış edirlər. 

Məsələn: Dili varsa, dilçəyi də var. (5,28); Qəm çən gətirər, dəm də dəm (5.22); 

Yada yalaq olur, qohuma da dalaq. (5,21) və s. 

Bu atalar sözlərində da, də ədatı sözlərin mənasını qüvvətləndirməklə 

bərabər, dilimizin ümumi qanunauyğunluğunun nəticəsi kimi çıxış edərək 

mətnlərdəki ritmik frazanı da gücləndirməyə xidmət göstərmişdir.  

Tarixən daha qədimliyi ilə səciyyələnən folklor mətnlərində alliterasiya 

və assonans geniş miqyasda özünü göstərir və folklor mətnlərinin fonopoetik 

xüsusiyyətlərindən biri kimi diqqəti cəlb edir. Qeyd etməliyik ki, yığcam, 

lakonik bir formada yaradılmış deyim-duyumların tərkibində işlədilmiş 

köməkçi nitq hissələri də həmin mətnlərdəki musiqililiyin əldə edilməsi üçün 

mühüm vasitələrdəndir. Məsələn: Bağ da sənə qaldı, dağ da. (5,116); Balıx ya 

sudadı, ya odda. (5,117); Bala başa bəladı, olmasa da bəladı. (5,116); Nə 

ondandı, nə bundan. (5,121) və s. 

Birinci atalar sözündə da ədatı “biz” və “dağ” sözlərinin mənasını 

qüvvətləndirməklə bərabər d samitinin alliterasiyanı və a saitinin assonansını 

təmin etmişdir. İkinci atalar sözlərinin tərkibində təkrar işlənən ya bölüşdürmə 

bağlayıcısı a-nın assonansına, üçüncü atalar sözündə da qüvvətləndirici ədatı a-

nın assonansına, dördüncüsündə nə inkar bağlayıcısı n sonur samitinin 

alliterasiyasına təkan verərək musiqilik, ahəngdarlıq yaratmışdır.  

Azərbaycan atalar sözləri və məsəllərin, laylaların, oxşamaların, 

bayatıların və sairənin hər biri ayrı-ayrılıqda olduqca ahəngdar və musiqilidir. 

Ahəngdarlıq və musiqililik keyfiyyətinin əldə edilməsində köməkçi nitq 

hissələri də vacib ünsürlər kimi folklor mətnlərində mühüm mövqe tuturlar. 

Məsələn: Əti gərək öküz budunnan kəsmək. (5,140). Bu atalar sözünün 

tərkibində 5 dəfə ə incə saiti işlənmişdir ki, onlardan da ikisi gərək ədatının 

payına düşür. Atalar sözündəki ahəngdarlığın yaranmasına gərək ədatı da təkan 

vermişdir və buna görə də mətnin məzmunu da olduqca təsirli və orijinal 

alınmışdır.  

Ümumiyyətlə, ta qədimdən üzü bəri folklor mətnlərinin sevilə-sevilə 

oxunması, öz təravətini saxlaması və yaddaşlara olduqca asan hopmasının əsas 
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səbəbi onlardakı dərin məna və məzmunla bərabər, poetik-ritmik ahəngdarlığın 

yüksək səviyyədə olmasıdır ki, mətnlərdə iştirak edən köməkçi vahidlərin də 

rolu danılmazdır.  

Folklor mətnlərindəki poetikliyin yüksəldilməsində ki və ilə 

bağlayıcılarından müəyyən qədər istifadə edilmişdir. Məsələn: O adama qurban 

ol ki, qəlbi ilə ürəyi bir olsun.(5,151). Bu atalar sözündə ən intensiv bir şəkildə i 

incə saitinin təkrarları müşahidə edilir ki, bunlar vasitəsilə atalar sözündəki 

ahəngdarlıq, musiqi artmış və mətnin poetikliyi yüksəlmişdir. 

Əlbəttə, qeyd etməliyik ki, folklor mətnlərində məna, fikir birinci yer 

tutur, lakin bunlar forma ilə vəhdətdə veriləndə mətnin poetik effekti birə-beş 

artır. Məsələn: Əzizinəm bağ gülə, Bağça gülə, bağ gülə, Pərvanə də bənd 

olmuş, Mənim tək bir ağ gülə. (5,195). Bu bayatıda ə incə saitinin işləmə tezliyi 

11 dəfə müşahidə edilir. Bunlardan biri də qüvvətləndirici ədatının və biri də 

tək bənzətmə qoşmasının tərkibindəki ə-lərin payına düşür. Bu bayatıda məna 

və fikrin obrazlı bir şəkildə verilməsində digər nitq vasitələri kimi də ədatı və 

tək qoşması da mühüm rol oynamışdır. M.Arif də vaxtilə yazırdı ki, şeirdə 

məna, fikir birinci yeri tutur, ancaq məsələ orasındadır ki, hər zaman yaxşı 

şeirlərdə olduğu kimi, zahiri cəhət, forma, musiqi fikirdən daha tez təsir edir. O, 

güllə kimi açılır, biz əvvəlcə onun səsini eşidir, sonra isə hansı hədəfə və necə 

dəydiyini görürük. (12, 226). 

           Nəticə: 

Leksik mənaya malik olmasalar da, köməkçi nitq hissəli – qoşma, 

bağlayıcı, ədat da folklor mətnlərində  rəngarəng səs situasiyalarının 

formalaşmasında mühüm rol oynayır, ifadə olunan fikrin dinləyiciyə, 

oxuyucuya daha dəqiq, ahəngdar, poetik, ritmik şəkillərdə çatdırılmasına 

xidmət göstərir və alliterasiya və assonans fonik, ekspressivlik yaradan vasitələr 

cərgəsində dura bilir, mətnləri struktur, semantik, üslubi  baxımdan rəngləmək 

xüsusiyyəti kəsb edir. 
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Bəzi şivə sözlərinin leksik-semantik və areal xüsusiyyətləri 
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Azərbaycan dili kafedrası,  

Bakı, chinara83@gmail.com 

 

 

Xülasə 

        Məqalədə Müasir Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemlərindən olan 

dialekt leksikasının müxtəlif istiqamətlərdən geniş, sistemli tədqiqata cəlb 

edilməsi probleminə diqqət yetirilmişdir. Dilimizin dialektlərinin, bəzi şivə 

sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətlərindən, eyni zamanda həmin dialekt 

sözlərinin areallığından, yayılma coğrafiyasından bəhs edilmişdir.  

      Nümunə göstərilən dialektik vahidlərin digər türk dillərində də eyni və ya 

yaxın semantika ilə işlənməsindən, paralelliyindən bəhs edilmiş, Türk 

xalqlarının qədim, ortaq, yazılı abidəsi hesab edilən “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanında və klassik ədəbi nümunələrimizdə işlənməsindən danışılmış, 

söylənmiş fikirlər bədii nümunələrlə  əsaslandırılmışdır. 

     Açar sözlər: dialekt, şivə, leksik, semantik, areallıq... 

 

Lexical-semantic and areal features of some dialect words 

 

Dos. Chinara Gahramanova 

Azerbaijan State University of Economics,  

Department of Azerbaijani language,  

Baku, chinara83@gmail.com 

 

Summary 

         The article focuses on the problem of involving dialect lexicon, one of the 

current problems of modern Azerbaijani linguistics, in a wide, systematic study 

from different directions. The lexical-semantic features of the dialects of our 

language, some dialect words, as well as the area, geography and area of 

distribution of those dialect words were discussed. 

The use of dialectical units in other Turkic languages with the same or 

similar semantics, their parallelism, the use of the epos "Kitabi-Dada Gorgud", 

which is considered an ancient, common, written monument of the Turkic 

peoples, and our classical literary examples are discussed. 

Keywords: dialect, slang words, lexical, semantic, areal ... 
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Лексико-семантические особенности и паралелность некоторых 

диалектных слов 

 

Дос. Чинара Гахраманова 

Азербайджанский Государственный Экономический  

Университет, Кафедра азербайджанского языка, 

 Баку, chinara83@gmail.com 

 

Резюме 

          Статья посвящена одной из актуальных проблем современного 

азербайджанского языкознания, вовлечения диалектной лексики, в 

широкое, систематическое исследование с разных сторон. Обсуждались 

лексико-семантические особенности диалектов нашего языка, некоторых 

диалектных слов, а также ареал, география распространения этих 

диалектных слов. 

Использование диалектических единиц в других тюркских языках с 

такой же или подобной семантикой, их параллелизм, использование в 

эпосе «Китаби-Дада Горгуд», который считается древним, совместным, 

письменным памятником тюркских народов, использование диалек-

тических единиц в нашей классической литературе, приводится примеры. 

Ключевые слова: диалект, сленговые слова, лексические, 

смысловые, ареальные ... 

 

Aktuallıq. Müasir dilçiliyin ən aktual problemlərindən biri dilin dialekt 

sisteminin tədqiqindən, leksik və semantik cəhətlərinin öyrənilməsindən, 

areallığının müəyyən edilməsindən, coğrafiyasının müəyyənləşdirilməsindən 

ibarətdir. Əsas məqsəd dilimizin dialektlərinin leksik-semantik və areal 

cəhətlərini, coğrafiyasını müəyyən etmək, nümunələr əsasında nəzəri fikirləri 

təsdiqləməkdən ibarətdir. 

       Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan dilinin dialekt xüsusiyyətlərindən, 

təsnifi prinsiplərindən, müxtəlif  dialektoloqların bölgüsündən bəhs edilmişdir. 

Qədim türklərin ortaq yazılı abidəsi olan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında, 

klassik ədəbi nümunələrdə işlənmiş dialektizmlərin üslubi cəhətlərinə diqqət 

yetirilmişdir. Klassik ədəbi nümunələrdən, Nəsimidən, Şah İsmayıl Xətaidən, 

M.Füzulidən nümunələr gətirilmişdir. 

        Metodlar. Məqalənin yazılması zamanı müasir dilçilik metodlarından, 

tarixi-müqayisəli, qarşılaşdırma metodlarından, təsviri metoddan istifadə 

edilmişdir. 
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          GİRİŞ: 

Dialektizmlər ədəbi dil normalarına tabe olmayıb, müəyyən ərazidə 

yaşayan əhalinin yerli danışıq dilində istifadə etdikləri leksik vahidlərdir. Bu 

vahidlərin mövcud olması dialekt və ədəbi dildə olan sözlər arasındakı sərhədin 

tam sabitləşmədiyini göstərir. Bu haqda V.Vinoqradov yazır: “Bizdə şivə söz-

ləri ilə ədəbi dil sözlərinin hüdudları az öyrənilmişdir.Xalq danışıq dili 

sözlərinin ədəbi dilə keçməsi üsulları da hələ müəyyən edilməyib” [4, 214].  

Hər bir dilin dialekt sisteminin dilin müxtəlif yaruslarından öyrənilməsi 

müasir dilçiliyin qarşısında duran mühüm problemlərindən biri olaraq 

qalmaqdadır. Bu müstəvidən yanaşsaq, dialektlərin fonetik, leksik-semantik, 

qrammatik xüsusiyyətlərinin əyrənilməsi istiqamətində müxtəlif araşdırmalar 

aparılmışdır. 

Bizim əsas məqsədimiz dialektlərimizin leksik-semantik və areal 

xüsusiyyətləri haqqında mülahizələri ümumiləşdirməkdir. 

Dilimizin dialektlərində bir qism sözlər də var ki semantik cəhətdən 

mənası dəyişmişdir. Məsələn, meşə anlamınd həm ədəbi dildə, həm də 

dialektlərdə “meşə” sözündən istifadə edilir. Azərbaycan dili ilə eyni türk dili 

qrupuna daxil olan qaqauz dilində “meşe” sözü “palıd” mənasında işlənir. 

Bizim dilimizdə həm orman, həm də meşə sözü paralel işlədilməkdədir. 

Ehtimala görə “orman” sözü qıpçaq mənşəlidir. “Kitabi-Dədə Qorqud” 

abidəsində də orman sözünə rast gəlinmişdir. 

Ehtimala görə, “orman” sözü Azərbaycan ərazisinə sonralar gəlmiş türk 

tayfalarının dilindən keçmişdir. Dialektlərimizdə də məhdud  şəkildə 

işlənmişdir. 

Dilimizin bir çox dialekt və şivələrində intensiv şəkildə işlənən “ağ” sözü 

dilimizin əski dönəmlərində işlənməkdədir. Əsas mənası “çıxmaq, yüksəlmək, 

qalxmaq” deməkdir. Eyni mənada ağ feilinəFüzuli rayonu şivələrindərast 

gəlinir. Məsələn;  

Qoyun dağa ağdı (Horadiz). “Ağmax olmax” şəklində isə “bir tərəfə qalxmaq” 

(yüklə) deməkdir. 

Al- sözü hiylə, kələk mənasında qədim yazılı abidələrdə, dilimizin dialekt 

və şivələrində işlənməkdədir. Həmin söz eyni mənada Bərdə, Qazax 

dialektlərində rast gəlinir. Məsələn; məni al dilə tutma, nə sözün var deynən 

(Bərdə dial.).  

“Kitabi Dədə Qorqud” da: Namərd tayın al eyləmiş. 

Nəsiminin dilində: Al ilə ala gözlərin aldadı aldı könlümü. 

Dialekt və şivələrimizdə aktiv şəkildə işlənməkdə olan “aş” sözünə də 

diqqət yetirə bilərik. Bu söz “yemək, xörək” mənasında tarixən türk dillərində 

işlənmişdir. Zaman keçdikcə onun semantikasında daralma baş vermiş və indi 

ədəbi dilimizdə yalnız düyüdən hazırlanan yemək növünü-plovu bildirir 

(Məclisə aş gətirdilər). Lakin əvvəllər bütün yeməklər aş adlandırılmışdır. 
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Məsələn; süd aşı, əriştə aşı, əvəlik aşı və s. Hətta yeməklərin bişirildiyi yer də 

“aşxana” adlandırılmışdır. Həmin söz  

“Kitabi Dədə Qorqud”da: Ayğur atım boğazlayım aşum verdü. Və ya; 

Yapağlu qocayı Dərəgözə verün, aşın pişirsün və s. 

Ay-sözünün işləndiyi dialekt və şivələrimiz, eyni zamanda klassik ədəbi 

nümunələrimiz vardır. Ay sözü- “demək, söyləmək” mənasında Kaşğarlının 

“Lüğəti”ndə, Qədim türk yazılı abidələrində, dilimizin Füzuli, Kürdəmir, və 

digər şivələrində işlənməkdədir.  

“Aydır” formasında bu söz Kürdəmir şivəsində anlatmaq mənasında da 

işlədilir. Məsələn;  

     Oğlan anasına aydırdı ki, qızı isseyir.  

“Kitabi Dədə Qorqud”da: Ayıtdılar: Bu gün Bayandır xandan buyruq 

şöylədir; Oğlan aydır// oğlan dedi. 

Füzuli dialektində: O ma: söz aydı və s. 

İsmayıl Kazımov “Karaimlər və onlarin dili” üzərində apardığı 

araşdırmada belə nəticəyə gəlmişdir ki, bu dil elə qıpçaq dilidir. Lakin karaim 

dilinin bütün sistemlərində digər türk dillərindən fərqli xüsusiyyətlər vardır. Biz 

dilimizin dialektlərində və karaim dilində işlənən bir neçə sözə diqqət yetirmək 

istərdik. 

İ.Kazımovun da göstərdiyi kimi, Karaim dilinin leksikası, sintaksisi əksər 

türk dillərinin leksikasından, sintaksisindən fərqlənir. Belə ki, tarixi inkişaf 

prosesində həqiqi sintaktik quruluşda hind-Avropa dillərinə, ələlxüsus da 

slavyan dillərinin sintaktik quruluşunun təsiri ilə bağlı əldə edilmiş yeni 

ideyalar (söyləmin formasından məzmununa doğru), sxemlərdə yaxınlıq, 

formal, kommunikativ, ekspressiv, semantik və funksional sintaksisin tədqiqi 

üzrə yaxşı nəticələr qazanılmışdır. Feili bağlama tərkibləri cümlədə bu dilə 

yaxın olan dillərdən, məsələn, qazax dilindən fərqlənir (www.dilcilik.az › pdf › 

II-cild). 

         Yuxarıda qeyd etdiyimiz ayıtmaq// aydır sözünə karaimlərin dilində də 

rast gəlinir. Məsələn; Ol üyqe barıp ayttı (qazax d.)- Ol üvqə bardı da ayttı // O, 

evə getdi və danışdı- (karaim d.)  

Digər türk dilləri ilə müqayisədə karaim dilində söz sırasının pozulduğu 

hallara tez-tez rast gəlinir. 

Uruğ – toxum, qəbilə, nəsil mənasında həm qədim yazılı abidələrin dilin-

də, həm də dialektlərdə işlənməkdədir. Məsələn; ürüğ-türüğ nəsil mənasında 

Ağdam, Şuşa, Şamaxı, Bakı dialektlərində işlənir.Ağcabədi şivələrində 

uruğ/urux formasında çox doğan mənasında işlənməsi ilə də qarşılaşırırq. 

Məsələn; uruğcul-çox doğan, qısır olmayan deməkdir. 

İlkin mənasını saxlayıb fonetik dəyişikliyə uğrayan sözlərə də dilimizin 

dialekt və şivələrində rast gəlirik. Bunlara nümunə olaraq aşağıdakıları göstərə 

bilərik. Məsələn;  
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Arkar-dağ keçisi anlamında bu söz Qazax, Naxçıvan, Ordubad, Culfa, 

Zəngilan şivələrində işlənməkdədir. Göründüyü kimi sözün işlənmə dairəsi, 

coğrafiyası çox genişdir, areallığna təsadüf edilir. Bəzi hallarda “ vəhşi qoç, 

keçi” mənasını da ifadə etmişdir. Məsələn;  

Oyçu Mansır bir arğalı vurmuşdu (Qazax).  

Lakin biz bu nümunədə sözün arğalı variantına rast gəlirik. Bu isə sözün 

tərkibində fonetik dəyişmənin baş verdiyini göstərir. Türk dillərində qədim 

dövrlərdə söz köklərində r-l əvəzlənməsi mümkün dil hadisəsi hesab edilmişdir. 

Bar (maq)-getmək, yola düşmək mənasında bu sözün dilimizin bir çox 

dialekt və şivələrində areallığı müşahidə edilməkdədir. Eyni zamanda bu sözdə 

də səs əvəzlənməsi baş vermiş, b-v ya keçmişdir (varmaq). Müasir Türkiyə 

türkcəsində də həmin formada işlənməkdədir. Dilimizin Qərb dialektlərində, 

Qazax, Göygöl, Şəmkir, Borçalı, Gədəbəy, Qərbi Azərbaycan şivələrində, 

ayrım şivəsində həmin söz “varıf  getmək” şəklində işlənməkdədir. Məsələn; İşi 

vardı deyən varıf getdi (Qazax). 

Ədəbi dil nümunələrində “varmaq” feili müstəqil feil kimi işlənmişdir. 

Məsələn; Dədə Qorqud varsun (KDQ); Varmaq həvəsin tək buldum, 

Qurtulmağa şimdi razı buldum (Xətai), Vara-vara artdı zülmü sitəmin (Vaqif) 

və s. 

Buğra-sözü döllük dəvə mənasındadır. Areallığı da çox genişdir. Yəni 

Qazax, Borçalı, Füzuli, İmişli və s. şivələrdə “buğur” şəklində; Salyan şivəsində 

“bığır” formasında “üçyaşar erkək dəvə” anlamında işlənir. “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da buğrq sözü yenə “erkək dəvə” mənasında işlənmişdir. Məsələn;  

Atdan-ayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç öldürgil! Və s. 

Könəksözü- qab, vedrə mənasında Qərbi Azərbaycan dialektlərində, 

Qədim türk yazılı mətnlərinin dilində, Altay dilinin kumandı dialektində 

işlənmişdir. Külək//künək formasında “vedrə, su qabı, çiyin ağacı (iki 

tərəfindən vedrə asmaq üçün)” mənalarını bildirmişdir. Türk dilində “külek” 

formasında “ dəstəkli dərin qab” mənasını bildirir. Könök formasında isə Altay 

dilinin kumandı dialektində “vedrə” mənasında işlənməkdədir. 

Dışarı – sözü “dış” sözündən və qədim yönlük hal formasını bildirən 

arı//qarı morfemindən ibarətdir. Dilimizin Qərb qrup dialekt və şivələrində 

intensiv işlənən sözdür. Ağdam şivəsində “dışğarı” variantında işlənən sözün 

“dışqarı” (Borçalı), tişarı (Şuşa) və s. tərkiblərində arealları işlədilir. “Kitabi-

Dədə Qorqud”da sözün “taş” variantına da rast gəlinmişdir. Məsələn;  “İç 

oğuzla Taş oğuz asi olub Beyrək öldügi boy”bəyan edər. 

Müasir dilimiz üçün arxaikləşmiş ənik- sözü hər hansı bir heyvanın, 

xüsusilə də canavarın, itin balası mənasında bəzi dialekt və şivəələrdə 

işlənməkdədir. Ənik sözünün arealları Qazax, Bərdə, Meğri, Zəngilan, Tovuz, 

Çənbərək şivələrində daha çox itin balası mənasında işlədilir. Məsələn; Uşaxları 

qoyma əniyinən oynasın (Zəngilan) [1. s.174]. 
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Oğuznamələrdə ənik sözü “qurd balası” [3.s.144]; “KDQ”-da “aslan 

balası”[5.s.106]; Əbu Həyyanın “Lüğəti”ndə isə, ümumiyyətlə,  “yırtıcı 

heyvanın balası” [2.s. 22]mənalarında işlənmişdir. 

Nəticə. Dialektlərdən ədəbi dilə sözlərin daxil olması, ədəbi dil norması 

səviyyəsinə yüksəlməsi prosesi olduğu kimi, bunun əksini də görürük. Yəni 

ədəbi dildən də dialekt və şivələrə leksik vahidlərin keçməsi mümkün olan 

haldır. Hətta əvvəlki prosesin əksinə olaraq, ədəbi dildən dialektlərə sözlərin 

keçməsi daha intensiv olaraq rast gəlinən linqvistik məsələdir. Bu proses müasir 

dövrdə daha güclü hiss edilir. Çünki ədəbi dillə dialektlərin arasındakı əlaqə 

güclənmişdir. 

 Bunun əsas səbəbi isə müxtəlif bölgələrə məxsus olan gənclərin ali təhsil 

alması və bu səbəbdən onların dili, danışığı vasitəsilə bir çox ədəbi dil 

vahidlərinin dialektlərə daşınmasıdır. Eyni zamanda demək lazımdır ki, ədəbi 

dil dialekt və şivələrə nüfuz etdikcə, dialektlərin arealı getdikcə məhdudlaşır. 

Dialektlərin strukturunda dəyişmələr baş verir. Milli ədəbi dil formalaşdıqdan 

sonra isə dialektik ünsürlər relikt şəkildə ədəbi dilin daxilində yaşamaqda 

davam edir. 
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Xülasə 

 Koqnitiv dilçilik, təməlləri Amerika və bəzi Qərbi Avropa alimlərinin 

araşdırmaları ilə qoyulmuş ümumi nəzəri idrak moduna aid olaraq deyil, 

müstəqil bir dilçilik elmi olaraq formalaşmışdır. V.Humboldtun dilin 

antroposentrik təbiəti haqqında fikirləri, dil və psixoloji əsasları (fikirləri) 

A.Potebnya və bəzi digər rus alimlərinin əsərlərində vaxtında olduqca optimal 

şəkildə inkişaf etdirilmişdir. Bu müddəa, koqnitiv dilçiliyin əsas quruluşunun 

mənşəyi Potebnya və onun tərəfdarları olduğu idrak psixologiyası və 

psixolinqvistikanın parametrik məlumatları ilə müəyyənləşdirildiyini 

düşünməyə əsas verir. Bu gün dil kimi natamam başa düşülən bir fenomenin 

daha da qeyri-müəyyən bir həqiqətlə - düşüncə prosesi, düşüncə ilə əlaqəsini 

tanıyan hər hansı bir fiVkri normal qəbul edirik. Düşüncə qabiliyyətli bir 

insanın bu son dərəcə mürəkkəb insan nitq düşünmə fəaliyyətində mərkəzi 

yerini qeyd-şərtsiz tanıyırıq və antroposentrik fikirləri müasir dilçilik üçün açar 

hesab edirik. 

 

Açar sözlər: dil vahidi, koqnitiv diçilik, konsepsiya, linqvokulturologiya, 

konsept. 
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Исрафилова Гюльмар  

доктор философии по филологии, доцент  

э-почта:gulmar.aliyeva@gmail.com 

 

Резюме 
 Когнитивная лингвистика сформировалась как самостоятельная 

лингвистическая наука не как дань общетеоретической когнитивной моде, 

основы которой закладывались исследованиями американских и 

некоторых западноевропейских ученых. Складывалась она в лоне идей 

В.Гумбольдта об антропоцентрической природе языка, лингво-

психологические основы которых (идей) были достаточно оптимально 
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развиты в свое время в трудах А.Потебни и некоторых других русских 

ученых; это положение дает основание считать, что базовую структуру 

когнитивной лингвистики во многом определяют параметрические данные 

когнитивной психологии и психолингвистики, у истоков которых стояли 

Потебня и его последователи. Сегодня мы воспринимаем как должное 

всякую идею, признающую связь такого не до конца понятного феномена, 

как язык, с еще более туманным фактом – мыслительным процессом, 

мышлением. Безоговорочно признаем центральное место мысляще-

говорящего человека в этом  архисложном процессе речемыслительной 

деятельности человека, а антропоцентрические идеи считаем ключевыми 

для современной лингвистики. 

Ключевые слова: единица языка, когнитивная лингвистика, 

концепция, лингвокультурология, концепт. 

 

Wilhelm von Humboldt: the question of the reproducibility of language 

and linguistic units 

Israfilova Gulmar  

doctor of philosophy, associate professor 

e-mail: gulmar.aliyeva@gmail.com  

 

Summary 
 Cognitive linguistics was formed as an independent linguistic science, 

not as a tribute to the general theoretical cognitive mode, the foundations of 

which were laid by the research of American and some Western European 

scientists. It took shape in the bosom of V. Humboldt's ideas about the 

anthropocentric nature of language, the linguistic and psychological 

foundations of which (ideas) were quite optimally developed in due time in the 

works of A. Potebnya and some other Russian scientists. This provision gives 

reason to believe that the basic structure of cognitive linguistics is largely 

determined by the parametric data of cognitive psychology and 

psycholinguistics, at the origins of which were Potebnya and his followers. 

Today we take for granted any idea that recognizes the connection of such an 

incompletely understood phenomenon as language with an even more vague 

fact - the thought process, thinking. We unconditionally recognize the central 

place of a thinking-speaking person in this extremely complex process of 

human speech-thinking activity, and we consider anthropocentric ideas key for 

modern linguistics. 

Key words: language units, cognitive linguistics, conception, 

linqvokulturology, concept. 

 

 



 

 Vilhelm von Humboldt: dil və dil vahidlərinin təkrarlanması məsələsi 

 

 237 

Вильгельм фон Гумбольдт: вопрос о воспроизводимости языка 

и языковых единиц 

 

Аннотация. Статья посвящена лингвофилософским идеям, 

составляющим основу концепции В.Гумбольдта. Особое внимание 

уделяется вопросу о воспроизводимости языка вообще и языковых единиц 

в частности, констатируя, что «язык являет собой постоянно 

возобновляющуюся работу духа. В статье приведены основные тезисы о 

когнитивно-теоретических основах текста в европейской и русской 

лингвистике. Рассматривается и объясняется понятие язык как одно из 

значительных средств пространственно-временного бытия, существования 

самого человека, теоретические проблемы восприятия и формирования 

языка. Когнитивная лингвистика определяется как направление в 

языкознании, которое исследует проблемы соотношения языка и 

сознания, роль языка в концептуализации и категоризации мира, в 

познавательных процессах и обобщении человеческого опыта, связь 

отдельных когнитивных способностей человека с языком и формы их 

взаимодействия. Говоря о лингвистах, положивших в основу когнитивной 

лингвистики, необходимо отметить заслуги Ф. Гумбольта, Е. С. Соболева, 

Е. С. Кубрякова, Розина Р. К., Л. Талмы, Ч. Филлмор, Р. Лангакер, К. 

Лакофф, У. Чейф, и др. Эти ученые исследовали явление когнитивного 

представления объекта и определили определенные когнитивные 

категории и явления, что повлияло, в свою очередь, на исследования 

российских и азербайджанских ученых.  

         Актуальность. Актуальность исследования указанной проблемы 

обусловлена тем, что когнитивная лингвистика испытывает состояние 

бурлящего потока, который, как правило, особой прозрачностью и 

ясностью не отличается. Неясным остается целый ряд проблем и частных 

вопросов, окончательное уяснение которых стоит на повестке дня и во 

многом определяет степень актуальности нашего исследования. 

Исследованием вопросов когнитивной лингвистики занимаются 

достаточно известные зарубежные ученые, такие, как Вильгельму фон 

Гумбольдту, Р.Лангаккер (его «Foundations of Cognitive grammar» 

считается конституцией лингвокогнитологии), Рене Дирвен, Чарльз 

Филлмор, Рей Джекендофф, Джордж Лакофф, Реймонд Гиббс, Анна 

Вежбицкая и другие, чьи основополагающие работы уже переведены на 

русский язык.  

Метод. В статье применяется метод многоступенчатого 

когнитивного анализа конкретного языкового материала с применением 

исходных принципов системного описания, а также компонентно-семного 
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анализа при установлении функционального назначения отдельных 

элементов единой сложной структуры. 

Введение. Сегодня общепринятым признается мнение о том, что 

лингвокогнитивная теория (когнитивная лингвистика, 

лингвокогнитология) – направление языкознания, «восходящее к классику 

мировой науки Вильгельму фон Гумбольдту»: это исследование сущности 

языка в неразрывной связи с мыслительно-ментальной деятельностью 

человека, субъекта речи (3, 4), изучение языка с точки зрения его роли в 

процессе познания действительности. 

Сегодня мы воспринимаем как должное всякую идею, признающую 

связь такого не до конца понятного феномена, как язык, с еще более 

туманным фактом – мыслительным процессом, мышлением. 

Безоговорочно признаем центральное место мысляще-говорящего 

человека в этом  архисложном процессе речемыслительной деятельности 

человека, а антропоцентрические идеи считаем ключевыми для 

современной лингвистики. 

К этим мыслям мы пришли прежде всего благодаря 

фундаментальным трудам В.Гумбольдта – «О различии строения 

человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» 

(1835) и «О сравнительном изучении языков применительно к различным 

эпохам их развития», а также трудам A.A. Потебни «Мысль и язык» 

(1862), «Из записок по русской грамматике», а также его трудам по теории 

словесности.    

Выявлена система лингвофилософских идей, составляющих основу 

концепции В.Гумбольдта, который 

 – рассматривает язык не как коммуникативный механизм, средство 

общения, а как одно из значительных средств пространственно-

временного бытия, существования самого человека; 

– язык понимается как непрекращающийся творческий порыв, 

творческая деятельность, «глубочайшего и тончайшего вторжения языка в 

движение духа»; 

«– язык не мертвый продукт мышления, а продукт энергийного 

соотнесения мышления и речи: «язык не инструмент, он живет в 

деятельности»; 

– язык народа и дух народа – одно и то же: язык народа есть его дух, 

дух народа есть его язык – «трудно представить себе что-либо более 

тождественное», оно «недоступно для нашего разумения» (сравни с 

положением И.Канта о непознаваемости мира «вещей в себе»); 

– язык признается ключевым средством в системе аксиологии всех 

видов деятельности человека, основа так называемой картины мира, 

которая неповторима для каждой нации (народа); 
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– в каждом языке заложена специфическое мировоззрение, 

мироощущение; язык – посредник между говорящим субъектом и 

внешним миром. 

– исключительна роль языка в формировании творческого 

мышления человека, его индивидуально-инвариантного миропонимания, в 

его самопознании; 

– внутренняя форма языка противопоставляется внешней форме; под 

внутренней формой понимается абстрактно-моделирующее устройство 

языка, функциональные структуры речемыслительных связей: «чем 

сильнее воздействие духа на язык, тем закономерной и богаче развитие 

последнего» (2, 47). 

Все эти мысли заслуженно высоко оцениваются исследователями в 

смысле формулировок принципов развития языковой системы, ее 

обусловленности от национального самосознания и народного духа. 

Однако нам хотелось бы получить в трудах великого ученого оценки 

и сведения о той материальной части, которая называется сферой 

воспроизводящихся единиц и которая более чем какая бы ни была сфера 

лексико-грамматических средств сильно связана с репрезентацией духа 

народа, его самобытного мировидения и мироощущения. 

Явных и конкретно соотносящихся с фондом УСК или с 

определенными его разновидностями оценок и констатаций у 

В.Гумбольдта мы не нашли. По этому вопросу нет особых сведений также 

в работах исследователей, занимавшихся научной (лингвистической) 

деятельностью В.Гумбольдта. 

Положение, видимо, связано с тем, что немецкий ученый 

предпринимал попытки осмысления и теоретической аргументации 

ключевых вопросов языкознания и сравнительного языковедения на более 

доступном – лексическом материале десятка-полтора языков (начиная от 

санскрита, кончая языками полинезийских аборигенов, а также 

американских деловаров), которыми он владел. 

Между тем нельзя сказать, что Гумбольдт совершенно не касался 

вопросов воспроизводящихся единиц языка. Он об этих моментах 

высказывался в общем духе своих трудов – в духе концептуально-

абстрактных формулировок, которые оказались несколько оттененными, 

как вроде бы само собою разумеющимися. Ведь паремио-

фразеологические (да и вообще все виды УСК) единицы отличаются от 

свободно конструируемых структур языка как раз тем, что эти 

конструкции (пословицы, поговорки, фразеологизмы и т.п.) складываются 

«в меру воодушевления, свободы и мощи совокупно действующих 

духовных творческих сил. Это воодушевление должно было охватывать 

всех индивидов сразу, каждый здесь нуждался в поддержке (читай – в 



 
Gülmar İsrafilova 
 

 240 

понимании) других: ведь всякое вдохновение разгорается только в опоре 

на уверенность, что тебя понимают и чувствуют» (2, 49).  

Такое концептуальное осмысление единиц воспроизводящегося 

фонда, «свободного потока речи и пения» вполне созвучно идеям 

А.Потебни, который все теоретические положения своего учителя, 

связанные с речеосмыслением и перцепцией, объясняет с опорой на 

паремиофразеологический материал русского языка (см. об этом чуть 

ниже). 

Действительно, при использовании в речи какой-то пословичной 

единицы подспудно наблюдается гумбольдтовское «воодушевление (т.е. 

поэтическая сила пословицы, например – И.Г.) должно охватывать всех 

индивидов сразу», поскольку оно является результатом «воодушевления и 

мощи совокупно действующих духовных сил», определяющих факт 

заложенности самобытного миросозерцания в каждом отдельном языке. 

Из такого понимания следует: «умственная деятельность и язык 

допускают и вызывают к жизни только такие формы, которые 

удовлетворяют их запросам» (2, 68). Эти формы, как правило, 

удовлетворяют критериям взаимосвязи эмпирического опыта и 

концептуальной картины мира: «Эмпирический опыт дает знание, а 

знание создает концептуальную картину мира» (4, 9). 

Особый смысл придавал Гумбольдт вопросу о воспроизводимости 

языка вообще и языковых единиц в частности, констатируя, что «язык 

являет собой постоянно возобновляющуюся работу духа… В 

беспорядочном хаосе слов и правил, который мы по привычке именуем 

языком, наличествуют лишь отдельные элементы, воспроизводимые – и 

притом неполно – речевой деятельностью» (1, 70). 

В.Гумбольдт считает воспроизводимость (в самом широком смысле 

слова) языковых единиц принципиальным моментом не только в 

формировании устойчивости всей структуры языка, но и в формировании 

общенародного мышления. Образованное кем-то слово звучит в устах 

другого – при этом возрастает  объективность, а субъективность не 

испытывает особого ущерба, поскольку языковое сообщество чувствует 

свое единство; «однако в этом общем достоянии каждый человек обладает 

чем-то своим, особенным, что все время модифицируется и 

совершенствуется под влиянием индивидуальных модификаций других 

людей» (1, 77). 

Действительно, практически все виды устойчивых конструкций 

живут в пределах системы синонимико-вариантных и контекстуально 

адаптированных форм, подтверждающих языковую реальность этих форм: 

язык являет собой источник духа и переживаний прежних поколений и 

хранит их живое дыхание (1, 81). 
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Именно на этой почве сошлись интересы И.Канта, который 

основную задачу философии видел в ответе на вопрос «Что такое 

человек», и В.Гумбольдта, ответивший на этот вопрос весьма остроумно: 

«Человек является человеком только благодаря языку, а для того чтобы 

создать язык, он уже должен быть человеком» (2, 205). 

Лингво-философская концепция В.Гумбольдта всесторонне был 

анализирован А.Потебней в книге «Мысль и язык» (1862), в которой автор 

развивая идеи Гумбольдта, выражает свое отношение ко всем категориям 

и принципам гумбольдтовской концепции языка и вносит коррективы в 

понимании ключевых моментов с позиций своего времени – 60-х годов 

XIX века. 

А.Потебня высоко оценивал выдвинутое Гумбольдтом положение о 

том, что язык не есть мертвое произведение (эргон), а вечно 

повторяющееся усилие духа, т.е. деятельность (энергея) (5, 56). 

Для нас в данном случае не столь важно общее отношение 

А.Потебни к наследию Гумбольдта вообще. Здесь нас занимает более 

конкретные вопросы, касающиеся цельности не только членораздельного 

звука, но и целого высказывания, слова как средства апперцепции и как 

платформы для формирования понятий (концептов в современной 

терминологии). Особый интерес для нас представляет то, как Потебня 

объясняет, растолковывает достаточно абстрактно представленные 

Гумбольдтом категориальные положения на материале пословиц, 

поговорок и иных устойчиво-воспроизводящихся в русском языке единиц. 

Так, например, категория апперцепции, которая по Потебне «есть участие 

сильнейших представлений в создании новых мыслей» находит свое 

«средство» в собственных сравнениях: мирская молва – морская волна, 

потому что и молва и волна отличаются непостоянством; желтый цвет – 

женский привет: как цвет отцветет, так и привет пропадет и т.п. 

Общее между двумя членами сравнения есть и средство апперцепции» (5, 

138). 

И, следовательно, смысл пословицы покоится на апперцепции: она – 

опыт, знание, заложенные в памяти человека. Поэтому значение метафоры 

базируется не на простом переносе, как считается, а на переносе, 

обязательно сопровождаемом апперцепцией: слово или высказывание, 

«взятые в целом, как совокупность внутренней формы и звуковой 

материи, есть средство прежде всего понимать говорящего, 

апперципировать содержание его мысли» (5, 139). 

В своих толкованиях гумбольдтовских идей Потебня вскрывает 

некоторые глубинные положения по-своему. Так, например, формулу 

«всякое понимание есть вместе с тем непонимание, всякое согласие в 

мыслях – вместе несогласие» Потебня объясняет не с точки зрения 



 
Gülmar İsrafilova 
 

 242 

конкретного пространственно-временного потока речи или диалога, а с 

позиций психологических основ процесса понимания: «Правда, что 

содержание, воспринимаемое посредством слова, есть только мнимо-

известная величина, что думать при слове именно то, что другой, значило 

бы перестать быть собою и быть этим другим, что поэтому понимание 

другого в том смысле, в каком обыкновенно берется это слово, есть такая 

же иллюзия, как та, будто мы видим, осязаем самые предметы, а не свои 

впечатления; но нужно прибавить, это величественная иллюзия, на 

которой строится вся наша внутренняя жизнь. Чужая душа действительно 

для нас потемки, но много значит уже одно то, что при понимании наших 

собственных представлений примешивается мысль, что мыслимое нами 

содержание принадлежит вместе и другому» (5, 141). 

Эта мысль Потебни не получила своего должного осмысления по сей 

день, особенно в паремиофразеологии. Мы вправе думать о том, что здесь 

кроется определенный ответ на вопрос о причинах генерации, 

формирования в языке пласта устойчиво-стабильных конструкций. 

Отмеченные единицы для того и создаются в языке, чтобы 

минимизировать полярные масштабы, диапазон восприятия значения 

произнесенного слова, чтобы подвести понимание определенной ситуации 

под стабильно-однозначный ресурс, факт, формулу, в которой не остается 

места для «кривотолков», для многозначности, граничащей с 

непониманием, поскольку данное языковое выражение входит в арсенал 

системы социума, в систему социальной (общепринятой) апперцепции. 

Данная мысль Потебни – ключ к психолингвистической основе появления 

устойчивых комплексов в языке как универсального процесса. 

Это стабильное свойство (конституент) отмеченных единиц, видимо, 

и послужило причиной того, что великий ученый абсолютное 

большинство категориальных вопросов психолингвистического 

осмысления человеческого духа, его неповторимости объясняет через 

когнитивное понимание, толкование языковых единиц, являющихся 

бесспорными выразителями этого народного духа, самовыражения и 

самопонимания народа, его пространственно-временного бытия в целом. 

Чуть выше мы увидели, как Потебня объясняет сложные, 

абстрактные вопросы антропоцентрического видения языка при помощи 

поговорочных выражений «мирская молва – морская волна», «чужая душа 

потемки» и т.п. 

На протяжении всей книги «Мысль и язык», а также цикла «Из 

записок по теории словесности» Потебня представляет прекрасные 

образцы когнитивного анализа пословично-поговорочных выражений, 

практически вплотную касаясь ключевых вопросов не только 

вышеупомянутой лингвистической теории Гумбольдта (внутренняя форма 
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слова, апперцепция, понятие, сгущение мысли, народный дух и т.п.), но и 

частных вопросов поэтики этих выражений, диалектики их становления и 

семантического развития, их символического назначения, этимологии и 

других серьезных вопросов соотношения народной истории и народного 

быта с народным мышлением. 

Особенно интересно, как Потебня поясняет гумбольдтовскую 

категорию внутренняя форма слова на материале анализа пословично-

фразеологических единиц русского языка . 

Заключение. Антропоцентрическая теория языка исторически 

полно и всесторонне представлена в трудах Гумбольдта, но серьезное 

развитие получила лингвистической деятельности А.Потебни, с чьим 

именем связано формирование психологической школы в русском 

языкознании. Потебня представил в свое время личное понимание 

практически всех категориальных положений антропоцентрической 

теории Гумбольдта, внося в них свои более аргументированные кор-

рективы, исходя при этом (что для нас в данном случае достаточно важно) 

из трактовки семантико-символической сути устойчиво 

воспроизводящихся единиц русского языка, в которых, как считает 

Потебня, так называемые национальный дух или внутренняя форма 

языковой единицы (ключевые категории антропоцентризма) относительно 

более четко и устойчиво структурированы, чем в свободных единицах 

того или иного языка.  
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Интеграция курса «Домашнее чтение» с другими учебными 

дисциплинами при обучении английскому языку в 

языковом вузе 
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Резюме 

    Чтение оригинальной литературы на английском языке не только 

пополняет лексический запас, повышает языковую, речевую и 

страноведческую компетенции студента. Работа с текстами также 

развивает его аналитическое мышление и расширяет общую культуру. 

Обильное чтение на иностранном языке является продуктивным фактором 

актуализации его когнитивной деятельности, позволяет сделать процесс 

обучения интереснее и занимательнее, формирует естественный стимул к 

учёбе. В работе с текстами особое место занимает лексика и основная цель 

является не пополнение словарного запаса, а его актуализация и 

активизация. Одним из основных и наиболее эффективных способов 

приобщить студентов к систематическому и обильному чтению на 

английском языке может и должен стать курс «Домашнее чтение», 

который направлен на то, чтобы организовать процесс учебного чтения на 

иностранном языке как реальную речевую деятельность. Исходя из всего 

этого в данной статье подробно рассматривается интеграция курса 

домашнего чтения с курсами лексики и зарубежной литературы. 

    Ключевые слова: языковой вуз, обучение английскому языку, домашнее 

чтение, межпредметные связи, содержание обучения, технологии 

обучения. 

 

"Ev oxusu" kursunun ingilis dilini tədris edərkən digər tədris fənnləri ilə 

dil Universitetində inteqrasiyası 
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Xülasə 

          İngilis dilində bədii əsərlərin orijinalda oxumaq nəinki tələbədə leksik 

ehtiyatını artırır, həmçinin onda dil və nitq bacarıqlarını, habelə ölkəşünaslığa 

olan marağı artırır. Mətnlərlə iş onun həm analitik düşüncəsini artırır, həm də 

onun dünyagörüşünü və mədəniyyətini genişləndirir. Xarici dildə mütəmadi 
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oxu, tələbələrdə kognitiv yaradıcılığı   aktuallaşdırıcı məhsuldar faktor olaraq 

öyrənmə prosesini daha maraqlı və öyrədici edir, təhsilə stimulu formalaşdırır. 

Mətnlərlə iş prossesində leksika çox vacib yer tutur və burda əsas  məqsəd 

yalnız lüğət tərkibinin artırılması deyil, həmçinin onun aktuallaşdırılması və 

aktivləşdirilməsidir. Tədrisdə ingilis dilində oxu prossesinin real dil bacarığı 

formasında təşkil olunması üçün tələbələrin ingilis dilində sistematik və 

mütəmadi oxuya cəlb olunmasının ən   vacib və ən effektiv yolu "ev oxusu" 

kursunun tətbiqi olmasıdır. Bütün bunları nəzərə alaraq verilmiş məqalədə ev 

oxusu kursunun leksika və xarici ədəbiyyatla inteqrasiya edilərək öyrənilməsi 

geniş şəkildə araşdırılır. 

 

    Açar sözlər: dil ali məktəbi, İngilis dilinin tədrisi, ev oxuması, fənlərarası 

əlaqələr, təhsilin məzmunu, tədris texnologiyaları. 

 

Integration of the "Home reading" course with other academic disciplines 

in teaching English at a language University 
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Summary 

         Reading original literature in English not only replenishes the vocabulary, 

but also increases the student's language, speech, and regional competence. 

Working with texts also develops his analytical thinking and broadens the 

overall culture. Reading profusely in a foreign language is a productive factor in 

updating their cognitive activity, makes the learning process more interesting 

and entertaining, and forms a natural incentive to study. In working with texts, 

vocabulary occupies a special place and the main goal is not to replenish the 

vocabulary, but to update and activate it. One of the main and most effective 

ways to engage  students to systematic and abundant reading in English can and 

should be the course "Home reading", which is aimed at organizing the process 

of educational reading in a foreign language as a real speech activity. Based on 

all this, this article discusses in detail the integration of home reading course 

with courses in lexis and foreign literature. 

 

       Key words: language University, English language teaching, home 

reading, inter-subject integration, learning content, learning technologies. 

 

     Актуальность. Обучение иностранному языку (в нашем случае, 

английскому), особенно в языковом вузе обязательно самым 
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непосредственным образом связано с использование текстового 

материала. Это тем более актуально, что при отсутствии реальной 

языковой среды именно чтение аутентичных текстов является пусть и 

опосредованной, но реальной формой естественной иноязычной 

коммуникации.  

      Аннотация. В данной статье курс «Домашнее чтение» 

рассматривается с точки зрения его интегративности и межпредметных 

связей с основными профильными курсами языкового вуза. Подробно 

рассматривается межпредметные связи «Домашнего чтения» с курсами 

зарубежной литературы и лексики. 

        Метод. Для достижения поставленной цели, решения 

сформулированных задач были использованы теоретические и 

эмпирические методы, а также наблюдение за учебным процессом. 

     Введение:  

Любой учебный предмет имеет свои цели и задачи, достижение 

которых основывается на двух составляющих: содержании обучения и 

технологии обучения. Курс «Домашнее чтение» (далее ДЧ) не является 

исключением из этого правила. Для того, чтобы организовать этот курс 

наиболее оптимально и эффективно, необходимо точно определить, что 

именно будет включено в содержание обучения в рамках курса, и какие 

конкретные технологии обучения студентов при этом рационально 

использовать. 

    Однако, для определения и содержания обучения, и его технологий 

необходим учет ещё двух факторов – роли и места дисциплины в общей 

системе подготовки специалиста по данной специальности и её связи и 

отношений с другими учебными дисциплинами. 

      С нашей точки зрения, ДЧ – это комплексная учебная дисциплина. С 

одной стороны – это особый вид чтения, который предполагает навыки 

смыслового анализа текста. С другой – это особый, методический, 

личностно ориентированный подход к способу формирования навыков и 

умений, во-первых, осознанного чтения, во-вторых – всех остальных 

видов речевой деятельности как основы для иноязычной 

коммуникативной компетенции. Таким образом, ДЧ – это и особая форма 

обучения иностранному (в нашем случае, английскому) языку, и 

специфическое содержание этого обучения. И, наконец, ДЧ – это 

специфическая технология обучения английскому языку, в которой 

используется специальный комплекс упражнений и заданий и 

специальные приемы контроля [см.5, с.10]. 

     В настоящее время в большинстве случаев ДЧ выступает как модуль 

других дисциплин в процессе подготовки студентов языкового вуза, в 

основном, курса практического английского языка. Опосредовано эта 
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дисциплина связана с курсом лексики, страноведения, зарубежной 

литературы и некоторыми другими. При этом ДЧ чаще всего выступает не 

как самостоятельная, а как вспомогательная, обслуживающая другие 

курсы дисциплина. Не останавливаясь подробно на вопросе, насколько 

справедлив и рационален такой подход к ДЧ, мы остановимся именно на 

проблеме комплексности курса, на его связях с другими учебными 

дисциплинами при подготовке студентов в условиях языкового вуза, т.е. 

на его интегративности. 

       Если мы понимаем ДЧ как комплексный предмет, как более объёмное 

понятие, нежели просто один из компонентов обучения иностранному 

языку, то оно выходит за рамки просто одной из составляющих курса 

практического английского языка. ДЧ предполагает тесную связь с такими 

аспектами обучения иностранному языку как лексика, в определенной 

мере грамматика, лингвокультурология, анализ текста и, также в 

определенной мере, перевод. ДЧ направлено на развитие не только 

навыков чтения (в первую очередь), но и обязательно говорения, а также 

письма и, даже, аудирования. 

         В языковом вузе при подготовке специалистов в области 

английского языка роль и место ДЧ имеют свою специфику и при отборе 

учебного материала для чтения, и при выделении конкретных 

коммуникативных знаний, умений и навыков, которые могут быть 

выработаны на этом материале. Задачей курса является формирование 

различных видов коммуникативной компетенции – лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной. Но если 

принимать во внимание, что ДЧ это курс, в котором скрещиваются 

интересы практически всех профильных дисциплин, то эта интегративная 

оставляющая курса должна быть учтена и при определении его 

содержания, и при выборе технологий обучения. 

          Под интегративностью дисциплины принято понимать её 

непосредственные и опосредованные связи с другими дисциплинами 

(межпредметные связи) как на уровне содержания обучения, так и на 

уровне целей и задач обучения и его конкретных приемов и методов [см. 

3]. Как мы уже отмечали выше, наиболее четко и явно прослеживаются 

связи между курсом ДЧ и курсами Лексики и Зарубежной (англоязычной) 

литературы. 

          На сегодняшний день в институте иностранных языков (АзУЯ) 

Программы по ДЧ как методического, регламентирующего документа не 

имеется. Содержание обучения по предмету, его цели и задачи, 

вырабатываемые в процессе занятий умения и навыки не 

регламентированы. Поэтому отбор произведений для ДЧ полностью 

зависит от предпочтений преподавателя.  
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          Нам кажется, что одним из основных критериев отбора текстов для 

ДЧ должен стать их внутренний потенциал. В первую очередь 

необходимо понять, даёт ли данный текст возможность решить насущные 

учебные задачи, можно ли на его материале сформировать конкретные 

речевые умения и навыки, а также расширить профессионально 

обусловленные компетенции студентов. 

         Многие методисты считают, что на продвинутом этапе изучения 

иностранного языка целью чтения становится не сам процесс, а его 

результат, та информация, которую студент может получить в результате 

чтения. Т.е. он читает, чтобы «учиться и узнавать». В зарубежной 

традиции это reading to learn – чтение для учёбы. Т.е. в тексте для чтения 

должен быть не только посильный для студента уровень и объем языковой 

и речевой информации – сomprehensible input [см. 7],  но и 

экстралингвистическое содержание  текста должно быть интересным. А 

если информация, полученная в процессе чтения, не вызывает у студента 

познавательного интереса и эмоционального отклика, процесс чтения 

вновь превращается просто в техническое действие без когнитивного 

результата. 

       Язык художественных текстов, который отличается гораздо большим 

лексическим, грамматическим и стилистическим своеобразием и широтой, 

намного более эффективен с точки зрения расширения языковой 

компетенции студента. Лексика художественных текстов базируется на 

общеупотребительном словаре разговорного языка, это позволяет 

организовать на их основе не только выработку навыков чтения, но и 

других видов речевой деятельности, в первую очередь, говорения и 

письма. 

   Традиционно, и в школе, и в вузе независимо от его направленности  

основное содержание курса составляют именно художественные тексты, 

которые считаются оптимальным вариантом для занятий ДЧ. Такой выбор 

явно не случаен. Общепринято, что именно при чтении художественных 

произведений в полной мере могут быть реализованы все функции ДЧ и 

решены стоящие перед курсом задачи. Выбор литературных текстов имеет 

под собой очень серьёзные резоны, особенно для студентов языкового 

вуза, т.к. в этом случае может иметь место не просто межпредметная 

связь, а подлинная интеграция между такими профессионально 

значимыми, базовыми для языкового вуза дисциплинами как иностранный 

язык и зарубежная литература. Интеграция этих курсов имеет очень 

большой и значимый потенциал для подготовки специалистов в области 

иностранного языка. В этом случае изучаемый язык рассматривается не 

только с точки зрения внутренней структуры и грамматики, но и с точки 
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зрения лексики и специфики её использования, а также с точки зрения 

отражения в языке истории и культуры народа-носителя языка.  

   Интегрированное изучение английского языка и зарубежной 

англоязычной литературы в пределах курса ДЧ может стать одним из 

условий формирования у студента не только основных коммуникативных 

компетенций, но и профессионально обусловленных знаний в области 

литературы и культуры страны изучаемого языка (см. 2), а 

непосредственная работа с текстами художественных произведений  

становится важным аспектом овладения английским языком как 

специальностью. Координация курсов зарубежной литературы и ДЧ 

позволяет расширить и углубить знания студентов в этой области за счет 

привлечения дополнительных по отношению к Программе по зарубежной 

литературе произведений. Исходя из этого, нами были проанализированы 

программы по зарубежной (английской и американской) литературе, 

которые имеются в АзУЯ [см. 4], и составлены примерные списки 

литературы для ДЧ, соотнесенные с курсами зарубежной литературы. 

      Анализ учитывал такие параметры, как включение конкретного автора 

в программу; включение конкретного произведения в список 

обязательного чтения по предмету (nə oxunması və təhlili); а также наличие 

данного произведения в переводах на азербайджанский и русский языки: 

наличие аудиофайла на английском языке (как возможность отработать 

навыки аудирования) и наличие экранизации (любого вида – кинофильм, 

мультфильм, фильм-спектакль). В случае, если перевод на родной язык 

студента отсутствует, чтение оригинала является единственной 

возможностью знакомства с данным произведением. В переводах на 

русский язык имеется практически вся упомянутая в программах 

литература, с переводами на азербайджанский язык дело обстоит 

несколько сложнее. Наличие видеоряда (экранизации) позволяет вести 

соответствующую работу по развитию продуктивных речевых умений и 

навыков у студентов. На основании проведенного анализа нами были 

составлены списки произведений, соотносимые с требованиями Программ 

по зарубежной (английской и америанской) литературы, которые могут 

быть рекомендованы для ДЧ. Они проанализированные по тем же 

параметрам – перевод, наличие аудиофайла и экранизации. Кроме того, 

нами составлен список дополнительной англоязычной литературы – 

канадской, австралийской, новозелландской и т.п., которая не входит ни в 

одну из проанализированных нами программ, но является неотделимой и 

значимой частью англоязычной литературы, например произведения А. 

Брэдли, П.Кэри, Р. Майлс, К. Маккалоу, А.Маршала, Э. Сетон-Томпсона и 

др. Многие из этих произведений являются облигаторными для 
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«английского мира» и знакомство с ними очень важно для специалистов в 

области английского языка и культуры.  

           Учитывая эмоциональный фон, который неизбежно воздействует на 

читателя и позволяет лучше и полнее понимать прочитанное, именно 

литературные произведения могут выступить в роли основного стимула 

повышения мотивации при овладении английским языком. Они дают 

возможность всестороннего знакомства с различными проявлениями 

жизни англоязычного общества, с особенностями человеческих 

характеров и взаимоотношений в нем, национальными особенностями 

культуры и менталитета. Они дают возможность студенту вместе с 

героями произведения пережить новые для него события и душевные 

состояния. Если эти произведения вошли в золотой фонд национальной 

и/или мировой культуры, непосредственное знакомство с ними расширяет 

кругозор, позволяет глубже освоить инокультурную и иноязычную 

«картину мира». Всё это не может не стать дополнительным стимулом для 

повышения иноязычной речевой активности студента и активизации 

самостоятельно работы по овладению английским языком. 

            Для студента языкового вуза знакомство с культурой страны 

изучаемого языка, признание, осознание её значимости и особенностей 

социокультурной специфики общения с носителями языка является одним 

из обязательных компонентов его профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции. А именно художественное произведение 

является основным естественным носителем лингвострановедческой и 

лингво-культурологической информации [см. 1]. Поэтому в курсе ДЧ 

студенты, с одной стороны, овладевают основами иноязычного общения, а 

с другой – знакомятся с культурой страны изучаемого языка. 

Литературно-страноведческий подход к отбору текстов для чтения 

является одним из обязательных при определении содержания обучения 

ДЧ. 

          Таким образом, организация учебной работы в курсе ДЧ и его 

методическое обеспечение - одно из самых важных условий 

продуктивности всего процесса обучения в языковом вузе - тесно связаны 

с вопросами отбора текстов для чтения, т.е. конкретных литературных 

произведений. Кроме того, разбор прочитанных произведений 

может/должен быть направлен на литературоведческий анализ 

художественного текста – тема, сюжет, идейная основа, жанровая 

принадлежность, образы, стилистические особенности языка и т.п. – что 

также направлено на формирование одной из профессиональных 

компетенций студента языкового вуза. 

          Продвинутый этап обучения – это тот этап обучения иностранному 

(английскому) языку, когда у студента уже сформировались достаточно 
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качественные технические навыки чтения про себя, имеется 

соответствующих лексический запас и языковые знания, а также 

определённый опыт анализа текстов разных форматов и жанров. Поэтому, 

с нашей точки зрения, в качестве материала для чтения ему могут быть 

предложены аутентичные тесты – произведения англоязычных авторов 

достаточно крупных форм – новеллы, повести, романы, написанные во 

второй половине ХIХ – начале ХХI в.в. Данный временной отрезок 

выбран нами потому, что английский язык более ранних произведений и с 

точки зрения лексического наполнения, и с точки зрения языкового 

оформления сильно отличается от современного английского языка во 

всех его региональных вариантах и вызывает трудности при восприятии 

не только у изучающих английский язык как иностранный, но и у самих 

современных  среднестатистических носителей английского языка. Мы 

согласны, что произведения Ч.Диккенса, У.Коллинза, Джерома К. 

Джерома, Б.Шоу, Дж.Голсуорси, Г.Уэллса, М.Твена, Дж.Лондона и т.п. 

тоже не вполне соответствуют нормам современного письменного и, тем 

более, устного английского языка, особенно в его региональных 

вариантах. Тематика их произведений тоже не может отражать реалии 

современной действительности и жизни народов-носителей языка. Но 

привлечение произведений именно этого периода имеет свои резоны. Во-

первых, они в полной мере отвечают принципу облигаторности, входят в 

золотой фонд англоязычной литературы, знакомство с которым 

профессионально необходимо выпускникам языкового вуза. Во-вторых, 

язык этих произведений, в основном, полностью отвечает критериям 

Queen’s English – классическому английскому, т.е. тому английскому, 

который лежит в основе университетских курсов теории английского 

языка и практики речи. Существенно и то, что проблематика большинства 

произведений  (выбранного периода) носит общечеловеческий характер и 

по сей день не потеряла своей актуальности. 

   Таким образом, можно считать основными методически обоснованными 

требованиями к текстам для ДЧ такие как: - обучающая (образовательная, 

воспитательная и практическая) ценность текста; -  его информативная 

аутентичность и страноведческая ценность; - его облигаторность; - 

жанровое разнообразие и объём; - доступность произведения для 

учащихся и его актуальность для них;   - соотнесённость с Программой по 

зарубежной литературе.  

         Последнее требование обусловлено именно интегративностью курса 

ДЧ и его межпредметными связями с курсом зарубежной литературы. При 

этом учет всех вышеизложенных требований позволяет нам провести 

анализ и соответствующую выборку произведений, рекомендуемых для 

ДЧ (т.к. далеко не все произведения, включенные в программу по 



 
 Гюнель Алиева 
 

 252 

Литературе, соответствуют всем этим параметрам), с другой – расширять 

знания студентов о литературе англоговорящих стран за счет привлечения 

произведений, отвечающих данным требованиям, но не включенных в 

Программу, например, таких облигаторные произведений классиков 

английской и американской литературы, как «Убить пересмешника» 

Харпер Ли, «Вверх по лестнице, ведущей вниз» Б.Кауфман,  романы 

А.Кронина, А. Хейли, «Моби Дик» Мелвилла, произведения А. Конан-

Дойла, Т.Митчел, Дж.Олдриджа, С.Кинга, И.Стоуна, И.Шоу Р.Бредбери и 

др., а также произведений австралийских, канадских, новозеландских 

авторов, среди которых немало лауреатов Нобелевской и Букеровской 

премий и чьи произведения также являются облигаторными для 

«англоязычного мира», например, «Поющие в терновнике» и другие 

романы К.Маккалоу, романы А.Маршала, «Список Шиндлера» Т.Кенилли 

и многие др. 

    Таким образом, ДЧ может стать ещё одним способом расширения и 

углубления профессиональной компетенции студентов языкового вуза в 

области литературы страны изучаемого языка, т.е. в профессиональной 

подготовке студентов.      

        Особая межпредметная связь существует между ДЧ и курсом 

Лексики английского языка. Лексическая работа с текстами для ДЧ имеет 

свою специфику и особые приемы организации и проведения. Основная 

цель этой работы в данном случае – не столько расширение лексического 

запаса учащихся, сколько его актуализация и активизация. 

        Особенно это проявляется на старших курсах, когда студенты 

языкового вуза уже имеют достаточно большой запас английских слов и 

выражений, но, вследствии недостаточной языковой практики не всегда 

умеют им адекватно пользоваться. Поэтому основной упор в лексической 

работе при чтении и анализе текстов для ДЧ должен быть, с нашей точки 

зрения, сделан на работу с определенными лексическими категориями, а 

именно – с фоновой и безэквивалентной лексикой как выразителями «духа 

нации».   

          Любой иноязычный читатель как носитель иной языковой картины 

мира и иной ментальности воспринимает текст на иностранном языке не 

совсем так, как природный носитель данного языка. В его восприятии не 

только присутствует другая картина мира, но и, зачастую, определенные 

стереотипы и предубеждения. Кроме того, человек, изучающий 

иностранный язык, не обладает всей полнотой фоновых знаний, присущих 

основным носителям языка. Преодоление всех этих трудностей и 

несоответствий особенно важно при подготовке будущих специалистов в 

области иностранного языка и литературы, т.е. студентов языковых вузов. 
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     Наиболее эффективно работа по преодолению лакун фоновых знаний 

и развития межкультурной толерантности может быть организована при 

анализе художественных произведений на английском языке. Любой 

художественный текст содержит большой объем лингвокультуро-

логической информации, которая выражена не только на уровне смысла 

(содержания), но и на лексическом уровне. Именно лексический уровень 

наиболее полно отражает национальную ментальность и языковую 

картину мира.  

    В современной методике принято выделять два основных способа ввода 

и объяснения социокультурной лексики – заполнение, т.е. перевод 

имеющейся в тексте лексической единицы с национально-специфическим 

компонентом, и компенсация – т.е. более или менее подробный и 

разносторонний комментарий, который может быть включен как в саму 

структуру текста, так и вынесен в затекст. 

        И в первом, и во втором случае при работе с текстами для ДЧ эта 

работа должна быть спланирована и организована преподавателем и 

разбита на предтекстовый, притекстовый и послетекстовый этапы. 

Существует целый ряд методических приемов, которые позволяют 

снимать (либо снижать) трудности восприятия и понимания 

лингвокультурологичекой информации художественного текста. 

Методические приемы, которые направлены на освоение и усвоение 

лингвокультурологической информации художественного произведения 

через его лесику, могут быть разделены на собственно приемы 

семантизации ЛЕ с культурным компонентом (фоновая и 

безэквивалентная лексика); на восприятие общего содержания 

лингвокультурологической информации художественного текста; на 

снятие предвзятости, преодоление стереотипов восприятия чужой 

культуры и воспитание культурной толерантности. 

    К первой группе приемов могут быть отнесены комментарии разного 

вида (системный, комплексный и коннотативный) и 

лингвострановедческая паспортизация лексики данного произведения. 

Системный комментарий должен быть направлен на снятие трудностей в 

понимании безэквивалентной лексики через её семантическое окружение, 

например, по методу окружения проф. М.Т.Тагиева [см. 6] или место в 

поле соответствующей лексико-семантической группы слов. Системный 

комментарий снимает трудности в понимании не отдельной ЛЕ, а целой 

тематической группы соответствующих слов, например, системный 

комментарий географических названий, исторических фактов, предметов 

быта, биографические сведения об упоминаемых в произведении 

личностях и т.п. Коннотативный комментарий должен, в основном, 

объяснять эмоциональные оттенки значения конкретных ЛЕ, которые 
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влияют на понимание лингвокультурологического содержания 

произведения. 

   Лингвострановедческая «паспортизация» лексики позволяет 

предъявлять лингвострановедческую информацию о предмете или 

явлении иноязычной культуры в соответствии с уровнем языковой и 

лингвокультурологической компетенции учащихся, их познавательными 

интересами, конкретной ситуацией употребления данной ЛЕ и т.п. Особое 

место занимает такой способ семантизации фоновой и бэзэквивалентной 

лексики, как зрительная наглядность. При этом целесообразно 

использовать не просто отдельный рисунок, иллюстрацию или  

фотографию, а целостный видеоряд с соответствующим текстовым 

комментарием. 

    Все эти формы и методы работы с лексическим материалом были 

изучены студентами в курсе Лексики, однако именно ДЧ даёт 

возможность применить эти знания на практике как для расширения и 

активизации собственного лексического запаса, так и для выработки 

умений и навыков практической работы со словарями и другими 

источниками. 

      Естественно, что все виды комментария и паспортизация лексики 

конкретного художественного произведения могут быть подготовлены 

преподавателем заранее, до того, как данное произведение будет 

предложено студентам. Однако, когда мы имеем дело со студентами 

продвинутого этапа обучения, которые обладают достаточно высоким 

уровнем языковой компетенции, часть комментариев можно/нужно 

предложить им для самостоятельного составления, так же как составление 

списков конкретных ЛЕ для паспортизации и саму паспортизацию этой 

лексики. Работа с лексическими комментариями может как предварять 

чтение текста (предтекстовый этап), так и сопровождать его 

(притекстовый этап, когда студентам предлагается самостоятельно 

составить списки ЛЕ, нуждающихся в соответствующем комментарии), а 

также осуществляться после чтения текста (послетекстовый этап, когда 

разбираются комментарии сделанные преподавателем или самими 

студентами). 

     Как мы уже отмечали выше, основной целью лексической работы в 

курсе ДЧ является не столько расширение лексического запаса, сколько 

его актуализация и активизация. Среди приемов, которые направлены на 

овладение соответствующими ЛЕ, можно выделить такие как 

выразительное чтение вслух и/или заучивание наизусть отрывков из 

художественных текстов. При этом не только происходит усвоение 

эстетической стороны произведения, но усовершенствуются 

произносительные навыки и навыки смыслового анализа текста 
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(выразительное чтение). Ещё один прием - использование зрительной 

и/или аудио- наглядности, т.е. просмотр соответствующих экранизаций 

или прослушивание аудиокассет с записью соответствующих 

произведений. В первом случае на восприятие содержания работают и 

слух, и зрение, что вдвойне облегчает понимание. Кроме того, мощно 

задействовано эстетическое и эмоциональное впечатление от 

произведения. На выходе такой работы может быть обсуждение не только 

самого произведения, но и игры актеров – насколько точно они отразили 

авторский образ героя. Еще один вариант – когда предлагается 

просмотреть несколько версий (экранизаций) одного и того же 

произведения и сравнить их с литературным оригиналом. Прослушивание 

художественных произведений целиком или в отрывках (аудиофайлы) 

также позволяет студентам, с одной стороны, оптимизировать время, 

затраченное на знакомство с произведением, с другой – услышать 

образцовую английскую речь профессионального чтеца. Использование 

видео- и аудио-наглядности позволяет оптимизировать еще один 

методический прием работы с лексическим наполнением текста – 

усвоением его образного ряда.  

         Образность каждого языка – явление уникальное и специфическое, 

выражаемое на уровне отдельных ЛЕ, словосочетаний, ФЕ и идиоматики. 

Но именно образность является неотъемлемой частью языковой картины 

мира и национальной ментальности. Для иностранца овладение образной 

системой иностранного языка является одной из самых сложных задач. В 

рамках этой работы преподаватель может/должен обратить особое 

внимание студентов на дефиниции ЛЕ, соотносимых с именами 

собственными как персонажей художественного произведения, так и 

реальными личностями, упоминаемыми в нем  именно с точки зрения того 

образа, который автор создает с их помощью. 

        Лексическая работа над текстом художественного произведения на 

старшем этапе обучения должна быть направлена и на выработку у 

студентов культурной толерантности, эмпатии и открытости к фактам 

чужой культуры. В качестве конкретного вида работы можно предложить 

студентам составить два списка ассоциаций – положительных и 

отрицательных – которые вызывает у них та или иная иноязычная ЛЕ 

(ФЕ) и сравнить их с наиболее типичным ассоциативным рядом носителей 

английского языка. Можно также предложить им сравнить описание 

какого-либо явления иноязычной культуры носителями этой культуры 

(например, описание Лондона или Нью-Йорка, английской провинции или 

американского футбола) и представителями инокультуры – так будут 

наиболее ярко видны типичные предубеждения и точки непонимания 
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одних и тех же культурных явлений представителями разных языковых 

культур. 

       Результат. Мы не рассматриваем подробно в данной статье 

межпредметные связи между курсом ДЧ и курсом практического 

английского языка, а также курсами грамматики, стилистики, 

страноведения, перевода и некоторыми другими, т.к. это может стать 

темой отдельной работы. Хотим только ещё раз подчеркнуть, что в курсе 

ДЧ скрещиваются интересы практически всех профильных дисциплин 

языкового вуза и эту специфику курса необходимо учитывать как при 

отборе его содержания, так и при выборе конкретных методов и методик 

работы с учебным материалом. 
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 Məqalələr Microsoft Word proqramında Times New Roman  şrifti ilə 12 pt. 

ölçüdə 1,0 intervalla yazılmalıdır. Səhifə ölçüləri: sağdan və soldan  

2,0 sm, yuxarıdan 2,5 sm, aşağıdan 2,2 sm olmalıdır. 

 Başlıq ortada qara və böyük hərflərlə yazılmalıdır. 

 Məqalənin quruluşu  aşağıdakı bölümlərdən ibarət olmalıdır: müəllifin adı, 

ata adı və soyadı, iş yeri, elmi dərəcəsi və elmi adı, üç dildə açar sözlər və 

xülasə (100-150 sözdən ibarət, 12 pt. ilə) ədəbiyyat siyahısı. Hər üç dildə 
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ПИСЬМЕННЫЕ ПРАВИЛА 

 

• Статьи на азербайджанском, английском и русском языках отправляются 

на электронный адрес журнала - linguvistikaproblemleri@yandex.ru. 

• Статьи в Microsoft Word шрифтом Times New Roman 12 pt. следует писать 

с интервалом 1,0. Размеры страницы: документ должен иметь поля: правое 

и левое 2,0 см, верхнее 2,5 см и нижнее 2,2 см.  

• Название должно быть написано черными заглавными буквами 

посередине. 

• Структура статьи должна состоять из следующих разделов: имя автора, 

отчество и фамилия, место работы, ученая степень и научное звание, 

ключевые слова на трех языках и аннотация (100-150 слов, 12 пт.) 

Литература. Резюме, написанные на всех трех языках, должны быть 

идентичны и соответствовать содержанию статьи. 

• Рисунки, графики и таблицы, приведенные в статьях, должны быть 

правильными, четкими и содержаться в тексте, а также должны быть 

написаны под соответствующими статьями. 

• Объем статей: 6-12 страниц. 

• Статьи публикуются по решению редакционной коллегии журнала на 

основании экспертного заключения (конфиденциально). Редакция может 

вернуть статью автору для исправления. 

• Автор несет персональную ответственность за любые научные 

нововведения или тезисы и т.д.  в статье. 

• Статьи, не опубликованные в журнале, не возвращаются. 
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WRITING RULES 

 

• Articles in Azerbaijani, English and Russian languages are sent to the journal's 

email address - linguvistikaproblemleri@yandex.ru. 

• Articles in Microsoft Word in Times New Roman 12 pt. should be written at 

1.0 spacing. Page dimensions: the document must have margins: right and left 

2.0 cm, top 2.5 cm and bottom 2.2 cm. 

• The title should be written in black capital letters in the middle. 

• The structure of the article should consist of the following sections: author's 

name, patronymic and surname, place of work, academic degree and academic 

title, keywords in three languages and abstract (100-150 words, 12 pt.) 

References. Abstracts written in all three languages must be identical and 

consistent with the content of the article. 

• Figures, graphs and tables given in the articles must be correct, clear and 

contained in the text, and must also be written under the corresponding articles. 

• Volume of articles: 6-12 pages. 

• Articles are published by decision of the editorial board of the journal on the 

basis of an expert opinion (confidentially). The editors can return the article to 

the author for correction. 

• The author is personally responsible for any scientific innovations or theses, 

etc. in the article. 

• Articles not published in the journal will not be returned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:linguvistikaproblemleri@yandex.ru


 

Linqvistika problemləri. Cild 1, №4, 2020, Том 1, №4, 2020, Volume 1, №4, 2020  
 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çapa imzalanmış 14.11.2020-ci  il 

Kağız formatı 60x84 
1/16

, çap vərəqi 32 

Sifariş 197,  sayı 100 

  

ADPU-nun mətbəəsi 

Bakı, Ü.Hacıbəyli küçəsi, 68 

Tel: (+99412) 493-74-10 

Email: poliqrafiya@mail.ru 

 


