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DİL TARİXİ VƏ DİALEKTOLOGİYA 
 

  QƏZƏNFƏR KAZIMOV
*
 

 

АШИНА ВЯ АЗЯРБАЙЪАН 

“Щадисяляр арасындакы ялагяни ашкара чыхаран тарихчинин 
иши щадисялярин мювъудлуьуну мцяййянляшдирян филолог-шяргшц-
насын ишинин гуртардыьы йердя башланыр”. 

Лев Гумилйов 

“Гядим тцркляр”, с.118 

 

“Бир дя, цмумиййятля, халгын тарихини истиснасыз шякилдя 

онун ялейщдарынын мювгейиндян юйрянмяк олмаз”. 

Лев Гумилйов 

“Гядим тцркляр”, с.106 

Бизим дилчи вя тарихчилярин яксяриййяти бу фикирдядир ки, Мяркязи Асийада  Бюйцк 
Тцрк Хаганлыьы (ерамызын V-VIII ясрляри) даьылдыгдан сонра Оьуз тайфалары ХI ясрдян 
башлайараг тядриъян Азярбайъана дахил олмуш, ХIII ясрин  биринъи рцбцнцн сонларында 
эялян монголларын кюмяйи иля Шимали Азярбайъан яразисиндяки лязэидилли, Ъянубдакы 
ирандилли ящалини ассимилйасийайа уьрадараг тцркляшдирмишляр. Бу ъцр дцшцнъя, йяни Ши-
мали Азярбайъан ящалисинин лязэидилли, Ъянубун ирандилли, тцрклярин ися ассимилйасийа ня-
тиъяси вя эялмя олдуьу барядя фикир  гясдян вя тцркя йарамаз мцнасибятля дя баьлы ола 
биляр. Амма бизим фикримизъя, бу, щяр шейдян яввял, савадсызлыгла, бяшяр тарихиня, бяшя-
рин инкишаф йолуна бяляд олмамагла баьлыдыр. Щяля дя бир чохлары нязяря ала билмир ки, 
бяшярин доьулушу Юн Асийа–Аралыг дянизи щцдудлары иля баьлыдыр – ващид дил, улу инсан 
бурада доьулмуш, Йер цзцня бурадан йайылмышдыр. Улу дил  тиположи ъящятдян фярглянян 
дилляря бурада парчаланмышдыр. Тцркляр Юн Асийанын язяли вя ябяди сакинляри олмагла 
йанашы, шимала, шяргя вя гярбя бурадан йайылмышлар. Щиндавропалылар да Йер цзцня бу-
радан йайылмышлар, самиляр, гафгаздиллиляр вя башгалары да. Тцрк голунун бир щиссяси Юн 
Асийадан айрылыб Шяргя эетдикдян сонра монголлары, тунгуслары, йапонлары, корейалылары 
вя лап еля чинлиляри дя доьурмушдур. Ня цчцн Юн Асийада тцрк вар, монгол йохдур, тцрк 
вар, чинли йохдур? Демяли, мезолитдян сонракы дюврлярдя Шяргя цз тутан ящали узаг яра-
зилярдя бир-бириндян тяърид олунараг парчаланма просесини минилликляр ярзиндя давам 
етдирмиш, йени нясилляр ямяля эятирмишдир.  

Бу, белядир вя дягиг тарихи просесдир. Бизим арашдырдыьымыз мясяля ися нисбятян 

конкретдир: Бюйцк Тцрк Хаганлыьыны йарадан, онун башында дуран “500 евлик Ашина 

                                                 
*
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аиляси” – Бумын каьанын, Истяминин гябиляси е.я. I миниллийин сонларында Чинин шималына 
вя орадан Алтайа Азярбайъандан эетмишляр. Бу фикир юзлцйцндя чох мцщцм тарихи щади-
сянин изащындан ибарят олуб, ашиналыларын адят-яняняляри, иътимаи-сийаси эюрцшляри, дини 
бахышлары, миф вя тотемляри вя хцсусиля онларын дилиндя ишлянян иътимаи-сийаси лексиканын 
кюмяйи иля тясдиг олунур. 

Гядим мисилсиз абидямиз олан “Китаби-Дядя Горгуд”ун 1300 иллийини гейд етдик. 
Щятта 1500 иллийиня дя ъцрят етмядик. Бу вя йа диэяр бир щалда дастанын даща гядим ол-

дуьуну сюйлядикдя йцз йердян “ясас” сорушулур вя нашы эюзляр дярщал щцъума кечирди. 

Будур, е.я.ХIII ясрин щадисяляриндян бящс едян Щомер поемалары “Илиада” вя “Одиссе-
йа”  иля мцгайисяляр эюстярир ки, “Китаби-Дядя Горгуд” Щомерин йашыдыдыр вя бу ъящят 
о гядяр зянэин фактларла тясдиг олунур ки, тякзиби щеч ъцр мцмкцн дейил. Тройалыларын 
тцрк, Тройанын тцрк шящяри олдуьуну эюстярян фактлар ися мисилсиздир. 

 Дцшцнцрцк ки, щюрмятли охуъулара тягдим етдийимиз бу ики кичик йазы  цмумтцрк та-
рихинин дцзэцн тядгиги цчцн  щягиги тарихчиляря кюмяк олаъагдыр. 

 

*** 
Бизим “Азярбайъан дилинин тарихи” [бах: Kazımov: 2003] ясяримизin мейдана чыхма-

сыны шяртляндирян амиллярдян бири дцнйа тарихинин вердийи фактлар вя археоложи материаллар 
ясасында инсанын Йер цзяриня Юн Асийадан йайылдыьыны хатырлатмаг иди. Бу ъящятин дцзэцн 
дярк олунмасы иля дцнйа тарихинин тядгигиня даир бир чох йанлыш консепсийалар тябии шякилдя 
юз ящямиййятини итирмиш олур. Биз щямин идейа ясасында тцрклярин шяргя, шимала вя гярбя 
Юн Асийадан йайылдыьыны бир даща фактлашдырмыш олдуг. Тядгигатчылар яксяриййят етибариля 
тцрк тайфаларыны Орта вя Мяркязи Асийа иля баьламаьа чалышмыш вя бир чохлары башга ъцр дц-
шцнмяйи аьылларына беля эятирмямишляр. Лакин бяшяр тарихи айдын шякилдя сцбут едир ки, миг-
расийалар мезолитдя Юн Асийадан вя Аралыг дянизи щцдудларындан башламыш, инсан йер цзц-
ня Авропанын, Африканын вя Асийанын говушдуьу бу яразидян йайылмышдыр. Сонралар якс 
миграсийалар да олмушдур. Бунлар гейд етдийимиз китабда бизим тяряддцдсцз гянаятимиз-
дир вя бу барядя артыг сюз сюйлямяк фикриндя дейилик. 

Бу мягялядя ися бизи бир нечя суал марагландырыр: ня цчцн бцтцн тцрк халгларынын 
ады вар, лакин йалныз бизим дилимиз кечян миниллик ярзиндя “тцрк дили” адланмышдыр? 

“Тцрк”” ады щарада вя бизя мялум олан тарихин щансы дюврцндя мейдана чыхмышдыр? 

Бюйцк тцрк хаганлыьынын – о хаганлыг ки, чин императорларыны “ъянубдакы бизим ушаг-

лар” адландырырдылар [Rəcəbli: 2001, s.3] – ясасыны гоймуш кючяри Ашина тайфасы иля 
Азярбайъан ялагяляри барядя ня демяк олар? Бу суаллара ъаваб вермяк цчцн Лев 
Гумилйовун “Гядим тцркляр””””” ясяриндяки фактлар бизим цчцн мцгайися мянбяйи ол-
мушдур. 

Щяр шейдян яввял гейд едяк ки, бюйцк тцрк хаганлыьынын ясасыны гоймуш “500 ев-
лик Ашина аиляси”” вя бу аилянин рящбярлик етдийи, юз архасынъа апардыьы тцркляр Гумилyо-
вун ясяриндя ашиналыларын о дюврдя адландыьы кими “тцркцт” адландырылмыш вя бунунла Ор-
та вя Мяркязи Асийадакы башга тцрк тайфаларындан фяргляндирилмишдир. 

Яввялъя, “500 аилялик” Ашина тайфасынын юз яъдадлары барядя яфсаняляриня диггят 
йетиряк. Шяъярялярин юйрянилмяси, Гумилйовун йаздыьына эюря, ян гядим заманлардан 
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Мяркязи Асийа халглары цчцн сяъиййяви олмушдур. Щям дя мараглыдыр ки, щямин халг-
лар бу вя йа диэяр вящши щейваны юз нясилляринин баниси саймышлар. Мясялян, “…тибетли-
ляр еркяк меймуну  вя диши ракшасы (мешя рущу), монголлар боз гурду вя маралы, теле-
ляр ъанавары  Qumilyov: 1993, s.30]. Бурадан айдын эюрцндцйц кими, монголлар, телеляр 
вя тцркцтляр гурду (ъанавары) вя маралы юз яъдадлары щесаб етмишляр. 

Марал сонракы щадисядир – Сибир чюлляри иля баьлыдыр вя тцрклярдя щялледиъи ящямиййятя 
малик дейилдир. Гядим тцрклярин байраьында даим гызылы рянэли гурд башы тясвир едилмишдир. 

Гумилйов бу мягамда серый волк,волк вя волчица сюзлярини ишлятмишдир [Qu-

milyov: 1993, s.22]. Монголларын, телелярин боз гурда, тцрклярин диши ъанавара тапынмасы еля 
бир фярг йаратмыр. Демяли, бу халгларын яфсаняви яъдады бир олмушдур. Бу бирлик онларын кюк 
бирлийиндян иряли эялир. Тцрклярин вя монголларын бир кюкдян олдуьуна щеч ким шцбщя етмир, 
лакин онлардан щансынын щансындан айрылдыьы барядя мцбащися щяля дя давам етмякдядир.  

Тобалыларын (чинлилярин) Шимали Чинин фятщи заманы табе етдикляри тайфалар ичярисин-
дя “беш йцз Ашина аиляси” дя гейд олунур. IV ясрдя щунларын вя сйанбилярин (монгол-
ларын) чинлилярдян алдыглары Шенси яйалятинин гярб щиссясиндя мяскунлашмыш бу аиля  
“мцхтялиф тайфаларын гайнайыб-гарышмасындан” йаранмышды. [Qumilyov: 1993, s.30] 

Тцркцт ящалисинин “…етник мяншяйи мцхтялиф иди, лакин юз араларында щамысы кичик тя-

ляффцз фярги олан цмуми тцрк дилиндя данышырдылар. Онлар бир “будун” - халг тяшкил 

едирдиляр, лакин бу сюз “етнос” дейил, даща чох “демос” анлайышына  йахын бир мянада 

ишлянирди. Чцнки “будун”  “бяйляр”я гаршы гойулурду” [Qumilyov: 1993, s.72]. Мцяллиф 

буну “тцрк бяэляр будун” - “тцрк бяйляринин халгы”  ифадяси иля дцзэцн ясасландырмыш-
дыр. Бу сюзляр дя эюстярир ки, яслян тцрк олан щунлар вя монголлар юзлярини бир-бириня 
даща йахын саймагла чинлиляря гаршы бирликдя мцбаризя апармышлар. 

Шенси вилайятинин гярбиндяки Хесидя йерляшян ашиналылар щямин яразинин ишьалы зама-
ны тобалыларын (чинлилярин) тябяялийини гябул етмямиш, Алтайын мяркязи щиссясиня кючмцш, 
узун мцддят сяссиз-сямирсиз йашамыш,  сонралар жужанларын вассалы олдугларыны елан етмиш-
ляр. Чин мянбяляри онларын бу вахта гядяр “маьарада” йашадыгларыны гейд етмишляр.  

“Маьара” Алтайын мяркязиндя йерляшмишди. Мараглыдыр ки, ади даь дяряси “Суйшу”да 

(Чин мянбяйи) “маьара” адландырылмышдыр [Qumilyov: 1993, s.96]. Беляликля, Ашинанын 

“500 аиляси”, эяляъяк яйанлар V ясрдя Ордосдан кючцб артыг тцркдилли ящалинин йашадыьы 

Алтайын ъянуб ятякляриндя мяскян салмалы олмушлар [Qumilyov: 1993, s.93]. 
Гумилйовун гейдляриня эюря, тцркцт халгы бу дюврдя йени кейфиййятляр газаныр, Алтай 

даьларына говулдугдан сонра давакар кючяри щейвандарлардан азадлыгсевяр, отураг щяйат 
кечирян щейвандарлара чеврилирляр [Qumilyov: 1993, s. 208]. 

Гумилйов йазыр: “Щямин тайфа бирляшмяси (мцяллиф  Ашиналылары бир нечя тайфанын га-
рышыьы сайыр – Г.К.) илкин дилинин неъялийиндян асылы олмайараг, V ясрдя о, тарих сящнясиня 
гядям гойанда дюврцн тайфаларарасы цнсиййят васитяси олан  сйанби – йяни гядим монгол 
дили тайфаларын щамысы цчцн анлашыглы иди. Бу, команда, базар, дипломатийа дили иди.  Бу 
дилдя Ашина нясли 430-ъу илдя Гобинин шимал щяндявяриня кючмцшдц” [Qumilyov: 1993, 

s.31]. 
Эюрцндцйц кими, мцяллиф монгол дилинин цстцнлцйцнц, тайфаларарасы цнсиййят ва- 

ситяси олдуьуну эюстярир. Бу, аьлабатан дейил, ашиналыларын мящз бу дилдя – монгол di- 
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линдя Гобинин шимал щяндявяриня кючдцйц барядя фикир елми ясасы олмайан фикирдир.  
Ола биляр ки, беля бир дюврдя монголлар вя тцркляр тязя тяърид олундуглары цчцн бир-бири-
ни асан анламышлар. Лакин Ашина тайфасынын  монгол дили иля Гобинин шимал щяндявяриня 
кючмяси вя 100 ил сонра тямиз вя зянэин тцрк дили иля данышмасы, бу дилдя мисилсиз аби-
дяляр йаратмаьа башламасы барядя фикирляр щеч ъцр аьлабатан дейил вя мцяллифин даща 
гядимляри эюря билмямяси иля баьлыдыр. Бцтцн Шяргя вя Гярбя йайылмыш тцрклярля чох 
сейряк олан сйанбиляри-монголлары мцгайися едиб, тцрклярин монгол тайфаларындан тяъ-
рид олунмасы гянаятиня эялмяк щеч бир мянтигя сыьмыр. Инсанын Йер цзцня Юн Асийа-
дан йайылдыьыны вя Юн Асийада монгол изляринин олмадыьыны нязяря алдыгда монголла-
рын Орта вя Мяркязи Асийайа эедян тцрклярдян айрылмыш олдуьуна шцбщя етмямяк 
олар. 

Гумилйовун монгол цстцнлцйц, монгол биринъилийи барядя фикирляри давам едир: 
“Чинлиляр Ашина ханларынын тябяялярини  Ту-кйу адландырырдылар. Бу сюз Пелйо тяряфиндян 

“тцркцт” - йяни “тцркляр” кими уьурлу шякилдя ачылмышдыр. Лакин сюзцн сонундакы чохлуг 
билдирян шякилчи тцрк дейил, монгол мяншялидир. Гядим тцрк дилиндя бцтцн сийаси тер-
минляр монгол ъям шякилчиси иля йаранырды. Бу ися эцман етмяйя ясас верир ки, щямин 
сюзляр тцрк дил мцщитиня кянардан эятирилирди” [Qumilyov: 1993, s.31]. 

Л.Гумилйовун бу фикри тамамиля йанлышдыр. -цт,-ат ъям шякилчиси монголлардан не-

чя мин ил яввял Юн Асийа халгларынын, о ъцмлядян гядим Азярбайъан тайфаларынын (ку-
ти, кассит, луллуби, турукки вя с.) вя Манна, Мидийа хцсуси адларынын тяркибиндя ишлянмиш-
дир. Кути сюзцндяки –ти щаггында данышылан шякилчидир – сюз кулар мянасыны ифадя едир 

[Kazımov: 2003, s.210]. Скол-от, массаг-ет сюзляриндяки -ат, ет дя ейни шякилчидир. Бу 

шякилчи улу дилдян эялян бир шякилчи кими бцтцн илтисаги диллярдя мювъуд олмушдур, Ща-
ми-Сами дилляриндя дя йайылмышдыр. Одур ки Ашина тайфасынын дилиня монгол дилиндян 
кечмяси барядя фикир доьру ола билмяз. Она эюря дя мцяллиф “Гядим тцрк дилиндя  

бцтцн сийаси терминляр монгол ъям шякилчиси иля йаранырды” сюзляриндя вя бу ъцр сюзля-
рин кянардан эятирилмя олмасы барядя фикриндя там йанлыш мювге тутмушдур. Монголлар 
кямиййят етибариля тцрклярдян даим гат-гат аз олмушлар вя монголларын тцрклярдян ай-
рылмасы барядя Поппенин фикри сон дяряъя аьлабатандыр. 

Будур, Л.Гумилйов фикрини дяринляшдиряряк йазыр: “Ашинанын ады иля бирляшян щя-
мин “беш йцз аиля” мяншяйиндян асылы олмайараг, щярби мцвяффягиййятин дяйишкянли-
йи онлары  Чиндян Алтайа атана гядяр юз араларында монгол дилиндя данышырдылар. Лакин 
тцркдилли мцщитдя йцз ил галмалары, тябиидир ки, данышыг дилинин тезликля дяйишмясиня эя-
тириб чыхармалы иди. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, “Ашинанын беш йцз аиляси” тцрк 

дянизиндя бир дамла иди (фяргляндирмя мянимдир – Г.К.). Эцман ки, VI ясрин ортала-
рына доьру Ашина няслинин цзвляри  тамамиля тцркляшмиш, монголдиллилийин яламятлярини 
йалныз юзляри иля эятирдикляри титуллар системиндя сахламышдылар” [Qumilyov: 1993, s.34].  

Щеч кяси инандырмаг олмаз ки, 100 ил ярзиндя бир тайфа юз ана дилини унудуб тцрк 
дилини ашиналылар гядяр дяриндян мянимсямиш олсун. Йеня гейд едирик ки, арада йалныз 
тцрк–монгол йахынлыьы, бир-бирини анлама ола билярди. О бюйцклцкдя абидяляр гойуб эет-
миш халг башга бир дилин йетирмяси ола билмязди, одур ки ашаьыдакы сюзляр щеч бир етибар 
доьурмур: “Инди тцрк дилляри адланан дилляр ян гядим заманларда  мейдана эялмишди, тцр-
кцт халгы ися V ясрдя… Эялмялярин йерли ящали иля гайнайыб-гарышмасы о гядяр эцълц 
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олмушдур ки, артыг 100 ил сонра – 546-ъы илдя  онлар гядим тцрк халгы, йахуд тцркцт адлан-
дырылан ващидя чеврилмишдиляр” [Qumilyov: 1993, s. 4]. Сонракы гейдляримиз дя эюстяря-
ъяк ки, бунлар ясассыз сющбятлярдир. 

Гумилйовун ясяриндя ашинанын тарихи, дили вя ня цчцн даим “кючяриляр” адланды-
рылдыьы обйектив изащыны тапа билмямишдир. Ня вахтса, монгол дилинин тцркляр цчцн дя 
цмумцнсиййят васитяси олмасы ися хяйали фикирлярдяндир. 

Инди биз Ашинанын тцрк мяншяйи барядя ягли вя нягли дялилляри нязярдян кечиряъяйик. 
Эюряк ашиналылар щарадан эялмишляр, кимдирляр вя ня цчцн даим тцрк вя монгол тайфалары ара-
сында “кючяриляр” ады иля танынмышлар? 

“Умийаков ещтимал едир ки, “тцрк” сюзц ХII-ХIII ясрлярдя тцрклярин цмуми адындан 

башга, щям дя чох ещтимал ки, “бундан яввял дя айрылыгда эютцрцлмцш бир тцрк тайфасы-

нын адыны билдирирди” (фяргляндирмя мянимдир – Г. К.). Шцбщясиз ки, бу, белядир. Бизим 

тяклиф етдийимиз шярти “тцркцт” термини щятта Е. Шванн кими бир анализ нящянэинин дя гур-

бан эетдийи анлайыш вя кянара чыхма долашыглыьындан хилас олмаьа имкан верир” [Qumi-

lyov: 1993, s.180]. Мцяллифин бурада эятирдийи ситат вя юз гянаяти доьрудур. 

 Дедик ки, мцяллиф Ашина тцрклярини хцсусиляшдирмяк цчцн “тцркцт” терминини (онларын 
юз адыны) сечмиш, тцрк хаганлыьыны йарадан тцркляри башга тцрклярдян фяргляндирмяйя наил 
олмушдур. Вя ейни заманда ашиналыларын мяншяйи иля баьлы яфсаняни нязярдян кечиряряк 
чох дцзэцн нятиъя чыхармышдыр: “…биз бир яфсанянин мятни дахилиндя ики сцжетин кясиш-
мяси – мифоложи (мяншяйини диши ъанавардан эютцрмяк) вя тарихи  (тцркцтлярин бир щисся-
синин яъдадларынын Алтайдакы даь вадиляриня гачмасы) иля гаршылашырыг” [Qumilyov: 1993, 

s. 96]. Мялум олан биринъи мясялядян (диши ъанавар) фяргли олараг, икинъи мясяля (тцркцт-

лярин Алтайдакы даь вадиляриня гачмасы, даща доьрусу, Алтай яразиляриня эялмяси) кюк-
лц вя мараглы мясялядир. Лакин гейд едилян гачыб эялмя просесинин илкин нюгтяси – баш-
ланьыъы Гумилйов цчцн там шякилдя мяъщул вя гаранлыгдыр. Мцяллиф башланьыъын Юн 
Асийа олдуьуну гятиййян аьлына эятирмир. 

“Ашина  Ордосдан гярбдя, Хуанхе вя Наншан чайлары арасында йерляшян Хесинин 
щакими, щун кнйазы Муьана табе иди. 439-ъу илдя тобалар щунлара галиб эяляряк Хесини 
Вей (Чин) империйасына бирляшдиряндя кнйаз Ашина “беш йцз аиля” иля жужанларын йанына 
гачды вя Алтай даьларынын ъянубунда  мяскунлашараг жужанлар цчцн дямир емал етмяйя 

башлады” [Qumilyov: 1993, s.31; Бичурин: 1950, s.221]. Бу сюзлярдян айдын олур ки, 

Ашина щаггында илкин мялумата эюря, ашиналылар V ясрин яввялляриндя щун тайфалары тяр-
кибиндя олмуш, чинлиляр Хеси яразилярини ишьал едяркян Чин асылылыьындан имтина едяряк 
V ясрин орталарында Алтай даьларынын ъянубуна – тцрк тайфалары олан яразийя гачмыш вя о 
дюврцн бир гядяр иртиъачы сайылан тцрк тайфасы жужанларын асылылыьыны гябул етмиш, онлар 
цчцн  дямир истещсал етмяйя башламышлар. Гысасы: ян пис тцрк асылылыьыны Чин ясарятиндян 
цстцн тутмушлар. Бурада бизим цчцн ян гиймятли мялумат тобаларын-чинлилярин ишьал ет-
дийи Хесинин щун щакиминин Муьан титулу дашымасыдыр. Ашина “Щун кнйазы Муьана та-

бе иди” сюзляриндян айдын олур ки, Ашина тайфасынын да да-хил олдуьу бу кнйазлыьын ща-
кимляри Муьан титулу дашыйырлар. Бу кнйазлыгдан айрылдыгдан сонра Ашина щакимляри 
дя бу титулу дашымышлар. Демяли, кнйаз Муьана табе олан тайфалар гощум тайфалардыр. 
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Яэяр Ашина тайфасы Муьанын кнйазлыьында бир сыра тайфаларла тясадцфи бирляшмиш олса иди, 
Ашина щакимляри Муьан титулу дашымаздылар. Мисаллара диггят йетиряк. 

 552-ъи илдя Бумын хаган юлдцкдя йериня оьлу Гара Иссык хан кечир. О да тез юлцр вя 
щакимиййятя Гара Иссык ханын гардашы (Бумынын кичик оьлу) Кушу чыхыр. Кушу Муьан хан 

титулуну гябул едир [Qumilyov: 1993, s.48]: “Бу ханын ашаьыдакы адлары варды: вящши щей-

ван ады - Тсзушу (йяни Кушу - Гуш), нясил  ады – Сыгин (йяни нявя, гардаш оьлу), лягяби – 
Йанды (йяни галиб), титулу – Муйуй, йахуд Муьан. Биз елми ядябиййатда даща чох иш-
лядилян сонунъу аддан истифадя едирик” [Qumilyov: 1993, s.38]. “554-ъц ил кнйазлыьын им-
перийайа чеврилмяси или иди… Муьан хан артыг юз шимал сярщядлярини мющкямляндирмиш-
ди.” [Qumilyov: 1993, s.40] – ъцмляси вя ясяр бойу гейд едилян бир сыра адлар да эюстярир 
ки, Муьан хан ишляк титул олмушдур.  

Ашинанын яввялъя табе олдуьу щун кнйазы да Муьан титулуну дашыйыр, Ашина ща-
кимляри дя. Демяли, тякликдя Ашина дейил, бюйцк щун кнйазлыьы бу титулун дашыйыъылары 
олмушлар. Тядгигатчылар бунлары цзя чыхармышлар, лакин тяяъъцблц орасыдыр ки, бу титулун 
щарадан йарандыьына ясла фикир вермямишляр. 

Муьан сюзц неъя ямяля эялмишдир? Щарада йаранмышдыр? Муьан щарададыр? Вя 
ня цчцн бу суаллара ъаваб ахтарылмыр? 

Мялумдур ки, Муьан ъянублу-шималлы Азярбайъанын ян гядим яразисидир. Муьан 
мцьлярин, маьларын йашадыьы яразидир. Маьлар Азярбайъанын вя дцнйанын ян гядим 

мядяни тайфаларындандыр – тцркдилли Азярбайъан тайфасыдыр [Kazımov: 2003, s.258-

272]. Ашина щакимляринин Муьан титулу дашымасы ики чох мцщцм мясяляни айдынлаш-
дырмаьа кюмяк едир: Муьан титулу дашыйанлар щунлар-тцрклярдир, демяли, маьлар тцрк -
тайфаларындандыр; икинъиси, маьларын вятяни Азярбайъандыр, демяли, Муьан титулу да-
шыйан Хеси щунлары вя о ъцмлядян ашиналылар Мяркязи Асийайа Юн Асийадан – Азяр-
байъандан эялмишляр. 

İ.Cəfərsoy qədim qaynaqlarda Muğanla bağlı məlumatları toplayaraq yazmışdır: 

Əbu Həmid əl-Əndəlusi əl-Qərnati (XII əsr) göstərir ki, Muğan geniş vilayətdir. 

Onun kəndləri və şəhərləri Ərdəbildən Təbrizə gedən yolun sağındadır. İbn Xordad-

behin (IX əsr) yazdığına görə Muğan Azərbaycanda şəhərdir. Əhməd ibn-Asam əl-

Kufı məlumat verir ki, Azərbaycanda Muğan adlı şəhər və çay var. X əsr ərəb mən-

bələrində Azərbaycanda mukan adlı xalqın yaşadığı göstərilir. Muğan tayfası yalnız 

Ərdəbillə Təbriz arasında deyil, Qarabağda da yaşayırdı. Nəhayət, İ.Cəfərsoy yazır: 

“A.Şirakatsi (VII əsr) göstərir ki, Arsak ölkəsinin vilayətlərindən biri Muxank adla-

nır. -к ermənicədə (qrabarda) etnik mənsubiyyət bildirən şəkilçidir. Deməli, Мuхаnк 

- “Muğan tayfasının yurdu” anlamında başa düşülməlidir. Vassal olan bu etnik-inzi-

bati ərazini (ərazini deyil, ərazinin hakimini olar - Q.K.) iranlılar Muğan şah adlandı-

rırdılar. Muğan şah Irana tabe idi”. Yaqut əl-Həməvi yazır ki, Muğan - ərəb sözü de-

yil. Əhalinin əsasını burada türkmənlər təşkil edir [Cəfərsoy: 2005, s.151]. 

Bütün bunlar Muğan sözünün, Muğan titulunun Altaya Azərbaycandan get-di-

yini göstərir. İ.Cəfərsoy da türk xaqanlarının və 500 evlik Aşina ailəsinin V və VI 

əsrlərdə daşıdığı Muğan xan titulunun Azərbaycanda işlənən Muğan şah titulu ilə 

bağlı olduğunu düşünmüşdür: “Qədim türklərin və hunların V və VI əsrlərdə Muğan 
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və Azma Muğan adlı iki tayfa başçısı vardı. Muğan hun bəyi idi. 500 Aşina ailəsi ona 

tabe olmuşdur. Azma Muğan isə türk xanı idi” [Cəfərsoy: 2005, s.152]. 

Гумилйов йазыр: “Гачгынларын эялиб чыхдыглары Монголустан Алтайынын ятякляри  
щунлардан тюряйян вя тцрк дилиндя данышан  тайфаларла мяскунлашмышды. Кнйаз Ашинанын 
дружинасы да щямин абориэенлярля гайнайыб-гарышдылар вя онлара “тцрк””””, йахуд “тцркцт” 

ады вердиляр” [Qumilyov: 1993, s. 33]. 
Ким верди, нийя вердиляр бу ады онлара?–Бунлар Гумилйов цчцн айдын дейил. Бу 

барядя бир гядяр сонра данышаъаьыг. Щялялик башга бир мясяляйя диггят йетиряк, йу-
харыда вердийимиз бир ъцмляни йеня хатырлайаг: “Ашинанын беш йцз аиляси” тцрк дяни-

зиндя бир дамла иди” [Qumilyov: 1993, s.34]. Демяли, Алтайын ятякляри тцрк тайфаларын-

дан ибарятдир; ашиналылар бунлара мцнасибятдя “гачгын” вя йа “кючяри” щесаб олунур 
вя нящайят, ашиналылар тцрк дянизиндя бир дамладыр. Эюрцнцр, бу мясяляляр йахшы юй-
рянилмяйиб, чцнки диэяр тяряфлян дя Л.Гумилйов юзц гейд едир ки, чинлиляр тцркцтляри 
“аьаъын кюкц”, галан тайфалары ися “йарпаглы будаглар” щесаб едирдиляр” [Qumilyov: 

1993, s.284]. Бу сюзляр эюстярир ки, кючяриляр (тцркляр-тцркцтляр) назик вя кювряк фидан 
кими о гядяр дя зяиф олмамыш вя мцхтялиф бюлцклярдян ибарят олмушлар. 

Айдын олур ки, Орта вя Мяркязи Асийа чохдан тцрк йурдудур, йяни Юн Асийадан 
бу йерляря кючян тцркляр, бялкя, юз кючмя тарихлярини дя унутмушлар. Лакин ашиналыла-
рын эялмя тарихи о гядяр дя узаг дейил, она эюря дя онлар гачгын щесаб олунурлар. Ят-
раф щамысы тцрк алямидир вя гачгынлар - кючяриляр онларын арасында бир дамла кимидир. 
Бу мцяммада мцщцм мясяля ашиналыларын щарадан эялмяси мясялясидир. Щарадан 
вя ня вахт эялмишляр? Ня цчцн эялмишляр? 

Кючяри щяйатына башланмасынын вя бир чох тайфаларын юз йурдларыны дяйишмясинин сябяб-
ляри чохдур. Бу ъящяти Гумилйов юзц дя йахшы изащ етмишдир: “…юрцш вя отлагларын мящдуд-
луьу, ян башлыъасы ися суйун чатышмамасы кючяриляри юз сцрцлярини бюлмяйя мяъбур едирди. 
Нятиъядя кючяри щяйат кечирян аиляляр дя бюлцнмяли олурдулар. Отлагларын бюлцнмяси вя онла-
рын сярщядляриня ъидди нязарят кючярилярин юрцш, суват вя ов йерляри цчцн галдырдыглары аман-
сыз гардаш гырьынынын гаршысыны алмагдан ютрц йеэаня васитя иди” [Qumilyov: 1993, s.87]. 
Дцшмян тайфаларла амансыз мцщарибяляр дя кючярилийя сябяб ола билирди. Тябии ки, Ашина аиля-
синин Орта вя йа Мяркязи Асийайа эялиши дя бу сябяблярдян бири иля баьлыдыр, лакин онларын бу 
йерляря ня вахт эялдикляри барядя Л.Гумилйовун фикирляри зиддиййятлидир. 

Дедийимиз кими, ашиналыларын мяншяйи щаггында ики яфсаня вардыр. Даща типик олан 
биринъи яфсанядя дейилир ки, гоншулар бу нясли гырыб-гуртармыш, йалныз 9 йашлы бир оьлан 
хилас олмушдур. Дцшмянляр онун яллярини вя айагларыны кясяряк бядянини батаглыьа ат-
мыш, бурада диши гурд щямин оьландан щамиля олмушдур. Диши гурд Алтайа гачыб орада 
он оьул доьмушдур. Онлар артыб чохалмыш вя “бир нечя нясилдян сонра Асйан-ше адлы би-
риси бцтцн аймаьы иля маьарадан чыхараг юзцнцн Жужан ханынын вассалы олдуьуну етираф 
етмишди. 

Гумилйов эюстярир ки, яфсанялярин икиси цчцн дя сяъиййяви ъящят онларын щяр икисин-
дя тарихи щадисяйя – Ашина ордасынын Гансудан кючмясиня кичиъик бир ишарянин  олма-
масыдыр. “Она эюря дя яфсанялярин Алтайда мейдана чыхдыьыны, бялкя дя эялмялярин 
мцстясналыг щцгугуну ясасландырмаг  цчцн мяхсуси олараг йарадылдыьыны дцшцнмяк 
мцмкцндцр” [ Qumilyov: 1993, s.32]. Бурадакы сон фикир йеня ясассыздыр. Ашина орда-
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сынын Гансудан кючмясиня даир щеч бир ишарянин олмамасы там тябиидир. Мцяллифин бу-
на тяяъъцбцня сябяб бяшярин инкишаф вя йайылма истигамяти барядя хябярсизлийидир. 
Яфсанянин Алтайда мцяййян мягсядля мяхсуси йарадылмасы фикри дя доьру ола бил-
мяз. Бир йердян башгасына кючмякля, щям дя о гядяр узаг олмайан бир мясафяйя, 
йени яфсаня йаранмазды. Яфсаня, фикримизъя, там кюклц яфсанядир вя тайфанын щара-
дан эялдийини дягиг шякилдя билдирмякдядир. Еля биринъи яфсанянин мараглы ъящяти аши-
налыларын яъдадлары барядя мялумат вериляркян онларын “Гярб юлкясиндян гярбдя йа-

шайан щунлар евинин нясли” кими сяъиййяляндирилмясидир [Qumilyov: 1993, s. 32]. Мц-
яллиф бу мялуматы бир мягамда Аттила иля ялагяляндирмяйя чалышмыш вя V ясря аид ет-
мишдир. “Гярб юлкясиндян гярбдя йашайан щунлар” – сюзляри икигат гярб анлайышы билди-
рир; биринъиси Алтайын гярбидирся вя бурада Гярби тцрк хаганлыьынын йерляшдийи яразиляр  
Алтайдан Хязяря гядяр) нязярдя тутулурса, икинъиси бу гярбин гярбидир. Бу “гярбин 

гярби” ися артыг Юн Асийа яразиляридир. Дедийимиз кими, Гумилйов “гярб щунлары” де-
дикдя бир мягамда Аттиланы нязярдя тутур вя чох мянтигсиз бир мцгайися апарараг йа-
зыр: “Беляликля, бу яфсаняйя эюря Алтай тцркляри-тукйулар (тцркцтляр) мяншяъя Гярб 

щунларындан тюрямишляр”. “…нязяря алсаг ки, Гярб щунлары 468-ъи илдя мящв едилиб, 
тцркляр ися халг кими артыг 545-ъи илдя тарих сящнясиня эялибляр, онларын артым сцрятиня  
вя нясиллярин бир-бирини явязлямясиня йалныз щейрятлянмяк олар” [Qumilyov: 1993, 

s.32]. Ашина 430-ъу илдя Гобинин шимал щяндявяриня кючцбся, бунун 468-ъи илдя мящв 

едилян Гярб тцркляри - Аттила щунлары иля ня ялагяси ола биляр? Амма Гумилйовун “гяр-

бин гярби”ни Ъянуби Авропада, Бизанс ятрафында, Хязярин шимал сащилляриндя, Гара дя-
низ ятрафы яразилярдя дцшцнмяси онун сювги-тябии дуйьуларынын цстцнлцйцнц тясдиг едир. 
Беляликля, бу тцркляр Аттила тцркляри ола билмязди. Буну мцяллифин ашаьыдакы сюзляри дя 
тясдиг едир: “Бюлэя системинин  прототипи чох эцман ки, II ясрдя ъянуби щунлар арасында  
мювъуд олмуш тахт-таъ варислийи иди: V ясрдя Ашина нясли кнйазларынын яъдадлары онларла 
цнсиййят сахламышдылар” [Qumilyov: 1993, s.73]. Йяни мцяллиф демяк истяйир ки, ашиналы-
ларын гурулуш системи II ясрин ъянуб щунларынын гурулуш системиня уйьун иди. Бу сюзляр 
дя Ашина иътимаи гурулушунун Аттила щунлары иля ялагясини инкар едир. 

Гумилйов гоншулар тяряфиндян ашиналыларын гырылмасы ящвалатыны 93-ъц илдя шимал 
щунларынын мяьлубиййяти иля дя ялагяляндирмишдир: “Щягигятдя дя бу тарихи сцжет (тай-
фанын гырылмасы, 9 йашлы оьланын галмасы вя диши ъанавар ящвалаты – Г.К.) мцсялман 
мцяллифляриндян Ряшидяддинин, Хондямирин, Ябцлгазинин ясярляриндя бцтюв шякилдя 
эюстярилмишдир – Яркяня кун – йяни сярт ениш. Чох эцман ки, биз бурада гядим тарихи 
щадисянин – 93-ъц илдяки мяьлубиййятдян сонра шимал щунларынын Тарбагатай кечи-
диндян эетмясинин вя онларын бир щиссясинин даими йашамаг цчцн Алтайда галмасынын 
якси иля гаршылашырыг” [Qumilyov: 1993, s.97]. 

Нящайят, мцяллиф юзц дя яфсанянин эюстярилян тарихляря уймадыьыны гейд едяряк 
йазыр: “Уйьурларын вя Ашина ордасынын сюзцн щягиги мянасында тотемист олдугларыны  
иддиа етмяк бюйцк рисгя йол вермяк демяк оларды. Чцнки мянбялярдя онларын ъана-
вара хцсуси мцнасибятляри барясиндя щеч ня дейилмир. Лакин биз бурада щямин щейва-
на тотем ситайишинин гядим излярини эюрцрцк, юйряндийимиз дюврдя ися  бу артыг яъдад-
лара ситайишя чеврилмишдир” [Qumilyov: 1993, s.97]. 



№2                                DİLÇİLİK ARAŞDIRMALARI                                2022 
 

 

 

 

 

-13- 

 

Демяли, яъдад мясялясиндя тотем ясасдыр, лакин тясвир едилян заманда тайфанын дини 
эюрцшляриндя тотемизм йохдур. Бу, о демякдир ки, тотем-яъдад мясяляси тясяввцр едил-
дийиндян чох-чох гядим дюврляря аиддир. “Б. Х. Кармышева эцман едир ки, “тцркляр” Ор-
та Асийайа эялмя тцрклярин нясилляриня аиддир вя онлар, ещтимал ки, карлукларын яъдадларын-
дан да даща яввял эялмишдиляр”. Тцркцтлярин Орта Асийайа эялмя тцрклярин гядим нясил-
ляри олмасы барядя Б. Х. Кармышеванын гянаяти даща ясаслыдыр. 

Бцтцн дялилляр эюстярир ки, ашиналыларын Орта Асийайа эялмя тарихи Алтайын абориэен-
ляшмиш тцркляриндян сонракы дюврляря аид олса да, ерадан яввяля аиддир. Буну: “Тцрк-

ляр” юзбяклярдян вя гырьызлардан  аралы эязиб-доланыр, онларла никаща эетмирляр. Бунун-

ла бир сырада “тцркляр” сон заманлара гядяр юзляринин кючяри щейвандарлыг  вярдишлярини 

горуйуб сахламышдылар” [Qumilyov: 1993, s.179] кими бир сыра башга дялилляр дя тясдиг 
едир. 

Бу фикрин даща ятрафлы сцбуту цчцн, щяр шейдян яввял, тцрк сюзцнцн мейдана 

чыхма тарихиндян башламаг лазымдыр. Тцрк сюзц илк дяфя е.я. ХХIV ясрдя Ассур йазыла-
рында хатырланыр. Турукки шяклиндя юзцнц эюстярян бу сюз вя бу ады дашыйан тайфа Юн 
Асийанын – Азярбайъанын чох эцълц тайфаларындан бири олмушдур. Йыртыъы ассурлар узун 
мцддят онларла баъармамыш, мяъбур олуб гощумлуг ялагяляриня ял атмышлар. Шумер-
аккад йазыларында турук/тцрцк шякилляриндя дяфялярля хатырланмышдыр: 

Ашщ-шщум аwили месщ Ту-ру-ки-ики…Ашум (мяьлубиййятим) илямяз Тцрцкц 
ки… (Ъинайят тюрятмяк тцркя башуъалыьы эятирмяз ки…) [Nüvədili: 1997, s. 258] Йа-
худ:              

     ум-ма  а-на-ку-ма лу Ту-ру-ку-у ки      

     сща ки-ма-исщ-ту ул-ла-нум и-ла-ку-ним 

     Умма уна ки малу Тцрцкц ки 

     Саки маистц уланум иля кцнцм 

(Тцркц мал йыьан щесаб елямя, эцнцм еля оланым иля дя хошдур) [Nüvədili: 1997, 

s.255-256; тяръцмяляр Нцвядилининдир; ялавя мялумат цчцн бах: Kazımov: 2003, 

s.88-93] 
Бир сыра тядгигатчылар Абшерондакы Билэящ гясябя адынын мяншяйини Билэя хаганын 

ады иля ялагяляндирирляр. АСЕ, с.393 
Иддиа етмяк олмаз ки, туруккиляр мящв олмуш, диши ъанавар яфсанясиндя эюстярилди-

йи кими, онларын нясли тотем йолу иля – диши ъанаварын кюмяйи иля хилас ола билмишдир. Ола 
биляр ки, тайфанын кичик бир голу – Хесидя кнйаз Муьанын башчылыг етдийи тцркляр щягигя-
тян гоншулардан бири иля тоггушмада чохлу итки вермиш вя аз бир гцввя иля Орта Асийайа 
гача билмишдир вя ашиналылар да бунларын бир голудур. Одур ки, шцбщясиз, Муьан титулу 
цмуми олдуьу кими,  диши ъанавар яфсаняси дя тякъя ашиналылара дейил, кнйаз Муьанын 
бцтцн тцркляриня-щунларына аид олмушдур. 



№2                                DİLÇİLİK ARAŞDIRMALARI                                2022 
 

 

 

 

 

-14- 

 

                

Лакин бу да мялумдур ки, ерадан яввялки III вя II минилликляр бойу туруккилярин  (ту-
рукларын) ясас гцввяси Азярбайъан яразисиндя – юз вятяниндя йашамыш, Азярбайъан 
дювлят гурумларынын тяркибиндя олмушлар. Азярбайъанда даим тцрк сюзц, тцрк етник ады, 
бу адла йашайан тайфа  цстцн олмушдур. Щятта о дяряъядя ки, ашиналылар бюйцк хаганлыг 
йаратсалар да, сонралар бу ады сахлайа билмямиш, лакин кечян минилликляр ярзиндя Азяр-
байъан тцрк халгы даим тцрк ады иля танынмышдыр. Чцнки тцрк бу яразидя кюкдцр, ясасдыр. 
Орта Асийада ися, ня гядяр артыб чохалмыш олса да,  эялмядир, кючяридир, гачгындыр. Яэяр 
бцтцн тайфалар Орта вя Мяркязи Асийайа Юн Асийадан кючмцшлярся (бу, артыг инкаре-
дилмяз тарихи фактдыр), ашиналыларын Юн Асийадан – гярбин гярбиндян эялян кючяриляр вя 
гачгынлар олдуьуна щеч бир шцбщя ола билмяз.   
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Хязярин гярбиндя йаранмыш вя мющкям кюк салмыш бир етнонимин тязядян Хязярин 
шяргиндя гяфлятян мейдана чыхмасы щаггында фикир гясдян тарихи щягигяти эюрмяз-лийя 
салмагла баьлыдыр. Бунлар эюстярир ки, тцрк етник адынын тарихи чох гядимдир вя бу сюз  
ашиналыларын Чин яразиляриндян Алтайын ятякляриня гачмасы иля йаранмамыш, тайфа иля бирл-
икдя Юн Асийадан эялмишдир. Демяли, Чин мянбяляри Хеси яразисиндя олан щун-тцркляри 
юз етник ады иля дейил, дюврцн тайфа башчысына Чин щакимляринин вердикляри адла гейдя ал-
мышлар. Бу, мцмкцн олан тябии щалдыр.  

 Гейд едилян фикирлярин тясдиги цчцн йанды, бага, ирэен, тенгри сюзлярини вя бир сыра 
башга фактлары да нязярдян кечиряк.  

Йанды сюзц, йухарыда гейд етдийимиз кими, Л.Гумилйов тяряфиндян “галиб” мяна-
сыны билдирян бир лягяб кими изащ едилмишдир. Яслиндя ися бу сюз мяншя етибариля е.я.III 
минилликдя шумер дилиндяки енси сюзцдцр. Енси – кащин-щюкмдар демякдир. Мясялян, е. я. 
ХХIII ясрдя Лагаш щакими Уруинимкина юзцнц яввялъя енси (кащин-щюкмдар), сонра лу-

гал (щюкмдар) адландырмышдыр [Kazımov: 2003, s.61]. Бу сюз ися мяншя етибариля Ен 

(эюй аллащынын ады) сюзц иля баьлыдыр. Шумерляр бу сюзц бизим маьлардан алмышлар. Маь-

ларын дини щакими дя енси адланырды [Kazımov: 2003, s.62-63]. Сюз бу мянаны даща яв-
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вялляр йалныз ен шяклиндя ифадя етмишдир. ХХIII ясрдя Икичайарасыны ишьал едян Кути 

щюкмдары Ен-Ридавазир адында Ен кащин-щюкмдар демякдир [Kazımov: 2003, s.157]. 

Сюз Манна тцркляриндя йанзи шяклиндя гейдя алынмышдыр. Маннанын Аллабриа вилайят 
щакими Йанзи-Буриаш адыны (е.я.843) хатырламаг кифайятдир. III Салманасарын салнамя-
синдя дейилир: “Мян аллабриалы Йанзи-Буриашын мющкямляндирилмиш Шурдира шящярини… 

яля кечирдим” [Азярбайъан тарихи: 1998, s.197]; з >д кечиди иля йанзи сюзцнц гядим 

тцрклярдя йанды кими охумушлар. Бялкя дя бу сяс дз сясидир – Адзарбадакан сюзцндя 
олдуьу кими. Демяли, сюз Орта Асийайа чох гядим дюврлярдя шумер–Азярбайъан тай-
фаларындан айрылыб эедянляр васитясиля апарылмышдыр. 

Баг/бага сюзц. Илигйуйлу Ше Мохе Шаболо-Ил Кцлцг-шад Бага Ышбара адынын тяр-
ъцмяси: “Юлкянин шяряфли шады, илащи  гцдрятли хан” [Qumilyov:1993, s. 57]. Вя йа: Га-
ра Исык ханын оьлу Шетунун щакимиййяти яля амасы вя Ил-кцлцг шад Бага Ышбара хан 
титулуну гябул етмяси [Qumilyov: 1993, s.127]. Мцяллиф бу ада ашаьыдакы кими изащ 
вермишдир: Дювлятин (елин) шяряфли шады, илащи (Бага, бялкя дя бюйцк – мага) Ышбара 

(гцдрятли, амансыз; Чин дилиндя Шаболо) [Qumilyov: 1993, s.127]. 
Баг - Азяпрбайъан тайфаларынын дилиндя чох ишлянян аллащ ады олмушдур. Маданын 

гярбиндяки Мусасир ярази щакимляриндян Багмашту, Багбарту адларыны йада салмаг 
олар. Сюзцн кюкц – ба (аллащ, бяй, кащин, ряис вя с.) гядим Азярбайъан тайфаларынын 
цмумишляк сюзляриндян олмушдур. Азярбайъандакы Баьастан адлы мяркязи вилайятя 
Искяндярин эялдийи мялумдур. б >м кечиди иля маь сюзц, Манна, Мада кими язямятли 
топонимляр дя бу кюкдяндир вя бунлар Орта Асийа Ашина тайфа щакиминин юзцнц Бага 
адландырмасынын тябиилийини, онларын Юн Асийа – Азярбайъан мяншяйини эцзэц кими якс 
етдирир [Kazımov: 2003, s.265]. 

Ашиналылар иркен сюзц ишлядирдиляр. Гумилйов йазыр:  “А. Н.Кононовун “иркен” (ир 

– яр, кин – чохлуг шякилчиси) термини ятрафындакы арашдырмалары эюстярир ки, “Еркин-иргин” 
(щярфи мянада кишиляр йыьнаьы) мцстягил анлайышдыр, башга сюзля десяк, хана, бяйя мц-
насибятдя будун олмаг мцмкцндцр, халг ися бир етнос кими “кцн” адланырды” [Qu-

milyov: 1993, s.75]. Фикримизъя, А. Н. Кононов сюзцн мянасыны дцзэцн ачса да, Л.Гу-

милйов сийаси мянасыны анлайа билмямишдир. “Кишиляр йыьынъаьы” гядим али шурадыр, илкин 

иътимаи тяшкилатдыр.  Щеч шцбщясиз, бу сюз шумер дилиндяки угкен – “халг йыьынъаьы” сю-

зцнцн варисидир [Дяконов: 1967, с.53-54]. О.Сцлейменов да бу сюзц мисал эятирмишдир 
[Süleymenov: 1993, s.101]. Угу/уг – нясил, аиля, ана мянасындадыр; уг-кен – “йы-

ьынъаг” демякдир; ден-ес/эен-еш – Шура, эяняшмяк, йыьынъаг мянасыны верир [Rəcəbli: 

2001, s.138]. Ряшидяддинин ясяриндя “кянкеш (эяняш) бяйляри” ифадяси дя ейни мянада 
– щярби демократийа дюврцнцн архаик сийаси гуруму мянасындадыр. Тядгигатчылар бизим 
“Дядя Горгуд”да да ейни тяшкилатын “инаг бяйляри” ады иля давам етмякдя олдуьуну 

эюстярмишляр [Китаби-Дядя Горгуд: 1988, s.58, 263]. Бунлар эюстярир ки, иркин сюзцнц 

ашиналылар Юн Асийадан эятирмишляр. 
Дини эюрцшляря диггят йетиряк. Тцркцт халгынын дини эюрцшляриндян “Сяма култу – 

Тенгри Орхон китабяляриндя дя гейд олунмушдур” [Qumilyov: 1993, s.93]. “Ондан 
башламаг лазымдыр ки, теле тайфалары да тцркцтляр кими, яъдад-ъанавар щаггында яфсаня-
йя малик идиляр: бу фикирдя идиляр ки, онлар ъаван оьландан майаланмыш гурддан доьуб 
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тюряйибляр, уйьурлар ися ъанавара тяслим олмуш гызын няслиня мянсублугларыны зянн 
едирдиляр. (Гыз онунла ялагяйя эирян ъанавары Сяманын тяъяссцмц щесаб едирди) Ики 
паралел яфсанядя киши вя гадын башланьыъларынын нисбяти диаметрал яксдир вя бу тясадцфи 
характер дашыйа билмязди, чцнки VIII ясрин дуалист дцнйаэюрцшцндя ъинс символикасы мц-
яййянедиъи  принсип иди.  Сяма ата, Йер ися ана сайылырды вя Сяманы тцркцтляр кими инсан, 
йахуд уйьурлар кими вящши щейван саймаг щеч дя бир-биринин ейни дейилди. Защири охшар-
лыгларына бахмайараг, яфсанялярин паралеллийинин юзцндя  нязяря чарпдырылан бир якслик 
вар. Чох ещтимал ки, бу, тясадцфи дейилди, чцнки палеантрополоэийа тцркцтлярин вя уй-
ьурларын мцхтялифлийини тясдиг едир” [Qumilyov: 1993, s.215]. 

Бу мисалларда ашиналыларын Юн Асийа кючяриляри олдуьуну сцбут едян ики мцщцм 
дялил вардыр. Биринъиси тенгри сюзц иля баьлыдыр. Бизим тарихчиляр бу сюзцн узаьы е.я. III 

ясрдя гейдя алындыьыны эюстярмишляр [Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar: 1989, s.31]. 

Е.я.1700-ъц илдя Ниппур шящяриндя тяртиб едилмиш ики шумер елеэийасында бу сюз  “дин-

гир” шяклиндя дяфялярля ишлянмишдир. Бир нцмуня: 98. дингир-кур-ке, суд (= КА Х СУ)-
де му-ра [ащ(?)-бе(7)] – Боги загробного мира будут [произносить 

(?)] молитвы за тебя [Kramer: 1960, s. 18; Kazımov: 2003, s.446].  
Икинъи мясяля, йяни Сяманын ата, Йерин ися ана сайылмасы йеня шумерлярин илкин 

дини эюрцшляри иля баьлыдыр. Шумер яфсаняси белядир: Илк яввял бцтцн дцнйа суйа гярг 
олмушду. Океан суларынын дяринлийиндя бцтцн варлыьын “бюйцк анасы” сайылан илащя 
Намму йашайырды. Наммунун бятниндян йарымкцря шяклиндя даь галхмышды. Даьын 
башында “бюйцк ата” аллащ Ан, дяниздя – йастывары лювщя цзяриндя илащя Ки йашайыр-
мыш. Онлар бир-бириня битишик имиш… Бир эцн Енлил (онларын–Ан иля Кинин оьлу) мис бы-
чагла эюй гцббясинин гыраьыны кясир, Ан зарыйа-зарыйа эюйя галхыр вя Кидян араланыр, 
дцнйанын язямятли галайдан йарымкцря юртцйц щавадан асылы галыр [бах: Хрестоматия 

по истории Древнего Востока: 1963, s.144]. Демяли, Танры анлайышы да, Сяма вя Йер 

аллащы мясяляси дя Орта Асийайа Юн Асийадан кечмишдир. Ашиналыларын Эюй аллащыны 
киши, Йер аллащыны гадын кими тясяввцр етмяляри щям онларын билаваситя шумерлярин бир 
голу олдуьуну тясдиг едир, щям дя якс ялагяни - шумерлярин тцрк олдуьуну ясасланды-
ран бир  дялил кими чыхыш едир.  

 Тайфанын ады мясяляси. “Ашина” сюзцнцн мянасы “ъанавар” демякдир. Гоншу-
лар Ашина ханларынын ады иля “гурд” сюзцнц синоним кими ишлядирдиляр: Сйанбилярин щц-

ъум тялиматында дейилирди: “бу тядбирляри эюрмяк лазымдыр: кючяриляря щцъум етмяк 

вя гурдлары говмаг” [Qumilyov: 1993, s.32]. Гумилйов гейд едир ки, тцрк дилиндя ъа-

навара бури, йахуд каскыр, монгол дилиндя ися шоно/чино дейирдиляр; “а” чин дилиндя 

щюрмят префиксидир. Башга сюзля, “Ашина” - “няъиб ъанавар” демякдир. Сюзцн чин тяси-

риня мяруз галмайан яряб варианты “Шане” кими йазыйа алынмышдыр [Qumilyov: 1993, 

s.31]. Ейни яфсаня (ъанавардан доьулма) теле тайфасы щаггында да галмышдыр. “Ашина 

ордалары кими, бу тайфалар да Халхуйа Сары чайын сащилляриндян эялмишдиляр Яэяр беля-
дирся, онда ъанавар-яъдада мцнасибятдяки тотемистик цнсцрцн ейни гайнагдан эялди-
йини эцман етмяк там тябии сяслянир” [Qumilyov: 1993, s.97]. “Беляликля, VII ясрдя 
Алтайда ики дини системин – Сибир халглары иля баьлы анимизмин, щабеля тцрк вя монгол-
дилли кючярилярин бюйцк чюлцн ъянуб уъгарларындан эятирдикляри тотемистик чаларлы яъ-
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дад култунун мювъудлуьуну эюрцрцк… Чин мянбяляриндяки Були – “Бури” демяк-

дир. Йери эялмишкян, бу адын “Шени” (Шоно) формасындакы монгол варианты да мюв-

ъуддур” [Qumilyov: 1993, s. 97]. 
Нцмунялярдян айдын олур ки, Ашина сюзцнцн ясасында дуран Шина/Шоно/Шени/ 

Шане сюзцнц Гумилйов монгол сюзц щесаб етмишдир. Лакин биз монгол лцьятляриндя 
бу сюзцн изляриня раст эялмядик. Шцбщя доьуран бир ъящят дя будур ки, сюзцн яввя-
линдяки а префиксинин чин дилиня аид олдуьу эюстярилир. Монгол сюзцня чин префикси ня 
цчцн артырылыр? Тцркцтлярин бу ады дашыдыьы илкин яразиляр – Хеси Шимали Чин яразисидир  
вя ящали монголларла гарышыгдыр. Бу ад, шцбщясиз, кянар аддыр. Монгол дилиндя шине – 
“йени” демякдир; шине жил – “йени ил”. Беля олдугда бу сюз тцрк дилляриндяки “йени до-

ьулмуш” мянасында яник сюзцня уйьун эялир. Яряб дилиндя шане, рус дилиндя шенок (ит 
баласы) шяклиндя ишлянмяси эюстярир ки, бу сюз кюк дилдян – улу дилдян эялян бир сюздцр. 
Л.Будагов яник (эянъ щейван, ит баласы, шир баласы), яниклямяк (кцчцклямяк) сюзлярини 
ишлятмишдир [Будагов: 1869, I, s. 103]. В.В.Радлов яник сюзцнцн Османлы дилиндя йыртыъы 

щейван баласы (ит, ъанавар) мянасында ишляндийини [Радлов: 1898, I, s.733] гейд етмиш, 

аныкмаг фелини “бюйцмяк” мянасында изащ етмишдир [Радлов: 1898, I, s.233]. Сюзцн 
кюкц ене, ана шякилляриндя бцтцн тцрк дилляриндя йайылмышдыр. Е.Севортйан илкин 
форманы ана щесаб етмиш, ене формасынын нисбятян сонралар ана сюзцндян йарандыьыны 
гейд етмишдир [Севортян: 1974, s. 279]. Еник сюзц мцхтялиф тцрк дилляри вя диалектлярин-
дя айы баласы, ит баласы, шир баласы, эорешян баласы, пялянэ баласы мяналарындадыр, йени 
сюзцнц ися М.Кашьари “доьмаг” мянасында изащ етмишдир [Севортян: 1974, s.282]. 

 Бунлар эюстярир ки, шина сюзц  ана сюзцндяндир; ана сюзцндян ени/йени (“доьмаг”) вя 

йеняк/яник – “доьулмуш, кюрпя, балаъа” сюзляри йаранмышдыр, татар дилиндя “ушаг”, “кюрпя” 

мянасы да галмышдыр [Севортян: 1974, s.282]. Сюз тябии олараг щям инсана, щям дя щейван-
лара аид едилмишдир. Тцркляри гурд вя беляликля гурд оьлу, гурд баласы марагландырмышдыр. “Чин 

тарихчиляри “тцрк ханы” вя “гурд” анлайышларыны синоним сайыр”дылар” [Qumilyov: 1993, s.32]. 

“Ашина яслян “гурд” иди. Одур ки чох гядим ялагянин мювъудлуьу шцбщя доьурмур” 

[Qumilyov: 1993, s.98]. 
Сюзцн шина/шоно шякли даща чох чин дилиня аид ола биляр. Гядим тцркъядя сюзцн яв-

вялиндя самитин дцшдцйц мягамда чин дилиндя ш самити ишлянмишдир: тцркъя Истями ха-
ганын ады чин дилиндя Шетеми шяклиндя гейдя алынмышдыр [Qumilyov: 1993, s.35]. м>н 
кечиди иля бу сюзляр шумердяки ама (ана), амар (ямяр, бала) сюзляри иля ейни кюклцдцр 

[Kazımov: 2003, s.134]. Ашина сюзц абидялярдя йохдур. Ашина – кнйазын адыдыр вя то-

балыларын (чинлилярин) йазысында галмышдыр. Щеч шцбщясиз, кнйазын ады юз дилиндя беля ол-
мамышдыр.  

Гумилйовун дцшцнъяси: “Ф. Ратселин Мяркязи Асийадакы од култунун зярдцштиликля 
ялагяси щаггында ещтималы да щягигятдян узагдыр. Чцнки бурада йалныз защири бянзярлик 
вар. Иранда мюбцлан-мюбцд мцгяддяс ода йахынлашаркян сифятиня юртцк тахырды ки, ня-
фяси иля оду мурдарламасын, тцркцтлярдя ися од васитясиля бяд рущлары, йяни дцнйадакы 
ян шяр гцввяляри горхудурдулар. Мясяля бурасындадыр ки, Иранда од дини ситайиш обйекти, 
тцркцт тайфаларында ися маэийа васитяси иди, йяни яслиндя онларын арасындащеч бир охшарлыг 
мцшащидя олунмурду” [Qumilyov: 1993, s.103]. Атяшпярястлик Сасаниляр Иранында рясми 
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дини дцнйаэюрцш иди. Тцркляр сасанилярдян чох-чох яввял Юн Асийадан айрылыб эетмишляр. 
Индинин юзцндя дя бизим халгда ода ситайишля йанашы, одун васитясиля бяд рущлары говма 
дцшцнъяси дя вардыр. Маэийа ися Азярбайъан  маьлары иля баьлы йаранмыш, маьларын йа-
ратдыьы ъадуэярлик нцмунясидир. Одур ки Ф. Ратселин фикрини йанлыш щесаб етмяк доьру 
дейилдир вя бунлар ашиналыларын дини эюрцшляринин мяншя етибариля Юн Асийа иля баьлы олду-
ьуну эюстярир. 

Гумилйов кючяриляри, йяни сонра эялян бу тцркляри “йерли”, йяни даща яввялляр 
эялян тцрклярдян фяргляндиряркян бир мцщцм ъящяти дя гейд етмишдир. Тцркцтлярля 
йерли тцркляр эейимляриня эюря дя фярглянмишляр. Мцяллиф гябирцстц абидяляри – балбал-
ларын гурулушуну нязярдян кечиряряк йазыр: “Бурада мцщцм етнографик яламят – баш 
эейими щякк олунмушдур. Чюлдя йашайанлар шишуълу, алтайлылар ися йасты эирдя папаг 

гойурлар.” [Qumilyov: 1993, s.307] Чюлдя йашайанлар – ашиналылар-кючярилярдир. Мцяллиф 

щятта дягиг щесабламалар да апармышдыр: “…бизим юйряндийимиз 486 балбалдан 329-у 

шишуълу, 157-си йастыбашлыдыр” [Qumilyov: 1993, s. 307]. Бу чох мараглы детал тцркцтлярин 
Орта Асийайа кючмя тарихи иля баьлы бязи деталлары изащ етмяйя имкан верир. Е. я. I 
миниллийин яввялиндя (VIII яср) Азярбайъан яразиляриня айаг гойан кючяри сакларын бир 
гисми шишпапаг саклар иди: “Минэячевирдя ашкара чыхарылмыш цзцк-мющцрлярин цзя-
риндяки тясвирляр дя сцбут едир ки, торпаг гябирлярдя дяфн едилмиш фярдляр сак-скифляр-
дир. Цзцк-мющцрлярдян биринин цзяриндя башында шиш папаг вя яйниндя сяъиййяви сак 
эейими олан сак-тигращауда тясвир едилмишдир” [Azərbaycan tarixi: 1994, s.213-214]. 
Тигращауда сюзцнц гядим фарс дилиндя тигра – ити вя щауда –дябилгя, дямир папаг 
сюзляри иля изащ етмишляр. Яслиндя ися  тигращ сюзц тцркъя дикряк сюзцдцр: дик, шиш 
[Kazımov: 2003, s.323]. Чох мцряккяб вязиййят йараныр: Шишпапаг тцркляр ерамызын 
V-VI ясрляриндя Орта Асийададыр. Е. я. VIII ясрдя ися онлар Гара дянизин шимал сащил-
ляриндян Юн Гафгаза енмишляр. Бу заман онларын гощумлары олан Тройа тцркляри ел-
линляря мяьлуб олараг, шималда Скандинавийа, гярбдя Италийа яразиляриня йайылмышды. 
Демяк, кючяриляр Орта Асийайа е.я.VIII ясрдян чох-чох сонралар эетмишляр. Вя йеня 
демяли, Бумын каьанын улу бабалары олан шишпапаг саклар Юн Асийада Щомер дюврц-
нцн сакинляри идиляр. 

Бу ъящят скиф вящши цслубунун мянбяйинин Юн Асийа олдуьуна етираз едянляря 
дя ъавабдыр. 

Тцрклярин Алтайда артыб-чохалмасы барядя эюз юнцндя олан фактлар доьрудур, лакин бц-
тцн йухарыдакы фактлар тцркцн бешийинин Алтай щесаб олунмасы барядя фикирлярин там йанлыш ол-
дуьуну сцбут едир. Алтайын тцрк ящалиси Юн Асийа мигрантлары олмагла йанашы, Алтай адынын 
юзц дя Юн Асийадан апарылмышдыр. Тцркляр шяргя, шимала вя гярбя щярякят едяркян яксярян 
юз севимли топонимлярини дя юзляри иля апармыш вя йашатмышлар. Е. я. III миниллийин яввяллярин-
дяки (ХХVIII яср) Аратта тайфа вя дювлят ады  бир гядяр сонра Азярбайъанын юзцндя дя Ала-

тейе шяклиндя хатырланыр [Azərbaycan tarixi: 1994, s.67]. Мараглыдыр ки, Амур чайынын бир голу 

Кцр, диэяр голу Урму адланыр. Кечмиш Меьри району яразисиндяки Нцвяди кянди йахын-лыьын-
да Сялянъ чайы, Орта Асийада Селенга чайы вардыр. Кашьар сюзцнцн ясасында  кас (кашшу) тай-
фа ады дурур. Маннанын Аллабриа вилайятиндя даь ады кими хатырланан Кашйар сюзц й>ь кечиди 
иля Кашьар даь адынын етимон формасы сайылыр [Yusifov: 1993, s. 343]. Бу даь да касларын ады 
иля баьлыдыр. Каслар ися Юн Асийада он мин илдян чох тарихи олан тайфалардандыр. Орта Асийа 
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Кашьарынын бюйцк адамы Мащмуд Кашьари Кашьарын Азых кяндиндя доьулмушдур. Азых ма-
ьарасы – бяшярин 10 бюйцк инкишаф мярщялясини якс етдирян маьара бурда, кянд ордадыр. Де-

мяли, Кашьарын ящалиси эениш мянада бизим Азыхдан чыхмышдыр [бах: Kazımov: 2003, s.189-

190]. Сайсыз Юн Асийа – Мяркязи Асийа ейникюклц етнонимлярини дя бура ялавя етмяк олар 
вя бунларын щамысында илкинлик, гядимлик Азярбайъана мяхсусдур.  

Беляликля, “гярб юлкясинин гярбиндян” эялмяси, “тцрк” адыны Юн Асийадан эютцрмяси, 
дашыдыглары адлар вя титуллар, дини эюрцшляри, эейимляри дя эюстярир ки, Орта вя Мяркязи Аси-
йада ерамызын биринъи миниллийинин орталарында бюйцк хаганлыг йаратмыш вя нящянэ абидяляр 
гойуб эетмиш тцркляр даща гядим Азярбайъан тцркляринин ювладларыдыр. 
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Gazanfar KAZIMOV 

ASHINA AND AZERBAIJAN 

SUMMARY 

In this article, the attempts  his object to establish the origin and ancestral home  of  the  "500 Ashi-

na families", that came to Altai and founded Great Turkic khanate in the VI-VIII centuries. For this pur-

pose he uses  the facts contained in Lev Gumilyev’s book "Ancient Turks", in comparison with the his-

toric-linguistic  materials on the Front Asia and ancient Azerbaijan. 
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The legend of Ashina speaks about them as the newcomers " from west of western country". The 

"Western country" is the western turkic khanate up to the Caspian Sea, and west of this "West" is, natu-

rally, Azerbaijan. 

Turkic governors beared a title "Mugan", and Mugan was the  territory of Midian priests, northern 

and southern Azerbaijan. 

Turkuts received the name  "Turk" not at all in Altai. It is known that the tribe “turukki” lived in Azerbaijan  

as far back as the III century B.S. 

The Turkuts put on  a cap with sharp edges. One part of Azerbaijan saks was named as "Saks-klo-

buks" (VIII century B.S.). 

The small number among the aborigenals of this territory, and their naming as resettlers and  refu-

gees also show that the Ashinas were  newcomers to Altai. 

The known toponyms and hydronyms - Altai, Каshgаr, Kur, Urmiya, Azikh and others traces back to the 

Front Asia, to Azerbaijan. In this connection the Turkic historisms such as “yandi”, “baga”, “irgen”, “tengri” and 

others were analysed as well. The words denoting titles and linked with the name  of Allah  thad used in the I mil-

lennium of AD in the  Middle Asia were known from  the III  millennium of B.S. in the  Front Asia. 

 

Газанфар КЯЗИМОВ 

АШИНА И АЗЕРБАЙДЖАН 

 

РЕЗЮМЕ 

 

          Исследование преследует цель установления происхождения и прародины «500 ашинских 

семей», пришедших на Алтай и основавших в VI-VIII веках Великий тюркский каганат. Для это-

го использованы факты, содержащиеся в книге Льва Гумилева «Древние тюрки», в сравнении с 

историко-лингвистическими данными материалов по Передней Азии и древнему Азербайджану. 

Легенда ашинцев говорит о них как пришельцах «с запада западной страны». «Западная страна» - 

это западнотюркский каганат до Каспия, а запад этого «Запада», естественно, Азербайджан. Тюркют-

ские правители носили титул «Мугань», Муганы – территория мидийских магов, северного и южного 

Азербайджана. 

Название «тюрк» тюркюты получили вовсе не на Алтае: еще в III тысячелетии до н.э. в Азербай-

джане жило известное племя «турукки». 

Тюркюты надевали на голову островерхие шапки. Часть азербайджанских саков называлась 

ортокорибанти - «саки-кльбуки» (VIII в.до н.э.). 

О том, что ашинцы были пришельцами на Алтае, красноречиво свидетельствует как мало-

численность их среди аборигенов этого края, так и именование их «переселенцами», «бежен-

цами». 

Известные топонимы  и гидронимы – Алтай, Кашгар, Кура, Урмия, Азых и др. восходят к 

Передней Азии, к Азербайджану.  

В этой связи анализированы также тюркские историзмы типа йанди, бага, ирген, тенгри и др. 

Эти слова  употреблявшиеся  в Средней Азии  в первом тысячелетии нашей эры в качестве  общест-

венно-политических  и религиозных терминов, в Передней Азии были известны уже в третьем ты-

сячелетии до н.э.  
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SAYALI  SADIQOVA

 

 

ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEVİN DRAMATURGİYA  

DİLİNİN TƏDQİQİ 

 
XÜLASƏ 

 
Məqalədə Q.Kazımovun “A.Haqverdiyevin dramatik dili” araşdırması təhlil edilir. Xüsusilə, 

onun dramatik dilinin lüğət tərkibinin əsas xüsusiyyətləri, üslubi-semantik, üslubi-qrammatik xüsusiy-

yətləri tədqiq edilmişdir. Xüsusilə nitqin ritmik, melodik axını, fasilə, vurğu və s. kimi intonasiya va-

sitələri, cümlə üzvlərinin inversiyasına baxmayaraq, fikrin asanlıqla və dəqiq şəkildə çatması üçün 

sözlər cümlədə ədəbi dil qaydalarına uyğun yerləşməsə də fikrin düzgün ifadəsinə xidmət edir. Bu hal 

həm də cümlə üzvünün ifadə etdiyi fikrin aktuallaşdırılması ilə bağlı bir məqam kimi şərh edilmişdir. 

Feilin zaman formalarında əmr və arzu şəkillərindən müxtəlif üslubi məqamlarda istifadə, sadə geniş 

nəqli cümlələrdə cümlə üzvlərinin inversiyası ədibin dram üslubunun əsas səciyyəvi cəhətlərindəndir. 

Təhlillərdən aydın olur ki, Ə.Haqverdiyev yaradıcılığında dövrün ədəbi dil normalarını və özünə qə-

dərki sənətkarların yaradıcılığında mühüm yer tutan əsas ifadə üsullarını yaradıcılıqla inkişaf etdir-

mişdir.  

Açar sözlər: dramaturgiya, nitq, vurğu, intonasiya, ritm, dil 

 

 Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemlərinin tədqiqində və tədrisində böyük 

xidmətləri olan filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Qəzənfər 

Kazımov “Dilimiz-tariximiz” (Bakı, 1998), “Qurbani və poetikası” (Bakı, 1996), 

“Dil, tarix, poeziya” (Bakı, I cild, 2005), “Homerin poemaları və “Kitabi-Dədə Qor-

qud” (Bakı, 2006), “Azərbaycan dilinin tarixi” (Bakı, 2017), “Azərbaycan dilinin 

qrammatikası” (Bakı, 2017), “Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisı” (2019), “Dil, ta-

rix, poeziya” (Bakı, II cild, 2020); “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiya di-

li” (Bakı, “Elm və təhsil”, 2021) kitablarının və bir sıra monoqrafiyaların müəllifidir. 

Qəzənfər Kazımovun yaradıcılığında dramaturgiya dilinin tədqiqinə də yer verilmiş-

dir. Müəllifin “Ə.Haqverdiyevin dramaturgiya dili” əsərində “Dağılan tifaq” pyesi 

əsas götürülmüş, XIX əsrin sonlarında yazılmış bu əsərlə və digər hekayə və pyesləri 

ilə yazıçının o dövrün ədəbi dilinə münasibətini, ədəbi dilimizin inkişafında xidmət-

lərini araşdırmışdır.  

Ə.Haqverdiyevin yaradıcılığa başladığı 1890-cı illər və yaradıcılığını davam et-

dirdiyi yeni əsrin əvvəlləri ictimai həyatın bütün sahələrində ziddiyyətlərin meydana 

çıxdığı bir dövr idi. XX əsrin əvvəllərində ziyalıların bir qismi panislamizm və pan-

türkizm mövqeyindən çıxış edərək Azərbaycan ədəbi dilini inkişaf etdirməyə çalışır-

dılar. Azərbaycan ədəbi dilində ərəb və fars sözləri geniş şəkildə istifadə edilir və 

ədəbi dilin inkişafına mənfi təsir göstərirdi. Bunların əksinə olaraq, müəllifin qeyd 

etdiyi kimi, Ə.Haqverdiyev qələmə aldığı ilk əsərlərindən xalq dilinə, canlı danışıq 
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dilinə son dərəcədə yaxın bir şəkildə yazır, ədəbi dili milli zəmin üzərində inkişaf et-

dirməyə çalışırdı. İlk yaradıcılıq nümunələrindən sənətkarın dili öz zənginliyi ilə se-

çilir. Görkəmli dramaturq öz əsərlərini xalq kütləsinin dilindən süzülüb gələn söz və 

ifadələrlə, ana dilinin zəngin imkanları əsasında inkişaf etdirirdi. Q.Kazımovun yaz-

dığı kimi, o heç vaxt öz yazılarını mövcud mətbuatın “qatış-bulaş” dilinə uyğunlaş-

dırmağa çalışmamış, əksinə, mətbuat dilini öz üslubuna uyğunlaşdırmağa cəhd etmiş-

dir.    

Tədqiqat nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, yaradıcılığının inqilaba qədərki 

dövründə Ə.Haqverdiyev məhdud məhəlli dil vasitələrinə öz əsərlərində nisbətən ge-

niş yer vermişdir. Sovet dövründə ədibin rəhbərliyi ilə aparılan dialektoloji işlər onun 

yaradıcılığına da təsir etmiş və ədəbi dil və dialektlərin qarşılıqlı əlaqəsini əsas götü-

rərək ədəbi dil normalarına uyğun əsərlər yazmışdır.   

Q.Kazımov ədibin dram dilini ətraflı öyrənmək üçün onun öz əsərlərinin dili 

üzərində necə işlədiyini araşdırmışdır; söz və ifadələrin düzgün seçilməsi, yerinfə iş-

lədilməsi ədibi daim maraqlandırmışdır.  

Ədib fikri qüvvətli və daha emosional ifadə etmək üçün frazeoloji vahidlərdən 

geniş istifadə etmişdir. Əvəzetmələrin bir qismində əsas məqsəd müəllifin öz fikrini 

aydın, yığcam və səlis şəkildə ifadə etmək olmuşdur. Ə.Haqverdiyevin ilk pyesləri-

nin, xüsusilə “Dağılan tifaq”ın leksik təhlili onun canlı dilin lüğət tərkibindən usta-

lıqla istifadə etdiyini açıb göstərir. Mirzə Fətəli Axundov kimi, Ə.Haqverdiyev də 

bədii dilin əsasında xalq dilini görür və dil yaradıcılığı sahəsində bu istiqamətdə  fəa-

liyyət göstərmişdir. Q.Kazımov pyesin lüğət tərkinbini təhlil edilərək yazır: “Şivə 

sözləri və leksik arxaizmlər istisna olmaqla, pyesdə işlənmiş xalis Azərbaycan sözləri 

dilimizin əsas lüğət fonduna daxil olan sözlərdir” [Kazımov: 2021, s.61].  

Bədii dilin leksikası, əsərin yarandığı mühit, ictimai şərait araşdırılmış və ədibin 

yaradıcılığının əsas spesifik xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir. Müəyyənləşdirilir  

ki, pyesin dilindəki ərəb və fars sözlərinin bir qismi formaca mənşə dildəkindən fərq-

lənir və Azərbaycan dili qaydalarına uyğun olaraq işlədilir.  Bunlarla yanaşı, pyesdə 

alınmaların Azərbaycan dilinin fonetik qanunlarına tabe olmayan, ahəng qanununa 

uyğun gəlməyən nümunələri də vardır və obraz dilini tipikləşdirmək üçün işlədilmiş-

dir. Bu cür alınmalar izafət tərkibində işlənmişdir və tədricən dildən çıxmmışdır. Di-

ni sözlərin tarixi və onların ədibin dilində işlənmə məqamları, quruluş xüsusiyyətləri 

və söz yaradıcılığında yeri təhlil edilmişdir.  

Qeyd edilir ki, ərəb və fars sözlərinin sintaktik yolla söz yaradıcılığında iştirakı-

nın iki üsulu vardır: 1. Alınma sözlərin Azərbaycan dili sözləri ilə birləşməsi;   

2. Ərəb-fars sözlərinin birləşməsi. Pyesdə canlı dilin xüsusiyyətlərini qabarıq şəkildə 

əks etdirən qoşa sözlər də xarakterizə edilmişdir. Qoşa sözlər zəngin dil faktları ilə 

təhlil edilmişdir. “Dağılan tifaq”ın lüğət tərkibi mənşəcə təhlil edilərkən M.F.Axun-

dovun, eləcə də bir çox ədiblərin yaradıcılığı ilə müqayisələr aparılmışdır.    

Q.Kazımov qeyd edir ki, Ə.Haqverdiyev əsərlərində şivə sözlərinə geniş yer  

verməsə də, qərb dialekt və şivələrinə, xüsusən Qarabağ şivələrinə aid bəzi fonetik 
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və leksik əlamətlər istər-istəməz pyesin dilində öz ifadəsini tapmışdır. Pyesin lüğət 

tərkibindəki köhnəlmiş sözlər müxtəlif aspektdən təhlil edilmişdir. Arxaik sözlərin 

qədim tarixi və inkişaf prosesi, dildən çıxması, Azərbaycan dilinin bu və ya digər 

dialekt və şivəsində, eləcə də qohum türk dillərində işlənməsi zəngin faktlarla araşdı-

rılmışdır. Pyesin lüğət tərkibində önəltmək, tütümək feilləri, onların dialekt və şivə-

lərdə işlənmə formaları, fonetik tərkibi və arxaikləşmə səbəbləri izah edilmişdir. 

Pyesdə cəmiyyətimizin bugünkü dövrü ilə səsləşməyən, əşya və hadisələrin sıradan 

çıxması ilə əlaqədar tarixizmə çevrilmiş sözlər müxtəlif qruplara ayrılmışdır. Köhnə 

vəzifə, rütbə, üsul-idarə, məişətlə, dini rütbə və mərasimlərlə bağlı olan sözlər və on-

ların işlənmə formaları  pyesdən gətirilmiş zəngin faktlarla müqayisəli şəkildə təhlil 

edilmişdir. Qeyd edilir ki, pyesdə elə sözlər də var ki, fonetik tərkibcə olduğu kimi 

qalmış, mənaca dəyişilərək yeni məna qazanmışdır. Ədibin  bədii dilində işlənən hə-

min sözlər formaca arxaikləşsə də, məhdud dairədə işlənməkdə davam edir. Müəllif 

tərəfindən aparılan semantik təhlil bədii dilin məna zənginliklərinin, sözün məna in-

cəlik və çalarlarının, sənətkarın sözün semantik cəhətindən istifadə ustalığının müəy-

yənləşdirilməsinə imkan vermişdir. Tədqiqat nəticəsində sözün daxili məzmunu, ma-

hiyyəti açılır və yaxın mənalı sözlərin əlavə mənaları, məzmun və məna əlaqəsi, eyni 

səs tərkibinə malik olan sözlərin yaxın və uzaq mənaları müəllif tərəfindən sistemli 

şəkildə izah edilir. Bütün bunların ümumi fonunda yazıçının əsas məqsədi, sözün 

məna kompleksindən istifadə bacarığı müəyyənləşir. Q.Kazımov yazır: “Həmişə xalq 

dilinin incəliklərinə nüfuz etməyə çalışan Əbdürrəhim bəy bu sahədə keçmiş mədəni 

irsimizə, rus və Avropa ədəbiyyatının ən yaxşı cəhətlərinə kifayət qədər bələd idi və 

bunlardan yaradıcı surətdə istifadə edirdi. Lakin o, təbii ki, bunlarla kifayətlənmir, 

yeni üsullar axtarır, sözdən istifadənin orijinal nümunələrini yaratmağa çalışırdı” 

[Kazımov: 2021, s.93].  

Bu xüsusiyyət nəzərə alınaraq ədibin pyes və hekayələrinin üslubu üçün  səciy-

yəvi cəhətlər müəyyənləşdirilir. Məlum olur ki, Ə.Haqverdiyev sözün mənasına  diq-

qətlə yanaşmış, hər hansı bir anlayışı ifadə etmək üçün hansı sözün xəlqi və yararlı 

olduğunu diqqətlə düşünmüşdür.   

Ə.Haqverdiyevin sözün semantik cəhətinə  diqqətlə yanaşması, surət dilini fərdi-

ləşdirmək, ifadə olunan əsas fikri qüvvətləndirmək, emosional və təsirli nitq çaları 

ya-ratmaq üçün sinonim cərgələrdən geniş istifadə etməsi zəngin dil faktları ilə izah 

edilmişdir. Çoxmənalı və omonim sözlər dram dilinin zənginliyini və yığcamlığını 

təyin edən mühüm leksik vasitələr kimi tədqiqat obyekti olmuşdur.  

Sözlərdə çoxmənalılıq, təkmənalılıq, onların hadisə, əlamət və hərəkətlə bağlılı-

ğı, eyni səs kompleksinə malik olub oxşar hadisə və predmetləri ifadə etmə xüsusiy-

yəti pyes dilinin səciyyəvi əlaməti kimi vurğulanmışdır. Pyesdə səs tərkibi etibarı ilə 

eyni, mənaca tamamilə müxtəlif predmet, əlamət və hadisələr bildirən sözlər də elmi 

baxımdan araşdırılmışdır. Pyesdəki omonim sözlərin bir qismi çoxmənalıq əsasında, 

bir qismi sözlərin tədricən eyni şəklə düşməsi ilə əmələ gəlmişdir. Bu cəhət nəzərə 

alınaraq, pyesin dilində işlənən omonim sözlər  toplanılmış və onların tarixi mənaları 



№2                                DİLÇİLİK ARAŞDIRMALARI                                2022 
 

 

 

 

 

-25- 

 

şərh edilmişdir. Omonimlərin bir qisminin mənşəcə müxtəlif sözlərdən əmələ gəlmə-

si, xalis Azərbaycan sözləri ilə alınma sözlərin omonimliyi və alınma sözlərin bir-biri 

ilə omonimliyi müxtəlif qrupları əmələ gətirmişdir. Tədqiqatda sinonim və antonim 

sözlər də geniş şəkildə araşdırılmışdır. Bədii əsərin məziyyəti söz və ifadələrin düz-

gün seçilib işlədilməsi, məna və üslubi tələbə müvafiq dil vahidlərindən istifadə ilə 

şərtlənir. Bu isə daha çox sinonim cərgəyə daxil olan söz və ifadələrin seçilib bədii 

dilə daxil edilməsini tələb edir. Sözlərin sinonimliyi müəyyən cərgələrin, xüsusilə 

mütləq və nisbi sinonimlərin dəqiq seçilərək işlədilməsini zəruriləşdirir. Formaca 

müxtəlif, mənaca eyni olan sözlər “Dağılan tifaq”da məcazlar sistemini formalaşdı-

rır. Bu baxımdan pyesin dilində zəngin sinonim cərgələrdən istifadə olunmuşdur. 

Pyesdə sinonim sözlərin sadalanması daha çox əlavə məna çalarları yaratmaq ehti-

yacı ilə bağlıdır. Şübhəsiz bu cəhət obrazların daha qabarıq şəkildə verilməsi, emo-

sionallıq və ekspressivlik məsədi güdür. Əsərdə sinonim sözlər işlənmə imkanlarına 

görə bir-birindən fərqlənir. Komponentləri ədəbi dil sözlərindən ibarət olan sinonim 

cərgələrlə yanaşı, tərəflərindən biri dialekt, vulqar söz və frazeoloji ifadələrdən ibarət 

sinonimlər müəllif tərəfindən zəngin dil faktları ilə təhlil edilmişdir. Predmet və ha-

disələrin əlavə xüsusiyyətlərini əhatə etmək, obrazların xarakter və dünyagörüşünə 

uyğun sözlər seçmək ədibin yaradıcılığı üçün spesifik cəhətdir. Bu baxımdan əsərdə 

canlı dilin xüsusiyyətlərini daha qabarıq şəkildə əks etdirən mürəkkəb söz şəklinə  

düşmüş qoşa sinonimlərə daha çox rast gəlinir. Qədir-qiymət, evsiz-eşiksiz kimi sino-

nimlər ədibin fikrini daha qabarıq şəkildə oxucuya çatdırır. Tədqiqatda eyni köklü 

sözlərin sinonimliyi, mənşəyi təhlil edilmiş və onların daşıdığı funksiyalar təyin edil-

mişdir. Mənşəcə fərqlənən sinonimlərin əksəriyyəti ümumişlək sözlərdən  ibarət ol-

ması və onların işlənmə qaydaları müəyyənləşdirilmişdir. Sinonim cərgələr mənşə 

mənsubiyyətinə görə xalis Azərbaycan sözləri, xalis Azərbaycan və ərəb sözləri, xa-

lis Azərbaycan və fars sözləri, xalis Azərbaycan və ərəb və fars sözləri kimi qruplara 

ayrılmışdır. Omonimdən fərqli olaraq, sinonim cərgəyə daxil olan sözlər nitq hissələ-

rinə görə də qruplara ayrılmışdır. “Dağılan tifaq” pyesində  təsvir edilən müxtəlif tip-

li əks, zidd hadisələr bəzən təzadlı, bəzən də nisbi ziddiyyətləri ifadə edir. Pyesdə 

bəylər öz mənafeləri xatirinə həyatdakı obyektiv hadisələrin inkarına çalışırlar. Təd-

qiqatda qeyd edildiyi kimi, dramaturq antonim sözlərdən istifadə edərək bu obrazla-

rın mənəvi aləmini, həyat hadisələrinə münasibətini açıb göstərir. Q.Kazımov yazır: 

“Həmzə bəyin fikrincə, qoca və cavan məfhumları nahaq yaranmışdır, çünki həyatda 

qoca və cavan adamlar yoxdur; buna görə də insanın saqqalının ağ və ya qara olması 

da əhəmiyyətsizdir. Bu iddia səbəbsiz deyildir” [Kazımov: 2021, s.105]. Ədib anto-

nim sözlərin köməyi ilə insanların əsil mahiyyətini, mənəvi aləmini açıb göstərir. 

Məlumdur ki, antonim sözlər fikri, mənanı dəqiq və təsirli ifadə etmək üçün münasib 

təsvir vasitələrindəndir. Müəllif isə bəzən antonim sözlərin köməyi ilə müəyyən fikir 

ifadə etməkdən əlavə, bu və ya digər vəziyyəti, hadisəni daha təsirli dil ilə, emosio-

nal boyalarla və mübaliğəli şəkildə təsvir etməyə çalışmışdır.    

Qeyd edildiyi kimi, antonim qoşalıqlar insanların nəzərində kəskin ziddiyyət təş- 
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kil edən məfhumları, insanların müxtəlif əşya və hadisələrə münasibətini ifadə etmək 

üçün işlədilir. Əsərin dilində işlənən antonim sözlər quruluşuna görə də zəngin dil 

faktları ilə araşdırılmışdır. Dram əsərlərində sözün semantik cəhətinə diqqətlə yanaş-

ma, surət dilini fərdiləşdirmək, müəyyən bir əlamət və xüsusiyyəti qabarıq şəkildə 

nəzərə çatdırmaq, ifadə olunan əsas fikri qüvvətləndirmək, obrazın təbiətini açmaq, 

onun xarakterinin ziddiyyətlərinin real təsviri üçün zəngin xalq dilindən istifadə 

olunması ən təbii zərurətdir.  

Monoqrafiyada Ə.Haqverdiyevin pyeslərində işlənmiş frazeoloji vahidlərin 

qrammatik xüsusiyyətləri və onların məna çalarları geniş təhlil edilmişdir. Söz dilin 

real vahidi kimi yalnız fraza mühitində özünün bütün rəngarəngliyi ilə çıxış edə bilir.  

Bu baxımdan ədibin dram dilindəki frazeoloji vahidlər üslubi keyfiyyətlərinə görə 

fərqləndirilir və müxtəlif qruplara ayrılır. Müəllifin qeyd etdiyi kimi, frazeoloji va-

hidlər də cümlənin konkret bur üzvü vəzifəsini ifadə edir, nominativ məzmunlu söz 

cümlənin hansı üzvü olursa, həmin sözə müvafiq gələn, onun ekvivalentini təşkil 

edən frazeoloji vahid də o sözün işləndiyi cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edir. Bu əla-

mətlər nəzərə alınaraq, frazeoloji vahidlərin qrammatik xüsusiyyətləri də izah edilir 

və frazeoloji vahidlər müəyyən qrammatik kateqoriyalar üzrə qruplaşdırılır. Pyesdəki 

frazeoloji vahidlər ismi və feli frazeoloji vahidlərə ayrılır.  

İsmi frazeoloji vahidlər dedikdə, müəllif feil müstəsna olmaqla əsas nitq hissələ-

rinə ekvivalent olan frazeoloji vahidləri nəzərdə tutmuşdur. Ona görə də frazeoloji 

vahidlər daxili qruplara ayrılmışdır. Qeyd edilir ki, ismi frazeoloji vahidlərin bir qis-

mində tərəflərin məna məcmusu adi isimlərə ekvivalent olub, əşya məzmunu ifadə 

edir. Əsərdə feili frazeoloji vahidlərin həm kəmiyyətinə, həm də məna xüsusiyyətlə-

rinə görə üstünlük təşkil etdiyi faktlarla göstərilir. Bu qrupa daxil olan frazeoloji va-

hidlərin məna məcmusu hal, hərəkət bildirir və frazeoloji mənanın formalaşmasında 

feil komponentlərdən biri kimi aparıcı rol oynayır. Frazeoloji vahidlərin semantik xü-

susiyyətləri polisemantizm, omonimlik, sinonimlik əsasında açılır və şərh edilir. Mü-

əyyənləşdirilir ki, Azərbaycan dilində lüğət tərkibindəki ümumişlək sözlər kimi fra-

zeoloji vahidlər də çoxmənalı ola bilir. Pyesdə işlənən feili frazeoloji vahidlərdə se-

mantik dəyişmələr və onların müxtəlif mətnlərdə  müxtəlif mənalar ifadə etməsi ədi-

bin hələ gənclik illərindən xalq dilinə dərindən bələd olduğunu göstərir. Çoxmənalı-

lıqla yanaşı, frazeoloji vahidlərin omonimliyi, sərbəst və sabit birləşmələr arasındakı 

omonimlik və onlar arasındakı əlaqələr ədibin bədii dilinə marağı artırır. Frazeoloji 

vahidlərin əmələ gəlməsində sinonim şəkilçilər, sinonim sözlər, sinonim ifadələr və 

sinonim cümlələr müxtəlif aspektdən tədqiq edilmişdir.Obrazların nitqini fərdiləşdir-

mək, onların xarakterinə uyğun ifadələr işlətmək bədii dilin əsas keyfiyyətlərindən 

biri kimi verilmişdir. Ə.Haqverdiyevin özündən əvvəlki ədiblərlə yanaşı, müasirləri-

nin bədii əsərlərindəki frazeoloji materialın müqayisəli tədqiqi, müəllifin qeyd etdiyi 

kimi, yazıçının qələminə məxsus orijinal cəhətləri aydınlaşdırmağa imkan vermişdir. 

Dram dilində frazeoloji materialdan istifadə hallarında canlı xalq dilinin əsas mənbə 

kimi götürülməsi, atalar sözləri və məsəllərin işlənmə məqamlarına görə təhlili sənət-
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karın bədiilik vasitələrindən istifadə ustalığını üzə çıxarır. Əsərdə Səlim bəyin dili ilə 

dövrün mənfilikləri ifşa olunur, atalar sözlərinin sinonimliyi obrazın xarakterinin 

açılmasına imkan verir. Müəllif müəyyən etmişdir ki, ədib bir pyesdə 30-a qədər ata-

lar sözü və məsəli heç bir dəyişiklik etmədən işlədilmiş, xalqın yaratdığı sərvəti usta-

lıqla xalqa qaytarmışdır. Ədibin xalq təfəkkürünün məhsulu olan ifadələri parlaq şə-

kildə üzə çıxarıb ustalıqla obrazların dilinə daxil edə bilməsi, bir tərəfdən, obrazın 

xarakterini açmağa, o biri tərəfdən isə, xalq dilinin əvəzedilməz sərvətini qoruyub 

saxlamağa, aktuallaşdırmağa kömək etmişdir.   

Əsərdə üslubi-qrammatik xüsusiyyətlər, eləcə də morfoloji vahidlərin üslubi im-

kanları müəllif tərəfindən geniş şəkildə araşdırılmışdır. “Dağılan tifaq” pyesində fei-

lin zaman və şəkil kateqoriyalarında öz əksini tapan səciyyəvi cəhətlər müəyyənləş-

dirilmişdir. Zaman kateqoriyasına aid morfoloji vasitələrin, yəni zaman şəkilçilərinin 

lazımi üslubi məna və məqamda işlənməsi, qətilik, aydınlıq, şübhə, güman məzmunu 

ifadə etməsi kimi səciyyəvi cəhətlər qabarıq şəkildə nəzərə çatdırılmışdır. Bununla 

yanaşı, tədqiqatda sintaktik vahidlərin üslubi strukturu mənbə kimi danışıq dili sin-

taksisi ilə ədəbi dilin sintaktik quruluşu arasındakı fərqlər əsasıında müqayisə edil-

mişdir. Qeyd olunduğu kimi, ümumxalq danışıq dilinə daha çox istinad edildiyinə 

görə onun əsərlərində indiki ədəbi dilimiz üçün normal hesab olunmayan hallara da 

təsadüf edilir. Xüsusilə nitqin ritmik, melodik axını, fasilə, vurğu və s. kimi intonasi-

ya vasitələri, cümlə üzvlərinin inversiyasına baxmayaraq, fikrin asanlıqla və dəqiq 

şəkildə çatması üçün sözlər cümlədə ədəbi dil qaydalarına uyğun yerləşməsə də fik-

rin düzgün ifadəsinə xidmət edir. Bu hal həm də cümlə üzvünün ifadə etdiyi fikrin 

aktuallaşdırılması ilə bağlı bir məqam kimi şərh edilmişdir. Feilin zaman formaların-

da əmr və arzu şəkillərindən müxtəlif üslubi məqamlarda istifadə, sadə geniş nəqli 

cümlələrdə cümlə üzvlərinin inversiyası ədibin dram üslubunun əsas səciyyəvi cəhət-

lərindəndir. Təhlillərdən aydın olur ki, Ə.Haqverdiyev yaradıcılığında dövrün ədəbi 

dil normalarını və özünə qədərki sənətkarların yaradıcılığında  mühüm yer tutan əsas 

ifadə üsullarını yaradıcılıqla inkişaf etdirmişdir.  
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Sayali SADIGOVA  

STUDY OF ABDURRAHIM BEY HAGVERDIYEV’S  

DRAMATURGY LANGUAGE  

 

SUMMARY 

 

 In the article was analyzed G.Kazimov's research on "A.Hagverdiyev's dramaturgy language". In 

particular, the main features of the lexicon, stylistic-semantic, stylistic-grammatical features of his 

dramatic language have been studied. Here is determined the line of words of the members of the sen-

tence, i.e. the rhythmic, melodic flow of speech, pause, emphasis, etc. during the speech. Intonation 

tools such as this case were interpreted as a point of actualization of the idea expressed by the member 

of the sentence. 

Key words: dramaturgy, speech, accent, intonation, rhythm, language. 

 

Саялы САДЫГОВА  

ИССЛЕДОВАНИЕ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

АБДУРРАГИМ БЕKA ХАГВЕРДИЕВА  

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье проанализировано исследование Г.Казымова «Драматургический язык А.Хагвер-

диева». В частности, изучены основные черты лексики, стилистико-семантические, стилис-

тико-грамматические особенности его драматургического языка. Здесь определяется ряд слов 

членов предложения, т.е. ритмичное, мелодическое течение речи, паузы, акценты и т. д. во 

время речи. Интонационные средства, подобные этому падежу, интерпретировались как точка 

актуализации мысли, выраженной членом предложения. 

Ключевые слова: драматургия, речь, акцент, интонация, ритм, язык.  
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AYŞƏN İSMAYILLI

  

 

AĞDAM RAYONU ƏRAZİSİNDƏ ETNONİMLƏRDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN 

MİKROTOPONİMLƏR 

 
XÜLASƏ 

 

Yer-yurd adlarının meydana gəlməsi tarixi və siyasi səbəblərdən baş verir. Yaşı min illərə daya-

nan el-oba adlarımız müxtəlif zaman kəsiyində bəzi proseslərin nəticəsi olaraq ya çox sürətlə, ya da 

ilk baxışda görünməyən dəyişikliyə uğramışdır. Dilimizdə mövcud olan mikrotoponimlər müxtəlif söz 

qruplarının iştirakı ilə yaranır. Tayfa, xalq, qəbilə, nəsil, tirə adları əsasında əmələ gələn mikrotopo-

nimlərə etnotoponimlər deyilir. Etnonimlərdən əmələ gələn mikrotoponimlər xalqımızın təşəkkül tari-

xində iştirak etmiş xalq, qəbilə, nəsil, tirə, qrup adlarının aşkarlanmasında və həmin prosesin nə vaxt 

baş verdiyinin müəyyən olunmasında mühüm rola malikdir. Qarabağ bölgəsinin (Ağdam rayonunun) 

mikrotoponimləri torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra daha da ətraflı tədqiq olunmağa baş-

lanmışdır. Ərazinin mikrotoponimləri xalqımızın qədim zamanlardan müasir dövrə qədər keçdiyi inki-

şaf yolu, peşəsi, sənəti, məşğuliyyəti ilə əlaqədar olaraq maraqlı faktların üzə çıxarılmasına da yardım-

çı olur. Tayfa adlarını izləməklə bir çox vacib tarixi, etnosiyasi prosesləri öyrənmək mümkündür. An-

caq etnonimlərdən əmələ gələn mikrotoponimlərin etimologiyası haqqında hələ ki az iş görülmüşdür.  

Açar sözlər: mikrotoponim, etnotoponim, tayfa, nəsil, xalq 

 

Toponimik sistemdə mühüm rola malik olan laylardan birini etnonimlərdən əmə-

lə gələn mikrotoponimlər təşkil edir. Etnotoponimlər adını daşıdığı tayfanın məskun-

laşdığı ərazini müəyyən etməyə kömək edir. Bu qrupa daxil olan mikrotoponimlər il-

kin yaşayış məkanında bir və ya daha çox tayfaya, nəslə, tirəyə məxsus insanların ya-

şadığı əraziyə öz adlarını verməsi, kənd daxilində birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. 

Məhz bunun üçün də belə yaranan mikrotoponimlər tayfanın, nəslin, tirənin əksər xü-

susiyyətlərini saxlayır.  

“Azərbaycan etnotoponimləri toponimik layda mənşəcə ən qədim hesab olunur. 

Onların mənşəyinin, kökünün müəyyənləşməsi öz mürəkkəbliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Bu cür toponim haqqında kiçicik qeyri-dəqiq fikir böyük tarixi səhvə aparıb çıxara 

bilər. Buna görə də onların elmi təhlili olduqca ciddi məsuliyyət və dəqiqlik tələb 

edir” [Qurbanov: 2019, s.194]. 

Etnotoponimlər xalqların bir ərazidən digərinə köç etməsi və ya parçalanıb bir-

ləşməsi nəticəsində dəyişikliyə məruz qala bilir. “Azərbaycan dilinin onomastikası 

(oçerklər)” adlı əsərdə deyilir: “Tayfa və nəsil adları vasitəsilə formalaşan kənd adla-

rını tarixi baxımdan daha qədim hesab etmək lazım gəlir. Belə adları çox vaxt etimo-

loji cəhətdən təhlil etmək də mümkün olmur və ya buna ehtiyac hiss edilmir. Bunun-

la belə, toponimik tədqiqatlarda, nəsil, tayfa adları ilə bağlı yer adlarının müəyyən-

ləşməsində bir çox hallarda müqayisəyə də ehtiyac duyulur” [İsrafilov və b.: 1987, 
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s.108]. Fikrimizcə, bu, xalqların köç etməsi ilə bağlı olaraq yer adlarının dəyişməsi-

nin nəticəsində baş verir. Misallara diqqət yetirək:    

İlxıçı qobusu. Ağdam rayonunda İlxıçılar kəndində qobu adıdır. Qobu - “Mü-

vəqqəti və ya az miqdarda daimi suların yerin səthində əmələ gətirdiyi mənfi relyef 

forması (dərə). Dibi az meylli-batıq, yamacları qabarıq olur” [Məmmədov və b.: 

2003, s.266]. Qobunun belə adlandırılmasına səbəb ərazidə məskən salan tayfanın 

maldarlıqla məşğul olması olmuşdur. Belə ki tayfanın izinə başqa el-oba adlarında da 

rast gəlmək mümkündür. Yaşayış yerlərini bir-birindən fərqləndirmək üçün müxtəlif 

topoformatlardan istifadə olunur. Azərbaycan ərazilərindən Şamaxıda (İlxıçı dağı), 

Ağsuda (İlxıdərə), Laçında (İlxısu), Ağsu və Xaçmazda (İlxıçı kəndi), Ağdam və 

Tərtərdə (İlxıçılar kəndi), Sumqayıtda (İlxıdaş dağı), Cavadxanda (İlxıdərə çayı), La-

çında (İlxısu bulağı) belə adlara rast gəlmək olur. Bu coğrafi obyektlər həm şahsevən 

tayfasına aid olan ilxıçı adı ilə əlaqədardır, həm də at ilxısı ilə bağlı olaraq yaranmış-

dır. Respublikamızla yanaşı, digər ərazilərdə, Qərbi Azərbaycanda (İlxıçı qoruğu, İl-

xıçı yabı), Gürcüstanda da (İlxıdağ, İlxıçı Yusif Qışlağı) belə adlar qeydə alınmışdır. 

Etnonimdən əmələ gələn mikrotoponim sənət, peşə, məşğuliyyət bildirən söz əsasın-

da yaranmış  və etnonim yaratmada belə adlardan istifadə olunmuşdur.     

Dastanlarımızda ilxı sözünə çox rast gəlirik. “Kitabi-Dədə Qorqud” lüğətində 

söz belə izah olunur: “İlqı, İlxıçı. Oğuz xanın ilqısı gəlüb xəbər gətürdü” [“Kitabi-

Dədə Qorqud” dilinin izahlı lüğəti: 1999,s.95]. -çı şəkilçisi tayfaya aidliyi, mənsub-

luğu ifadə edir. Beləliklə, deyilən fikirləri ümumiləşdirərək mikrotoponimi “ilxıçı 

tayfasına aid olan qobu” kimi izah etmək olar. 

Sarıcalı təpə (yaşayış yeri). Ağdam rayonu ərazisindədir: “Yaşayış məntəqələ-

rinin adları bəhmənlərin bir qolu olan sarıcalıların adı ilə bağlıdır. Sarıcalılar cavan-

şir və b. tayfalarla birlikdə Qarabağ xanlığının həyatında mühüm rol oynamışlar. 

XIX əsrin əvvəllərində onlar dərgahlı, əmiraslanbəyli, çəmənli, incilli, yetim adlı ti-

rələrə bölünürdü. 1917-ci ildə Şuşa qəzasında Əmiraslanbəyli Sarıcalısı, İncirli Sarı-

calısı, Tərəkəmə Sarıcalısı, Quzanlı Sarıcalısı adlı yaşayış məntəqələri qeydə alın-

mışdır” [Məmmədov və b.: 2003, s.175-176]. Saatlıda  Sarıcalar, Ağdamda, Ağcabə-

didə, Cəbrayılda, Tərtərdə, Mirbəşirdə Sarıcalı  adlı kəndlər var. Respublikamızla 

yanaşı, Sarıcalı Qərbi Azərbaycanda - “İrəvan Quberniyasının İrəvan qəzasında, in-

diki Zəngibasar (Masis) rayonunda kənd olmuşdur.” [Bayramov: 2002,  s.254].  Gür-

cüstan ərazisində də Sarıcalı adlı kənd vardır. 

Qeyd edilən fikirlərdən aydın olur ki, Sarıcalar türk tayfasının adını bildirir. Et-

notoponimdir. Sarı sözü elmi ədəbiyyatda müxtəlif mənada izah olunur. 

Qara Məşədiyevə görə, bu söz müxtəlif mənalarda işləniir: sarı – “tərəf, istiqa-

mət” (evə sarı), sarı – rəng, sarı – xüsusi şəxs adı... [Məşədiyev: 2007, s.32].  

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında sarı sözü həm rəng, həm də təxəllüs kimi iş-

lənmişdir: “Sarı – I. Sifət. Sarı: Sarı yılan soqmadan, ağca tonüm qalqar-şişər. Sarı   

II.isim. Təxəllüs. İlək qoca oğlu. Sarı Qalmaş Qazan bəgün evi üzərində şəhid oldı” 

[“Kitabi-Dədə Qorqud” dilinin izahlı lüğəti: 1999, s.152]. Sarı sözü qoşma kimi, şəxs 
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adı, Yer kürəsinin və Günəşin simvolik rəngi kimi işlənə bilir. Bizcə, mikrotoponi-

min tərkibində sarı sözü “güclü, mərd tayfa” kimi izah olunur. -ca şəkilçisi çoxaltma 

dərəcəsini bildirir. Bu mikrotoponimi “sarıcalı tayfasının adı ilə bağlı olan təpə” kimi 

izah etmək olar. 

Qaramandağ - Ağdam rayonunda olan oronimlərdən biridir. Dağ Qavartu və 

Xaçın çayları arasındadır. Mikrotoponim eyniadlı tayfanın adını bildirir. E. Əhmədo-

va yazır: “Böyük Səlcuq oğuz türk tayfasının bir qolunun adı Qaramanlıdır. Qara-

man tayfası haqqında məlumatlar çox müxtəlifdir. Bəzi məlumatlara görə, 2000 ça-

dırdan ibarət bir tayfa kimi Toğrulbəy dövründə əvvəlcə Anadoluya gəlmiş, buradan 

da başqa yerlərə, o cümlədən də Azərbaycana yayılmışlar. Bəzi müəlliflər bu tayfa-

nın digər adının Varsaq olduğunu göstərirlər. XV əsrdə bu tayfa qızılbaşların tərkibi-

nə Qaraman adı ilə daxil olmuşdur. Son araşdırmalar göstərir ki, Salyan rayonunda 

29 ailədən ibarət Qaramanlı tayfası yaşayır” [Əhmədova: 2017, s.55]. 

Aydın Qarabağlı hətta eyniadlı knyazlıqdan bəhs edir: “Bu adda hətta knyazlıq 

olmuş və adını da bu tayfadan götürmüşdür. Qaramanlılar - Qara imanlılar, böyük 

imanlılar mənasında Türkiyədə Anadolu sultanlığının süqutundan sonra, 147-ci ildə 

Azərbaycana, o cümlədən  tarixi Qarabağa gəlmiş və onun ərazisində məskunlaşmış-

lar” [Qarabağlı: 2008, s.70]. Azərbaycan ərazisində qədim zamanlardan Qaramanlı 

tayfasının izlərinə müxtəlif toponimlərdə rast gəlirik. “Qarabağda çoxlu sayda qərar 

tutan şenliklərdən biri də Qaramanlı kəndləridir. Qaramanlı kəndləri öz adını Qara-

bağın əski ellərindən olan Qaramanlıdan alıb. Səfəvilər və Osmanlılar dönəmində 

Qarabağın bir nahiyəsi Yavlaq Qaramanlı adlanırdı. Xanlıq dövründə nahiyələr ləğv 

olundu. Qaramanlı nahiyəsi İyirmidörd mahalının tərkibinə qatıldı” [Çingizoğlu: 

2007, s.161].  

Respublikamızda hal-hazırda Qaraman tayfasının adı ilə bağlı  Yevlaxda (Qara-

manlı təpəsi), Laçında (Qaraman bəy təpəsi dağı), Şamaxıda (Qaramanbulaq), Göy-

çayda (Qaramanarx), Neftçalada (Aşağı Qaramanlı, Yuxarı Qaramanlı), Cəbrayılda 

(Hacı Qaraman piri) bu tayfanın adı ilə bağlı coğrafi adlara rast gəlirik. Bundan baş-

qa, eyniadlı yaşayış məntəqələri Qazaxıstanda Kustanay vilayəti, Rusiyada Perm vi-

layəti, Krımda Azov rayonu ərazisində olmuşdur. 

Etnonimdən əmələ gələn mikrotoponimin birinci komponenti Qaraman tayfa 

adındandır; -lı şəkilçisi tayfaya aidliyi, mənsubluğu bildirir. Dağ müsbət relyef for-

masıdır. “Qaranın rəng, yas, matəm kimi müxtəlif mənaları vardır. Ancaq mikrotopo-

nimin tərkibində Qaraman etnonimi “qara” və “man” komponentlərindən ibarət 

olub, arxaik məna çalarına görə qara sözü “qorxmaz”, “cəsarətli”, “cəsur”, man isə 

“adam, insan” deməkdir. Yəni, “qorxmaz, cəsarətli, cəsur adam” [Əhmədova: 2017, 

s.56]. 

Beləliklə, Qaramandağ oronimini “Qaraman tayfasının adı ilə bağlı olan dağ”  

kimi izah etmək olar. 

Alıbəyli kurqanı. Ağdam rayonunun yaşayış məntəqələrindən birinin adıdır. 

Üçoğlan kəndi ərazisində yerləşir. “Kurqan Ağdam rayonunun eyniadlı kəndindən 
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500 m şimal-şərqdə yerləşir, pambıq çardağı kimi istifadə olunmuşdur. Üstü və ətrafı 

dağıdılıb, hal-hazırda üstündə ev tikilib və həyətyanı sahə kimi istifadə olunur” [Al-

məmmədov və b.: 2017, s.59]. Alıbəyli mikrotoponimi öz adını eyniadlı kənddən gö-

türmüşdür. Birinci və İkinci Alıbəyli yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, Kəlbəcər rayo-

nunda eyniadlı qəsəbələr vardır. 

Alı sözü uca, yüksək mənasındadır. Etnotoponimin ikinci komponenti dilimizdə 

həm təkcə, həm də digər titullarla birgə işlənə bilir. Aydın olur ki, Azərbaycan dili-

nin onomastik sisteminin zənginləşməsində bu leksik vahid fəal rol oynamışdır. Qə-

dim dövrlərdən titul kimi istifadə olunmaqdadır. Deyilən fikirləri ümumiləşdirərək 

belə nəticəyə gələ bilərik ki, mikrotoponim Alıbəy tayfa adına  aidlik, mənsubluq bil-

dirən –lı şəkilçisinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Bizcə, etnotoponimi “Alıbəy 

tayfasına mənsub olan yer” mənasında izah etmək olar. 

Şamlıtəpə (yaşayış yeri). Ağdam rayonu ərazisində olan təpələrdən biri də Şam-

lıtəpədir: “Yaşayış yeri Ağdam rayonu Səfərli qaçqın qəsəbəsindən 100 m cənubda, 

qədim çay yatağı yamacında yerləşir. Hündürlüyü 4 m, diametri 200 m-dən çox olan 

təpənin şimal hissəsi tamamilə dağıdılmışdır. Təpənin səthi isə sovet dövründə bura-

da ferma tikilən zaman dağıdılıb” [Alməmmədov və b., 2017, s.89]. Aparılan arxeo-

loji qazıntılar zamanı aşkar olunmuşdur ki, təpənin alt təbəqəsi neolit dövrünün, üst 

təbəqəsi isə Leylatəpə mədəniyyətinin qalıqlarıdır. Çox güman ki, mikrotoponimin 

belə adlanması tayfa adı ilə əlaqədardır. Respublikamızın ərazisində müxtəlif türk 

tayfalarının adlarını özündə əks etdirən yaşayış məkanları vardır. Bu toponimlərdən 

biri də Şamlıtəpədir. Bunu tarixi faktlar da sübut edir: “Şamlı -Teymurun 1402-ci il-

də türk sultanı Bəyazid üzərində qələbəsindən sonra Suriyadan (Şamdan) apardığı 

bəydili tayfasına mənsub ailələrin adıdır. Həmin ailələri Teymur Səfəvi şeyxi Xacə 

Əliyə vermiş, o da onları Azərbaycanın cənubunda yerləşdirmişdir. Səfəvilərin haki-

miyyət uğrunda mübarizəsində şamlılar da iştirak etmişdilər. Səfəvi şahları bu tayfa-

ya Azərbaycanda ərazilər bağışlamışlar” [Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik 

lüğəti: II, 2007, s.208]. E. Əhmədova tayfa adı ilə bağlı tarixi mənbələrə istinad 

edərək yazır ki, “Bu tayfanın şamlı adlanması onların əvvəllər mənsub olduqları 

yerlə əlaqədardır. Şamlı VIII əsrdə ərəblərin Suriyadan köçürdükləri ərəb ailələrin 

ümumi adıdır. Şamlı etnonimi  şam  və  -lı  komponentlərindən ibarət olub, “Şam şə-

hərindən”, “Şamdan olanlar” anlamındadır” [Əhmədova: 2017, s.85]. Şamlıtəpə mik-

rotoponimi “şamlı tayfasına aid olan təpə” kimi izah oluna bilər. 

Təkə dərəsi. Toponimiyada ev heyvanlarının adı ilə əlaqədar  mikrotoponimlərə 

də rast gəlirik. Belə onimlər əsasında əmələ gələn mikrotoponimlərdən biri də Ağ-

dam rayonunda olan Təkə dərəsidir. Toponimik vahidi təkələrlə, yəni Qafqaz keçisi 

ilə, bir sıra tədqiqatçılar isə qızılbaş tayfalarından olan təkəlilərlə əlaqələndirirlər. Tə-

kə – (Təklə) etnonimi haqqında E.Əhmədovanın yanaşması fərqlidir: “Təklə etnoni-

minin etimologiyası hələ tam açılmamışdır. Bəzi tədqiqatçılar onu səlcuq oğuzlarının 

təkəli tayfasının adı ilə bağlayırlar, bəziləri isə Türkmənistandakı “təkə” tayfası ilə 

əlaqələndirirlər. Bunun da mənası “təkə” – erkək keçi, sürünün qabağında gedən ke-
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çi” deməkdir. Görünür, təkə həmin tayfanın totemi  olmuşdur” [Əhmədova: 2017, 

s.89]. E.Əhmədovanın fikrindən aydın olur ki, təkə etnonimi zoonim mənşəlidir. Bu 

isə türk xalqlarının təkəyə tapınması ilə əlaqəlidir. Təkə (Təklə) adı Türkiyə, Türkmə-

nistan, Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan ərazilərinndə, Qara dənizin 

şimalında, Volqaboyu ərazilərdə yaşayan türk tayfa ittifaqlarının leksikasında işlənir. 

A.Qurbanovun fikrincə, “Azərbaycan ərazisində yaşamış təklə tayfası yerli de-

yildir. 1540-cı ildə Türkiyə ərazisindən Qazı xan başda olmaqla təklə tayfası İrana 

gəlmiş və Şah I Təhmasibin tabeliyinə keçmişdir. Şah təkəlilərin bir hissəsini həmi-

şəlik yaşamaq üçün indiki Salyan rayonu ərazisinə köçürmüşdür” [Qurbanov: 2019, 

s.178]. Təkələr şahsevənlərin tərkibində Azərbaycan ərazisində, xüsusilə  Mildə, Qa-

rabağda məskunlaşmışlar və heyvandarlıqla məşğul olmuşlar. 

Təkəli – “İrəvan quberniyasının Yeni Bayazid qəzasında, indiki Axta (Razdan) 

rayonunda kənddir” [Bayramov: 2002, s.270]. Bu adda etnotoponimlər Gürcüstan 

ərazisində Pətək nahiyəsində (Təkəqayası, Təkəkəndi, Güney nahiyəsində Təkə məz-

rəsi), Borçalıda (Təkəlik, Təklə, Təklə düzü) qeydə alınmışdır; Respublikamızın əra-

zisində Kəlbəcərdə (Təkəqaya kəndi), Gədəbəydə, Tovuzda (Təkəqaya), Xanlar və 

Tovuzda (Təkəli dağı), Kəlbəcərin Başlıbel kəndində (Təkəölən təpə) qeydə alınmış-

dır. Çox güman ki, təkə etnotoponimi heyvandarlıqla məşğul olan təkə tayfasının si-

tayiş etdiyi qaya keçisi ilə bağlı olaraq yaranmışdır. Dərə – “Relyefin uzunsov, baş-

lanğıcından qurtaracağına doğru meyilli, mənfi relyef formasına deyilir. Dərə başlıca 

olaraq axar suların eroziya fəaliyyəti nəticəsində əmələ gəlir, digər denudasiya pro-

sesləri ikinci dərəcəli iş görür” [Məmmədov və b.: 2003, s.101]. Fikrimizcə, mikroto-

ponimi “təkələrə məxsus olan dərə” kimi izah etmək olar.  

Çullu təpə (yaşayış yeri). Ağdam rayonunda yaşayış yerlərindən birinin adıdır. 

Çullu yaşayış yeri eyniadlı kənddən 500 m cənub-şərqdə, Qəbiristanlıqtəpədən (Çul-

lu) 350 m cənub-qərbdə yerləşir. Kiçik təpədən ibarət olan yaşayış yerindən bostan  

kimi istifadə olunur. Təpə pambıq plantasiyalarının genişləndirilməsi məqsədilə da-

ğıdılmışdır. Hal-hazırda diametri təxminən 45 m, hündürlüyü 1 m-ə yaxındır” [Al-

məmmədov və b.: 2017, s.77]. Mikrotoponimin birinci komponenti əvvəl Çollu şək-

lində idi və eyniadlı tayfa adı ilə əlaqədar olaraq yaranmışdır. Tayfa haqqında E. Əh-

mədova yazır: “Qədim türkmənşəli çol tayfasının adını əks etdirir. Cənubi Azərbay-

canda da Çullu adlı kəndlər vardır. Çol tayfası II əsrdə hunların tərkibində Qafqazda 

məskunlaşmış və buradan da Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə səpələnmişlər. Cəbra-

yıl rayonundakı Çollu kənd adı ilə mənşəcə eynidir” [Əhmədova: 2017, s.24]. Etno-

nim mənbələrdə çol-çul-sol şəklində qeyd olunmuşdur. Həmçinin qədim dövrlərdə 

Çol vilayəti və Dərbənd yaxınlığında Çol-Sul şəhəri mövcud olmuşdur. Bəzi mənbə-

lərdəki məlumata əsasən, oğuz-türk boylarından hesab olunan çollar boyəhmədli qo-

luna mənsub olan bir neçə ailə ilə birlikdə Naxçıvan xanlığına gəlmişlər. 

Qara Məşədiyev tayfa adını türk mənşəli hesab edir və fərqli aspektdən yanaşır: 

“... çuvaş dilində bunun mənası “daş, qaya, dərə” kimi verilir ki, bu da həmin oyko-

nimin coğrafi landşaftına uyğundur” [Məşədiyev: 2007, s.85]. 
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Respublikamızın ərazisində Abşeronda (Çullu təpə), Cəbrayılda (Çullu kəndi, 

Çullu dağı, Çullu quzey, Çullu güney), Lerikdə (Çullu yamac, Çullu yarğan), Qubad-

lıda (Çullu dərə), Ağdamda (Çullu kəndi) qeydə alınmışdır. Deyilən fikirləri ümumi-

ləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, mikrotoponim tayfa adını bildirir. Ona görə 

də toponimik vahidi “çullu tayfasına aid olan yaşayış yeri” kimi izah etmək olar. 

Ağdam rayonu ərazisində etnonimlərdən əmələ gələn mikrotoponimlərin araş-

dırılması göstərir ki, xalqımızın etnogenezisində müxtəlif tayfaların mühüm rolu ol-

muşdur. Onomastik sistemin xüsusi layını təşkil edən etnonimlər dilimizin qədim za-

manlardan müasir dövrə qədərki inkişaf prosesini öyrənmək üçün geniş material 

verir. 

Etnonimlərdən əmələ gələn mikrotoponimlər dil tarixi ilə əlaqədar qiymətli fakt-

lar verir, bununla yanaşı, oradakı xalqların tarixən məskunlaşdığı əraziləri müəyyən 

etməyə, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi hadisə və prosesləri araşdırmağa, tarixi faktları 

üzə çıxarmağa yardımçı olur. Bu mikrotoponimlərdən İlxıçı qobusu, Qazançı yaşayış 

yeri sənət, peşə, məşğuliyyət bildirən sözlər əsasında yaranmışdır. Etnonimik vahid-

lər xalqımızın keçmişinə aid dəqiq və əhatəli məlumatlar verir. Onun üçün də Ağdam 

rayonu ərazisində olan Kəngərli dağı, İlxıçı qobusu, Sarıcalı təpə, Alıbəyli kurqanı, 

Qaramandağ, Təkə dərəsi, Qaradağlı kurqanları, Şamlıtəpə, Çullu təpə yaşayış yeri 

və başqa mikrotoponimləri tədqiqata cəlb etmək ən aktual məsələlərdəndir. Haqqında 

məlumat verdiyimiz toponimik vahidlərlə əlaqədar linqvistik aspektdən müəyyən 

qədər araşdırmalar aparılmışdır, lakin hələ də həllini gözləyən problemlər çoxdur. 
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Ayshen ISMAYILLI 

MICROTOPONYMS FROM ETHNONYMS IN THE TERRITORY  

OF AGDAM DISTRICT 

 

SUMMARY 

The origin of place names occurs for historical and political reasons. Our village names, which 

are thousands of years old, have changed either very rapidly or at first glance as a result of certain 

processes at different times. Microtoponyms existing in our language are formed with the participation 

of different word groups. Ethnotoponyms are microtoponyms formed on the basis of names of tribes, 

peoples, clans. Microtoponyms formed from ethnonyms play an important role in revealing the names 

of peoples, tribes, clans, groups that took part in the history of the formation of our people and in 

determining when this process took place. The microtoponyms of the Karabakh region (Aghdam re-

gion) began to be studied in more detail after the liberation of our lands from occupation. The mic-

rotoponyms of the area also help to reveal interesting facts about the development path, profession, art 

and occupation of our people from ancient times to modern times. It is possible to study many im-

portant historical and ethno-political processes by following the names of tribes. However, little has 

been done on the etymology of microtoponyms derived from ethnonyms. 

Key words: microtoponym, ethnotoponym, tribe, generation, people 

 

Айшан ИСМАИЛЛЫ  

МИКРОТОПОНИМЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ИЗ ЭТНОНИМОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

АГДАМСКОГО РАЙОНА 

 

РЕЗЮМЕ 

Появление географических названий связано с историческими и политическими причи-

нами. Названия наших поселений, которым тысячи лет, менялись в результате определенных 

процессов в разное время, либо очень быстро, либо на первый взгляд незаметно. Существу-

ющие в нашем языке микротопонимы образуются при участии различных групп слов. Этно-

топонимы – это микротопонимы, образованные на основе названий племен, народов, кланов, 

родов. Микротопонимы, образованные из этнонимов, играют важную роль в выявлении наз-

ваний народов, кланов, родов, племен, групп, принимавших участие в истории становления 

азербайджанского народа, и в определении того, когда происходил этот процесс. Микротопо-

нимы Карабахского региона (Агдамского района) стали более подробно изучаться после ос-

вобождения наших земель от оккупации. Микротопонимы местности также помогают выявить 

интересные факты о пути развития, профессии, искусстве и занятиях азербайджанцев с древ-

нейших времен до современности. По названиям племен можно изучать многие важные исто-

рические и этнополитические процессы. Однако мало сделано по этимологии микротопонимов, 

производных от этнонимов. 

Ключевые слова: микротопоним, этнотопоним, племя, род, народ  
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                               ƏSMƏR QARAŞOVA

 

 

CƏFƏR CABBARLININ DRAM ƏSƏRLƏRİNDƏ  

ŞƏXS ADLARININ TƏSNİFİ 
 

    XÜLASƏ 

 

Antroponimlər bədii əsər yaradıcılığının mühüm vasitələrindəndir. Şəxs adları onomastik tədqi-

qatlarda müxtəlif meyarlar əsasında təsnif olunmuşdur. Bu cür bölgüləri görkəmli ədib Cəfər Cabbar-

lının dram əsərlərindəki şəxs adlarına da tətbiq etmək olar. 

Aid olduqları obrazın əsərdə bilavasitə iştirak edib-etməməsinə görə antroponimlər aktiv və pas-

siv antroponimlər olmaqla iki qrupa bölünür. Şəxs adlarının əsas və köməkçi şəxs adları şəklində böl-

güsü də dram əsərlərinin dilinə tətbiq olunur. Adətən köməkçi adlara təxəllüs, nisbə, ləqəb, titul, rütbə 

kimi kateqoriyalar daxil olur. Şəxs adlarının mənşəyinə görə də iki qrupu müəyyənləşdirilir: türkmən-

şəli şəxs adları və alınma şəxs adları. Quruluşuna görə isə sadə, düzəltmə, mürəkkəb söz şəklində və 

söz birləşməsi şəklində olan şəxs adları vardır. 

Məqalədə Cəfər Cabbarlının dram əsərlərində işlənmiş şəxs adları yuxarıdakı meyarlar əsasında 

təsnif olunmuşdur. Aparılan bölgü göstərir ki, C.Cabbarlının dramaturgiyası şəxs adlarının rəngarəng 

növləri ilə zəngindir. 

Açar sözlər: dramaturgiya, antroponimlər, əsas və köməkçi adlar, şəxs adlarının quruluşu, türk 

mənşəli şəxs adları 

 

Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının bədii dilinin geniş və ətraflı öyrənilməsi 

üçün bu əsərlərdə işlənmiş şəxs adları zəngin material verir. Bu adları daha yaxşı təh-

lil edə bilmək üçün qeyd etdiyimiz prinsiplər əsasında təsnif edib qruplaşdırmaq la-

zımdır. 

Ümumiyyətlə, bədii əsərlərdə, xüsusən dram əsərlərində işlənmiş şəxs adlarının 

iki əsas növü var: 

Dediyimiz kimi, aktiv antroponimlər bədii əsərdə birbaşa iştirak edən obrazların 

adlarıdır. Passiv antroponimlər isə bədii əsərdə işlənmiş müəyyən hadisələr və obraz-

larla bağlı şəxslərin adları, yaxud tarixi şəxsiyyətlərin, bədii obrazların və s. adları-

dır: “Passiv antroponimlər əsərin süjetinin maraqlı qurulmasında, konfliktlərin tam 

açılmasında, tarixi hadisələrin aydınlaşmasında və s.-də mühüm rol oynayır, əsərdə 

cərəyan edən hadisələri hərtərəfli işıqlandırır” [Mikayılova: 2008, s.16]. 

Bədii üslubda işlənmiş passiv antroponimlər  üç növə ayrılır: 1) sənətkarın mü-

əyyən hadisələri, vəziyyəti tarixi şəxsiyyətlərin, dövlət xadimlərinin, hakimlərin, fa-

tehlərin, şair və yazıçıların, elm xadimlərinin antroponimləri ilə əlaqələndirməsi; 2) 

folklorda mövcud olan antroponimlərdən istifadə etməklə müхtəlif obrazları хarak-

tеrizə etmək; 3) yalnız yazıçı təxəyyülünün məhsulu olan passiv antroponimlər [Mi-

kayılova: 2008, s.99-100]. 

C.Cabbarlının dram əsərlərində işlənmiş passiv antroponimləri iki qrupa bölmək 
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olar: 

1. Əsərdə verilən hadisələr və obrazlarla bağlı şəxs adları. Belə adlar adətən sü-

jetin açılmasında müəyyən rol oynayan, yaxud əsərdəki personajlarla hər hansı əlaqə-

si olan şəxslərin adlarıdır, ancaq əsərdə birbaşa iştirak etmədikləri üçün, mükalimədə 

olmadığı üçün personajların siyahısında verilmir. C.Cabbarlının dram əsrlərində bu 

cür xeyli şəxs adı işlənmişdir: Əli Səttar (Qurbanın öldürdüyü şəxsin adı) (“Vəfalı 

Səriyyə”); axund Fərəculla, dava vəkili Kərim bəy (“Solğun çiçəklər”); Səməd ağa 

(Rəhim xanın yanına çağırdığı şəxs), Əsəd xan (əsərdə iştirak etsə də, nitqi veril-

məyən obraz), Kaşan valisi Mir Heydər xan, Xorasan hakimi Həşəmətüddövlə, Xivə 

xanı, vəliəhd Müzəffərəddin Mirzə (“Nəsrəddin şah”); Şeyx İdris (Harisin dayısı, Yə-

mən diyarının hakimi), Tofiq, Əhməd Rəhmi, Şeyx Saleh (“Ulduz”); Təhsin bəy, 

Mahmud paşa, Şövkət paşa, Camal bəy (yavər), Radiko Dmitriyev, İvanov, Əhməd 

bəy (Zöhrənin atası), Tofiq (Zöhrənin qardaşı) (“Ədirnə fəthi”); Böyükağa, Aslan bəy 

(Gültəkinin atası), Rəsul (Aydının iş yoldaşı) (“Aydın”); Bağdad xəlifəsi Məmun, İs-

lam xəlifəsi əmirəlmöminin Mötəsimbillah (“Od gəlini”); İvan, Əli bəy (“Sevil”); 

Curubbu Xudaverdi, Molla Qulamhüseyn, Tarverdi, Hacı Mürsəlqulu (Hacı Əhmə-

din atası), Molla Sübhan, Atamoğlan, Ağadayı (uşaq) (“Almaz”). Nümunələr göstərir 

ki, belə şəxs adlarına “Nəsrəddin şah”, “Ədirnə fəthi”, “Almaz” pyeslərində daha çox 

təsadüf olunur. 

2. Tarixi şəxsiyyətlərin, bədii obrazların və s. adları. Belə şəxs adları süjetlə bir-

başa bağlı olmayan, müəyyən münasibətlə xatırlanan adlardır. Bu qrupa daxil olan 

adların özlərini də aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

a) Tarixi şəxsiyyətlərin (hökmdarlar, sərkərdələr, dövlət xadimləri və s.) adları: 

Nuşirəvani-adil, Şah Abbas (“Nəsrəddin şah”); Firon, Kamal paşa (əslində, Kamil 

paşa, Osmanlı dövlətində sədr-əzəm olmuşdur) (“Ulduz”); İskəndər, Neron (“Od gə-

lini”); Tağıyev, Şah Abbas (“Sevil”); Lenin (“Almaz”); Sultan Osman, Sultan Səlim 

(“Ədirnə fəthi”); Çingiz xan, Napoleon (“Aydın”). 

b) Dini şəxsiyyətlərin, din xadimlərinin adları: ağayi-Səyid Həsəni-Mazəndərani, 

cənab Həmzəyi-Səlyani, ağayi-Səyid Molla Məhəmmədi-Ordubadi, ağayi Molla Hacı 

İbrahimi-Naxçivani, ağayi-Hacı Səmədi-Məmağani (“Vəfalı Səriyyə”); həzrət İbra-

him, həzrəti Süleyman, Şah Əbdüləzim (“Nəsrəddin şah”); İsa, Musa, Şəddad (“Ul-

duz”); Məhəmməd, Süleyman, Əyyub (“Ədirnə fəthi”); Məryəm oğlu, İsa, Musa, Mə-

həmməd (“Od gəlini”); Mehdi sahibəzzəman, Madonna (“Sevil”); Məhəmməd, həzrət 

Abbas (“Almaz”); həzrət Abbas (“Yaşar”, “Dönüş”). 

c) Yazıçıların, şairlərin, mədəniyyət və elm xadimlərinin adları: Rafael (“Se-

vil”); Füzuli (“Almaz”); Edisson, Mendeleyev (“Yaşar”); Şekspir (“Dönüş”), 

ç) Bədii ədəbiyyata aid obrazların adları: Zöhhak, Gavə (“Nəsrəddin şah”); Rüs-

təmi-Zal (“Almaz”); Yaqo, Frans (“Dönüş”),  

“Dönüş” pyesində səhnəyə qoyulan tamaşadakı obrazların adları da passiv antro-

ponim səciyyəsi daşıyır: Əmrəstan bəy, Durna, Çinar, Şümür (İmam Hüseynin qa-

tili), Lalə (“Dönüş”). 
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Aktiv şəxs adları da tarixi şəxsiyyətlərin adlarını ifadə edir. Bu cəhət tarixi pyes-

lərlə bağlı xüsusiyyətdir: Nəsrəddin şah (“Nəsrəddin şah”), Ənvər (“Ulduz”, “Ədirnə 

fəthi”), Kamil paşa, Nazim paşa (“Ədirnə fəthi”) və s. 

Bədii əsərlərdə işlənmiş şəxs adlarını  əsas və köməkçi olmaqla da iki qrupa 

ayırmaq olar. Əsas şəxs adları Cəfər Cabbarlının əsərlərində geniş yayılmışdır. Kö-

məkçi şəxs adları maraqlı olduğu üçün burada daha çox onlardan bəhs edəcəyik. 

Köməkçi adlar bir neçə qrupa bölünür: 1. Ləqəblər; 2. Titullar; 3. Dini rütbələr; 

4. Təxəllüs və nisbələr. 

Ləqəblər bədii əsərlərin dilində geniş yayılmışdır. Cəfər Cabbarlının dram əsər-

lərində işlənmiş ləqəblər bunlardır: dilsiz Süleyman (“Nəsrəddin şah”); Qərənfil 

(Gültəkin) (“Aydın”); Babək, Odlar gəlini (“Od gəlini”); Edilya (Dilbər), Alik (Əli 

bəy) (“Sevil”); Curubbu Xudaverdi (“Almaz”); Tokay (Toğrul), Şindi Həsən (“Ya-

şar”); güzgü Zaman (“Dönüş”). Ləqəbdən bəzən ayrıca, bəzən də şəxsin əsas adı ilə 

birlikdə istifadə olunmuşdur.  

Ləqəblərin bir qismi şəxsin əsl adının fonetik dəyişməsi nəticəsində formalaş-

mışdır: Edilya (Dilbər), Alik (Əli bəy) (“Sevil”); Tokay (Toğrul) (“Yaşar”). Obrazın 

müxtəlif zahiri və daxili xüsusiyyətlərini əks etdirən ləqəblər də var: dilsiz Süleyman 

(“Nəsrəddin şah”); Curubbu Xudaverdi (“Almaz”); Şindi Həsən (“Yaşar”); güzgü 

Zaman (“Dönüş”). 

Köməkçi adlar kateqoriyasına daxil olub, insanlara verilən adlardan biri də titul-

lardır. “Titul” termini latın mənşəli söz olub, mənası “rütbə, fəxri ad” deməkdir [Mi-

kayılova: 2008, s.128]. 

C.Cabbarlının pyeslərində işlənmiş titulları əsas addan əvvəl və sonra gəlməsinə 

görə üç qrupa ayırmaq olar: 

1. Əsas addan əvvəl gələn titullar: Mirzə Rza Kirmani, Mirzə Saleh, Şah Əbdül-

əzim, Şah Abbas (“Nəsrəddin şah”); Sultan Osman, Sultan Səlim (“Ədirnə fəthi”); 

Mirzə Səməndər (“Almaz”); Mirzə Camal (“Dönüş”). 

2. Əsas addan sonra gələn titullar: Nəsrəddin şah, Rəhim xan, Cavad xan, Mə-

həmməd xan, vəliəhd Müzəffərəddin Mirzə (“Nəsrəddin şah”); İzzət paşa (“Ulduz”); 

Şükri paşa, Kamil paşa, Nazim paşa, Nəmazi Muxtar paşa, Mustafa paşa ~ Mustafa 

kapitan (“Ədirnə fəthi”). 

3. Titulların adın hər iki tərəfində işlənməsi: Mirzə Sadıq xan, Mirzə Təqi xan, 

Mirzə Ağa xan, Mirzə Mülküm xan, Mirzə Ələsgər xan (“Nəsrəddin şah). 

Dini rütbələr əsasən əsas addan əvvəl işlənir: Molla Möhsün (“Vəfalı Səriy-

yə”); axund Fərəculla (“Solğun çiçəklər”); Molla Sübhan (“Nəsrəddin şah); Molla 

Hacıbaba (“Ədirnə fəthi”); Kərbəlayı Fatmansa, Hacı Əhməd, Kərbəlayı Balarza 

(“Almaz”); Molla Rəhman (“Dönüş”). 

 Təxəllüs və nisbələr əsasən əsas addan sonra gəlir: ağayi-Səyid Həsəni-Mazən-

dərani, cənab-Həmzəyi-Səlyani, ağayi-Səyid Molla Məhəmmədi-Ordubadi, ağayi 

Molla Hacı İbrahimi-Naxçivani, ağayi Hacı Səmədi-Məmağani (“Vəfalı Səriyyə”); 

Mirzə Rza Kirmani, Cəmaləddin Əfğani, Nəsrəddin şah Qacar (“Nəsrəddin şah”); 
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Qüdrət Arslan, Hikmət Kamal, Fikrət Kamal, Kamal Fikri, Arif Hikmət, Ötgün Za-

manbəyli (“Dönüş”). Biləgənli Elxan (“Od gəlini”) nümunəsində isə nisbənin əsas 

addan əvvəl işləndiyini görürük. 

Bəzi obrazların əsl adları verilmir, yalnız köməkçi adlarla təqdim olunurlar: 

Axund, Pristav (“Vəfalı Səriyyə”); Hacı (Saranın mərhum atası) (“Solğun çiçəklər”); 

Birinci şikayətçi, İkinci şikayətçi, Fərraş, kəndlilər, Nəcəf müctəhidi (“Nəsrəddin 

şah”); Zabit, Ərəb, Yavər (“Ulduz”); Şeyxül-İslam, Yavər, Zabit, Birinci nazir, İkinci 

nazir (“Ədirnə fəthi”); Elçi, Məryəm oğlu, Bizans hökmdarı, Şirvan şəhriyarı (“Od 

gəlini”); Prokuror (“Almaz”); Müdafiəçi (“Yaşar”). Z. Abbasova əsas şəxs adının iş-

lənməməsi ilə bağlı yazır: “Bizim fikrimizcə, belə adlar obrazları bir növ kiçiltmək, 

dəyərsizləşdirmək məqsədi daşıyır” [Abbasova: 2016, s.19]. 

C.Hüseynova görkəmli yazıçı M.Hüseynin əsərlərində işlətdiyi şəxs adlarını lek-

sik-semantik xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 1. Apelyativi gö-

zəllik və zəriflik anlayışı ifadə edən sözlərin xüsusiləşməsi ilə əmələ gələn şəxs ad-

ları; 2. İnsanlara xas mənəvi keyfıyyətlərin daşıyıcısı olan apelyativlərin xüsusiləş-

məsi nəticəsində yaranan şəxs adları; 3. Zoonimlərin xüsusiləşməsi nəticəsində yara-

nan şəxs adları; 4. Fitonimlərdən yaranan şəxs adları. 5. Titul bildirən xan, bəy, şah, 

ağa, xanım, xatun və s. arxaik elementlərin fəal iştirakı ilə yaranan şəxs adları; 6. İs-

lam dini ilə əlaqədar yaranan ərəb mənşəli şəxs adları [Hüseynova: 2017, s.16].  

Bu bölgünü Cəfər Cabbarlının əsərlərinə də tətbiq etmək olar: 1. Hüsniyyə (“Və-

falı Səriyyə”); Dilbər (“Sevil”); 2. Yaxşı (“Almaz”); Ötgün (“Dönüş”); 3. Turac, 

Arslan, Tutu (“Dönüş”); 4.Lalə (“Dönüş”); 5. Böyükxanım, Balaxan, Böyükağa 

(“Aydın”); Xanımnaz, Gülxanım (“Almaz”); Zamanbəyli (“Dönüş”); 6. Hacıbaba 

(“Ədirnə fəthi”); Pirqulu (“Aydın”); Allahverdi, Ocaqqulu (“Almaz”); Xudayar 

(“Dönüş”). 

C.Cabbarlı göy cisimlərinin adları ilə bağlı antroponimlərdən də istifadə etmiş-

dir: Ulduz (“Ulduz”); Zöhrə (“Ədirnə fəthi”); Qəmər, Xurşid (“Dönüş”). Bəzi antro-

ponimlərin əsasında isə qiymətli daş adları durur: İnci (“Ədirnə fəthi”); Almaz (“Al-

maz”); Yaqut (“Yaşar”). 

Antroponimlərin semantik cəhətdən aşağıdakı kimi təsnifi də mümkündür: 1. 

Azərbaycanın görkəmli ziyalılarının, mədəniyyət xadimlərinin, tarixi şəxsiyyətlərin 

adları; 2. Sadə xalq nümayəndələrinin adları; 3. Hakim sinfinin nümayəndələrinin 

adları; 4. Din xadimlərinin adları; 5. İnqilabçı gənclərin nümayəndələrinin adları 

[Hüseynova H.: 2017, s.85-86]. Qeyd edək ki, bunu semantik bölgü adlandırmaq çə-

tindir. Fikrimizcə, bu təsnif antroponimlərin semantik mənası yox, onların ifadə etdi-

yi şəxslərin aid olduğu ictimai təbəqələr əsasında aparılmışdır. Semantik bölgüdə isə 

antroponimlərin daxili mənasını əsas götürmək daha yaxşı olardı. 

Antroponimləri mənşəyinə görə iki əsas qrupa bölmək olar: 

1. Türkmənşəli şəxs adları: Ulduz (“Ulduz”); İnci (“Ədirnə fəthi”); Aydın, Bö-

yükxanım, Balaxan, Pirqulu (“Aydın”); Elxan, Solmaz, Altunbay, Turğut, Qorxmaz, 

Dönməz, Toğrul, Altay, İldırım, Sönməz, Yanardağ, Oddamdı (“Od gəlini”); Sevil, 
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Balaş, Gülüş, Atakişi, Babakişi, Gündüz (“Sevil”); Almaz, Yaxşı, Sürmə, Baloğlan, 

Temurtaş (“Almaz”); Yaşar, Toğrul (“Yaşar”); Gülər, Ötgün, Daşdəmir, Arslan 

(“Dönüş”). 

Türkmənşəli şəxs adlarından istifadə C.Cabbarlının yaradıcılığının ilk dövrlərin-

də zəif olmuş, sonralar genişlənmişdir. 

2. Alınma şəxs adları: 

a) ərəb mənşəli şəxs adları: Səriyyə, Hüsniyyə, Məhərrəm, Camal, Həmzə, Qur-

ban (“Vəfalı Səriyyə”); Əbdül (“Solğun çiçəklər”); Nadir, Mehdi, Həsən, Həsamüs-

səltənə, Sitarə, Salman (“Nəsrəddin şah”); Ramiz, Xalid, Haris, Ədbürrəhman, Şəm-

sə, Şüeyb, Sənusi, Ənvər (“Ulduz”); Rüfət, Xalid, Ənvər, Zöhrə, Kamal, Qalib, Ziya, 

Həsən (“Ədirnə fəthi”); Dövlət, Səlim, İlyas, Qurban (“Aydın”); Rəbi, Əbu Ubeyd 

(“Od gəlini”); Fuad, Şərif, Aftil, Camal, İbad (“Almaz”); Yaqut, Həsən, Səfər, Niyaz, 

Türbət, Nüsrət (“Yaşar”); Zaman, Əmrulla, İlyas, Şövqi, Qəmər, Münəvvər, Əlabbas, 

Əbdül, Əlimuxtar (“Dönüş”). 

b) fars mənşəli şəxs adları: Çimnaz, Rüstəm (“Vəfalı Səriyyə”); Bəhram, Sara, 

Pəri (“Solğun çiçəklər”); Gülzar, Fərhad, Kazım (“Nəsrəddin şah”); Novruz (“Ay-

dın”); Gülgün (“Od gəlini”); Dilbər, Tafta (“Sevil”); Nigar (“Yaşar”); Xurşid, Gül-

sabah (“Dönüş”). 

c) rus mənşəli şəxs adları: Susanna (“Aydın”); İvan (“Sevil”); Tanya Sviridova, 

Aleksandr Vasilyeviç Belokurov, İvan Qriqoryeviç İvanov, Vasilyev, Medvedyev 

(“Yaşar”); Staroverov (“Dönüş”). 

ç) Avropa mənşəli şəxs adları: Cinner (“Ulduz”); Dmitri, Vasili (“Ədirnə fəthi”). 

C.Cabbarlının dram əsərlərində işlənmiş şəxs adlarını quruluşuna görə 4 qrupa 

bölmək olar: 

1. Sadə antroponimlər: Səriyyə, Məhərrəm, Camal, Həmzə, Qurban, Çimnaz, 

Rüstəm (“Vəfalı Səriyyə”); Bəhram, Sara, Pəri, Əbdül (“Solğun çiçəklər”); Nadir, 

Sitarə, Fərhad, Məmiş, Kazım, Mehdi, İbiş, Həsən, Qulam, Salman (“Nəsrəddin 

şah”); Ramiz, Ulduz, Xalid, Haris, Şəmsə, Şüeyb, Sənusi, Ənvər, Cinner (“Ulduz”); 

İnci, Rüfət, Xalid, Ənvər, Zöhrə, Kamal, Qalib, Ziya, Həsən (“Ədirnə fəthi”); Aydın, 

Surxay, Susanna, Səlim, Qulam, Qurban, İlyas (“Aydın”); Turğut, Toğrul, Altay, 

İldırım, Aqşin, Rəbi (“Od gəlini”); Dilbər, Tafta (“Sevil”); Almaz, Yaxşı, Fuad, Ca-

mal, Barat, Aftil, Şərif, İbad (“Almaz”); Toğrul, Tanya, Niyaz, Yaqut, Nigar, Nüsrət, 

Türbət, Həsən, Səfər (“Yaşar”); Zaman, Sapan, İlyas, Xurşid, Asya, Bayram, Qəmər, 

Turac, Münəvvər, Tutu, Əbdül (“Dönüş”). 

2. Düzəltmə antroponimlər: Hüsniyyə (“Vəfalı Səriyyə”); Solmaz, Qorxmaz, 

Dönməz, Sönməz, Gülgün (“Od gəlini”); Sevil, Gülüş, Balaş (“Sevil”); Sürmə (“Al-

maz”); Yaşar, Belokurov, İvanov, Vasilyev, Medvedyev (“Yaşar”); Şövqi, Ötgün, Gü-

lər, Statoverov (“Dönüş”). 

3. Mürəkkəb antroponimlər: Gülnisə (“Solğun çiçəklər”); Hacıbaba (“Ədirnə 

fəthi”); Gültəkin, Böyükxanım, Balaxan, Pirqulu, Böyükağa (“Aydın”); Oddamdı, 

Yanardağ, Elxan, Altunbay (“Od gəlini”); Atakişi, Babakişi, Məmmədəli, Əbdüləli 
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(“Sevil”); Gülverdi, Allahverdi, Ocaqqulu, Fatmansa, Baloğlan, Xanımnaz, Temur-

taş, Gülxanım, Balarza (“Almaz”); İmamyar, Əmirqulu, Şərəbanı, Mirsəqulu, Əli-

verdi (“Yaşar”); Gülsabah, Əlimurad, Əlimuxtar, Xosməmməd, Əlabbas, Daşdəmir, 

Xudayar, Zamanbəyli (“Dönüş”). 

4. Söz birləşməsi (daha çox I növ təyini söz birləşməsi) formasında olan an-

troponimlər: Molla Möhsün (“Vəfalı Səriyyə”); axund Fərəculla (“Solğun çiçəklər”); 

Mirzə Rza Kirmani, Nəsrəddin şah, Rəhim xan, Cavad xan, Məhəmməd xan, Mirzə 

Saleh, Mirzə Sadıq xan, Mirzə Təqi xan, Mirzə Ağa xan, Cəmaləddin Əfğani, Mirzə 

Mülkün xan, Molla Sübhan, Mirzə Ələsgər xan (“Nəsrəddin şah”); İzzət paşa (“Ul-

duz”); Şükri paşa, Kamil paşa, Nazim paşa, Nəmazi Muxtar paşa, Mustafa paşa, 

Molla Sübhan, Molla Hacıbaba, Məhəmməd Əmin (“Ədirnə fəthi”); Əbu Ubeyd 

(“Od gəlini”); Mirzə Səməndər (“Almaz”); Aleksandr Vasilyeviç Belokurov, İvan 

Qriqoryeviç İvanov (“Yaşar”); Arif Hikmət, Mirzə Camal, Qüdrət Arslan, Molla Rəh-

man, Hikmət Kamal, Fikrət Kamal, Kamal Fikri, Arif Hikmət, Ötgün Zamanbəyli 

(“Dönüş”). 

Bədii əsərlərdəki mürəkkəb şəxs adlarını yaranma üsullarına görə aşağıdakı kimi 

də [Hüseynova: 2017, s.16] qruplaşdırmaq olar: 

a) Mürəkkəb apelyativlərin şəxs adına çevrilməsi: Gülnisə (“Solğun çiçəklər”); 

Hacıbaba (“Ədirnə fəthi”); Gültəkin, Böyükxanım, Balaxan, Pirqulu, Böyükağa 

(“Aydın”); Yanardağ, Elxan, Altunbay (“Od gəlini”); Atakişi, Babakişi (“Sevil”); 

Ocaqqulu, Baloğlan, Xanımnaz, Temurtaş, Gülxanım, Balarza (“Almaz”); İmamyar, 

Əmirqulu, Şərəbanı, Mirsəqulu (“Yaşar”); Gülsabah, Daşdəmir, Xudayar (“Dönüş”). 

b) İki əsl adın birləşməsi ilə mürəkkəb şəxs adının yaranması: Məmmədəli bəy 

(Məmməd + Əli), Əbdüləli bəy (Əbdül + Əli) (“Sevil”); Fatmansa (Fatma + Nisə) 

(“Almaz”); Əlimurad (Əli + Murad), Əlimuxtar (Əli + Muxtar), Əlabbas (Əli + Ab-

bas) (“Dönüş”). 

c) Müxtəsər cümlənin şəxs adına çevrilməsi: Oddamdı (“Od gəlini”); Gülverdi, 

Allahverdi (“Almaz”); Əliverdi (“Yaşar”). 

Antroponimləri nitq hissələri baxımından da [Abbasova: 2016, s.16] təsnif et-

mək olar.  

1. İsimdən yaranmış şəxs adları: Məhərrəm, Camal, Qurban (“Vəfalı Səriyyə”); 

Pəri (“Solğun çiçəklər”); Ulduz (“Ulduz”); İnci, Zöhrə, Kamal, Ziya (“Ədirnə fət-

hi”); Qurban (“Aydın”); Altay, İldırım (“Od gəlini”); Gülüş, Tafta, Gündüz (“Sevil”); 

Almaz, Camal, Sürmə (“Almaz”); Niyaz, Yaqut, Nigar, Nüsrət, Türbət, Səfər (“Ya-

şar”); Zaman, Xurşid, Asya, Bayram, Qəmər, Turac, Tutu (“Dönüş”). 

2. Sifətdən düzələnlər: Nadir (“Nəsrəddin şah”); Qalib (“Ədirnə fəthi”); Aydın, 

Səlim (“Aydın”); Solmaz, Qorxmaz, Dönməz, Sönməz, Gülgün (“Od gəlini”); Dilbər 

(“Sevil”); Yaxşı (“Almaz”); Yaşar (“Yaşar”); Münəvvər, Ötgün, Gülər (“Dönüş”). 

3. Feildən yaranmış şəxs adları: Sevil (“Sevil”). 

Analitik üsulla yaranan onomastik vahidlər  iki quruluşda müşahidə olunur:  

1. sırf sintaktik qaydada ad yaratma. 2. sintaktik-morfoloji qaydada ad yaratma:   
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köklərin birləşməsi + şəkilçilər [Abbasova: 2016, s.16]. 

 1.Kök + kök: Gülnisə (“Solğun çiçəklər”); Hacıbaba (“Ədirnə fəthi”); Gültəkin, 

Böyükxanım, Balaxan, Böyükağa (“Aydın”); Elxan, Altunbay (“Od gəlini”); Məm-

mədəli, Əbdüləli, Atakişi, Babakişi (“Sevil”); Xanımnaz, Balarza, Gülxanım, Te-

murtaş, Fatmansa (“Almaz”); İmamyar, Şərəbanı (“Yaşar”); Xosməmməd, Əlabbas, 

Əlimurad, Əlimuxtar, Gülsabah, Daşdəmir, Xudayar (“Dönüş”). 

2. Kök + şəkilçi + kök: Yanardağ (“Od gəlini”). 

3. Kök + kök + şəkilçi: Pirqulu (“Aydın”); Oddamdı (“Od gəlini”); Ocaqqulu, 

Gülverdi, Allahverdi (“Almaz”); Əmirqulu, Mirsəqulu, Əliverdi (“Yaşar”). 

Belə şəxs adlarını nitq hissələrinə görə də qruplaşdırmaq mümkündür: 

1. İsim + isim: Gülnisə (“Solğun çiçəklər”); Hacıbaba (“Ədirnə fəthi”); Pirqulu 

(“Aydın”); Elxan (“Od gəlini”); Atakişi, Babakişi, Məmmədəli, Əbdüləli (“Sevil”); 

Ocaqqulu, Balarza, Temurtaş, Xanımnaz (“Almaz”); İmamyar, Əmirqulu, Şərəbanı, 

Mirsəqulu (“Yaşar”); Əlabbas, Əlimurad, Əlimuxtar, Gülsabah, Daşdəmir, Xudayar 

(“Dönüş”). 

2. Sifət + isim: Böyükxanım, Balaxan, Böyükağa (“Aydın”); Yanardağ, Altunbay 

(“Od gəlini”). 

3. İsim + feil: Oddamdı (“Od gəlini”); Gülverdi, Allahverdi (“Almaz”); Əliverdi 

(“Yaşar”). 

C.Cabbarlının dram əsərlərində qısaltma yolu ilə yaranmış adlar da müşahidə 

olunur: Məmiş, İbiş (“Nəsrəddin şah”). Bunların yaranma üsulları dilçilikdə müxtəlif 

fikirlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Müasir dövrdə kiçiltmə, əzizləmə hesabına 

yaranmış və rəsmiləşmiş yüzlərcə şəxs adları var. “Bu adları işlədərkən onların ki-

çiltmə və əzizləmə mənasını yada salmır, antroponimik hadisəni fakt kimi qəbul edi-

rik. Buna görə də adların kiçiltmə və əzizləmə mənasını ifadə etməsini şəxs adlarının 

yaranma üsulları və ya məzmun qrupları kimi öyrənməyi məqsədəuyğun sayırıq” 

[Hüseynova: 2017, s.16]. 

Cəfər Cabbarlının dram əsərlərində paralel şəkildə yaradılmış şəxs adları da var-

dır. Bu qəbildən olan şəxs adları oxşar obrazları adlandırmaq üçün işlənmişdir: 

Atakişi, Babakişi (“Sevil”); Gülverdi, Allahverdi (“Almaz”); Əmirqulu, Mirsəqulu 

(“Yaşar”); Əlimurad, Əlimuxtar (“Dönüş”). 

Yazılı ədəbiyyatda sənətkarlar adlardan iki istiqamətdə istifadə edirlər: 

1. Xalq tərəfindən yaranan dövlət sənədlərində əks olunan real onomastik va-

hidlər; 

2. Ancaq yazıçının öz yaradıcılığının məhsulu olan poetik onomastik vahidlər 

[Abbasova: 2016, s.11]. 

Cəfər Cabbarlının dram əsərlərində özünün yaratdığı şəxs adları da müşahidə 

olunur: Oddamdı, Yanardağ, Altunbay, Solmaz, Qorxmaz, Dönməz, Sönməz (“Od gə-

lini”); Sevil, Balaş, Gülüş (“Sevil”); Yaxşı, Sürmə, Temurtaş (“Almaz”); Ötgün, Gü-

lər, Gülsabah, Xosməmməd (“Dönüş”). 
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Yuxarıda verilmiş nümunələr də göstərir ki, Cəfər Cabbarlının dram əsərlərinin 

dili şəxs adları ilə zəngindir. Məqalədə C.Cabbarlının dram əsərlərində işlənmiş şəxs 

adlarını müxtəlif xüsusiyyətlərə görə qruplaşdırmalı olduq: əsas və köməkçi adlar 

olmasına görə, aid olduğu obrazın əsərdə birbaşa iştirak edib-etməməsinə görə, mən-

şəyinə görə, quruluşuna görə və s. Nəzərdən keçirilən əsərlərdə aktiv antroponimlərlə 

yanaşı, passiv antroponimlərdən də geniş istifadə olunduğunu, ləqəblər, titullar, dini 

rütbələr və s. köməkçi adların obrazların səciyyəsini daha dəqiq vermək üçün iş-

ləndiyini, C.Cabbarlının yaradıcılığının xüsusən sonrakı dövrlərində türk mənşəli 

şəxs adlarından istifadənin genişləndiyini, dramaturqun özünün yaratdığı şəxs adla-

rından da istifadə etdiyini müşahidə etdik. 
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Esmer GARASHOVA 

CLASSIFICATION OF PERSONAL NAMES IN JAFAR JABBARLI’S PLAYS 

 

SUMMARY 
 

Anthroponyms are among the units that play an important role in creation of every literary work. 

Personal names have been classified with variety of methods in onomastic researches. These classifi-

cations can be applied to the personal names in Jafar Jabbarli’s plays. 

Anthroponyms are divided into to groups including active and passive  anthroponyms according 

to the direct participation of the person that they denote in the work. Classification of personal names 

as main and auxiliary personal names is also applied to the language of plays. In this case, the catego-
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ries of pseudonym, nickname, title and rank are included into auxiliary personal names. Two groups 

of personal names are determined according to their origin, i.e. personal names of Turkic origin and 

personal names borrowed from another language. For their structure, personal names as simple, deriv-

ative and compound words, and as phrases can be shown. 

In the article, the personal names used in Jafar Jabbarli’s plays has been classified according to 

the criteria given above. The classification shows that J. Jabbarli’s plays are rich in various kinds of 

personal names. 

Keywords: dramaturgy, anthroponyms, main and auxiliary names, structure of personal names, 

personal names of Turkic origin 

 
Эсмер ГАРАШОВА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЧНЫХ ИМЕН В ДРАММАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИ-

ЯХ ДЖАФАРА ДЖАББАРЛЫ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Антропонимы относятся к единицам, играющим важную роль в создании любого ху-

дожественного произведения. В ономастических исследованиях личные имена классифициро-

вались по  различным критериям. Эти классификации могут быть применены к личным именам 

в пьесах видного литератора Джафара Джаббарлы. 

В зависимости от непосредственного участия – неучастия образа, в произведении антро-

понимы делятся на две  – активные и пассивные. Классификация личных имен на основные и 

вспомогательные также применяется к языку драмматических произведений. Обычно во вспо-

могательные имена включаются категории псевдонима, прозвища, титула, чина. По проис-

хождению выявляются две группы личных имен: личные имена тюркского происхождения и 

заимствованные личные имена. По своей структуре личные имена могут быть в виде простых, 

производных, сложных слов, и в виде словосочетаний.  

В статье личные имена, использованные в драмматических произведениях Джафара Джаб-

барлы, классифицированы в соответствии с указанными выше критериями. Классификация по-

казывает, что драматургия Дж. Джаббарлы богата разного рода личными именами. 

Ключевые слова: драматургия, антропонимы, основные и вспомогательные имена, 

структура личных имен, личные имена тюркского происхождения  
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                                                 SƏNUBƏR ŞÜKÜROVA

  

 

AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞAMAXI ŞİVƏLƏRİNDƏ NƏSLİ-MƏHƏLLİ 

LƏQƏBLƏR VƏ ONLARIN ETİMOLOGİYASI 

 
XÜLASƏ 

 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində nəsli-məhəlli ləqəblər müxtəlif adlar altında tədqiqata 

cəlb edilmişdir. Dialekt və şivələrdə tayfa, nəsil mənasını bildirən əşirət, cimilət, əcdad, ocax, kök, 

məhlə, əğrəbə, nəsil, tayfa, toxum, oymax, tirə, soy, bölǚy, com, tabun, şaqqa, göbəy, coğa  və s. söz-

lərindən istifadə edilir. 

Azərbaycan dilinin Şamaxı şivələrində isə tayfa, nəsil mənasında daha çox təbəh, məhlə, uruğ, ti-

rə və s. sözləri işlədilir.  

Şamaxı şivələrində işlənən nəsli-məhəlli ləqəblər haqqında tarixi, coğrafi, bədii, publisistik 

kitablarda müxtəlif məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Şamaxıda olan məhəlli-nəsli ləqəblər haq-

qında tarixi, etnoqrafik, linqvistik tədqiqat əsərlərində müəyyən məlumat verilmiş, etimoloji araşdır-

maya cəlb edilmişdir. Tarixi mənbələrdə qeyd olunmuş məhəllələrin bəziləri bu günə qədər də qal-

maqdadır: Cuhutdar, Minəxor, Quşşular, Sarıtorpaq, Padarlar, Ərəblər//Arablar, Şəhidlər və s.  

Məhəlli-nəsli ləqəblər təkcə Şamaxının mərkəzində deyil, onun kəndlərində də müşahidə edilir. 

Şamaxıda işlənən nəsli-məhəlli ləqəbləri yaranma xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif cür təsnif et-

mək olar: tayfa-nəsil mənşəli olanlar; yerləşdiyi coğrafi mövqeyə görə adlananlar; nəsil nümayəndəsi-

nin adına və ya müəyyən səciyyəvi xüsusiyyətinə görə adlananlar.  

Şamaxı şivələrində işlənən nəsli-məhəlli ləqəblərin toplanması və araşdırılması Azərbaycan dili-

nin tarixinin öyrənilməsi baxımından aktualdır. Bu məsələ tarixi və etnoqrafik mövqedən araşdırılsa 

da, linqvistik cəhətdən tədqiqata cəlb edilməmişdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan dili, şivə, nəsli-məhəlli ləqəblər, qədim məhəllələr, etimologiya 

 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinə aid yazılmış əsərlərdə nəsli-məhəlli lə-

qəblər haqqında “məhəllə və əqrəba adlarını bildirən sözlər” [Azərbaycan dilinin 

Muğan qrupu dialekt və şivələri: 1955, s.212], “tayfa, nəsil məfhumunu bildirən söz-

lər” [İslamov: 1968, s.180], “tayfa adları” [Rüstəmov:1961, s.198] və s. başlıqlı mə-

lumatlar verilmiş, bəzən sadəcə adlar sadalanmışdır.  

Dialekt və şivələrdə tayfa, nəsil mənasında “əşirət, cimilət”, “əcdad, ocax, kök” 

(İraq-türkman ləhcəsi: 2004, s. 282), “məhlə, əğrəbə, nəsil” [Rüstəmov: 1961, s.198], 

“tayfa, toxum, oymax, tirə” [İslamov: 1968, s.180], “soy, bölǚy” [Azərbaycan dilinin 

Naxçıvan qrupu dialekt və şivələri: 1962, s.198], “com, tabun, şaqqa, göbəy, coğa” 

[Şirəliyev: 2018, s.319]  və s. sözlər işlənir.  

Şamaxı şivələrində isə tayfa, nəsil mənasında təbəh, məhlə, uruğ, tirə və s. sözlə-

rə rast gəlirik. Bəzən nəsillər müəyyən xüsusiyyətinə, gəldiyi yerə, fəaliyyətinə, ailə 

böyüyünün adına görə adlandırılıb.  

Təbəh - ərəb dilində tabe sözünün cəmi olan təbəə isminin fonetik dəyişikliyə 

uğramış şəklidir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində sözün izahı belədir: “Təbəə - bir 

                                                 

 ADPU-nun Şamaxı filialı, müəllim 
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dövlətə tabe olan, onun vətəndaşı olan əhali, adam” [Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: 

2006, IV: s.281]. 

Uruğ - arxaik sözdür, Şamaxı şivələrində nəsil, soykök mənalarında həm ayrılıq-

da, həm də uruğ-turuğ, uruğbaturuğ mürəkkəb sözlərinin tərkibində işlənir. Uru-

ğunda olan oyniyər, qazanında olan qeyniyər. Uruğbaturuğumuzda belə şey görin-

mib. M.Kaşğarinin “Divan”ında uruğ sözü  dənə mənasındadır. Toxuma da “uruğ” 

deyilir. “Uruğ əkti - toxum əkdi”. Buna bənzədilərək qohumlara da “uruğ-turuğ” de-

yilmişdir [Kaşğari: 2006, I, s.133]. Uruğ sözü “qohum, əqrəba, ailə, dəstə” mənala-

rında M.Ə.Sabirin müxtəlif illərdə çap olunmuş şeir kitablarında  da işlənmişdir. Mu-

ğan qrupu şivələrində uruğ/urğu/ruğ şəklində qarşı, qabaq; tayfa, nəsil, əqrəba məna-

larını ifadə edir [Azərbaycan dilinin Muğan qrupu dialekt və şivələri: 1955, s.195]. 

Tirə sözünün müxtəlif mənaları var: “nəsil, tayfa; bir-biri ilə düşmənçilik edən 

və ya yola getməyən dəstələrdən hər biri; arx, xəndək və s.-nin kənarlarında tökmə 

torpaq; azacıq hündür yer, təpəcik, təpəlik, dikdir; qıraq, kənar” [Azərbaycan dilinin 

izahlı lüğəti: 2006, IV, s.344]. “Divan”da tirəgü - dirək, bir şeyə dayaq olan [Kaşğa-

ri: 2006, I, s.438] və dirənən hər nəsnə, tirə - dirəmək, dayaq və ya dirək qoymaq 

[Kaşğari: 2006, III, s.244] izah edilir. 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində tirə sözü müxtəlif mənalarda işlənir. 

Nəsil, tayfa, qohum-əqrəba (Ağdam, Gədəbəy, İmişli, Qarakilsə, Qazax, Qubadlı, 

Laçın, Sabirabad, Şəmkir, Tovuz) mənalarından başqa, ləklər arasındakı torpaq ara-

kəsmələr (Cəbrayıl, Culfa, Kürdəmir, Mingəçevir, Salyan), tərəfdar, həmfikir (Qu-

badlı), lək (Şəki), arı səbətinin içində olan bölmələr, arakəsmələr (Şahbuz), bel, fə-

qərə sütunu (Kürdəmir), dirək (Sabirabad) mənaları da var [DLS: 1969, s.499]. 

Şamaxının qədim məhəllələri haqqında tarixi, coğrafi, bədii, publisistik kitab-

larda müxtəlif məlumatlar verilmişdir.  

Övliya Çələbi XVI-XVII əsrlərdə Şamaxıda 26 məhəllə olduğunu göstərir və 

onlardan ikisinin – Şapuran və Meydan məhəllələrinin adını qeyd edir. S.Qmelin 9 

qədim məhəllənin adını çəkir: İçəriqala, Sarıtorpaq, Qalabazar, Cuhudlar, İmamlı, 

Meydan, Şapuran, Qaladibi və Narağacı. H.Ciddi “Orta əsr Şamaxı şəhəri. IX-XVII 

əsrlər” əsərində yaşlı adamların daha bir neçə məhəllə adı xatırladığını qeyd edir: Şə-

hidlər, Qurdlar, Ərəblər, Padarlar, Quşçular, Axçı, Talışlar, Şeyx Minaz, Kosarlı, Də-

rəməhəllə  [Джидди: 1981, s.101].   

XVI-XVII əsrlərdə Şamaxıda mövcud məhəllələr səciyyəvi xüsusiyyətlərinə gö-

rə adlandırılır: Yerləşdiyi məkana görə adlanan məhəllələr: İçəriqala, Qaladibi, Aşağı 

qalabazar, Yuxarı qalabazar, Meydan, Sarıtorpaq, Narağacı, Dərəməhəllə. Məskunla-

şan əhalinin milli mənsubiyyətinə görə adlanan məhəllələr: Şapuran, Padarlar, Cu-

hudlar, Qurdlar, Quşçular, Talışlar, Ərəblər, Ərdəbillilər, Ucarlı, Kürdlər. Müqəddəs 

yerlərə və şəxslərə görə adlanan məhəllələr: Yuxarı İmamlı, Aşağı İmamlı, Şəhidlər, 

Şeyxsəxirli, Şeyxminaz [Джидди: 1981, s.103]. 

B.Niyazlı “Şamaxı (Şirvan) xanlığı” əsərində 33 məhəllənin adını çəkir, Babılar, 

Çaparlı, Ərdəbilli, Garıs, Salamovlar və Şıxsəirli məhəllələrinin XIX əsrin 20-ci il-
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lərindən sonra yarandığını qeyd edir [Niyazlı: 2014, s.204]. XX əsrin əvvəllərində isə 

bu məhəllələrin sayı 36-ya çatmışdı [Ciddi: 2013, s.34]. 

“Dağlıq Şirvanın toponimləri” kitabında Şamaxıda mövcud olmuş 27 məhəllənin 

adı çəkilir: İmamlı, Qala bazar, Yuxarı Qala bazar, Aşağı Qala bazar, Xaxortlu, Ta-

hirli, Ərəblər, Qurtlar, Şeyxşəhərli, Minəxorlu, Goruslar, Sarıtorpaq, Ucarlı, Talışlar, 

Moltanı, Babılar, Hacı Soltanlı, Cuhutlar, Şərur, Şah küçəsi, Dərə məhəllə, Şehidlər, 

Pir Külyiş, Meydanlı, Şeyxminarlı, Ərdəbilli, Kövsərli. Daha sonra müəllif müasir 

dövrdə yaranmış bir neçə məhəllənin də olduğunu qeyd edir: Quşçular, Padarlar, Al-

poutlular, Cabanılar, Sulutlu, Xınıslı, Təzə şəhər və s. [Bəndəliyev: 2009, s.48].  

Şamaxının tarixi keçmişinə, müasir dövrdə inkişafına aid yazılmış “Şamaxı” ki-

tabında da (müəlliflər: Ə.Cəfərzadə, S.Qəniyev, R.Alışov, S.Rəsulov) qədim məhəl-

lələrin adına rast gəlmək olur: Sarıtorpaq məhəlləsi, Qalabazar məhəlləsi, Şixminas 

məhəlləsi, Qırmızı məhəllə, Şıxzərli məhəlləsi, Çaparlı məhəlləsi, Ərdəbilli məhəl-

ləsi, Şapırlı məhəlləsi, Salamovlar məhəlləsi, Aşağı və Yuxarı İmamlı məhəllələri, 

Pirkülöüşlü məhəlləsi, Qurdlar məhəlləsi, Topal Həsənli məhəlləsi, Tahirli məhəlləsi, 

Dəllək Həsənli məhəlləsi, Cırta-Pırta məhəlləsi, Garıslar məhəlləsi, Minaxor məhəl-

ləsi, Kövsərli məhəlləsi, Ucarlı məhəlləsi, Şəhidlər məhəlləsi, Dərə məhlə, Şeydanlı 

məhəlləsi, Talış məhəlləsi, Şah küçə məhəlləsi, Xaxortlu məhəlləsi, Moltanı məhəllə-

si, Babılar məhəlləsi, Ərəblər məhəlləsi, Cuhudlar məhəlləsi, Gürcü məhəllə” [Cə-

fərzadə və d.: 1994, s.22].  

Ə.Cəfərzadənin Şamaxıda yaşayıb-yaratmış dahi şəxsiyyətlərin həyatından bəhs 

edən “Aləmdə səsim var mənim”, “Yad et məni”, “Vətənə qayıt” tarixi romanlarında 

Qarabazar, Sarıtorpaq, İmamlı, Minaxor, Yuxarı Qala, Şıxminaslı və s. məhəllələr   

haqqında məlumat verilir [Cəfərzadə: 2006, s.110]. 

Tarixi mənbələrdə qeyd olunmuş məhəllələrin bəziləri bu günə qədər də qalmaq-

dadır: Cuhutdar, Minəxor, Quşşular, Sarıtorpaq, Padarlar, Ərəblər//Arablar, Şəhidlər 

və s. Bununla yanaşı, yeni məhəllələr də yaranır: Təzə şəhər, Bağırrılar, Hacıqədir-

rilər, Padarkərimlilər, Varrılar, Zarattılar və s. İndi məhəllələrin bir çoxu küçə adları 

ilə tanındığı üçün artıq məhəlli-nəsli ləqəblər unudulmaqdadır. 

Tarixi, etnoqrafik, linqvistik tədqiqat əsərlərində Şamaxıda olan məhəlli-nəsli lə-

qəblər haqqında müəyyən məlumat verilmiş, az da olsa, etimoloji araşdırmalar apa-

rılmışdır. 

Məhəlli-nəsli ləqəblər təkcə Şamaxıda deyil, onun kəndlərində də müşahidə edi-

lir. Ə.Mikayılova Göylər kəndində yeddi təbəhin olduğunu qeyd edir: Bəyağalı təbə-

hi, Məsəlli təbəhi, Muradhasıllı təbəhi, Tatarlar təbəhi, Sayadlar təbəhi, Qasxaqlı tə-

bəhi, Doqquzköynəklilər təbəhi. Bu təbəhlərin hər biri də müxtəlif hissələrə bölünür: 

Cır Bəyağalı, Peyvənd Bəyağalı və s. [Mikayılova: 2018, s.141].  

Şamaxıda işlənən nəsli-məhəlli ləqəbləri yaranma xüsusiyyətlərinə görə tayfa-

nəsil mənşəli olanlar; yerləşdiyi coğrafi mövqeyə görə adlananlar; nəsil nümayən-

dəsinin xüsusiyyətinə görə adlananlar kimi bir neçə qrupa ayırmaq olar. 
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Tayfa-nəsil mənşəli ləqəblər 

Padarlar. Azərbaycan ərazisində geniş yayılmış məhəlli-nəsli ləqəblərdən – et-

nonimlərdən biri padarlardır. Köçəri həyat tərzi keçirən padarlar sonradan müxtəlif 

yerlərdə, o cümlədən Şamaxı ərazisində məskunlaşıblar. 1950-ci ildən məskunlaşdıq-

ları ərazi Padarlar məhəlləsi adlandırılıb [Bəndəliyev: 2009, s.52]. Hal-hazırda bu 

məhəllə Şamaxı şəhərinin yuxarı hissəsində, Pirdirəki dağının ətəklərində, şəhər ba-

zarının ətrafında yerləşir. Əsas məşğuliyyəti maldarlıq, qoyunçuluq və bostançılıq 

olan padarlar yarımköçəri həyat tərzi sürürlər.  

Padar sözünün etmologiyası ilə bağlı müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Bəzi 

tədqiqatlara görə, iki hissədən: dua, xoşbəxt, uğurlu, bəxtiyar mənalarını verən  pad 

və adam, kişi mənasını bildirən ar sözlərindən ibarət olan padar etnonimini dua 

edənlər, xoşbəxt, uğurlu kişi kimi mənalandırırlar. Bəzən də padar sözü fars dilin-

dəki pədər - ata sözü ilə eyniləşdirilir. Sözün Şumer dilində bad - divarla əhatə olun-

muş yer, elam dilində sahə, yurd mənasını daşıyan patin və ar sözlərinin sonralar 

padar şəklinə düşərək yurdçu və ya yerli mənası bildirməsi də qeyd edilir [Bəndəli-

yev: 2009, s.53].  

Digər tədqiqatlara görə, bu söz Çingiz xanın nəvəsi, Cağatay xanın ikinci oğlu 

Baydar xanla əlaqəlidir. Baydar xanın nəslindən olan Baydarlar-Padarlar XIV əsrdə 

Azərbaycanda yaşamışdır [Xəlilli: 2018, s.94]. Azərbaycan ərazisində Baydarla bağlı 

müxtəlif toponimlər var: Baydar qışlağı (Qobustan), Baydarlı kəndi (Qax) və s. Mən-

bələrdə Baydarların Ön Uralda məlum olması, monqol və Krım tatarlarının bu adla 

xatırlanması qeyd edilir [Bəndəliyev: 2009, s.38].  

Azərbaycanda Padar etnonimi ilə bağlı müxtəlif yer adları: Ağsu, Oğuz, Qubad-

lı, Xaçmaz, Dəvəçi rayonlarında Padar kəndləri, Zaqatala, Zəngilan ərazisində Padar 

çayı, Cəbrayıl rayonunda Padar dərə, Hacıqabul rayonunda Padar Dəmir yol stan-

siyası və s. var [Bəndəliyev: 2009, s.51]. Padarlar bir neçə təbəhdən ibarətdir: Padar-

kərimli, Abdulkərimli, Babayevli, Qacarrı//Qəcərri, Aydəmirli, Dəlallı, Ərəblər//-

Arablar, Bəynəzərli, Quyluqçu, Mallı və s.  

Quşçular. Şamaxı ərazisində ikinci böyük nəsli-məhəlli ləqəb quşçulardır. Quş-

çu sözünün etimologiyası ilə bağlı müxtəlif mülahizələr var. Qara hunlardan olan 

Quşçular türkdilli quşanlar nəslinə aiddir. Çin mənbələrində yoeşi adı ilə xatırlanan 

tayfanın adı sonralar quş, təkdə quşi, cəmdə isə quşan şəklinə düşmüşdür. Mənbələr-

də türk xaqanlarının quşçu adı daşıması qeyd edilir. XIII əsrdə quşçu tayfaları qıp-

çaqların tərkibində Şirvana gələrək burada məskunlaşmışlar [Bəndəliyev, 2009: 

s.56]. 

Tarixi mənbələrdə Quşçular məhəlləsinin XVI-XVII əsrlərdə mövcud olduğu 

qeyd edilsə də, daha sonrakı tədqiqatlarda 1935-1940-cı illlərdən etibarən Şamaxıda 

məskunlaşmağa başladıqları göstərilmişdir [Bəndəliyev: 2009, s.52]. Bu məhəllədə 

Şamaxının Quşçu kəndindən köçüb gələn ailələr yaşadığı üçün belə adlanır. Quşçula-

rın da müxtəlif tirələri var: Qarxınlı, Qabırrı, Cırlar, Mehralı, Koxalı, Cərcunlu və s. 
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Qurtdar məhləsi. Qurtdar məhləsi Şamaxıda mövcud olmuş qədim məhlələr-

dəndir. Qurd totemi türklər üçün müqəddəs sayılır. Şamaxı ərazisində qurdla bağlı 

müxtəlif toponimlər var: Qurdtəpə kəndi, Qurd meydanı, Qurdlar məhləsi və s.   

Tatlar. Şamaxı ərazisində işlənən tat etnonimi müxtəlif mənalar ifadə edir. Bu 

ad altında həm dağ kəndlərinin əhalisini, həm də rayonun kəndlərində (Məlhəm, Də-

mirçi, Zarat) yaşayan İrandilli əhalini adlandırırlar. Şivədə həmçinin tatlarla bağlı 

müxtəlif deyimlər də mövcuddur: Tat ağ qoyun görsə, elə bilər içi dolu yağdı; Elimiz 

Padar, çörəyimiz cadar, Tat hardan bilsin, nədir mal-davar; Qohumdan yad olmaz, 

nişansız ad olmaz. Tat qızı iş görər, əlində dad olmaz (Nümunələr fil. üz. f.d. Eyvaz 

Eminalıyevin şəxsi arxivindəndir). 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində tat sözü “Azərbaycan, Dağıstan və İranda 

yaşayan irandilli xalq və bu xalqa mənsub adam” kimi izah edilir [Azərbaycan dili-

nin izahlı lüğəti: 2006, IV, s.272]. 

M.Kaşğari tat sözünü yabançı, müsəlman olmayan, uyğur, fars dilində danışan 

kimi izah edir  [Kaşğari: 2006, I, s.111]. Tat-Tavğaç sözünün izahında tat sözünü 

farsların, Tavğaç sözünü türklərin işlətdiyini göstərir [Kaşğari: 2006, I, s.443]. Ramiz 

Əskər tat sözü ilə bağlı izahda qeyd edir: “İrana yaxın bölgədəki türklər “tat” sözü ilə 

farsları və digər iransoylu xalqları, uyğur sərhədindəki türklər isə həmin sözlə uyğur-

ları adlandırmışlar” [Kaşğari: 2006, IV, s.748]. 

Qədim türk sözləri lüğətində tat sözünün yadelli, eyni tayfadan olmayan, qeyri-

müsəlman uyğurlar mənasında işləndiyi qeyd edilir. [DTS: s.541] 

Digər mənbələrdə tat sözünün əkinçi, zəhmət mənalarında işlənməsinə rast gəli-

rik [Qasımova: 2008, s.77]. 

M.Ə.Sabirin şeirlərində də tat sözünün əkinçi mənasında işləndiyini görmək 

olur: 

Hər nə versən, ver, məbadə vermə bir dirhəm zəkat, 

Qoy acından ölsə, ölsün binəva kəndli və tat (Sabir).  

Yerləşdiyi coğrafi mövqeyə görə nəsli-məhəlli ləqəblər 

Sarıtorpaqlılar. Qədim məhəllələrdən olan Sarıtorpaq məhəlləsində yaşayanlar 

sarıtorpaqlılar adı ilə tanınırlar. Ərazinin torpağı sarı gildən, şirəli olduğu üçün belə 

adlandırılmışdır. Ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində məhlə sakinlərinin 

daha çox sənətkarlıqla-dulusçuluqla məşğul olduğu məlum olmuşdur.  

Minaxor. Minaxor məhləsi orda yerləşən bulağın adı ilə bağlıdır. S.Qasımova 

“Şamaxı şairlərinin əsərlərində onomastik vahidlər” adlı tədqiqat işində Miraxur bu-

lağının adını belə izah edir: Mir - əmir sözünün ixtisar forması, axur (aqur) sözü isə 

milli mənşəlidir, tövlə, axur deməkdir [Qasımova: 2008, s.112]. 

Dərəməhəllə - Şamaxı şəhərinin cənub hissəsində yerləşir. Məhəllənin adlandı-

rılması yerləşdiyi coğrafi mövqe ilə bağlıdır. Zoğalavay çayının sahilində -dərədə 

yerləşdiyi üçün Dərəməhəllə adlanır. 

Ağacabaxanlar – dağ kəndlərində yaşayıb meyvəçiliklə məşğul olan əhalini be-

lə adlandırırlar. Azərbaycan dilində baxmaq sözü həm də qulluq etmək mənasında 
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işlədilir: Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. Əsas məşğuliyyəti və qazanc 

mənbəyi meşədə yetişən meyvələr olan kəndliləri belə adlandırırlar. Daha sonralar   

Şamaxı ərazisində məskinlaşan və meyvəçiliklə məşğul olmayanlara da ağacabaxan 

deyilmişdir. Ə.Mikayılova Ağacabaxanlar nəslinin adlandırılmasını belə izah edir: 

“Aclıq” adlandırılan illərdə - Böyük Vətən müharibəsi dövründə bəzi kəndlilər çox 

çətin həyat tərzi keçirmişlər. Onlar yazın, yayın gəlməsini arzulayaraq torpağın oya-

nışını, ağacların bar verməsini həsrətlə gözləmişlər. Buna görə də həmin nəslə Ağa-

cabaxanlar onimi verilmişdir” [Mikayılova: 2018, s.147]. 

Nəsil nümayəndəsinin adına və ya müəyyən xüsusiyyətinə görə adlanan nəs-

li-məhəlli ləqəblər 

Mollalılar məhləsinin belə adlanması nəsil böyüyünün təhsilli olması və ya mol-

la kimi fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqədardır. Düzdür, bəzən bu nəslin nümayəndə-

lərinin əsas xüsusiyyətinin xəsislik olduğu da qeyd edilir. Xalq arasında kiminsə xə-

sislikdən danışanda  “Elə bil mollalısan” ifadəsi işlədilir. Yəqin ki, bu, nəslin nüma-

yəndələrindən birinin xüsusiyyəti olmuş, sonradan bütün nəslə şamil edilmişdir. 

Əfəndilər. Əfəndi sözü Şamaxı şivələrində din xadimi, ruhani şəxs mənasında 

işlədilir. Nəslin böyüyü vaxtilə - sovet hakimiyyətindən əvvəl Türkiyədə dini təhsil 

almış şəxs olmuşdur. Nəsil davamçıları dini təhsil almasalar da, bu adla tanınmışlar. 

Babaoğlu – bu ad Şamaxıda müqəddəs ziyarətgah sayılan və tarixi şəxsiyyət 

olan Şeyx Eyyubun nəslindən olanlara verilir. Xalq arasında Şeyx Eyyub baba – Şı-

xeyipbaba adlandığı üçün nəslin digər nümayəndələri də onun törəməsi olduğu üçün 

belə adlanır. 

Şamaxı şivələrində işlənən nəsli-məhəlli ləqəblərin toplanması,   tarixi,  etnoqra-

fik və, linqvistik cəhətdən tədqiqata cəlb edilmə dilimizin və  xalqımızın tarixini öy-

rənmək üçün faydalıdır. 
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Sanubar SHUKUROVA 

GENEALOGICAL AND LOCAL NICKNAMES AND THEIR ETHIMOLOGY IN 

SHAMAKHI DIALECT OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE 

 

SUMMARY 

 

Genealogical nicknames in dialects and accents of the Azerbaijani language have been studied 

under different names. In dialects and accents, tribe means “ashiret”, “jimilet”, “ejdad”, “ojakh”, 

“kok”, “mehle”, “agraba”, “nesil”, “taifa”, “tokhum”, “oimakh”, “ tire”, “soy”, “boluy”, “jom”, “ta-

bun”, “shakka”, “gobey”, “joga” and so on words are used. 

In the Shamakhi dialects of the Azerbaijani language, instead of tribe, generation there are more 

tabah, mahalla, urug, tira and so on words are used. 

Various information about local nicknames used in Shamakhi dialects can be found in historical, 

geographical, artistic and journalistic books. Historical, ethnographic and linguistic research works 

have given some information about local nicknames in Shamakhi, and they have been involved in 

etymological research. Some of the quarters mentioned in historical sources still remain: Juish quarter, 

Minekhor, Gushchular, Saritorpak, Padars, Arabs, Shehidler (Martyrs) and so on. 

Local nicknames are observed not only in the center of Shamakhi, but also in its villages. 

Local nicknames used in Shamakhi can be classified differently according to their charac-

teristics: those of tribal origin; named according to their geographical location; named after a rep-

resentative of a generation or according to a certain characteristic. 

The collection and study of ancestral nicknames used in the Shamakhi dialects is relevant in 

terms of studying the history of the Azerbaijani language. Although this issue has been studied from a 

historical and ethnographic point of view, it has not been involved in linguistic research. 

Keywords: Azerbaijani language, dialect, ancestral nicknames, ancient quarters, etymology 
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Санубар  ШУКУРОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РОДОВЫЕ ПРОЗВИЩА И ИХ ЭТИМОЛОГИЯ В ШАМА-

ХИНСКИХ ГОВОРАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В диалектах и говорах азербайджанского языка территориально-родовые прозвища изу-

чались под разными названиями. В диалектах и говорах  используются слова ашират, джи-

милат, адждат, oджах, кёк, махле, акраба, несил, тайфа, тохум,  оймак, тира, сой, болюй, джом, 

табун, шакка, гёбек, джога  и др., означающие племя, род. 

В шамахинских говорах азербайджанского языка в значении племени, рода, чаще ис-

пользуются слова табах, махле, уруг, тира и др.  

Различные сведения о территориально-родовых прозвищах, употребляемых в шамахин-

ских говорах, можно найти в исторических, географических, художественных и публицисти-

ческих книгах. В историко-этнографических и лингвистических исследовательских работах 

была представлена определенная информация о территориально-родовых прозвищах в Ша-

махе, привлеченных к этимологическим исследованиям. Некоторые районы, упомянутые в 

исторических источниках, сохранились до сих пор: Джухутдар, Минахор, Гушшулар, Сарытор-

паг, Падары, Арабы, Шехиды и др. 

Территориально-родовые прозвища наблюдаются не только в центре Шамахи, но и в ее 

сëлах. 

Территориально-родовые прозвища, употребляемые в Шамахе, в зависимости от особен-

ностей образования можно классифицировать по-разному: имеющие родо-племенное проис-

хождение; названные по географическому местоположению; названные по имени или опреде-

ленной характерной особенности представителя рода. 

Сбор и исследование территориально-родовых прозвищ, используемых в шамахинских го-

ворах, актуальны с точки зрения изучения истории азербайджанского языка. Хотя этот вопрос 

изучался с историко-этнографической точки зрения, однако не привлекался к лингвистическим 

исследованиям. 

Ключевые слова: азербайджанский язык, говор, территориально-родовые прозвища, 

древние поселения, этимология.  
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              MEHRİBAN ƏSƏDULLASOY (QULİYEVA)

  

 

XIX ƏSRİN SONU VƏ XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ NAXÇIVAN ƏDƏBİ 

MÜHİTİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN YARADICILIĞINDA  

HEKAYƏ JANRININ DİL VƏ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ                                                                        

                                                                                                                                     
XÜLASƏ 

 

Məqalədə XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin 

yaradıcılığında hekayə janrı sənətkarlıq baxımından təhlil edilmiş, dil və üslub məsələlərinə geniş yer 

verilmişdir. Ədiblərin əsərləri bədii dilin fərdiliyi, xüsusilə  canlı xalq dilinə yaxınlığı, dil və üslub tə-

zəliyi, orijinallığı, söz və ifadə yeniliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu cür özünəməxsusluq müəlliflərin təh-

kiyəsində, obrazların nitqində, dilin leksik, üslubi, sintaktik vasitələrində, eləcə də məcazlar sistemin-

də, emosional-ekspressiv kəlmələrdən istifadə hallarında özünü göstərir. Milli klassik irsin, folklor nü-

munələrinin leksik-semantik xüsusiyyətlərinin əks olunduğu bu hekayələr sadə ifadə tərzi, dilin tə-

biiliyi ilə seçilir. Hekayələrdə yeri gəldikcə dövrün tələbindən irəli gələn terminlərə, ağır tərkiblərə də 

rast gəlmək mümkündür.  

Yazıçıların əsərlərində obrazlı təfəkkürün məhsulu olan, nitq faktı kimi səciyyələndirilən vasitə-

lərin: fərdi-situativ ifadələrin, sintaktik fiqurların (xitablar, dialoqlar, monoloqlar, quruluşuna və məq-

sədinə görə fərqlənən cümlə növləri) yeri və mövqeyi geniş şəkildə araşdırılmışdır. Mövzu rəngarəng-

liyi, bədii dil xüsusiyyətləri ilə seçilən hekayələrdə yazı üslubu dövrün ədəbi dil mənzərəsini dolğun 

əks etdirə bilmişdir.   

Açar sözlər: Naxçıvan, ədəbi mühit, təhkiyə üslubu, hekayə, dil və üslub, bədii dil. 

 

Fikrin bədii ifadəsi üçün imkanlarının genişliyi, gerçək hadisələrin təzahürü, təs-

vir zənginliyi ilə seçilən hekayə janrı ədəbiyyatımızda XIX əsrin ortalarında forma-

laşmış, XX əsrin əvvəllərində sürətlə inkişaf edərək nəsrimizdə özünəmxsus yer tut-

muşdur. Bədii əsərlər dil mənzərəsini əks etdirmək, dil tarixini izləmək baxımından 

etibarlı mənbə hesab olunduğundan XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan 

ədəbi mühiti nümayəndələrinin hekayələrinin ilk dəfə yenidən, sistemli şəkildə tədqi-

qi cəlb olunması mövzumuzun aktual olduğunu göstərir. 

Dünya ədəbiyyatında hekayə janrı zəngin inkişaf yolu keçmişdir. Hekayə sadə 

quruluşa, yığcam süjetə, sadə söyləmə üslubuna malik olan, müəyyən bir əhvalatın 

əsas xarakterik incəliklərini ümumiləşdirici şəkildə təqdim edən bir janrdır. Dilçi 

alim M.Hüseynov hekayə janrının ədəbiyyatda  rolunu ümumiləşdirərək yazır: “He-

kayə janrı da digər kiçik həcmli əsərlər kimi, ən aktual həyat problemlərinin bədii 

şərhini vermək, ictimai varlığın ən ümdə detallarını obrazlara çevirmək, həyatı parlaq 

bədii lövhələrlə canlandırmaq iqtidarındadır” [Hüseynov: 2012, s.17].  

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin 

hekayələri Azərbaycan ədəbiyyatının zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır. Bu 

dövr Naxçıvan ədəbi mühitinin Məhəmməd Tağı Sidqi (1854-1903), Eynəli bəy Sul-

                                                 

 Naxçıvan Dövlət Universiteti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.   
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tanov (1866-1935), Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932), Məmməd Səid Ordubadi 

(1872-1950), Əli Səbri (Qasımov) (1892-1983), Ələkbər Naxçıvanlı (Abbasov) 

(1893-1940) kimi nümayəndələrinin irsində hekayə janrı əhəmiyyətli yer tutur. Prof.  

M.Hüseynov “Janr, zaman və ədəbi qəhrəman” kitabında Azərbaycan bədii nəsrində 

hekayə janrının rolundan, həcmli nəsr əsərlərinin inkişafının klassik hekayə müəl-

liflərinin yaratdığı ənənə ilə bağlı olmasından bəhs edərək yazır: Hekayə janrı “Yığ-

cam təhkiyə, lakonik bədii təsvir vasitəsilə zamanın tələblərinə cavab vermiş, sosial 

gerçəkliyi, müasirlərimizin həyat tərzini, mənəvi aləmini, duyğu və düşüncələrini 

özünəməxsus şəkildə inikas etdirmişdir. Hekayə heç bir zaman ümumi ədəbi prosesə, 

fəal bədii axtarışlara etinasızlıq göstərməmişdir” [Hüseynov: 2012, s.18]. 

Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Məhəmməd 

Tağı Sidqi hekayələrində ayrı-ayrı əhvalatların başlanmasında nağılvarı təhkiyəyə 

üstünlük vermişdir. Nağıl üslubuna üstünlük verməklə Sidqi həm hekayələrinin bədii 

təsirini artırmış, həm də bu üsuldan savadsızlığa, geriliyə qarşı mübarizə vasitəsi ki-

mi istifadə etmişdir: Bir dəmir ki  mur yedi, ondan sürtməklik ilə pas aparmaqlıq ol-

maz. Könlü qara adama nə mənfəət və moizə deməklik? Getməz heç dəmir daşa. Sa-

lamat ruzgarda könlü sınıqları tap ki, fəqirin könlünü dağlamaqlıq bəla qaytarar. 

Elə ki dilənçi səndən sızıldamaqlıq ilə bir zad istədi, ver və əgər verməyəsən, zülm 

eləyən zor ilə alar (Ə.Haqverdiyevin hekayələrinə bax, Sidqinin hekayə dilinə bax! - 

Red.) [Sidqi: 2004, s.44]. Prof. H.Mirzəzadə “Azərbaycan dilinin tarixi qrammatika-

sı” kitabında XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində bədii əsərlərin dilində işlənən 

məsdərləri – -maqlıq, -məklik şəkilçili sözləri nümunə gətirərək yazır: “Nəhayət,  abi-

dələrin dilindən aydın olur ki, tamamlıqların bir qismi də müasir Azərbaycan dili 

üçün köhnəlmiş təkidli məsdərlərlə ifadə edilmişdir. Belə məsdərlər feil kökü (gəl), 

məsdər şəkilçisi (-maq, -mək), təkidlilik məzmunu bildirən (-lıq, -lik) şəkilçi ilə düzə-

lir” [Mirzəzadə: 1990, s.308]. Göründüyü kimi, nağıl üslubunda yazılmış bu hekayə-

də hər sözün, hər cümlənin özünün ağırlığı, baş verənlərin aydın və dəqiq bədii ifadə-

si vardir. Nə bir dəvəyə süvar olmuşam, nə eşşək kimi yük altındayam. Nə rəiyyət sa-

hibiyəm, nə padşaha qulam. Nazirın qəmi yoxumdu. Bir nəfəs vuraram, asudə bir 

ömür başa apararam. Bir şəxs gecəni bir naxoşun başı üstə ağladı. Elə ki gündüz ol-

du, o öldü. Naxoş dirildi [Sidqi: 2004, s.44].  

Nağıl üslubu yazıçının hadisəyə özünəməxsus yanaşma bacarığını müəyyən-ləş-

dirir. Hekayədə epizodik şəkildə, bəzən bir cümlə ilə, bəzən mətnaltı vasitələrlə, ob-

razların dili ilə və yaxud da hadisələrin macəralı təsviri ilə tarixin dərinliklərinə baş 

vurmaq mümkündür. Göründüyü kimi, Sidqinin hekayələri içərisində ictimai mövzu-

lar ön planda yer alır. Hekayələrdə tamahkarlıq, nadanlıq, kələkbazlıq, acgözlülük if-

şa olunur, xalqın gözünü açan, fəaliyyətə, hekayə boyu mübarizəyə səsləyən didak-

tik-əxlaqi əhvalatlar özünü göstərir: Nə yamaqlı paltar vecinə gələr və nə düyünlü 

təsbih. Özünü pis əlillərdən uzaq et. Ehtiyac börkü böyük qoymaqla deyildir, Dərviş-

sifət olgilən, ta tari bərk saxlar [Sidqi: 2004, s.44]. Bu hekayələrdə xalq məslələri, 

hikmətamiz lətifələr xalq ifadələrinə, el sözlərinə, danışıq dili ünsürlərinə uyğun şə-
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kildə işlədilmişdir. Yazıçı bu sözlərin zənginliyini, aydınlığını, ahəngdarlığını saxla-

maq şərtilə məzmununu yaradıcı şəkildə genişləndirməyə səy göstərmişdir. 

XIX əsrin sonlarında yaradıcılqla məşğul olmuş bir çox yazıçılar kimi, Sidqinin 

də əsərlərində feilin əmr formasının şəxsə görə ifadə edilməsində bəzi şəkli əlamətlər 

diqqəti cəlb edir. Feilin əmr formasını  düzəltmək üçün artırılan -ğıl, -gil  şəkilçisinin 

damaq ahənginə uyğun iki şəkildə işlənməsindən bəhs edən H.Mirzəzadə XVII əsrin 

ikinci yarısından sonra yazı dillində işlənən -gilən, -ginən şəkilçisi haqqında yazır: 

“Bizcə, -gilən, -qınan feil kökü, təkid şəkilçisi və ikinci şəxs əlamətindən düzəlmiş-

dir. Bütün bunlara baxmayaraq, -gilən, -ğınan şəkilçisi dilimizdə sonrakı hadisə ola-

raq qalmaqdadır” [Sidqi: 2004, s.139].  

XX əsrin əvvəllərində sıra saylarını düzəltmək üçün -ncı ,-mcı şəkilçisindən isti-

fadə olunurdu. Sidqinin də   “Kəblə Nəsir” (1912) hekayəsində bu şəkilçidən istifadə 

özünü göstərir: “Əvvəlimci onun cəhalətidir, ikimincisi gərdişi-dövran, üçümcüsü 

dərdi-bidərman [Sidqi: 2004, s.39]. 

 H.Mirzəzadə XX əsrin əvvəllərinə kimi istər çap, istərsə də əlyazmalarında hə-

min şəkilçilərin yazılmasında vahid qaydaya əməl edilməməsindən bəhs edərək ya-

zır: “Müasir dialektlərimizdən aydın olur ki,-nci şəkilçisinə nisbətən, -mci şəkilçisi 

şərq və cənub qrupu dialektlərində daha çox yayılmışdır” [Mirzəzadə: 1990, s.101]. 

Fikrini qüvvətləndirən professor Azərbaycanın cənub hissəsində bu şəkil-çinin üstün-

lük təşkil etdiyini vurğulayır.  

Canlı və səmimi təhkiyə üsulu, fikirlərin sərbəst və təbii ifadəsi, intonasiyadakı 

səmimiyyət adi söhbətə, canlı dilə uyğun gəldiyindən oxucu və müəllif arasında ün-

siyyət yarada bilir. Müəllifin maraqlı söhbəti, təhkiyəsi oxucusuna sanki onun səsini 

belə eşitdirməyə müvəffəq olur. Ədəbi dövrün nümayəndələrinin qələmə aldığı heka-

yə və povestlərdə uzun, ağır cümlələrə çox az hallarda rast gəlinir. Kiçik, lakonik 

dialoqlardan geniş şəkildə istifadə ifadə tərzinin təbiiliyini artırır: 

-Hara? 

-Darıxıram. Dükançıdan papiros alıb qayıdıram. 

-Qoy mən gedim. 

-Ay qız, sabah-sabah sənin küçədə nə işin var? 

-Qarışıq yuxu görmüşəm. Ürəyimə nə isə damıbdır. 

-Əfruz, mövhumata qapıldın? [Səbri: 1978, s.117]. 

Xalqın sınaqdan çıxartdığı folklor nümunələrinin dərin ictimai məzmun daşıdığı-

nı nəzərə alan sənətkarlar alqışlardan da istifadə etmişlər. Alqışlar əhvalı yaxşılaşdı-

ran nümunələrdir. Sözün kəsərini artırmaq üçün istifadə olunan atalar sözləri, sına-

malar, alqış və qarğışlar, xalq deyimləri folklor nümunələrinin özəyini təşkil edir: Di-

lin qurusun, ay qarğa, sən yenə qar-qar qarıldadın? Bir ağzını xeyirliyə açmadın ki, 

açmadın! Niyyətin öz başını yesin sənin [Səbri: 1978, s.8]. Ananın südü sənə halal 

olsun. Ömrün uzun olsun. Namusu itə atıblar it yeməyib [Səbri: 1978, s.9] və s.  
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Hekayələrdə xalq dilinin leksik zənginliyi Əli Səbrinin də yaradıcılığında özünü 

göstərir. Yazıçı obrazın daxili həyəcanını, psixoloji gərginliyini dolğun əks etdirmək, 

bədii şəkildə çatdırmaq üçün frazeoloji birləşmələrə geniş yer verir: Quşum sənə qo-

nub,  Sözümün canı var [Səbri: 1978, s.27] və s. 

Bədii əsərlərdə xalqın adət-ənənələri, tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, məişəti ilə 

bağlı istənilən istinadlara rast gəlmək mümkündür. Orijinal etnoqrafik faktlar hadisə 

və obrazların reallığını, bədii təsirini hekayə boyu izləyir. Bu cür detallar həyat lövə-

lərinin səciyyəvi əlamətlərini tamalayır, təsəvvürü dolğunlaşdırır. Hekayənin həc-

mindən maksimum faydalanan yazıçı cəmiyyətdə baş verən nöqsanları obrazın dav-

ranışında qabardaraq sadə dildə oxucusunu məlumatlandırır. Tənqidçi Əhəd Hüsey-

nov yazıçının yaratdığı obrazın vasitəsilə onun bütün bədii, estetik məziyyətlərini, 

fəlsəfi cizgilərini üzə çıxarmağa çalışmasına diqqət çəkərək yazır: “Yazıçı hər obra-

zın nə zaman, harada, nə qədər danışmasının ölçüsünü, xarakterin açılmasına bu nit-

qin nə dərəcədə kömək etməsini nəzərə almalıdır. Bir-birindən doğmayan, bir-birini 

tamamlamayan sözlər nitqə daxili bir boşluq, yüngüllük gətirə bilər” [Hüseynov: 

2011, s.145]. Bədii üslubi keyfiyyətləri ön plana çəkən C.Məmmədquluzadə hekayə-

lərə milli ruh bəxş edən dialektizmlərdən də geniş istifadə etmişdir. Sintaktik cəhət-

dən, söz düzümü baxımından təhlil olunan hekayələrdə müəllifin canlandırdığı ob-

razların dil xüsusiyyətləri onların daxili aləmini, kimliyini aydın görmək üçün imkan 

yaradır. Yazıçı oxucusunu canlı söhbətin təsirinə salmaq üçün yeri gəldikdə şifahi 

bədii nümunələrdən – atalar sözləri, məsəllər, andlardan, alqış və qarğışlardan, vul-

qar sözlərdən istifadə edir:  - Ay ananın dədəsinin gorunu... Allahü əkbər! Lənət şey-

tana. Belə də bədbəxtlik olar ki, mən düşmüşəm? Gün olmaz ki, o itin qızı əti yandır-

masın, ya pişiyə verməsin [Məmmədquluzadə: 2004, s.64]. 

Cəlil Məmmədquluzadə “Danabaş kəndinin əhvalatları” (1894), “Kişmiş oyunu” 

(1892),“Poçt qutusu” (1903),“Çay dəstgahı” (1889-1894), “Ölülər” (1909), “Usta 

Zeynal” (1905), “Dəllək” (1906), “İranda hürriyyət” (1906), “Fatma xala” (1906), 

“Pirverdinin xoruzu” (1906), “Qurbanəli bəy”, “Quzu” (1914), “Nigarançılıq” 

(1916), “Konsulun arvadı” (1918), “Anamın kitabı” (1919), “Lal” (1921) və digər 

hekayələrində didaktik xətti əsas götürərək müxtəlif məsələləri qabartmış, ciddi mə-

sələləri sadə dildə təqdim etməyi bacaran ustad sənətkar kimi çıxış etmişdir.. Mirzə 

Cəlilin hadisələri təfərrüatı ilə təqdim etməsi hekayələrinin həyatiliyini və realizmini 

qüvvətləndirir. Çay süfrəsini dəqiq və təbii verərək milli ornament və orijinallığı qo-

rumağa çalışmışdır. Azərbaycanda çayı dişləmə qəndlə içirlər. Belə ki ilk qurtumdan 

əvvəl qəndi çaya batıraraq istifadə edirlər. Yazıçının “Nigarançılıq” hekayəsində isə 

çay süfrəsinə hazırlıq səhnəsində bəzi türk xalqlarında olduğu kimi, çaya şəkər əlavə 

edilərək içildiyinə rast gəlinir: Mirzə Məmmədqulu çayına qənd salıb üzünü tutdu 

həmşəhərlilərinə və dedi [Məmmədquluzadə: 2004, s.205]. Şair və ədib Həsən bəy 

Gəncəli durdu ayağa, boş stəkanına iki tikə qənd saldı və başladı özü üçün çay tök-

məyə və tökə-tökə dedi [Məmmədquluzadə: 2004, s.207]. Xalq dilinə məxsus ifadə-

lər, təhkiyə üslubu, danışıq dili intonasiyasının saxlanması yazıçının demək olar ki, 
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bütün hekayələrində hakimdir: Elə bunu bilcək lap qurudum [Məmmədquluzadə: 

2004, s.208],  Mən bunu eşitcək, doğrusu, dəxi ölüb getdim. Bu heyndə nömrənin qa-

pısı genə bir qədər açıldı və genə örtüldü və lakin otaqdakılar etina eləmədilər 

[Məmmədquluzadə: 2004, s.207] və s. 

Obrazın dilini xalq dilinə, canlı danışıq dilinə yaxınlaşdırır. Onun təhkiyəsində 

cümlələr quruluşca, ahəng etibarilə adi söhbət xarakterindədir. Ədəbi-bədii dili şifahi 

nitqə, adi şirin söhbət üslubuna çox yaxındır. Varvarizm xarakterli əcnəbi sözlərə də 

rast gəlmək olur.  

Ədib “Danabaş kəndinin əhvalatları” povestində inversiya hadisəsinin yer aldığı 

cümlədə fars dilindən alınma girov sözünü rus dilindəki zaloq sözü ilə dialoqda ya-

naşı işlətmişdir:  

- Kərbəlayı Cəfər əmi, sən hər kəsdən olmuş olsa, mənə yeddi manat tap, gətirdi-

yim eşşək olsun zaloq.  

- A kişi, eşşək sənin deyil ki, onu girov qoyasan! [Məmmədquluzadə: 2004, s. 

66].   

Adi tələffüzdə olduğu kimi, bədii əsərlərin dilində də söz sırasının pozulması 

halları həm müəllifin, həm də obrazların nitqində   təbii təsir bağışlayır: Kərbəlayı 

Cəfər dikəlib çubuğu verdi Xudayar bəyə.  

Görkəmli yazıçının “Nigarançılıq” (1916) adlı hekayəsində sısqa – arıq, darışlıq 

– darısqallıq, minik – sərnişin [Məmmədquluzadə: 2004, s.207] kimi sözlər bu gün 

də danışıq dilində öz işləkliyini qoruyub saxlamışdır.  

C. Məmmədquluzadənin əsərlərində işlənən alınma sözlər, terminlər o dövrdə 

geniş xalq kütlələri tərəfindən mənimsənilməmişdir. Böyük yazıçı qarşıya qoyduğu 

məqsəddən asılı olaraq belə sözlərdən bir yaradıcı kimi istifadə etmişdir. Yazıçının 

dilinin lüğət tərkibindəki bu rəngarəng dil mənzərəsi sübut edir ki, ədib dövrünün ic-

timai-siyasi, mədəni-maarif məsələləri ilə yaxından tanış olmuşdur Yazıçının əsərlə-

rinin dili olduqca zəngindir, istifadə etdiyi terminlər adi məişətdən tutmuş ictimai-si-

yasi hərəkata qədər geniş bir sahəni əhatə edur. Onun nəsr əsərlərinin, demək olar ki, 

əksəriyyətində XX əsr Azərbaycan ədəbi dilinə sonsuz məhəbbət  görmək olur. Di-

limizi yad təsirlərdən qorumağın ən sadə yolunu nəsr əsərlərində fikirlərini bir qədər 

gülüş, bir qədər satira, bir qədər də hüzn dolu nümunələrlə əks etdirməkdə görmüş-

dür. Ədib hekayələrinin dilində ictimai, siyasi məqamlardan asılı olaraq, Azərbaycan 

dilinin ərəb, fars alınmaları ilə, rus dili və onun vasitəsilə dilimizə keçən Qərbi Avro-

pa dillərindən alınmaların çoxalmış olduğunu göstərməklə dövrün dil  mənzərəsini 

sərgiləməyi bacarmışdır: sroşnu, vaqiə - baş verən, təğyiri-libas - geyimini dəyişdi-

rən və s.  

Hekayələrdə yığcamlıq, az sözlə dərin məna ifadə etmək məqsədilə yazıçılar ata-

lar sözləri və məsəllər üzərində onların ifadə etdikləri mənaya xələl gətirmədən ixti-

sarlar aparmış, fikrin oxucuya tez və yığcam çatmasında onların bədii vasitə kimi ro-

luna xüsusi diqqət yetirmişlər. Müəllifin nitqini tamamlayan atalar sözləri budaq 

cümləyə oxşar vəziyyətdə müəllif nitq ilə sintaktik əlaqəyə girir. Bu məqsədlə “de-
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mək” felinin təsirindən istifadə edilir. Yazıçının əsərləri dialekt, canlı danışıq leksi-

kası, atalar sözləri, məsəllərlə zəngindir. Müəllifin dilindən başlamış, surətlərin, tipin 

dilində də leksika zənginliyi özünü göstərir.  

Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərində üslubların müxtəlif növlərinə rast gəlmək 

olur ki, bu da onun dilinin lüğət tərkibinin zənginliyindən və dünyagörüşünün geniş-

liyindən irəli gəlirdi: politika, teleqraf, kağız – məktub və s. Klassik Azərbaycan he-

kayəsini zirvəyə qaldıran Cəlil Məmmədquluzadə lakonik üslubda, kiçik formalarda 

böyük ictimai mətləbləri təsvir ənənəsinin köməyi ilə zirvələrə yüksələ bilmişdir. 

Musa Adilov “Sənətkar və söz” kitabında Mirzə Cəlilin yaradıcılığında bədii dilin 

qüdrətinə yüksək qiymət verərək yazır: “Dilin, sözün qədrini bilməkdə və ondan sə-

mərəli istifadə etməkdə C.Məmmədquluzadə bütün realist ədəbiyyatımıza bir nümu-

nə ola bilər. Sənətkar hekayə üçün, dram üçün, bütövlükdə əsər üçün ən zəruri olan 

söz, ifadə və cümlələri dialoqda işlədir” [Adilov: 2019, s.335]. 

Surətin xarici gözəlliyini təqdim etmək üçün bədii müqayisələr yazıçıların hə-

mişə köməyinə gəlmişdir. Obrazları səciyyələndirmək, onlar haqqında  təbii təsəvvür 

yaratmaq üçün təbiətlə müqayisə də yerinə düşür: Qızılgül səni görəndə xəcalətindən 

ləçəklərini tökür, ay səndən utanır, buludların arasına sıxılır [Səbri: 1978, s.112].  

Dilimizin leksik-semantik söz ehtiyatlarından məharətlə faydalanan yazıçılar 

yaddaqalan əsərlər yazmışlar. Bədii müqayisə və bənzətmələr nəsr dilinin orijinallı-

ğını, obrazlılığını, ifadəliliyini təmin edən və yazıçının fərdi üslubunu müəyyənləşdi-

rən əsas amillərdəndir [İslamzadə: 2008, s.35]. Hekayələrdə obrazlar real həyatdan 

götürülərək təbii və dolğun şəkildə qələmə alınmışdır. Yığcam, obrazlı və konkret 

ifadə bacarığı XX əsrin əvvəllərində qələmə alınmış hekayələrin, demək olar ki, ək-

səriyyətində özünü göstərir. Müşahidə bacarığının yüksək səviyyədə olması, həyat 

hadisələrinə yaxından bələdlik, obrazların ayrı-ayrılıqda psixologiyasının bədii təsvi-

ri ədiblərin yüksək sənətkarlığını səciyyələndirən xüsusiyyətlərindəndir. Hekayədə 

obrazların daxili aləmini, fərdi xüsusiyyətlərini yazıçılarımız yumoristik tərzdə, bə-

zən ciddi şəkildə oxucusuna təqdim edir. Orijinal xüsusiyyətləri əsərin ideya-bədii 

keyfiyyətlərini artırır. Xalq yaradıcılığı ilə süslənən hekayələr maraqlı və yaddaqalan 

epizodlarla zəngindir.  

Yazıçıların əksəriyyəti hekayələrini  bayatı və məsəllərlə bəzəmişlər. Götürmüş-

dür. Eynəli bəy Sultanovun hekayələrində bayatılara   daha çox rast gəlmək olur: 

 

Yamana yaman bala,  

Qoy gəlsin yaman bala, 

Heyifdi, yaxşı gedə, 

Yerində yaman qala?! [Sultanov: 2016, s.24]. 

 

Yaman bala söz birləşməsi rədif kimi təkrar olunur, məna yükünü artırır. Eləcə 

də yaxşı – yaman, gəlmək – getmək antonimləri ilə yazıçı bədii-estetik təsir gücünü 

də artırmışdı. 
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Yazıçılar dialoqlara müraciət edərək bədii surətlərin fərdi xarakterinin, psixoloji 

aləminin izahında müvəfəqiyyət əldə etmişlər. Ədiblər hekayələrində həyat təcrübəsi 

və zəngin müşahidə qabiliyyətinə əsaslanaraq, bir-birindən maraqlı və yaddaqalan 

əsərlərlə ədəbiyyat aləmini zinətləndirmişlər.  

 “Qayınana-xain ana” hekayəsi xalq mahnısının sözləri ilə başlayır: 

Damda dirək qayınana, 

Tövlədə kürək qaynana, 

Oğlu evə gələndə 

Gəlindən zirək qayınana [Sultanov: 2016, s.40]. 

Hekayədə işlənən gününü göy əskiyə bükmüşdü, konflikt yaratmaq mənasında   

ləc düşmüşdü maraqlı və təbii ifadələrdir.  

Tarixi hadisələr sadə və aydın şəkildə nəql olunan hekayələr  vardır. Eynəli bəy 

Sultanovun Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulandan sonra baş verən hadisələri 

“Acı masqara” hekayəsində olduqca gözəl əks etdirə bilmişdir: “1919-cu ildə Tiflisin 

alış-verişi daha da tərəqqi etmişdi. Spekulyantlar tamam şişib filə dönmüşdülər, gur-

gur guruldayırdılar. Irəlidən artıq tülküyə bənzəyən alış-verişçilər qaban kimi güm-

rahlanıb don-don donquldanırdılar. Hər kəsdə ki, onların içində irəlidən şir idi, ya-

xud nər idi, arıqlayıb qotur pişiyə dönmüşdü, mav-mav mavıldayırdı, yaxud yoluq 

cücə kimi cü-cü cüyüldəyirdi. Heç birinin də qəlbi o günlərdə açılmırdı, xah dövləli-

sinin, xah kasıbının, çünki uzaqdan-uzağa şuralar quruluşunun sədası gəlib qu-

laqlarına çatmışdı, bilirdilər ki, son nəfəsləridir [Sultanov: 2016, s.116]. Göründüyü 

kimi, Eynəli bəy Sultanovun hekayələrində çoxlu sayda alliterasiya yaradan təqlidi 

sözlərə rast gəlinir ki, bu da hadisələrin canlı təsirini gücləndirir. Üslubi vasitə kimi 

istifadə olunan təqlidi sözlər məna çalarğı yaradaraq yazıçının təsvir olunan hadisə-

ləri real şəkildə əks etdirə bilməsini təmin edir.  

H.Hüseynova təqlidi sözlərin nəsr əsərlərində işlənməsi haqqında yazır ki, təq-

lidi sözlərin tələffüzü, eşidilməsi  həqiqətən təsvir olunan hadisələrin daha təbii, real 

təsvir olunmasına şərait yaradır [Hüseynova: 2017, s.38]. Fars dilindən Azərbaycan 

dilinə keçən istər bağlayıcısını əvəz edən xah bağlayıcısı dilimizdə bir o qədər sabit-

ləşməsə də, bir çox klassiklərimizin poetik dilində istifadə olunmuşdur.  

Hekayələrində zəngin xalq dilinə əsaslanmış, folklor nümunələrindən istifadəyə 

də geniş yer vermiş ədiblərimiz folklorumuzu yaşatmaqla bərabər, tarixən mövcud 

olan bir sıra deyimlərə söykənərək  nitq aktlarını bədii dildə tamamlamışlar: 

 

Əsil al, çirkin olsun, 

Bədəsil gözəl alma! [Sultanov: 2016, s.41]. 

        

Eynəli bəyin hekayələrində təbiət təsviri obrazlı şəkidə təqdim edilirr, kimi qoş-

ması vasitəsilə orijinal mübaliğələr yaradılmış və  fikir gücləndirilmişdir: Bahar fəs-

linin ordibehişt ayı idi. Bu ay bizim ölkə sanki behişt olur, dağ-daş, dərə-təpə, səhra, 

çəmən – hamısı yaşıla bürünüb, rəngbərəng çiçəklər ilə bəzənir. Qırmızı, bənövşəyi, 
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ağ, sarı  çiçəklər tala-tala otların içindən qalxıb gülür, onları görən insanların qəlb-

lərini açır. Təbiət bir bəzəkli-düzəkli gəlinə oxşayır, yaşıl zəmilər, əkin göyləri yerə 

sərilmiş mərmər fərşlərə bənzəyir. Ilk baharda qarların ərimiş lil axan suları ayna 

kimi durulub, çəmənlərdə büllur parçaları kimi gah oyanda, gah bu yanda parılda-

yır... [Sultanov: 2016, s.222].  

Ədiblərimiz əsərin ümumi ruhuna uyğun olaraq, şifahi xalq ədəbiyyatı nümu-

nələrinə müraciət edərək nəsr dilini yüksək formada təqdim etməyi bacarmışlar. Şifa-

hi xalq nümunələrini bəzən dəyişdirilmiş şəkildə istifadə edərək atalar sözləri və de-

yimlərə yeni ruh vermişdilər. 
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Mehriban ASADULLASOY (GULIYEVA) 

LANGUAGE AND STYLE FEATURES OF STORY GENRE IN THE CREATIVE WORK OF 

REPRESENTATIVES OF NAKHCHIVAN LITERARY ENVIRONMENT AT THE END  

OF XIX CENTURY AND AT THE BEGINNING OF XX CENTURY 

 

SUMMARY 

 

Story genre in the creative work of representatives of Nakhchivan literary environment at the end 

of XIX century and at the beginning of XX century is analyzed in regard to mastery, language and sty-

le issues are discussed widely. The works of writers attract attention with individuality of language, 

especially its proximity to the nation’s language, language and style freshness, originality, word and 

expression innovation. Such originality shows itself in the investigation of authors, in speech of ima-

ges taking place in stories, in lexical, stylistic, syntactic means of language, as well as at the time of 

using metaphors and emotional-expressive words. These stories where lexical and semantic features 

of national classical heritage and folklore samples are reflected, are distinguished with simple expres-

sion form and language comprehension. It is possible to come across to terms arising out of requi-

rements of the period and hard compositions in the stories.  

The idea, position and especially speaking of authors is given skillfully in the language of ima-

ges in the stories distinguished with originality. The place and position of means – individual and situ-

ational expressions and syntactic figures (oration, dialogue, monologue, types of sentences for their 

structure and purpose) characterized as speech fact and which is a product of figurative thinking has 

been investigated widely in the works of writers. The style of writing in the stories distinguishing with 

variety of topics and artistic language features could describe the view of literary language substantial-

ly. A new scientific review to the works of writers of Nakhchivan origin having unparalleled services 

in formation of Azerbaijani prose language in the said period in this meaning will give an opportunity 

to learn our literary language deeply and comprehensively.   

Key words: Nakhchivan, literary environment, narrative style, story, language and style, liter-

ary language 
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Мехрибан АСАДУЛЛАСОЙ (ГУЛИЕВА)  

ЯЗЫКОВЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА РАССКАЗ  

В ТВОРЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ НАХЧЫВАНА   

КОНЦА XIX - НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье с точки зрения мастерства анализирован жанр рассказа в творчестве представите-

лей литературной среды Нахчывана конца XIX - начала ХХ веков, уделено большое внимание 

вопросам языка и стиля. Произведения литераторов привлекают внимание индивидуальностью 

языка, в особенности близостью к языку народа, языковой и стилистической новизной, ориги-

нальностью, новизной слов и выражений. Такое своеобразие проявляется в повествовании ав-

торов, в речи образов, в лексических, стилистических, синтаксических средствах языка, а так-

же при использовании метафор и эмоционально-экспрессивных выражений. Рассказы, в кото-

рых отражены лексико-семантические особенности национального классического наследия, об-

разцов фольклора, отличаются простым стилем выражения, ясностью языка. В рассказах также 

встречаются термины, диктуемые требованиями эпохи.  

В произведениях писателей обширно исследованы место и позиция средств, являющихся 

продуктом образного мышления, характеризующихся как факт речи: индивидуально-ситуатив-

ных выражений, синтаксических фигур (обращение, диалог, монолог, разные по строению и 

цели виды предложений). Стиль письма в рассказах, отличающихся разнообразием тем, осо-

бенностями художественного языка, смог полностью  отобразить картину литературного языка 

эпохи.  

Ключевые слова: Нахчыван, литературная среда, стиль повествования, рассказ, язык и 

стиль, художественный язык  
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       İLHAMİ CƏFƏRSOY

 

 

TÜRKİYƏDƏ ŞUŞA ŞƏHƏRİ 

 
XÜLASƏ 

 

Şuşa yalnız Azərbaycanda bir şəhərin adı deyildir. Qədim Ön Asiyanın elitar nəsillərindən biri-

nin adıdır.  

İlk Şuşa şəhəri Zaqros dağlarının cənub-şərqində Elamda salınmışdır. Həmin şəhər qədim mən-

bələrdə Susa, Suza adlandırılır. Suz, Suziana şəhərin yunan mətnlərindəki adıdır. 

Şuşa məbədinin kahinləri in-Şuşinak titulu daşıyırdılar. Şuşa eradan öncə XVIII əsrdə böyüklü-

yünə görə Elamın altıncı şəhəri idi. Paytaxt olandan sonra böyüdü. Eradan öncə şəhərdə 45 min əhali 

yaşayırdı. Bu, o zaman üçün meqapolis idi.  

Eradan öncə VI əsrdə əhəmənilər Elam dövlətinin varlığının son qoydular. Əhalinin bir hissəsi 

dağlara çəkildi. Sığındıqları qalalarda Xəzinədarlar dövlətini yaratdılar. Həmin dövlət Makedoniyalı 

İsgəndərin gəlişinə qədər qalırdı.  

Ən döyüşkən nəsillər isə Qafqaz dağlarının ətəyinə köçdülər. Albaniya ilə İveriya arasında Şuşa 

ve Bərdə şəhərini saldılar. Övliya Çələbi (XVII əsr) həmin şəhərlərin xarabalarını görmüşdü. 

Şuşa nəslinin patriarxları Ər Şuşa titulu daşıyırdılar. I Ər Şuşa eranın  III əsrində, II Ər  Şuşa V 

əsrində İveriya xalqları üzərində hökmran olmuşdur.  

II Ər Şuşa xristian oldu. Mesrop Maştosu yanına çağırıb Şuşa əlifbasını tərtib etdirdi. Gürcülər 

iddia edirdilər ki, həmin əlifba ilk gürcü əlifbasıdır. Əslində isə Şuşa əlifbasıdır. O zaman indiki gür-

cülərin əcdadı olan İudeya mənsəbli baqrationlar hələ Qafqaza gəlməmişdilər.  

Şuşalılar 1117-ci ildə baqrationlarla vuruşa-vuruşa Batum şəhərinin şimal-qərbinə köçdülər. Ora-

da Şuşaeti, yəni Şuşa yurdu qalasını tikib ora  sığındılar. 

Akademik Marr XX əsrin əvvəllərində indi Şavşat adlanan mahalda elmi səfərdə oldu. Yazdi ki, 

Şavşeti qocaları nə zamansa Gürcüstandan köçüb gəldiklərindən xatırlayırlar. Ancaq gürcü dilini 

bilmirlər. Türk dillərinə bənzəyən bir dildə danışırlar.  

Təklif edirəm ki, Şavşat şəhərinin tarixi Şuşa adı bərpa olunsun. Azərbaycanın, Türkiyənin, 

İtaliyanın Şuşa şəhərləri qardaş şəhərlər adlandırılsın. Bu ideya baş tutarsa Turan birliyi öz coğra-

fiyasını daha da böyüdər, daha da güclənər, daha da yenilməz olar. 

Açar sözler: Şuşa, Suziana, Baqrationlar, Elam dövləti, İveriya 

 

Şuşa yalnız bir şəhərin, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtının adı deyildir. Qə-

dim Ön Asiyanın prototürk nəsillərindən birinin adıdır.  

Şuşalılar eradan öncə IV minilliyin sonlarında Zaqros dağlarının cənub-şərqində 

Şumerin qonşuluğunda strateji bir məkanda yurd salmışdılar. Onların ölkəsi şimal-

şərqdən və şimal-qərbdən dağlarla əhatə olunmuşdu. Cənubdan indiki Fars körfəzlə-

rinə dirənirdi [Рагозина: 1902, s.495, 497, 499; Рагозина: 1903, s.298; Юсифов: 

1968, s.29; Янковский: 1968, s.28, 32; Оппенхейм: 1990, s.42].  

Yunan tarixçiləri Şuşa şəhərini Suz, Elamın Şuşa vilayətini Suziana adlandırır-

lar. Son yüz ildə nəşr olunan ensiklopediyalarda Şuşa adına təsadüf etmək mümkün 

deyil.  

                                                 

 AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu, filologiya elmləri doktoru, cfrsoy@mail.ru 
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İndikilərdən fərqli olaraq köhnə nəsil tarixçilər təsdiq edirlər ki, o xalqın adı 

Suz, ölkənin adı Suzianan yox, Şuşa olmuşdur [Рагозина: 1903, s.311; Розалия 

Шор: 1931, s.229; Тураев: 1913, s.79].  

1843-cü ildə Peterburqda nəşr olunan bir coğrafi lüğətdə yazılıb ki, orta əsrlərdə 

Kuzistan və Xuzistan adlanan ölkənin adı qədim mənbələrdə Suza formasındadır 

[Всеобщий географический и статистический словарь: 1843, s.527]. 

Şuşa eradan öncə XVIII əsrdə böyüklüyünə görə Elamın altıncı şəhəri idi. Pay-

taxt olandan sonra sürətlə böyüməyə başladı. E.ö. XV əsrdə şəhərin əhalisi 45 min 

nəfərə çatmışdı. Bu, o zaman üçün meqapolis idi.  

Şəhərə 55 km-dən su kanalı çəkilmişdir [Хинц: 1987, s.7, 12, 40-41]. Bu, o za-

man dünyanın ən uzun su kanalı idi.  

Şuşa xəzinədarları zəmi, bağ sahiblərinə kredit verəndə borc olanların imzalarını 

barmağını mürəkkəbə batırıb kağıza basdırmaqla təsdiq etdirirdilər. Onlar hələ 3 min 

il bundan qabaq bilirdilər ki, insanların barmaq izləri bir-birinə bənzəmir. 

Xilafət dövrününün tarixçilərindən biri Əbu Osman Cahiz əl-Bəsri Xosrov Pər-

vizin zamanında yaşamış Şəfran ət-Tirmizidən belə bir sitat gətirir: - Bizx onların 

Şuşa bağlarında nə məqsədlə zeytun ağacları əkdiklərini bilirik [Cahiz: 2001, s.55, 

75]. 

İn Şuşinak məbədinin kahinləri zeytun ağaclarını yalnız yağ hazırlatmaq üçün 

əkdirmirdilər. Zeytun ağacının meyvəli budağındakı yarpaqları sayaraq fala baxırdı-

lar, cadugərlik edirdilər [Никита Эмин: 1864, s.58]. 

İn Şuşinak göylərin himayəsi altında olan Şuşa patriarxı, Şuşa məbədinin kahini 

deməkdir [Мещанинов: 7614, s.6-9]. İn Şuşinak məbədi kahinlərinin bir nəsli Baq 

Şuşa titulu daşıyırdı. Bu barədə Kül təpədən tapılan e.ö. II minilliyin ortalarında aid 

mixiyazılı mətndə xəbər verilir [Янковский: 1968, s.28-32]. 

Baq tituluna bundan min il sonra maq formasında Midiya mətnlərində rast gəli-

rik.  

Ən qədim şuşalılar hansı dildə danışırdılar? Sovet dönəmində yazılan və yazdırı-

lan əsərlərə inansaq, naməlum dillərdə və ləhcələrdə danışırmışlar.  

Ən qədim şuşalılar, samilərin və arilərin gəlişinə qədərki şuşalılar şumerlərlə ey-

ni dildə danışırdılar.  

Fransız arxeoloqları 1897-ci ildə Elamın Şuşa şəhərindən yazılı lövhə tapıldılar. 

Mətnin dili Şumer dili ilə eynidir [İslam Sadıq: 2008, s.59]. Şumer dili kimi Şuşa dili 

sonralar smi dillərinin təsirinə uğramışdır.  

Bisutun qayasının Ancaq dilində olan mətni qrammatik quruluşu xeyli dəyişilsə 

də, o mətndə çoxlu Şumer və Şuşa sözləri qalmışdıtr. Z.A.Raqozinaya görə Bisütün 

qayasının üçüncü mətninin dili: 1. iltisaqidir, 2. Ural-Altay və ya Turan tiplidir,        

3. qeyri-aridir, 4. qeyri-samidir, 5. Şumer və Akkad dillərinə bənzəyir [Рагозина: 

1903, s.5, 311, 318, 356]. 

Şuşa və Türk dillərinin qohumluğunu ilk olaraq gündəmə gətirən Alman alimi 

Fridrix Vaysbax olmuşdur [Wiessbach: 1890, s.11-12]. Akademik Marr Fridrix 
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Vaysbaxa istinadən yazır ki, Elamın Suz əhalisi əhəmənilərin və samilərin gəlişindən 

qabaq Şumer dilində danışırdı [Марр: 1914, s.4].  

Şumer dilində allaha dinqir, Şuşa dilində tanri deyilir. Şuşanın zadəgan nəsilləri-

nin bir neçəsi Kuk Tanri titulu daşıyırdılar [Хинц: 1987, s.90; Юсифов 1968, s.63]. 

Kuk göy və tanrı türk teonimləridir.  

Elamın Şuşa, Bərdə, Ancaq, Baqravan dillərində çoxlu prototürk leksikasının ar-

xaik nümunələri vardır. Onların mənasını anlamaq üçün lüğətlərə baxmağ lazım de-

yil.  

Ama - ana, qəbilənin ilk anas və ilahə ana [Хинц: 1987, s.91, 143; Юсифов: 

1968, s.69]. 

E – Şumer və Şuşa dillərində ev [Юсифов: 1968, s.37, 390]. 

Hemen – həmin [Марр: 1914, s.26]. 

Gizza – kəs [Марр: 1914, s.31]. 

Ma – 1. Mənimsəmək, 2. Feilin inkar şəkilçisi [Юсифов: 1968, s.224; Марр: 

1914, s.31, 43],  

-lar - çoxluq və etnik mənsubluq şəkilçisi [Юсифов: 1968, s.70; Хинц: 1987, 

s.181]. 

-lu – adlanır sonunda gələn mənsubluq şəkilçisi [Юсифов: 1968, s.85, 157, 184, 

390]. 

Ata – 1. ata, 2. qəbilənin atası, patriarx [Юсифов: 1968, s.64]. Eradan əvvəl 

XVIII əsrə, kaspilər Elamı tutana qədər Suz çarları ata titulu daşıyırdılar.  

Atta Meta – Suz zadəganı. Sasani şahı Daraya qarşı ilk üsyan başçılarından biri. 

Onun e.ö. 519-cu ildə başladığı üsyan farsların əcdadlarının Şuşadan qovulması ilə 

nəticələndi [Хинц: 1987, s.159]. 

Xatay, Şuşa mətnlərində bəzən ata sözü at-ta hecaları ilə yazılır. Akademik Marr 

yazır ki, at-ta Suz dilində ata deməkdir [Марр: 1914, s.63].  

İqrar Əliyev yazır ki, Midiya maqlarının dilindəki atta Elam mənşəli sözdür. An-

caq onun Türk sözü olması barədə susur [Играр Алив: 1954, s.180]. 

Tata – Avran nəslindən Elam çarı. E.ö. III minilliyin ortalarında hakimiyyətdə 

olmuşdur [Хинц: 1987, s.178]. 

Bundan başqa Suz vilayətinin Tata titullu hakimi olmuşdur. E.ö. 1570-ci ildə ya-

zılmış bir lövhədə adı çəkilir [Хинц: 1987, s.100]. 

Tata sözü dədə formasında bu gün Azərbaycan dilində işlənir. Dədəmiz Qor-qu-

dun kitabında dədə ananın atasına deyilir.  

Zir – Ön Asiyanın iltisaqi dillərində yer, həyət [Камменхубер: 1980, s.203]. Qə-

dim Bulqar və Çuvaş dillərində yerə ser, zer deyilir.  

Miri Zir – Suz yazılarında yer ilahəsi. İ.M.Dyakonova görə ilahə Miri Zir Suza 

Kaspi panteonundan gəlmişdir [Дьяканов: 1954, s.32]. 

Kas totemi çöl qazı olan etnos deməkdir. -pi, -be Elam şəkilçisidir.  

Dəb – taxılı biçib xırmanda döymək [Марр: 1914, s.38]. Suz dilindəki dəb Türk 

dillərindəki təpmək feilinin köküdür.  
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Yelelu – Suz təqvimində biçin ayı [Храновский: 2010, s.142]. Zəmiləri biçilik, 

sünbüllər xırmanda təpələr kimi sıra ilə yığılırdı. İnsanlar əl-ələ tutub arpa, buğda tə-

pələri ətrafında rəqs edir, mahnı oxuyurdular.  

Suzda və Ön Asiyanın digər iltisaqi dillərinin çoxunda o mərasimə yelelu, yalalu 

deyilir. Suzun xırman mərasim rəqsinin adı Azərbaycan dilində yallı formasında qal-

mışdır.  

Tupi – Suz dilində, yəni qədim Şuşa dilində katib, yazı yazan [Иванов: 1980, 

s.144]. O zamankı yazılar çəkicə bənzər aləti daş lövhələrə vurmaqla, tuppuldatmaq-

la yazılırdı.  

Del – Bisütun qayasının Elam mətnində ağac [Марр: 1914, s.56]. Bir Kərkük 

mahnısında ağacın budağına dal deyilir.  

 

Almanın alına bax, 

Əyilmiş dalına bax. 

 

E kel zeri - əkin yeri, zəmi [Юсифов: 1968, s.369].  

Zer eklu - əkilmiş, toxum səpilmiş yer, tarla [Юсифов: 1968, s.213, 219, 374]. 

Zer su – sulanan yer, bostan [Юсифов: 1968, s.219].  

Zu – yeri şumlamaq [Марр: 1914, s.222, 224]. Zu şum sözünün köküdür. 

Aqe – Fridrix Vaysbaxın oxunuşunda suyun axması [Марр: 1914, s.226].  

Tu – günəşin batdığı yer, Kun, yəni günəşin çıxdığı yerin antonimi [Марр: 1914, 

s.228]. 

Tu türk dillərindəki tun, yəni gecə, ku kun gün, günəş sözlərinin köküdür.  

Bu gün Azərbaycan dilində günəşin çıxdığı yerə ərəbcə şərq, batdığı yerə qərb 

deyirik. Bəlkə qədim Şuşa Bərdə xalqları kimi tün, kün deyək? Axı birinə qəzəblə-

nəndə deyirik ki, a tunbətünün oğlu! 

Pan – Fridrix Vaysbaxın oxunuşunda söz [Марр: 1914, s.40]. Dədəmiz Qorqu-

dun kitabında: Saqqalı uzun tat əri banlayanda. Yaxud xoruz banlayanda. 

Ti – dedi, tirişti adı verdi [Марр: 1914, s.32]. Ti dindi, dilləndi sözlərinin kökü-

dür.  

Arxaik Şuşa dilində olan sözlərin hamısını sadalamağa ehtiyac yoxdur. Bunlar 

hamısı Alman mətnşünas alimi Fridrix Vaysbaxın 1890-cı və 1911-ci ildə Leypsiq 

şəhərində nəşr olunan kitablarında verilmişdir [Wiessbach: 1890, s.3-94; Wiessbach: 

1911.s.3-241]. 

Fridrix Vaysbax eşidəndə ki, hardasa şumerlə Şuşa yaxınlığında Alman adlı xalq 

var imiş, arxeoloqların arxasınca Suza gəldi. Üç dildə yazılmış Əhəməni dövrünün 

qaya mətnini tədqiq etdi.  

Əhəmənilər eradan əvvəl 579-cu ildə Elam dövlətinin varlığına son qoydular 

[Историография истории Древного Востока: 2002, s.17]. Şuşa şəhərini özlərinə 

mərkəz seçdilər. Bizim əlifbamızı, mədəni abidələrimizi mənimsədilər [Юсифов: 

1968, s.35; Историография истории Древного Востока: 2002, s.17, 29]. 
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Şuşa, Bərdə, Baqravan nəsilləri döyüşə-döyüşə iki yerə bölündülər. Elamda qa-

lanlar dağlarda Xəzinədarlar dövlətini yaratdılar. Qafqaza köçənlər Albaniya ilə İve-

riya arasında Şuşa, Bərdə qala şəhərlərini saldılar. Burada güclənərək bölgənin ha-

kim xalqına çevrildilər [Егише: 1971, s.10; Albaniya tarixi: 1993, s.33].  

Elamdan Qafqaza köçən şuşalılardan I Ər Şuşa III əsrin, II Ər Şuşa V əsrin orta-

larında İveriya üzərində hökmran oldu [Бердзениливили 1958.s.250]. 

Şuşa patriarxları yalnız cəsur sərkərdələr deyildilər, çoxillik idarəçilik təfəkkürü-

nə malik olan uzaqgörən siyasətçi idilər. Onlar III əsrin əvvəllərində sasanilərlə əhə-

mənilərin döyüşləri başlayanda sasanilərin tərəfini saxladılar. Nəticədə Bərdə paytaxt 

olmaqla Aran hakimi oldular [Бердзениливили: 1958, s.250]. 

 

Türkiyənin şərqindəki Şuşaeti qalası. Şuşa və İver dillərindəki –eti, -eli şəkilçiləri 

Akademik Marra görə, Suz dilindən gəlmədir.Gürcü tarixçiləri ilkin mətnləri saxtalaşdıraraq 

Şuşa şəhərinin və mahalının adını əvvəlcə Şuşeti, sonra Şavşeti Alban, adlandırdılar. 

  

 

Şuşa nəsli İveriyanın baqrationlara qədərki mədəniyyətinin yaradıcılarından biri-

dir. İlk İveriya əlifbasını II Ər Şuşa tərtib etdirmişdir. Bu barədə “Albaniya tarixi”-

nin müəllifi məlumat verir [Albaniya tarixi: 1993, s.33]. 
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İudeya mənşəli baqrationlar 1117-ci ildə Tiflisi tutub yerli xalqlarla döyüşlərə 

başladılar. Şuşalıların bir hissəsi İslam dinini qəbul edib, Kür çayı boyunca Tiflis ilə 

Bərdə arasında yaşayırdı.  

Lori dərəsində yaşayanlar isə xristian idilər. Onlar gürcülərlə vuruşa-vuruşa Ba-

tum şəhərinin 150 km şimal-qərbinə çəkildilər. Orada Şuşaeti qalasını saldılar 

[Марр: 1911, s.5]. 

Erməni və gürcü salnamələrinin ilkin mətnlərində Şuşa nəslinin patriarxları Ar 

Şuşa [Патканов: 1879, s.259; Albaniya tarixi: 1993, s.33; Шопен: 1866, s.215, 216],  

yəni Ər Şuşa adlandırılır. 30-cu illərdən sonra Aşuşa kimi yazmağa başladılar  [Лом- 

татидзе: 1958, s.263; Бердзениливили: 1958, s.250; Корюн: 1962, s.108, 147].  

Onlardan bir azca fərqli olaraq İ.İ.Şopen yazır ki, Şavşeti mahalının əvvəlki adı 

Şuşaeti olmuşdur [Шопен: 1866, s.216]. Akademik Marr Türkiyədəki şuşalıların di-

lini, mənşəyini öyrənmək üçün 1909-cu ildə Şuşaeti və Klarceti mahallarına elmi sə-

fərə göndərildi. 

1911-ci ildə Tiflis şəhərində “Дневник поездки Шавшетию и Кларджетию” 

kitabını nəşr etdirdi. Yazdı ki, Şavşeti qocaları nə zamansa əcdadlarının Gürcüstan-
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dan köçüb gəldiklərini bilirlər. Ancaq gürcü dilini bilmirlər [Марр: 1911, s.5, 27].        

N.Y.Marr onların şifahi xalq ədəbiyyatından nümunələr verir.     

 
 

Gürcü alimləri 30-cu illərə qədər deyirdilər ki, “Koroğlu” dastanının gürcü di-

lində variantı vardır. Əslində isə dastanın gürcü variantı yoxdur, Şuşa variantı vardır. 

Şuşa variantı 4-5 gürcü əlifbasından biri ilə Şuşa dilində yazılmışdır. Orada bircə də-

nə erməni və gürcü sözü yoxdur. 
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Şuşalıların Kür çayı boyunca Tiflis ilə Bərdə şəhəri arasında məskunlaşan oy-

maqları XV əsrə qədər yarıköçəri həyat tərzi keçirir, Azərbaycan dilinin ayrıca bir 

ləhcəsində danışırdılar.  

 

1471-ci iləd Misir Məmlük sultanının kiçik qardaşı Əmir Yaş bəy qoşun toplayıb 

Hələb şəhərini tutdu. Bu həmin Yaşbəydir ki, Nəsiminin dərisini soydurmuşdu. Suri-

yadan sonra Anadoluya hücuma hazırlaşırdı.  
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Zülqədər oğlu Şashsuvar bəy çapar göndərib yaxın və uzaq Türk bəylərindən kö-

mək istədi. Bizim yardıma gedənlərin arasında öz atlı qoşunu ilə Bozçalu bəy ilə Şu-

şa bəy var idi [Faruk Sümər: 1993, s.230]. 

1717-ci ildə tərtib edilən bir vergi dəftərində göstərilir ki, Şeşalu tərəkəmə elat-

dır. Onların Qarayazı çölündə qışlağı vardır [Budaqov, Qeybullayev: 2002, s.14]. 

Şuşalıların bir kəndi də bizim Şuşa şəhərinin yaxınlığında idi. 1922-ci ildə tərtib 

edilən “Azərbaycanın yaşayış məskənlərinin siyahısı”ndə göstərilir ki, Şuşa qəzasın-

da Susalıx adlı kənd vardır [Список населенных мест Азербайджана: 1922, s.318]. 

Şuşalıların bir tərəkəmə oymağı da VII əsrdə Qərbi Türk Xaqanlığının tərkibin-

də idi. İakinf Biçurin Çin salnamələrinə istinadən yazır ki, Şuşeli Dulu tayfalarından 

biridir. Onlar 648-ci ildə Qərbi Türk Xaqanlığından ayrıldılar [Бигурин I: 1950, 

s.289]. 

Şuşa alpları haqqında ən dəyərli bilgilərdən biri Homerin “İliada” eposundadır. 

Homer yazır ki, Troyanı Assuriyanın himayəsi altında Su zalpları qoruyurdular. On-

lar yunanlarla döyüşlərdə Pirama yardım edirdilər [Шопен: 1852, s.100]. Öncə yaz-

dığım kimi əsərlərindəki Suz Şuşadır.  

 

 
Tunis yaxınlığındakı Suza liman şəhərinin qalıqları.  

 

Troyanın işğalı eradan öncə 10 illik mühasirədən sonra 1334-cü ildə olmuşdur 

[Шмидт: 1938, s.51, 59]. Şuşalıların bir hissəsi geri qayıtmamış, Aralıq dənizindən 

keçərək Tunis yaxınlığına, oradan İtaliyanın şimalına getmişdir.  
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İtaliyanın şimalındakı Şuşa şəhəri. Sonralar onu Sequzia adlandırdılar. 

 

1851-ci ildə Peterburqda nəşr olunan “Qədim coğrafiya” kitabında yazılıb ki, 

Afrikanın şimal-qərbində Tunis yaxınlığında Suza adlı şəhər olmuşdur. Eyni zaman- 

da şəhərin Aralıq dənizi sahilindəki liman da Suza adlanırdı [Краткая древняя гeо-

графия: 1851, s.153]. Arxeoloqlar Suza liman şəhərinin XIX əsrin əvvəllərində xara-

balığını tapıblar.  

Bu məlumatlar onu göstərir ki, Şuşalılar Troyanın süqutundan sonra atdan, dü-

şüb dəniz xalqına çevrilmiş, Aralıq dənizində hərbi və ticarət donanmaları yaratmış-

lar.  

Şuşalıların Aralıq dənizindəki ağalığı Troya dövründən Pun müharibəsinə qədər 

davam etdi. Şuşa alpları III Pun savaşında Romanın tərəfini saxladılar. Bu xidmətin 

müqabilində onlarla İtaliya vətəndaşlığı verildi. Şuşalılar İtaliyanın şimalına köçüb 

Toskana şəhəri ilə Ak Sona çayının arasında Şuşa şəhərini saldılar [Энеида: 1971, 

s.5; Чарлз Камерон: 1939, s.110]. 

 

Nəticə. Şuşa qədim dünyanın elitar nəsillərindən biridir. Onlar ilk Şuşa şəhərini 

Şumerin şərqində, sonralar Kuzistan və Xuzistan adlanan ölkədə salmışlar.  

Şuşalılar Albaniya ilə İveriya arasında Şumerin qonşuluğundan köçüb gəlmişlər. 

Bu miqrasiya eradan öncə 579-cu ildən, əhəmənilər  Elam  dövlətinin varlığına  son 

qoyanda başlamışdır.  
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İveriyanın ilk əlifbasını II Ər Şuşa tərtib etdirmişdir. İveriyadakı Şuşaeti şuşalı-

ların ölkəsidir. Şuşa xalqının müsəlman icmaları Azərbaycanda qalmış, xrisyian ic-

maları İudeya mənşəli baqrationlarla vuruşa-vuruşa Türkiyəyə köçmüşdür.  

Yaxşı olar ki, sonralar Şavşat adlanan Şuşa qalası tarixən olduğu kimi bərpa 

edilsin. Şavşat qalasının Şuşa adı özünə qaytarılsın.  

Daha sonra Azərbaycan, Türkiyə, İtaliya tarixçilərinin elmi konfransları təşkil 

olunsun. İtaliyadakı Sequzia şəhərinin ilkin Şuşa adının bərpası gündəmə gətirilsin.  

İtaliyanın Turan birliyinə dəvət edilməsini məsləhət bilirəm. Sonralar Nepol ad-

lanan Bərdə şəhərini Suzianandan İtaliyaya köçən Bərdə xalqı salmışdır.  
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Ilhami JAFARSOY 

THE CITY SHUSHA IN TURKEY 

 

SUMMARY  

 

Shusha is not only the name of a city in Azerbaijan. It is also the name of one of the elite dynas-

ties of ancient Western Asia. 

The first city Shusha was established in Elam, in the southeast of the Zagros Mountains. That ci-

ty was called Susa, Suza in ancient sources. Suz is the name of the city Suziana in the Greek texts. 

The oracles of the temple Shusha had the title in-Shushinak. Shusha was the sixth biggest city of 

Elam in the 18th century BC. It got bigger after it became a capital. The population of the city was 45 

thousand in BC. It meant being a metropolis for that time. 

In the 6th century BC, the Acaemenids destroyed the state Elam. A part of the population move 

to the mountains. They established the state Khazinadars in the fortresses they took shelter. That state 

had been remained until the arrival of Alexander of Macedon. 

The most warlike generations moved to the foot of the Caucasus Mountains. They built the cities 

Shusha and Barda between Albania and Iberia. Evliya Chelebi (17
th

 century) had seen the ruins of 

those cities. 

The patriarchs of the Shusha dynasty had the title Er Shusha. Er Shusha I ruled the Iberian peo-

ple in the 3
rd

 century AD and Er Shusha II in the 5
th

 century. 

Er Shusha II became Christian. He summoned Mesrop Mashtots and ordered him to create The 

Shusha alphabet. The Georgians claimed that the alphabet mentioned above was the first Georgian 

alphabet. In fact, it was the Shusha alphabet. At that time, the Bagrations from the Judean origin who 

were the ancestors of the modern Georgians had not come to Caucasus yet. 

The generations of Shusha kept fighting against the Bagrations and they moved to the north-west 

of the city Batum in 1117. They built the fortress Shushaeti, i.e. the land of Shusha and took shelter 

there. 

In the beginning of the 20
th

 century, academician Marr went on the scientific trip to the region 

called Shavshat today. According to his writings, the old people of Shavshat remembered that they 

had moved here from Georgia. However, they could not speak Georgian. They spoke in a language 

similar to the Turkic languages. 

I suggest restoring the name Shusha, the historical name of the city Shavshat. I suggest that the 

cities Shusha in Azerbaijan, Turkey and Italy became sister cities. If this idea was realised, the Turan 

union would extend its territory, become much stronger and invincible. 

Keywords: Shusha, Suziana, Bagrations, the state Elam, Iberia  

 

Ильхами ДЖАФАРСОЙ 

ГОРОД ШУША В ТУРЦИИ 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Шуша – это не просто название города в Азербайджане. Это имя одного из элитных поко-

лений древней Средней Азии. 

Первый город Шуша был построен в Эламе, к юго-востоку от гор Загрос. Город называ-

ется Суса, Суза в древних источниках. Имена Суз и Сузиана - это названия города в греческих 

текстах. 
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Жрецы Шушинского храма носили титул ин-Шушинак. Шуша был шестым по величине 

городом Элама в XVIII веке до нашей эры и вырос после того, как стал столицей. До эпохи на-

селение города составляло 45 000 человек. В то время это был мегаполис. 

В VI веке до нашей эры Ахемениды положили конец Эламскому государству. Часть насе-

ления отступила в горы. Они учредили штат казначеев в замках, где укрылись. Это состояние 

продолжалось до прихода Александра Македонского. 

Самые воинственные поколения перебрались в предгорья Кавказских гор. Они построили 

города Шуша и Барда между Албанией и Иверией. Эвлия Чалаби (XVII век) видел руины этих 

городов. 

Патриархи Шушинской династии носили титул Эр Шуша. I Эр Шуша правил в 3 веке на-

шей эры, а II Эр Шуша правил иверским народом в 5 веке. 

II Эр Шуша стал христианином. Месроп призвал Маштоса и составил Шушинский алфа-

вит. Грузины утверждали, что этот алфавит был первым грузинским алфавитом. По сути, это 

шушинский алфавит. В то время на Кавказ еще не прибыл Иудейский Багратион, предок сегод-

няшних грузин. 

Шушинцы двинулись на северо-запад от Батуми в 1117 году, сражаясь с Багратионом. Там 

они построили крепость Шушаети, то есть земли Шуши, и укрылись там. 

Академик Марр побывал с научной поездкой в районе, ныне называемом Шавшат, в нача-

ле ХХ века. Он написал, что старейшины Шавшети помнят, когда они переехали из Грузии. Но 

грузинского не знают. Они говорят на языке, похожем на турецкий. 

Предлагаю восстановить историческое название города Шавшат на Шуша. Города Шуша 

Азербайджана, Турции и Италии следует назвать городами-побратимами. Если эта идея вопло-

тится в жизнь, тогда Союз Туран расширит свою географию, станет сильнее и непобедимее. 

Ключевые слова: Шуша, Сузиана, Багратионы, Эламское государство, Иверия. 
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 ŞƏHLA TAHİRQIZI
*
 

AZƏRBAYCANIN ELMİ JURNALLARINDA DAĞLIQ QARABAĞ 

MÜNAQİŞƏSİNİN ARAŞDIRILMASINA DAİR  

Xülasə 

Azərbaycanda bir çox elmi jurnalların – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Böl-

məsinin Xəbərlərinin, Bakı Universiteti Xəbərlərinin, “Dirçəliş – XXI əsr”, Pedaqoji Universitetin Xə-

bərlərinin, “Geostrategiya” jurnallarının araşdırılması nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, bu jur-

nallarda Azərbaycan Dillər Universitetinin əməkdaşı N.Əsədov XIX əsrin birinci rübündə (1813-

1828-ci illərində Azərbayca ərazilərinin müstəmləkə halına salınmasında   erməni amilinin böyük rolu 

olmuşdur. ADPU-nun əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru E.Məmmədova və Gəncə Dövlət Universi-

tetinin əməkdaşı M.Tağıyeva Qarabağın tarixini rus məmurlarının məlumatları əsasında tədqiq etmiş-

lər. AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əməkdaşlarından B.Həsənov XX əsrin əvvəllərin-

də (1905-1906-cı illərdə) Yuxarı Qarabağda erməni seperatizmi və onların azərbaycanlılara qarşı tö-

rətdikləri soyqırımları, N.Məmmədov isə Qarabağın Ağdərə bölgəsinin tarixini, bu bölgənin Azərbay-

canın ayrılmaz hissəsi olduğunu tarixi faktik materiallar əsasında tədqiqata cəlb etmişlər. N.Məmmə-

dov eyni zamanda digər bir məqaləsində XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qara-

bağ Muxtar Vilayətində mədəniyyətin inkişafı problemini işıqlandırmışdır. Gəncə Dövlət Universi-

tetinin əməkdaşı G.Mustafayeva XX əsrin 80-90-cı illərində Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi zamanı əsir və girov götürülmüş azərbaycanlılara qarşı erməni faşistlərinin törətdikləri 

qanlı cinayətlərin hüquqi təhqiqini və onun gələcək beynəlxalq məhkəmə üçün zəmin olduğunu araş-

dırmış, AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

A.Balayev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində növbəti mərhələni (2003-2006-cı 

illəri), dosent E.Əhmədov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqi aspektlərini şərh etmiş-

lər. 

 Açar sözlər: Azərbaycan, Ermənistan, münaqişə, Dağlıq Qarabağ, erməni separatizmi, erməni 

cinayətləri, soyqırım, erməni amili, müstəmləkəçilik siyasəti, nizamlanma prosesi. 

  

Azərbaycanın elmi jurnallarında tarixi mənbələr əsasında Qarabağın siyasi, iqti-

sadi, etnoqrafik məsələləri, onun Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu təs-

diq edən maraqlı məqalələr çap olunmuşdur. Bu məqalələrdə XIX əsrin birinci rü-

bündə (1813-1828-ci illərdə Azərbaycanda erməni amili, Qarabağın tarixinin rus mə-

murlarının məlumatları əsasında öyrənilməsi, XX əsrin əvvəllərində (1905-1906-cı 

illərdə) Yuxarı Qarabağda erməni separatizmi, Qarabağın Ağdərə bölgəsinin tarixi, 

XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 

mədəniyyətin inkişafı, XX əsrin 80-90-cı illərində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi zamanı əsir və girov götürülmüş azərbaycanlılara qarşı erməni 

faşistlərinin törətdikləri qanlı cinayətlər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma-

sı prosesi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqi aspektləri və s. araşdı-

rılmışdır.   

                                                 
*
 AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının icraçı direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,   

sehla-tahirqizi@mail.ru 
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Elmi jurnallarda Qarabağın XIX əsr tarixi həmin dövrdə baş verən hadisələr 

kontekstində araşdırılmışdır. Bu baxımdan diqqəti cəlb edən E.K.Məmmədova və 

M.İ.Tağıyevanın “Pedaqoji Universitet Xəbərləri”ndə dərc etdirdikləri “Qarabağ tari-

xi rus məmurlarının məlumatlarında” məqaləsində göstərilir ki, qədim Qarabağ mə-

dəniyyəti elmdə Quruçay mədəniyyəti (onun yaşı 1 milyon 200 min ildən artıqdır) 

adlandırılır və Qarabağ ən əski insan tipi olan azıxantropun məskəni olmuşdur. Mə-

qalədə XIX əsrin birinci yarısında Qafqaz inzibati orqanlarında çalışan yerli və rus 

məmurlarının məlumat materialları əsasında Qarabağın qədim və orta əsr tarixi, onun 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu göstərilir, bölgənin iqtisadi həyatı, atçı-

lıq təsərrüfatı, ipəkçiliyi, xalçaçılığı, ticarət həyatı araşdırılır. Müəlliflər Kürəkçay 

müqaviləsindən sonra Qarabağın Rusiya imperiyası tərəfindən ilhaq olunduğunu, er-

məni generalı V.Mədətovun Qarabağda rus-erməni müstəmləkə rejimi yaratdığını, 

ermənilərin məqsədyönlü və kütləvi şəkildə Qarabağa köçürüldüyünü qeyd etmiş, bu 

köçürmələrin acı nəticələrini tədqiq etmişlər. Qeyd olunur ki, “Dünya ticarətində 

fəal iştirak edən erməni tacirləri Qarabağın Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra bu 

əlverişli məkanda öz hegomonluqlarını həyata keçirmək arzusuna yenidən düşdülər”. 

[Məmmədova, Tağıyeva: 2010, s.87] 

Müəlliflər rus məmurlarının materiallarına əsaslanaraq belə qənaətə gəlirlər ki, 

Qarabağ bütün dövrlərdə geostrateji əhəmiyyət kəsb edib: ”Məmurlar qeyd edirlər 

ki, əsrlər boyunca Şimalla Cənubun , Şərqlə Qərbin qovşağında olan bu bölgə 

Xəzərin “Çıxış qapısı” adlandırılır.Maraqlı odur ki, Qarabağ siyasətçilər tərəfindən 

indiyə qədər Azərbaycan, Ermənistan və İrana nəzarət edilə biləcək nöqtə kimi qiy-

mətləndirilir.” [Məmmədova, Tağıyeva: 2010, s.87] 

Məqalədə Rusiya imperiyasının inzibati ərazi bölgüsündə Qarabağ xanlığının 

parçalandığı qeyd edilir. XIX əsrin birinci yarısına dair rus məmurlarının materialları 

Qarabağı vahid bir sahə kimi göstərir... Həmin dövrdə Qarabağ xanlığının ərazisi Ru-

siyanın inzibati-ərazi bölgüsündə parçalanır. Bölgə ”1822-1840-cı illərdə mərkəzi  

Şuşa şəhəri olmaqla Hərbi müsəlman dairəsinə, komendant idarə üsuluna, 1840-

1846-cı illərdə Qarabağ qəzasına, 1846-1860-cı illərdə Qarabağ qəzası əsasında Şu-

şa qəzasına,1868-1917-ci illərdə Şuşa torpaqları əsasında yaradılmış Şuşa, Cavan-

şir, Zəngəzur, Karyagin (Cəbrayıl) qəzalarına bölündü.” [Məmmədova, Tağıyeva: 

2010, s.90] 

      Tədqiqatçı N.Əsədov “Bakı Universitetinin Xəbərləri”ndə dərc etdirdiyi adı çəki-

lən məqaləsində Rusiya imperiyasının Cənubi Qafqazı, xüsusən Azərbaycanı işğal 

etdikdən və 1813-cü il Gülüstan müqaviləsindən sonra idarəedici qurumun – “Müsəl-

man əyalətləri hakimliyi” yaratdığını və ona qatı düşmən erməni əsilli knyaz Mədə-

tovu təyin etdiyini göstərir. Məqalədə V.Mədətovun antimüsəlman fəaliyyəti, azər-

baycanlıları Qarabağdan didərgin salması, XVIII əsrin sonlarından başlayaraq 1822-

ci ildə Qarabağ xanlığının ləğv edilməsində Rusiya imperiyasına kömək etdiyi göstə-

rilir.  
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General Mədətovun başçılıq etdiyi dəstə ilə Şimali Azərbaycana hücum edən 

Qacarın İran qoşunlarına qəfləti basqın etməsi, II Rusiya-İran müharibəsi zamanı er-

mənilərin ruslara yaxından kömək etmələri, ermənilərin antiazərbaycan fəaliyyəti 

faktik materiallarla sübut olunmuşdur: “Ermənilər bütün vasitələrə əl ataraq, yerli 

azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarını tərk etməsinə çalışır, eyni zamanda vaxtilə 

öz yurdlarını tərk etmiş azərbaycanlı əhalinin geri qayıtmasına da hər cür maneə tö-

rədirdilər” [Əsədov: 2011, s.194]. 

Müəllif yekunda ermənilərin ruspərəst mövqeyini nəzərə alan çarizmin Türk-

mənçay müqaviləsi imzalandıqdan sonra Azərbaycanda özünün müstəmləkəçilik si-

yasətinin reallaşdırılması zamanı erməni amilindən istifadə etdiyini də diqqətə çatdır-

mışdır. 

B.Həsənov adı çəkilən məqaləsində XX əsrin əvvəllərində (1905-1906-cı illərdə) 

Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ bölgəsində erməni separatizminin tarixi köklərinin 

XIX əsrdə Rusiyanın Cənubi Qafqazı işğal etdikdən sonra ermənilərin Qarabağa 

məqsədyönlü köçürülməsinə gedib çıxdığını göstərir.  

Məqalədən aydın olur ki, ruslar XX əsrin əvvəllərində Yuxarı Qarabağda ermə-

niləri silahlandırmış, erməni-müsəlman qırğını törətmək üçün məkrli planlar hazırla-

mış, erməniləri azərbaycanlılarla qanlı müharibəyə təhrik etmişlər. Yuxarı Qarabağ-

da başlayan qanlı soyqırım Cənubi Qafqazın bütün müsəlmanlar yaşayan bölgələrinə 

yayılmışdır. “Bunlara baxmayaraq, azərbaycanlılar igidliklə vuruşaraq ermənilərin 

və rusların daha çox itki verməsinə nail olurdular” [Həsənov: 2010, s.95].  

Həmçinin, məqalədə Yuxarı Qarabağda erməni və ruslara qarşı vuruşmalarda 

Əhməd bəy Ağayevin yaratdığı “Difai” təşkilatının çox böyük xidmətlərinin olduğu 

vurğulanır.  

N.R.Məmmədov “Bakı Universiteti Xəbərləri”nin 2011-ci il, 2-ci sayında “Ağ-

dərənin tarixinə dair” məqaləsində göstərir ki, ermənilər xarici himayədarlarının kö-

məyilə Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ bölgəsində 1986-ci ildən separatçılıq   

fəaliyyətinə başladılar. Erməni “yazıçıları” tarixi saxtalaşdıran  əsərlərlə ermənilərin 

şüurlarını zəhərlədilər, Azərbaycanın əzəli torpağı olan Qarabağı, onun ayrılmaz tər-

kib hissəsi olan Ağdərəni “erməni torpağı” kimi təqdim etdilər. “Erməni alimlər Ağ-

dərəni qədimdən Ermənistana aid ərazi hesab edərək, ermənilərin burada say üstün-

lüyü ilə çox olduqlarını vurğulamışlar. Faktlar isə bütün bunların ağ yalan, böhtan 

olduğunu təsdiq edir. Ağdərə Azərbaycanın qədim yaşayış məskənidir” [Məmmədov: 

2011, s. 160-161]. 

N.Məmmədov faktik materiallar əsasında ermənilərin “sosial-iqtisadi gerilik” 

konsepsiyasını ifşa etmiş, ensiklopediyalarda, Q.Qeybullayevin, akademik Y.Mah-

mudov və professor K.Şükürovun əsərlərində Ağdərə haqqında dərin tarixi, sosial-iq-

tisadi məlumatlar verildiyini diqqətə çatdırmışlar.  

Azərbaycan tarixçiləri Q.Hacıyev, X.Xəlilov, N.Hacıyev Ağdərəni müxtəlif as-

pektlərdən araşdırmışlar.  
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G.Mustafayeva AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlərinin ictimai və humanitar 

elmlər seriyasında çap etdirdiyi məqaləsində XX əsrin 80-90-cı illərində Ermənista-

nın Azərbaycana hərbi təcavüzü, ermənilərin azərbaycanlı əsir və girovlara qarşı tö-

rətdikləri vandalizm və cinayət əməlləri, terror tədqiq edilmişdir. “Aparılan filtrasiya 

tədbirləri, əsirlikdən qayıdanların dindirilmə prosesi nəticəsində əsarətdə olan Azər-

baycan vətəndaşlarını alqı-satqı vasitəsinə çevirən, “Müharibə biznesi” üzrə ixtisas-

laşmış cinayətkar erməni qrupları üzrə çıxarıldı” [Mustafayeva: 2019, s.99]. 

Məqalədən aydın olur ki, əsir və girov Azərbaycan vətəndaşlarının qiyməti get-

dikcə artırılırdı. Bununla belə, ermənilər öz cinayətlərini azərbaycanlıların üzərinə 

yıxmış, Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsini genişləndirmiş, erməni cinayət-

kar qrupları insan orqanlarını satmış, yüzlərlə əsiri işcəncə ilə öldürmüşlər.  

N.Məmmədov “Bakı Universitetinin Xəbərləri”ndə dərc etdirdiyi “Azərbaycan 

SSR-in DQMV-də mədəniyyətin dinamik inkişafı (1970-1985-ci  illər)” məqaləsində   

DQMV-nin göstərilən dövrdə ictimai-iqtisadi, mədəni və mənəvi həyatında inkişaf 

baş verdiyi faktlar əsasında təsdiq edilir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan SSR-in dövlət 

büdcəsindən DQMV-nin inkişafı üçün milyonlarla vəsait ayrılmış, bölgədə təhsil, 

elm, maarif, məktəbəqədər müəssisələr, kitabxanalar, klublar, muzeylər tikilmişdir.  

[Məmmədov: 2011, s. 179 ]. 

Məqalədə qeyd edilir  ki, Şuşa şəhərinin mədəni tərəqqisinə xüsusi diqqət yetiril-

miş, Şuşada kurort kompleksi inkişaf etdirilmiş, şəhər tarixi memarlıq qoruğu elan 

edilmiş, məqbərələr tikilmiş, ev-muzeylər bərpa edilmişdir. Müəllif göstərir ki, 1978-

ci ildə erməni əhalisinin xahişilə onların İranın Marağa şəhərindən Dağlıq Qarabağın 

Ağdərə bölgəsinə köçürülməsinin 150 illiyi münasibətilə abidə tikilmişdir. Ermənilər 

həmin abidəni 1985-ci ildə dağıtmışlar.  

Bölgədə dram teatrı, həvəskar dram dərnəkləri, kütləvi informasiya vasitələri də 

mövcud olmuş, kadr potensialı gücləndirilmişdir.          

E.Əhmədov “Geostrategiya” jurnalında çap etdirdiyi məqaləsində ermənilərin 

“Böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün XX əsrin 80-ci illərində yaran-

mış tarixi şəraitdən istifadə edərək Azərbaycan ərazilərini, o cümlədən Dağlıq Qara-

bağa iddia etdiklərini, Xüsusi İdarə Komitəsinin ermənipərəst fəaliyyətini, sovet rəh-

bərliyinin erməniləri himayə etmələrini, SSRİ dağıldıqdan sonra 1992-ci ildən Ermə-

nistanın Dağlıq Qarabağ ərazisini işğal etdiyini, azərbaycanlıları soyqırımlara, etnik 

təmizləmələrə məruz qoyduqlarını faktik materiallar əsasında təhlil edir, ermənilərin 

öz havadarlarının köməyi ilə Xocalı soyqırımı törətdiklərini, 1993-cü ildə Dağlıq 

Qarabağ ətrafındakı rayonları da işğal etdiklərini göstərir: “1993-cü il ərzində Ermə-

nistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min kvadrat km) 

hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Kəlbəcər, 

Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən işğal edildi”yini qeyd edir [Əhmədov: 2010, s. 43]. 

E.Əhmədov həmçinin məqaləsində münaqişənin nizama salınmasına dair 

ATƏT-in Minsk Qrupunun yaradılmasını və onun  fəaliyyətini, BMT-nin dörd qətna-
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məsini, Lissabon, Budapeşt sammitlərinin ideyalarını, “Praqa prosesi”, “Madrid prin-

sipləri”, “Ümumi dövlət” prinsipi, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin danı-

şıqlarını, “paket”, “mərhələli həll” prinsiplərini təhlil etmişdir.  

Müəllif Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqi aspektlərini, BMT ni-

zamnaməsinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması zəruriliyini 

diqqətə çatdırır, münaqişənin həll olunmasında Azərbaycan dövlətinin mövqeyinin 

aşağıdakılardan ibarət olduğunu göstərir: 

1.Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaradılması yolverilməzdir; 

2.Aparılan danışıqlarda Dağlıq Qarabağın erməni icması tərəf kimi iştirak edə 

bilməz; 

3.Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli torpağı və ayrılmaz tərkib hissəsidir; 

4.Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç vaxt aparılan danışıqların mövzusu ola 

bilməz. 

  Beləliklə, Azərbaycanın elmi jurnallarında tarixi faktlar əsasında Qarbağın bir 

ərazi vahidi kimi əsrlər boyu Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu bir daha 

sübut edilir. XIX əsrdə Rusiya tərəfindən işğal edilən Qarabağ xanlığı imperiyanın 

müxtəlif inzibati-ərazı bölgülərinə daxil edilir. XX əsrin sonlarında yüksək inkişaf 

səviyyəsinə baxmayaraq, erməni icması guya siyasi, iqtisadi, mədəni ayrı-seçkiliyə 

məruz qaldıqlarını bəhanə gətirərək “öz müqəddəratlarını təyin ” etmək pərdəsi altın-

da ərazi iddiaları irəli sürdülər. Ermənistan himayədarlarının köməyilə əzəli Azər-

baycan torpaqlarını işğal etdi. BMT-nin və bütün beynəlxalq qurumların səylərinə 

baxmayaraq, Qarabağ münaqişəsini dinc yolla həll etmək mümkün olmadı.Yalnız 

qəhrəman Azərbaycan ordusu ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi.  
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Shahla TAHIRGIZI 

ON THE INVESTIGATION OF THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT  

IN AZERBAIJANI SCIENTIFIC JOURNALS 

 

SUMMARY 

 

As a result of research of many scientific journals in Azerbaijan such as News of Nakhchivan 

Branch of Azerbaijan National Academy of Sciences, News of Baku University, “Revival - XXI 

century”, News of Pedagogical University, “Geostrategy”, it can be concluded that in these journals 

the employee of the Azerbaijan University of Languages N.Asadov studied the destructive role of the 

Armenian factor in the colonial policy of Azerbaijan in the first quarter of the XIX century (1813-

1828), Doctor of Philosophy E.Mammadova and employee of Ganja State University M.Taghiyeva 

studied the history of Karabakh on the basis of sources such as information of Russian officials. B. 

Hasanov, an employee of the Institute of History named after AA Bakikhanov of ANAS, studied 

Armenian separatism in Upper Karabakh and their genocides against Azerbaijanis in Upper Karabakh 

in the early twentieth century (1905-1906), N.Mammadov studied the history of the Aghdara region of 

Karabakh, that this region is an integral part of Azerbaijan and they involved the subject in research 

based on historical factual materials. N. Mammadova also highlighted the problem of cultural deve-

lopment in the Nagorno-Karabakh Autonomous Region of the Azerbaijan SSR in the 70-80s of the 

XX century, the irreplaceable role of the national leader Heydar Aliyev in the cultural development of 

the Nagorno-Karabakh Autonomous Region of Azerbaijan in the 70-80s of the XX century in another 

article. G. Mustafayeva, an employee of Ganja State University, investigated the legal investigation 

into the bloody crimes committed by Armenian fascists against Azerbaijanis captured and held hos-

tage during the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict in the 1980s and 1990s and laid the 

groundwork for a future international court. Leading researcher of the Institute of History named after 

A.A. Bakikhanov of ANAS, doctor of philosophy in history A.Balayev researched the next stage in 

the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict (2003-2006), the determined political activity of 

President Ilham Aliyev, who entered the great policy, in the direction of the peaceful settlement of the 

Nagorno-Karabakh conflict, within the framework of Azerbaijan's territorial integrity and internation-

nal law. Doctor of Political Sciences, Associate Professor E.Ahmadov commented on the international 

legal aspects of the Nagorno-Karabakh conflict. 

Keywords: Azerbaijan, Armenia, conflict, Nagorno-Karabakh, Armenian separatism, Armenian 

crimes, genocide, Armenian factor, colonial policy, settlement process. 
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Шахла ТАХИРГЫЗЫ 

О РАССЛЕДОВАНИИ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В результате исследования многих научных журналов в Азербайджане, таких как Новости 

Нахчыванского отделения Национальной Академии Наук Азербайджана, Новости Бакинского 

Университета, «Возрождение - XXI век», Новости Педагогического университета, «Геострате-

гия», можно сделать вывод, что в этих журналах сотрудник Азербайджанского университета 

языков Н.Асадов исследовал деструктивную роль армянского фактора в колониальной полити-

ке Азербайджана в первой четверти XIX века (1813-1828 гг.), доктор философских наук Э.Ма-

медова и сотрудник Гянджинского государственного университета М.Тагиева изучала историю 

Карабаха на основе таких источников, как информация российских официальных лиц. Сотруд-

ник Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА Б. Гасанов изучал армянский сепаратизм в 

Верхнем Карабахе и их геноцид против азербайджанцев в Верхнем Карабахе в начале ХХ века 

(1905-1906 гг.), Н. Мамедов изучал историю Агдаринский регион Карабаха, что этот регион 

является неотъемлемой частью Азербайджана, и они привлекли предмет к исследованию, осно-

ванному на исторических фактических материалах. Н. Мамедова также осветила проблему 

культурного развития Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР в 70-

80-е годы ХХ века, незаменимую роль общенационального лидера Гейдара Алиева в культур-

ном развитии Нагорно-Карабахской автономной области. Азербайджанский регион 70-80-х го-

дов ХХ века в другой статье. Сотрудница Гянджинского государственного университета 

Г.Мустафаева проанализировала расследование кровавых преступлений, совершенных армян-

скими фашистами против азербайджанцев, взятых в плен и заложников во время армяно-азер-

байджанского нагорно-карабахского конфликта в 1980-х и 1990-х годах и заложилa основу для 

будущего международного суда. Ведущий научный сотрудник Института истории имени А.А. 

Бакиханова из НАНА, доктор исторических наук А.Балаев исследовал следующий этап урегу-

лирования нагорно-карабахского конфликта (2003-2006 гг.), Решительную политическую дея-

тельность вступившего в великую политику Президента Ильхама Алиева в направлении мир-

ное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности 

Азербайджана и международного права. Доктор политических наук, доцент Э.Ахмадов про-

комментировал международно-правовые аспекты нагорно-карабахского конфликта. 

Ключевые слова: Азербайджан, Армения, конфликт, Нагорный Карабах, армянский се-

паратизм, преступления армян, геноцид, армянский фактор, колониальная политика, процесс 

урегулирования. 
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ TERMİNOLOGİYA 
 

NƏRGİZ HACIYEVA

  

 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ DİL OYUNU 

 
XÜLASƏ 

 

Azərbaycan dilində dil oyunu anlayışı “söz oyunu”, “kalambur” terminləri ilə adlandırılmış, xü-

susi tədqiqat obyekti olmamışdır. Xarici dilçilikdə bu fenomen hadisə barədə xeyli məlumat verilmiş, 

ayrı-ayrı yazıçıların əsərləri, reklam və qəzet mətnləri üzrə tədqiqat işləri aparılmışdır. Dil oyunu üçün 

dilin bütün qatlarının resurslarından istifadə olunur və  bu hadisə fonetik, leksik, morfoloji, sintaktik 

səviyyələrdə özünü göstərir. Bura fonetik, leksik, morfoloji deformasiyalar, məna və formanın qeyri-

adiliyi, leksik əlaqələrin pozulması, kalamburlar, presendent mətnlər, okkazionalizmlər və s. daxildir. 

Dil oyununun funksiyaları janrlara görə müxtəlif cür təsnif olunur. Dil oyunundan yazıçılar müxtəlif 

məqsədlərlə, daha çox komizm, zarafat, kinayə, yumor yaratmaq məqsədilə istifadə edirlər. Dildə bilə-

rəkdən yaradılan bu hadisə ekspressivlik və praqmatikliklə əlaqədar olub, yazıçıların söz yaradıcılı-

ğını, yeni söz yaratma imkanlarını, okkazionalizmləri üzə çıxarır. Dil oyununu nitq səhvləri ilə eyni-

ləşdirmək olmaz, belə ki  bu, müəllif tərəfindən qəsdən edilən norma pozuntusudur. Dil oyunu daha 

çox paronimlərdə, omonimlərdə, çoxmənalı sözlərdə, frazeologizmlərin dəyişmiş formalarında, uşaq 

sözlərində, təqlidi sözlərin istifadəsində, müəllif tərəfindən yaradılan okkazionalizmlərdə və s.  özünü 

göstərir. 

Açar sözlər: dil oyunu, fonetik, paronim, ekspressivlik, üslub, üniversal 

 

Dil oyununun tədqiqi məsələsi uzun tarixə malikdir, antik dövrə gedib çıxır. Dil 

oyunu, “şifahi məzəli ifadələr” barədə hələ Aristotel “Ritorika” əsərində məlumat 

vermişdir [Aristotel: 2008, s.188]. Dilçilik fəlsəfəsində “dil oyunu” anlayışının əsası-

nı qoyan Avstriya filosof  və dilçisi L.Vitqenşteyn olmuşdur. O, “Fəlsəfi tədqiqatlar” 

əsərində dillə əlaqədar olan hər bir hadisəni oyun hesab etmişdir. O, ilk dəfə müşahi-

də etmişdir ki, insanlar təkcə nəqli cümlələrdən istifadə etmir, həm də əmr verir, 

müxtəlif hipotezalar irəli sürür, yoxlayır və s.: ”...saysız müxtəlif növlər var ki, biz 

onları “işarə”, “söz”, “cümlə” adlandırırıq. Və bu çoxluq heç də nə isə sabit, həmişə 

eyni olan şeyi bildirmir, əksinə, dilin yeni tipləri və ya yeni dil oyunları yaranır, di-

gərləri köhnəlir və ya yaddan çıxır...” [Витгенштейн:  1994, с. 77-329]. 

Müasir dövrümüzdə dil oyunu problemi xüsusilə 1980-ci illərdə, danışıq dilinin 

daha effektli tədqiqi dövründə xüsusi aktuallıq kəsb edir. Dil oyunu çoxcəhətli mü-

rəkkəb hadisədir, bir çox elm sahələrində, o cümlədən dilçilikdə birmənalı izah edil-

mir.  

Dil oyunu çoxcəhətli hadisə olmaqla yanaşı, eyni zamanda üslubi, psixolinqvis-

tik, praqmatik və estetik təbiətə malikdir. Çoxplanlılığı onun hərtərəfli müəyyənliyini 
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çətinləşdirir, belə ki, onun bütün aspektləri hələ də kifayət qədər tədqiq olunmamış-

dır. Son illərin tədqiqat işlərində, diskursun müxtəlif növlərində, əsas etibarilə reklam 

və media mətnlərində, bədii ədəbiyyatda dil oyununun funksionallaşması məsələsinə 

geniş baxılır. Daha çox ingilis dili üzərində tədqiqat aparan alimlər bu dilin material-

ları əsasında dil oyununu tədqiq etmişlər [Хромова: 2015]. 

Azərbaycan dilinin müxtəlif vasitələrinin dil oyununda funksionallaşması, mət-

nin semantik sahəsində assosiativ mənaların yaranmasında iştirakı xüsusi tədqiqat 

obyekti olmamışdır. 

Dilçilik ədəbiyyatında, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində “dil oyunu” termini 

işlənmir, daha çox “söz oyunu”, “kalambur” terminlərindən istifadə olunur. “Eyni səs 

tərkibinə malik müxtəlif sözlərin və ya birləşmələrin, habelə eyni dil vahidinin (söz, 

söz birləşməsi) müxtəlif mənalarının nitqdə qarşılaşdırılması, toqquşdurulması əsa-

sında meydana çıxan söz oyunu kalambur adlanır.” [Adilov: 2014, s.117]. 

Azərbaycan dilində söz oyununun müxtəlif növləri - palindrom, loqoqrif və s. 

barədə M.Adilovun “Əyləncəli dilçilik” əsərində məlumat verilmişdir [Adilov: 

2014].  

Məlumdur ki, dil fikrin ifadəsinə bir sistem şəklində xidmət edir. Təbii ki, səs 

də, söz də, cümlə də məhz qarşılıqlı əlaqədə fikri ifadə edir. Bu baxımdan Azərbay-

can dilçiliyində “söz oyunu” kimi təqdim edilən hadisə, əslində, “dil oyunu” adlandı-

rılmalıdır. Çünki səs də, söz də məhz müəyyən cümlə mühitində müvafiq mənanı, 

emosional münasibəti qazanır. 

Real kommunikativ situasiyada, daha çox danışıq dilində çox vaxt dil stereotipi-

nin pozulması halı baş verir ki, bu, həmsöhbətin diqqətini öz nitqinin qeyri-standart-

lığına yönəltmək cəhdi ilə əlaqədardır. Bu hal dil vahidlərinin assosiativ potensialının 

mənimsənilməsinə kömək edir. Kommunikasiyada yaradıcılıq, hər şeydən əvvəl, dil 

oyunu səviyyəsində üzə çıxır. Dil oyunu – nitq ünsiyyəti fenomeni olub, məqsədi nit-

qin formasını qurmaqdır, ifadədə bədii sözün effektivliyi ilə oxşar effektlərə malik 

olmaqdır. Belə effekt növü komik xarakter daşıyır. Dil oyunu komik effekt yaratmaq 

imkanına malikdir. Komiklik mexanizmi tərkib hissələrin məqsədəuyğun reallaşma-

sında özünü göstərir, zarafat, komiklik, gülüş, kinayə, məzəli söhbət yaranır. Komik 

effekt ünsiyyətin distansiyasını azaldır, gizli kinayəni açmağa, zarafatın qəbul olun-

masına kömək edir. Dil oyunu dil həssaslığını inkişaf etdirir, insanı məntiqi cəhətdən 

düşünməyə, eşitməyə və ünsiyyətdən sevinc duymağa kömək edir. Komiklik funksi-

yası dil oyunun müxtəlif növlərinə xasdır.  

Nitq fəaliyyətində üzə çıxan oyunun xüsusi növü dil oyunudur. Oyunun digər 

növlərindən fərqli olaraq, onun məzmunu kodlaşmış, verbal ifadə olunan informasi-

yaya malikdir. İ.V.Tsikuşeşavanın fikrincə, dil oyununun teleoloji aspektini komik 

effektin yaranması ilə məhdudlaşdırmaq məqsədəuyğundur O, dil oyununa belə tərif 

verir: “Dil oyunu – nitqin ekspressiv resurslarından bilərəkdən və məqsədyönlü isti-

fadədir ki, o  da  komik  effektin reallaşmasının qurulmasına  yönəlir” [Цикушева: 

2009, с.170].  A.V.Usolkina  da  dil  oyununu  komikliklə  əlaqələndirir  [Усолкина:   
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2002, с.9]. 

Azərbaycan dilində komikliyin vasitə və üsullarını tədqiq edən Q.Kazımov onla-

rın vəhdətdə, ayrılmaz olduğunu qeyd edir və komizm üsullarını 20-30-cu illərin nəsr 

materialları əsasında 7 yerə ayırır.  O yazır: ”Komizm vasitələri, əslində, aydındır – 

kiçikdən böyüyə dilin mənalı vasitələrindən: sözlərdən, ifadələrdən, birləşmələrdən, 

cümlə və mətnlərdən ibarətdir... Satirik əsərlərlə qeyri-satirik əsərlərin dili maddi-

material etibarilə fərqlənmədiyi, eyni olduğu üçün komizmin dil vasitələrinə fonetik, 

leksik, lüğəvi, frazeoloji və qrammatik vasitələr daxildir” [Kazımov: 2021, s.35-37]. 

Dilin oyun funksiyası ekspressivlik törətmə imkanına malikdir, belə ki oyun ef-

fekti ekspressiya kimi yalnız nitqdə, konkret kommunikativ oyunda reallaşır. Bura-

dan dil oyununun ekspressivliklə sıx əlaqəsi üzə çıxır. Nitqin qeyri-neytrallığı onu 

qəbul edənin qiymətləndirici emosional münasibətinə əsaslanır, bu da ifadəli nitq va-

sitələrinin istifadəsinə reaksiya yaradır. Ekspressiv effekt yalnız o zaman real hesab 

oluna bilir ki, nitqi qəbul edən mənanın assosiativ-obrazlı əsasını, emosional çalarını 

anlamaq bacarığına malik olsun. Oxucu və dinləyicinin dilçilik intuisiyası və yüksək 

fon biliklərinə malik olması dil oyununun mənasını anlamağa kömək edir. 

Dil oyunu – danışanların nitq davranışının müəyyən tipidir ki, dilin sistem mü-

nasibətlərinin bilərəkdən, düşünülmüş şəkildə dəyişdirilməsidiir, daha doğrusu, nitq 

normasının destruksiyasında qeyri-kanonik dil forma və strukturlarının yaradılması-

dır. Nəticədə ekspressiv məna yaranır və oxucu  (dinləyən) bütünlükdə estetik, üslubi 

effekt qazanır [Стилистический энциклопедический словарь русского языка: 

2016, с.1394].  

Nitq səhvlərindən fərqli olaraq,  dil oyunu sistemli dil əlaqələrini və dil vahidlə-

rinin işlədilməsinin üslubi qanunauyğunluqlarını, habelə nitq yaradıcılığının janr spe-

sifikliyini yaxşı bilmək üzərində qurulur.  

Dil oyunu ikili istiqamətə malikdir: bu, dil və xüsusi nitq hadisəsidir, belə ki dil 

oyununun reallaşması üçün dilin standart işlənməsi modelini yaradıcı şəkildə pozma-

ğı bacarmaq birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır. Bununla əlaqədar demək olar ki, dil 

oyunu – funksional-üslubi hadisədir. 

Dil oyunu mənasının yaranmasında istifadə edilən fonetik vasitələr müəllif tə-

rəfindən müəyyən olunur. Komik effektin yaranması periferik fonetik vasitələrlə də 

yaranır. Bura nitq defektlərinin təqlidi, tələffüz xüsusiyyətləri və səhvlər, bir və ya 

iki sözdə heca və səslərin yerdəyişməsi, qrafik cəhətdən təsvir olunan fasilə və impli-

sit şəkildə təsvir olunan intonasiya aiddir. 

Məltəm əyilib uşağın başını bir daha sığalladı: – Adın nədir sənin, balaca? –Şa-

le...uşaq astadan cavab verdi... (E.Elatlı, “Qanunsuz əməliyyat”); Muratino “salam” 

sözünü deyə bilmədi. – Sayam! – dedi – Buyatino!; Qarğa armudu Görüb sevindi... 

Armud mənimdi! Q-armud mənimdi! (İ.Tapdıq, “Armud”); Xəbər tutub gəldi Qaplan 

hürə-hürə: – H-am, ham, Ham-haam! Elə bil o Soruşurdu: – Nə tikirsiz? – Hamam, – 

Hamam?! (T.Elçin, “Toğrul babanın nağılları”);  
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Müəllif tərəfindən məqsədli şəkildə yaradılan oyun situasiyasının çoxobrazlığı 

yaranır ki, bu, məzmun planının “ikiləşməsini” üzə çıxardır və oxucuya bu və ya di-

gər assosiativ mənanı seçib anlamaq və oxşar akustik obraza malik leksik vahidləri 

müqayisə etmk imkan verir.   

Oyun mənasının yaranmasında omonimlər, çoxmənalı sözlər, frazeologizmlər də 

çıxış edir. Məna fonetik vasitələrlə yaranır, eyni səslənmə ilə məlumatın mürəkkəbli-

yini üzə çıxardır.  

Dil oyunu omonimlar vasitəsilə də yaranır. Məsələn: 

Çıxan zaman  

                 Dağdağana  

Al boyandı  

                Dağda qana. 

                           (M.Aslan, “Dağdağan”). 

Hey dırmanır 

Söyüdlərə çəpişlər 

Bu çəpişlər  

Niyə görür 

             Çəp işlər? 

                           (M.Aslan, “Çəpişlər”). 

Frazeologizmlərdə dil oyunu: Azad. O qədər fikir var ki, elə bil beynimdə qay-

nayır. Səadət. Qaynayan qazanın qapağını açıq qoyarlar; Əliqulu. Necə olacaq? İldı-

rım kimi məni vurdu. Səfər. Qazan qaynadı? Əliqulu. Lap daşır (S.Rəhman, “Əliqulu 

evlənir”);Yalın döşündə, dəmyəlikdə, doğrudan bir iş gedir, “qazan” qaynayırdı 

(S.Azəri, “Yasaq edilmiş oyun”). Gödək kişi. Bəs “quş qoymağı” iş hesab eləmirsən? 

Kök qadın “Quş qonmaq” nədir, ay kişi? Məgər biz damda yaşayacağıq? (S.Dağlı, 

“Mənziliniz mübarək”); Həsən papaqçı idi. Ala qarğaya papaq tikirdi (C.Gözəlov, 

“Ağakosanın fırıldaqları”); Adını da yanlış yazır bu “Zal” oğlu. Quyunu çox dərin 

qazır zaval oğlu (R.Rza, ”Azlardan biri”); Ancaq belə fərz edək ilk dəfə yalan deyən,  

ya qorxusundan deyib, ya canı yandığından. O zamandan dünyada ayaq tutub yeriyib 

yalan...(R.Rza, ”Yalan”); İnsan var ki, çullu dovşan nədir, öküz belə sığar gen ağzına 

(R.Rza, ”Yaltaq”). 

Komiklik yaratmada sözlərin qısaldılaraq iki mənada işlənməsi də özünü gös-

tərir. Məsələn: 

–Adım ZİS-dir. 

–Necə yəni ZİS-dir? 

–ZİS avtomobili eşitməmisən?...ZİS, yəni Zöhrab İsfəndiyar oğlu Səlimzadə. 

(C.Əmirov, “Qara Volqa”). 

Bu cəncəlxasiyyət oğlanın əsl adı Ramazan, familiyası isə Abdullayev idi. Müha-

zirə dəftərinin üstündə familiyasını və adını qısa yazırdı  –  Ab.Ram.  Bu səbəbdən də 

uşaqlar onu zarafatla Abram çağırdılar. (K.Əşrəfoğlu, “Daşlı qala”). 

Dil oyunu mənasının yaranmasında paronimlərin rolu böyükdür. Paronimlər ba- 
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rədə elmi ədəbiyyatın təhlilindən T.B.Nazarova bu nəticəyə gəlir ki, paronimliyin 

sərhədləri, sahəsi dəqiq müəyyən olunmamışdır, bura müxtəlif dil hadisələrinin geniş 

sahəsi daxil edilir [Назарова: 1994, с.67]. Buna görə, səs uyğunluğunun xarakterinin 

mübahisəli olmasını nəzərə alaraq, yaxın fonetik formalı sözləri dil sistemindəki 

yerinə görə deyil, nitqdə funksionallaşmasına görə nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Paronim attraksiyada leksik vahidlərin təmiz səs prinsipinə görə yaxınlaşması, qar-

şılaşması və onlar arasında bəzi fonetik və ya morfoloji oxşarlığın olması ilə yaranır. 

İbişli. İkinci müavin nazlı Qəmzəli. “Az.Baş.Daş” idarəsinə adam göndərmə-

li.Yazdın? 

Xədicə. Bəli. Az. Daşbaş idarəsinə adam göndərmək... 

İbişli. Nə danışırsan, ay qız? Az.Baş.Daş idarəsinə. Baş Daş. Bildin? Baş Daşı 

idarəsinə. (Anar, “Adamın adamı”).                        

Bəzən antroponimlərin toponim kimi verilməsi də komik effekt yaradır. Mə-

sələn:  

Mazarov.Yoldaş İbişlini istəyirəm. İmişlidən gəlmişəm.  

Xədicə.Yoldaş İmişli yoxdur.  

Mazarov. Necə? Yoldaş İmişli?  

Xədicə. E, çaşdım. Demək istəyirdim ki, yoldaş İmişli, yoldaş İbişli hələ gəlmə-

yib (Anar, “Adamın adamı);  

Kəndə radio çəkiləndən bəri tez-tez eşidilən ”ABŞ höküməti” sözlərini eşidən 

adamlar Abış kişiyə demişdilər ki, adını dəyiş (S.Səxavət, ”Dar köynək”). 

Morfoloji səviyyədə leksik vahidlərin bilərəkdən fonomorfoloji cəhətdən pozul-

ması dil oyunu yaradır. Məsələn:  

–...Mənim təklifim odur ki...bax...bu cür....bədəni olsun fil bədəni, başı olsun it 

başı. Adını da qoyaq “Filit”.Və yaxud...bunun kimi: şirlə atın calağı “Şirat”....Nə 

olar, yavaş-yavaş qulağımız bu sözlərə də öyrəşər....Çox keçmədi ki, “filtlər”, “si-

ratlar”, “mareşlər, “pişdonlar”, “dəvədovşanlar” körpələri sevindirib əyləndirmək 

üçün bəzəkli oyuncaq mağazalarına yol açdı (S.Qədirzadə, “Musa, oyuncaq və oriji-

nallıq”); Möhsün. İndi də limpart barədə yazır. (S.Rəhman, “Ulduz”). 

Leksik səviyyədə dil oyunu sözdüzəltmə aspektində motivləşən və motivləşmə-

yən əsasların semantik dolmasının uzlaşmaması ilə yaranır. Məsələn:Bu dəfə Şəkə-

rəli qalxaraq eloğlusunun əlini sıxdı.– Adın nə oldu? – Adım nə olacaq, Barut. – Ba-

rıt? – Xeyr, Barut. Dədəm Turab ismini tərsinə çevirib mənə bu adı qoyub ki, özünə 

oxşamasam da, heç olmasa satar üzünə oxşayım (S.Qədirzadə, “Eloğlu”); Təkcə ana 

gördü ki, bütün uşaqlar doğulanda: – İnqaaaa! – deyir. Ancaq onun ilk qızı Kəmalə 

belə ağlayırdı: – Aaaaqinnnn! (Z.Xəlil, “Birinci tərsin dünyaya gəlməsi”). 

Leksik vahidlərin akustik obrazlarının dil oyununda istifadəsində okkaziona-

lizmlərin xüsusi rolu var. Məsələn: Bir axşam anam məni danladı:  

– Qonşu qızı səndən şikayət eləyir, a bala...  

– Qızyetərmi?  

– Bir cür ad tapıb özünə. ”Qoz”nan “ət”in qarışığına oxşayır. 
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..qonşu həyətdən səs eşidildi:  

– Qozetta!...Partnixan gəlib, mama qurban!... (S.Dağlı, “Buqələmun”);  

Dil oyununda iştirak edən nitq hadisələrindən biri də spunerizmlərdir. Spune-

rizm – söz oyunu olub, iki yaxın sözün cümlədə ilk hissələrinin, hecalarının dəyişmə-

sidir.  Spunerizm (ing.sözü spoonerism) və ya elementlərin yerdəyişməsi akustik ob-

razların müxtəlif formalarında yaranır. İngilis dilinin lüğətinə görə, nitq səhvi adla-

nır. Bu zaman sözlərin bəzi səsləri və ya hissələri düzgün olmayan qaydada tələffüz 

olunur ki, bu, mənanın komik şəkildə dəyişməsinə səbəb olur. Belə təsadüfi tranpozi-

siyaya ilkin səslər və ya iki və daha artıq sözün hərfləri uğrayır. Məsələn:  

Muratino kitaba çox baxdı, vərəqlədi, örtdü, təzədən açdı kitabı, Buratinoya ba-

xıb güldü... (T.Elçin, “Muratino”);  

Dadaş. Yüyür, tez Porsuğu tap.  

Əhmədcan...Porsuq ha... 

Kəmalə. Ata, Porsuq deyil, Barsuq.  

Dadaş. Porsuq ondan yaxşıdır. (İ.Əfəndiyev, “Qəribə oğlan”). 

Daha çox məqsədli yaradılan spunerizmlər  diqqəti cəlb edir. Məsələn:  

Tərlan xanım. İsrail bəy mənə həmişə finşampan təklf eləyərdi.  

Aslan. Əlli il bundan qabaq olsaydı, mən də şimfanpan təklf eləyərdim (S.Rəh-

man, “Yalan”).  

Dil oyununu yaradan fonetik vasitələrdən biri də mondeqrinlərdir. Mondeqrinlər 

mahnı və ya şeirlərin yaxşı eşidilməməsi üzündən səhv tələffüzdür. Belə səhv eşit-

mələr bir qayda olaraq nitq axınında sözlərin yerdəyişməsi ilə paronim attraksiyanı 

xatırladır və digər fonetik vasitələrdən özünün təsadüfi xarakteri ilə fərqlənir. Mə-

sələn: Sonra ikisi də bir yerdə oxumağa başladı: – Bəs biz axı neyləyək? İbn Səlam 

elçi gəlir, Dərdi kimə söyləyək? Bir gün...Nuhbala...Adilə demişdi ki, alə, ay maygü-

lü, get anova de ki, İbn Sina yox, İbn Səlam elçi göndərir. (Elçin, “Dolça”).  

Təhlil göstərir ki, səhv eşitmələrin böyük hissəsinin yaranması mahnı mətnlərin-

də bəzi akustik obrazların qəsdən olmayan, digər sözlərlə, hissəli fonetik formalarla 

əvəz olunması ilə yaranır, bu da leksik vahidlər arasında dolaşıqlığa səbəb ola bilir. 

Bəzən elementlərin qarşılıqlı əlaqəsində oyun mənasında leksemin bir neçə sözə ay-

rılması və ya bir neçə sözün bir sözdə birləşməsi baş verir. Beləliklə, mondeqrinlər 

öz növbəsində ikincili mətnləri yaradır ki, onlar tamamilə yeni, daha çox komik və 

ya absurd məna yaradır, adresat tərəfindən verilən məlumatı yeni şəkildə qəbul edir.   

 –Dağılıb Su arxım. Dəyirman Yatıbdı. – Nəriman Ağrıyır, Dərmanla yatıbdı? – 

Dərman yox! Dəyirman! Dəyirman dayanıb. – Dəmirin Dərmandan Ürəyi dayanıb? 

– Nə Dəmir? Nə dərman? Dəyirman Deyirəm, Dəyirman! Dəyirman dayanıb!...Ay 

yazıq. İşə bax!... bükülüb Yorğana...–Yorğana Demirəm! Yarğana Deyirəm! Yarğa-

na, Yarğana! Vay, evin Tikilsin! Mən yarğan Deyirəm, Bu yorğan Eşidir, Yarılmaq 

Eşidir Su axır Yarğana! Yarısı – Bu yana! Yarısı – O yana! (İ.Tapdıq, “Dəyirman da-

yanıb”).  

Absurd məzmun planı eşidən tərəfindən alınma sözlərin qəbulunda özünü göstə- 



№2                                DİLÇİLİK ARAŞDIRMALARI                                2022 
 

 

 

 

 

-91- 

 

rir. Ona “Razminkə Rzabala” deyərlər. Kişi ancaq bunun azarkeşidir.– “Rezinkə? 

Yəni burada quş da atırlar? (S.Dağlı, “Absatəlini avsayt öldürdü”); Yaman salto vu-

rursan ha, qardaş! Saltonu palto başa düşən Absatəli makintoşunun ətəklərini yığış-

dırdı (S.Dağlı, “Absatəlini avsayt öldürdü”).  

Nəticə. Azərbaycan dilində dil oyunu “söz oyunu”, “kalambur” terminləri adı al-

tında ayrı-ayrı tədqiqat əsərlərinin müəyyən hissəsində araşdırılsa da, ayrıca bir hadi-

sə kimi tədqiq olunmamışdır. Dil oyunu komikliklə əlaqədar olaraq yazıçılar tərəfin-

dən müəyyən praqmatik məqsədlərlə işlədilir. Dil oyunu şəxsiyyətin yaradıcılıq im-

kanlarını, söz yaradıcılığını, kreativliyini üzə çıxardır, normadan kənara çıxma hesab 

olunsa da, yazıçılar tərəfindən bilərəkdən yaradılır. Dil oyununu yaradan vasitələr 

çoxdur. Biz yalnız bəzilərini göstərməklə kifayətləndik. 
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Nargiz HAJIYEVA  

LANGUAGE GAME IN AZERBAIJANI LANGUAGE 

SUMMARY 

 

The concept of "language game" in the Azerbaijani language is called "word game", "pun" and 

was not the object of special research. In foreign linguistics, a lot of information has been given about 

this phenomenon, and research has been conducted on the works of individual writers, advertisements 

and newspaper texts. The language game uses the resources of all layers of language, and this phe-

nomenon manifests itself at the phonetic, lexical, morphological, syntactic levels. This includes pho-

netic, lexical, morphological deformations, unusualness of meaning and form, interruption of lexical 

combinations, puns, precedent texts, occasionalisms, etc. The functions of a language game are classi-

fied differently according to genre. Writers use language games for a variety of purposes, mostly to 

create comedy, jokes, irony, and humor. This deliberately created event in language reveals the word 

creativity of writers, their ability to create new words, occasionalisms, and it is associated with ex-
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pressiveness and pragmatism. Language play cannot be equated with speech errors, as this is a delib-

erate infringement of the norm by the author. Language play appears more commonly in paronyms, 

homonyms, polysemous words, altered forms of phraseologisms, children's words, the use of imitation 

words, occasionalisms created by the author, and so on. 

Key words: language game, phonetic, paronym, expressiveness, style, universal 

 

Наргиз ГАДЖИЕВА  

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Понятие «языковая игра» в азербайджанском языке называлось «словесной игрой», «ка-

ламбуром» и не являлось предметом специального исследования. В зарубежной лингвистике 

об этом феноменальном явлении дано много сведений, проведены исследования произведений 

отдельных писателей, рекламных объявлений и газетных текстов. В языковой игре ис-

пользуются ресурсы всех пластов языка, причем это явление проявляется на фонетическом, 

лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях. Сюда относятся фонетические, лек-

сические, морфологические деформации, аномалии значения и формы, нарушение лексических 

связей, каламбуры, прецендентные тексты, окказионализмы и др. Функции языковой игры 

классифицируются по-разному в зависимости от жанра. Писатели используют языковую игру 

для самых разных целей, в основном для создания комизма, шуток, иронии и юмора. Это наме-

ренно созданное в языке явление выявляет словесное творчество писателей, их возможность 

создания новых слов, окказионализмы и связано с экспрессивностью и прагматизмом. Языко-

вую игру не следует приравнивать к речевым ошибкам, так как это умышленное нарушение ав-

тором нормы. Языковая игра чаще проявляется в паронимах, омонимах, многозначных словах, 

измененных формах фразеологизмов, детских словах, употреблении слов-подражаний, автор-

ских, окказионализмах и т.д. 

Ключевые слова: языковая игра, фонетический, пароним, экспрессивность, стиль, уни-

версальный  
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KÖNÜL DƏNZİYEVA

  

 

FOLKLOR MATERİALLARININ DİLİNDƏ TABESİZ MÜRƏKKƏB 

CÜMLƏ KOMPONENTLƏRİNİN ƏLAQƏLƏNMƏSİNDƏ ZAMAN 

 UYUŞMALARI VƏ DETERMİNANTLAR  

 
XÜLASƏ 

 

Məqalədə folklor materiallarının dilində tabesiz mürəkkəb cümlə komponentlərinin əlaqələnmə-

sində zaman uyuşmaları və determinantların rolundan bəhs edilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, tabesiz 

mürəkkəb cümlələrin komponentlərinin sintaktik quruluş cəhətdən vəhdətdə olduğunu göstərən əla-

mətlərdən biri də komponentlər arasındakı zaman uyuşmaları və determinantlardır. Zaman uyuşmaları 

keçmiş, indiki və gələcək olmaqla üç qrupa bölünür və cümlədəki fikirlərin əlaqəsini, qarşılıqlı müna-

sibətini tənzimləşdirməyə xidmət edir, folklor dilinin bədii – poetik ifadə potensialının zənginliyini 

göstərir. 

Zaman uyuşmaları ilə yanaşı determinantlar da tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentlərini 

əlaqələndirir. Ortaq element olan determinant cümlənin komponentlərinin hamısına aid olur və əsasən, 

ikinci dərəcəli üzvlər olan zərflik və tamamlıq rolunda çıxış edir. Determinantlar da tabesiz mürəkkəb 

cümlənin komponentlərinin  əlaqələnməsində  vasitə rolu oynayır və folklor dilinin poetikliyinin üzə 

çıxmasına yardımçı olur. 

Açar sözlər: mürəkkəb cümlə, tabesiz mürəkkəb cümlə, zaman uyuşmaları, ortaq element, deter-

minantlar 

 

 Azərbaycan folklor materialları xalqımızın tarixi keçmişini, ictimai əlaqələrini, 

əməl, arzu və etiqadlarını, adət-ənənələrini - bir sözlə, milli mədəniyyətini özündə 

əks etdirən şifahi dil nümunələridir. Bu nümunələrlə bağlı A.Nəbiyev yazır: “Xalqı-

mızın uzun əsrlərdən bəri yaratdığı, yaddaşlarda yaradıb zaman-zaman müxtəlif vari-

antlara saldığı, yaşadıqca cilalanıb gözəlləşən və yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərə 

malik zəngin şifahi sərvəti vardır. Bu sərvət əski çağlardan yaranmağa başlamış, 

müxtəlif ictimai-siyasi formasiyalara yoldaş olmuş, ayrı-ayrı dünyagörüş və təriqət-

lərlə təmasda olub bu günümüzə gəlib çatmışdır [Nəbiyev: 2015, s.3]. 

Qədim tarixə malik xalqımızın ruhunun axıcılığını, sərrastlığını, təsirliliyini 

özündə əks etdirən folklorumuzun məzmununu, mahiyyətini cümlə strukturları ifadə 

edir. Geniş məlumat ifadəetmə funksiyasına malik mürəkkəb cümlə strukturlarından 

biri olan tabesiz mürəkkəb cümlələr bərabər hüquq əsasında birləşib, bütöv bir fikri 

ifadə edən cümlə tipidir. Tabesiz mürəkkəb cümlənin özünəməxsus xüsusiyyətlərini 

tədqiqatçılar səciyyələndirərək qeyd etmişlər: “Tabesiz mürəkkəb cümlə məzmunca 

bu və ya digər cəhətdən bir-biri ilə əlaqədar olan və ya bir bütöv kimi nəzərdə tutulan 

bir neçə iş, hal, hərəkət, əlaməti ifadə edən cümlələrin birləşməsidir. Buna görə də 

tərkibindəki cümlələr arasındakı belə qarşılıqlı məzmun bağlılığı tabesiz mürəkkəb 

cümlənin mahiyyətini, həmin cümlələrin arasında işlədilən bağlayıcı vasitələr isə 

onun yaranmasında formal cəhəti təşkil edir. Bunlarla birlikdə, tabesiz mürəkkəb 
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cümlələri əmələ gətirən cümlələr öz sintaktik quruluşları ilə vəhdətdə olurlar ki, bu 

da həmin cümlələrin qarşılıqlı məzmun münasibətinin ifadəsinə xidmət edən qram-

matik əlamətdir” [Abdullayev və b.: 2007, s.274]. Bu baxımdan tabesiz mürəkkəb 

cümlələrin komponentlərinin sintaktik quruluş cəhətdən vəhdətdə olduğunu göstərən 

əlamətlərdən biri də komponentlər arasındakı zaman uyuşmalarıdır. Komponentləri-

nin xəbərləri feillə ifadə olunan tabesiz mürəkkəb cümlələrin böyük əksəriyyəti za-

man uyuşmaları əsasında qurulur. Belə ki komponentlərinin birincisində xəbər feilin 

hansı zaman formasındadırsa, digərləri də həmin zaman formasında olur. Buna görə 

də zaman uyuşmaları tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentlərinin bir-biri ilə əla-

qəli olduğunu göstərir. Zaman uyuşmalı tabesiz mürəkkəb cümlə strukturlarına folk-

lor materiallarında  geniş rast gəlinir: 

 Abdal at mindi, özünü bəy sandı. (Atalar sözü: 1986, s.15)  

 Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala. (Atalar sözü: 1986, s.18)    

 Mərdlər bir bulaq  qazdı,   

 Namərdlər içdi, getdi. (Azərbaycan bayatıları: 2004, s.25) 

 Haqq bağlar boğazını, 

 Bəndə açar ağzını. (Qarpız) (Tapmacalar: 2004, s.52) 

 Onunla keçirdi dəmim, 

 Artırdı dərd ilə qəmim. (Azərbaycan məhəbbət dastanları: 1979, s.31) 

 Leyli üçün Məcnun dağlara düşdü, 

 Şirin üçün Fərhad qayalar deşdi. (Azərbaycan məhəbbət dastanları: 1979, 

s.164)  

 Ey cavan, mən hazıram , buyur, hara gedirsən. (Azərbaycan nağılları: 2005, 

s.85) və s. 

Folklor nümunələrindən ibarət bu tabesiz mürəkkəb cümlə komponentlərinin ha-

mısının xəbərləri eyni zaman formasındadır. Tədqiqatçılar yazır: “Tabesiz mürəkkəb 

cümlənin komponentləri arasında zaman uzlaşması olur ki, bu da onların əlaqəli ol-

masına xidmət edir. Belə ki əvvəlki komponentdə hansı zaman və ya şəkil iştirak 

edirsə, sonrakı da ona uyğunlaşır” [Müasir Azərbaycan dili: III, 1981, s.361]. Bu cə-

hətdən zaman uyuşmaları keçmiş, indiki, gələcək zamanlar üzrə və feil şəkillərinə 

görə uyuşma kimi qruplara bölünur. 

Keçmiş zamana görə uyuşmada tabesiz mürəkkəb cümlələrin bütün komponent-

lərinin xəbərləri eyni (keçmiş zaman) şəkilçili feillərdən ibarət olur:    

Anaxanım atlandı, 

Qol-qanadı qatlandı. (Kələm) (Tapmacalar: 2004, s.49) 

Bivəfaya dost oldum, 

Qoymadı üzüm gülə. (Azərbaycan bayatıları: 2004, s.38) 

Təzə gəldi bazardan, köhnə düşdü nəzərdən. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, 

s.112) 

Keşiş bağçasında bir gözəl gördüm,  

Ağlımı başımnan aldı, nə çarə ? (Azərbaycan məhəbbət dastanları:1979, s.77) 
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Onun dalınca qurd daban aldı, ayı da onlara baxıb qaçdı. (Azərbaycan nağılla-

rı: 244) və s.  

Qeyd edək ki, folklor materiallarında şühudi keçmiş zaman formalı uyuşmaya  

daha çox təsadüf edilir. Feil kökü və əsasına -dı, -di, -du, -dü şəkilçisinin artırılması 

ilə düzələn bu zaman forması işin və hərəkətin keçmişdə icra olunub-olunmaması 

haqqında şahidliklə məlumat verir. Q.Kazımov yazır: “Danışan səxs xəbər verdiyi 

hadisəni gözü ilə görmüş olduqda və ya onun icrasının obyektivliyi heç bir şubhə do-

ğurmadıqda şuhudi keçmiş zaman formasından istifadə edir”[Kazımov: 2010, 

s.269]. Buradan da görünür ki, insanlar tarixən gördükləri, şahid olduqları fakt və ha-

disələri məhz şifahi dil nümunələri olan folklor materialları vasitəsilə ifadə etmişlər. 

Bu zaman forması folklor nümunələrinin bütün janrları üçün səciyyəvidir və geniş iş-

lənmə dairəsinə malikdir:  

Üstü yanıb dağıldı, 

Altı hələ çiy qaldı. (Qəlyan) (Tapmacalar: 2004, s.176) 

Dağlar dağladı məni, 

Zülfün bağladı məni. (Azərbaycan bayatıları: 2004, s.26)  

Əkdim, biçdim sarımsaq, 

  Xeyrin gördü qurumsaq. (Atalar sözü: 1986, s.323) 

  O saat əmr elədim, qızı parça-parça doğradılar, özümüz də o oğlanın nəşin gə-

tirib hörmətlə dəfn-kəfən elədik. (Azərbaycan nağılları: 2005, s.80) və s.  

       Folklor materiallarında komponentlərinin xəbəri nəqli keçmiş zaman formasında 

olan tabesiz mürəkkəb cümlə strukturlarına çox az rast gəlinir və bunlar -ıb, -ib,  -ub, 

-üb şəkilçili feillərdən ibarətdir. Məsələn: 

Yarım məndən küsübdü, 

Bağlanıbdı dil-dodaq. (Azərbaycan bayatıları: 2004, s.37) 

Çıxıbdı düzə ceyran, 

       Düsübdü üzə ceyran. (Bayatılar: 1985, s.179) – kimi folklor nümunələrinin xə-

bərləri nəqli keçmiş zamanın mürəkkəbi formasındadır. 

İndiki zamana görə uyuşmada tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentlərinin 

xəbərləri indiki zaman şəkilçili feillərdən ibarət olur və işin, hərəkətin məlumat ve-

rilən zaman icra olunduğunu ifadə edir: 

Su bulanır, lil gəlir, 

Bahar olur, gül gəlir. (Bayatılar: 1985, s.167) 

O yandan biri gəlir, 

Gözümün nuru gəlir. (Bayatılar: 1985, s.160) 

Biri danışır, ikisi baxır, ikisi eşidir. (Dil, göz, qulaq) (Tapmacalar: 2004, s.104) 

Dilənçinin üzü qara olur, torbası dolu. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s.42) 

Kimi çalırdı, kimi oxuyurdu, kimi oynayırdı. 

(Azərbaycan nağılları: 2005, s.99)  və s. 

Bu zamana görə uyuşan tabesiz mürəkkəb cümlələr açıq sıralı olur. İki, üç və da-

ha çox komponentə malik belə cümlələrdə zamanca üst-üstə düşən bir neçə iş və hə-
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rəkətdən söhbət gedir. Q. Kazımov göstərir ki:“Belə cümlələrdə komponentlərdən bir 

qismində ifadə olunan iş və hərəkət digər komponentdə icra olunan iş və hərəkətlə 

tam eyni vaxtda baş verdiyi, mövcud olduğu kimi, onun müəyyən zaman kəsiyində 

də baş verə bilir. Digər tərəfdən, belə cümlələrdə həmişə bir işdən, bir hərəkətdən 

söhbət getmir. Eyni bir şəxsdə, əşyada təbii olaraq eyni xüsusiyyətlərin olması da be-

lə cümlələrin semantikasında mühüm yer tutur.” [Kazımov: 2019, s.100] Bunu folk-

lor materiallarındakı indiki zaman uyuşmalı tabesiz mürəkkəb cümlələr də təsdiqlə-

yir: 

Danışıram dəmirdən, 

Cavab gəlir kəndirdən. (Telefon) (Tapmacalar: 2004, s.160) 

Biri gəlir, biri oturur, biri yatır. (Çay, ağac, və torpaq) (Tapmacalar: 2004, 

s.204) 

Sudan sel iyi gəlir, 

Daşdan gil iyi gəlir. (Bayatılar: 1985, s.169) 

Hər onnan biri gəlir, 

Günəşin nuru gəlir. (Bayatılar: 1985, s.176) 

Arvad, səhərdən neçə kərəmdi tor atıram dəryaya, toruma heç bir şey düşmür. 

(Azərbaycan nağılları: 2005,s.8) Oğlan, bütün dünyada olan padşahlar məni öz oğul-

larına almaq istəyir, mən getmirəm. (Azərbaycan nağılları: 2005, s.22) Bu padşah 

başqa bir padşahın qızını almaq istəyirdi, nə qədər eləyirdi, qızı buna vermirdilər. 

(Azərbaycan nağılları: 2005, s.71) və s. 

       Folklor materiallarının dilindəki tabesiz mürəkkəb cümlə strukturlarının kompo-

nentləri arasında gələcək zamana görə uyuşma xəbərləri, əsasən, qeyri-qəti gələcək 

zaman formasında olan feillərlə yaranmışdır. Feilin qeyri-qəti gələcək zaman forması 

sözün kökü və ya əsasına -ar, -ər şəkilçisini artırmaqla düzəlir və işin gələcəkdə icra 

olunacağı və ya olunmayacağı barədə qəti deyil, təqribi məlumat verir; məsələn: 

Abırlı abrından qorxar, abırsız nədən qorxar. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, 

s.3) 

Ağ gün adamı ağardar, qara gün qaraldar. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, 

s.5) 

Həyalı qızarar, həyasız ağarar. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s.65) 

Qayada ilan ötər,  

Bağdadda xurma bitər. (Bayatılar: 1985, s. 110) 

Su gələr, axar gedər, 

Yar-yara baxar gedər. (Bayatılar: 1985, s.168) 

Çatı su içər, dana köpər. (Balqabaq, qarpız) (Tapmacalar: 2004, s.52) 

Bağlaram, qaçar, açaram,- durar. (Çarıq) (Tapmacalar: 2004, s.111) 

Nağıl dili yüyrək olar, nağılda illər, qərinələr bir dəqiqədə gəlib keçər, adamlar 

bir dəqiqədə böyüyərlər.(Azərbaycan nağılları: 2005, s.40) və s. 

       Komponentləri bu zaman uyuşmalı tabesiz mürəkkəb cümlə strukturlarına folk-

lor materiallarında geniş təsadüf edilir. Daha çox atalar sözləri və məsəllər üçün sə-
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ciyyəvi olan belə cümlələrin bir qismində komponentlərin xəbərlərindən biri təsdiq, 

digəri isə inkar formalı feillərdən ibarətdir: 

At ələ düşər, meydan ələ düşməz. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s.14) 

Xəncər yarası gedər, dil yarası getməz. (Atalar sözü: 1986, s.630) 

Qazan qarası gedər, üz qarası getməz. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s.81) 

Toysuz ev tapılar, vaysız ev tapılmaz. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s.113) 

Bıçaq yarası sağalar, söz yarası sağalmaz. (Atalar sözü: 1985, s.141) – kimi 

cümlələrin birinci komponentlərinin xəbəri təsdiq, ikinci komponentlərin xəbəri isə 

inkar feillə ifadə olunmuşdur. Belə cümlələrin maraqlı cəhəti ondadır ki, bəzən  bun-

ların əks formada işlənmə məqamlarına, yəni xəbərlərinin əvvəl inkar sonra təsdiq 

feillərlə işlənməsinə də rast gəlinir: 

Yüz birə qoşulmaz, bir yüzə qoşular. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s.124) 

Borclu ölməz, bənizi saralar. (Atalar sözü: 1986, s.145) 

Ad adamı bəzəməz, adam adı bəzəyər. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s.29) 

Dağ dağa qovuşmaz, adam adama qovuşar. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, 

s.36) 

Boğaz yediyin istəməz, göz gördüyün istər. (Atalar sözü: 1986, s.141) 

Alan aldanmaz, satan aldanar. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s. 9) və s. 

       Beləliklə, tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentləri arasında zaman uyuşma-

ları cümlədəki fikirlərin əlaqəsini, qarşılıqlı münasibətini tənzimləməyə xidmət edir 

və folklor dilinin bədii-poetik ifadə potensialının zənginliyini göstərir. 

Tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponentlərini əlaqələndirən vasitələrdən biri də 

determinantlardır. Ortaq element olan determinant cümlənin komponentlərinin hamı-

sına aid olur: “Tabesiz mürəkkəb cümlədə komponentlərin əlaqələnməsində ortaq 

cümlə üzvlərinin, cümlə üzvü olmayan sözlərin və morfemlərin də mühüm rolu var-

dır” [Abdullayev və b.: 2007, s.289]. Bu baxımdan tabesiz mürəkkəb cümlələrdə 

zərflik və tamamlıqlar determinant üzv kimi çıxış edir: “Mürəkkəb cümlənin tabesiz 

növünün bir mühüm əlaməti də bəzən tərkib hissələrin hamısına aid ortaqlı söz və 

birləşmələrin – determinantların işlənməsidir. Bu xüsusiyyət ikinci dərəcəli üzvlər-

dən tamamlıq və zərfliyə aiddir” [Kazımov: 2007, s.284] Folklor materiallarında işlə-

nən tabesiz mürəkkəb cümlə strukturlarında da determinant zərflik və tamamlıqlara 

təsadüf edilir: Ondan sonra fəriştələrə əmr elədi, padşahın da, vəzirin də boynunu 

cücə boynu kimi qopartdılar. (Azərbaycan nağılları: 2005,s. 52) Qaravaşlar gələn 

kimi şam söndü, o saat qızlar da yox oldu. (Abdullayev, Seyidov: 2007, s.236) Son-

ra bir lov oxuyurlar, qapılar bağlanır  (Azərbaycan nağılları: 2005, s.36) – cümlələ-

rində “ondan sonra” “qaravaşlar gələn kimi”, “sonra” zaman zərflikləri determi-

nant üzvlərdir. 

Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə yer zərlikləri də çox vaxt determinant üzv kimi iş-

lənir: Meydanda qoşun bir-birini qırırdı, padşahın qoşunu yavaş-yavaş basılırdı. 

(Azərbaycan nağılları: 2005, s.78) Filan meşədə durdum, məni ölümdən İbrahim 

qurtardı. (Azərbaycan nağılları: 2005,s.33) Dünyada bir pislik qalar, bir yaxşılıq. 
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(Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s.46) - cümlələrində “meydanda”,“filan meşədə” 

və “dünyada” yer zərflikləri determinant rolundadır. İkinci dərəcəli üzv olan tamam-

lıq da bəzən cümlənin ümumi məzmunu ilə bağlanaraq determinant kimi çıxış etmiş 

və tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərini əlaqələndirmişdir: Arabanı at apar-

maz, arpa aparar. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s.11) Yalan ilə dünyanı gəzmək 

olar, amma qayıtmaq olmaz. (Atalar sözü: 1985, s.388) Yetimə vay-vay deyən çox 

olar, çörək verən az. (Atalar sözləri və məsəllər: 2019, s.123) – cümlələrinin birin-

cisində “arabanı” vasitəsiz tamamlığı, sonrakilarda“yalanla” və “yetimə” vasitəli 

tamamlıqları, mürəkkəb cümlənin komponentlərini əlaqələndirən determinant üzv 

vəzifəsindədir. Demək, həm zaman uyuşmaları, həm də determinantlar tabesiz mü-

rəkkəb cümlənin komponentlərinin əlaqələnməsində vasitə rolu oynayır, folklor dili-

nin poetikliyinin üzə çıxmasına yardım edir və cümlələrin ritmik səslənməsini təmin 

edir. 
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Konul DENZIYEVA 

TIME CONFORMANCES AND DETERMINANTS IN THE CONNECTION  

OF COMPOUND SENTENCE COMPONENTS IN THE LANGUAGE  

OF FOLKLORE MATERIALS 

 

SUMMARY 

 

The article discusses the role of time conformances and determinants in the connection of 

compound sentence components in the language of folklore materials. It was noted that one of the 

signs that the components of compound sentences are syntactically cohesive is the time conformances 

between the components and determinants. The time conformances are divided into three groups: past, 

present and future, and serve to regulate the relationship and interaction of ideas in the sentence, show 

the richness of the potential of artistic and poetic expression of the folklore language. 

Along with time conformances, determinants also link the components of compound sentences. 

The determinant, which is a common element, belongs to all the components of the sentence and 

mainly acts as an adverb and object, which are secondary members. Determinants also play a role in 

connecting the components of a compound sentence and help to reveal the poeticity of the folklore 

language.  

Keywords: composite sentence, compound sentence, time conformances, common element, 

determinants 

 

Кёнуль ДЕНЗИЕВА 

ВРЕМЕННЫЕ СООТВЕТСТВИЯ И ДЕТЕРМИНАНТЫ В КООРДИНАЦИИ 

КОМПОНЕНТОВ СЛОЖНОСОЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЯЗЫКЕ 

ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается роль временных соответствий и детерминант в координации 

компонентов сложносочиненных предложений в языке фольклорных материалов. Отмечено, 

что одним из признаков единства компонентов сложносочиненного предложения с точки зре-

ния синтаксического строя являются временные соответствия между компонентами и детерми-

нанты. Временные соответствия делятся на три группы – прошедшее, настоящее и будущее и 

служат для регуляции связности мыслей в предложении, показывают богатство художествен-

но-поэтических выразительных возможностей фольклорного языка.  

Наряду с временными соответствиями детерминанты также связывают компоненты слож-

носочиненных предложений. Детерминант, являющийся общим элементом, относится ко всем 

компонентам предложения и в основном выступает в роли второстепенных членов – обстоя-

тельства и дополнения. Детерминанты также играют роль посредника в координации компо-

нентов сложносочиненного предложения и помогают раскрыть поэтичность фольклорного язы-

ка. 

Ключевые слова: сложное предложение, сложносочиненное предложение, временные 

соответствия, общий элемент, детерминанты  
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*
 

 

AZƏRBAYCAN DİLİNİN TERMİNOLOGİYASININ 

ZƏNGİNLƏNMƏSİNDƏ ETNOQRAFİK LEKSİKANIN ROLU 

 
Xülasə 

 

Millətlərarası ünsiyyət prosesində dil və təfəkkür, dil və mədəniyyət, eləcə də xalqın ruhu ara-

sında əlaqə problemi xüsusi fərqlənir. Dilin mahiyyəti, funksional xüsusiyyətləri, mənşəyi və s. kimi 

suallar mənsub olduqları insanların taleyi ilə birbaşa bağlıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dilçili-

yində dil hadisələrinin tədqiqi etnoqrafik leksikanı tam şəkildə deyil, bir qədər məhdud şəkildə əhatə 

edir. Bu zaman tədqiqat daha çox dialektoloji məsələlərlə məhdudlaşır. Dil daha çox informasiya mü-

badiləsi vasitəsi kimi qəbul edilir. Dil və təfəkkür, dil və milli mədəniyyət münasibətlərinin aspektləri 

geniş şəkildə tədqiqat tələb edir. Dilçiliyin digər elmlərlə kəsişməsinə dair tədqiqatlar nisbətən azdır. 

Açar sözlər: dil, təfəkkür, mədəniyyət, dilin lüğət tərkibi, məişət leksikası, etnoqrafik leksika 

 

Tarixini, mədəniyyətini və milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlayan xalqlar 

dünya tarixində hər zaman yaxşı mənada öz mühafizəkarlığı ilə fərqlənmişlər. Bu 

mühafizəkarlıq nəiniki maddi və mənəvi mədəniyyətlərinə, eyni zamanda da dillərinə 

sahib çıxmaqları ilə nəticələnmişdir.  

Dildə linqvistik assimilyasiya norma olub, xalqın idrakının inkişafında, forma-

laşmasında əsasdır. Psixoloji nəzəriyyələrə əsasən insanın  və onun mənəvi dünyası-

nın müəyyən edilməsində dil əsas kimi cıxış edir. Hind dillərinin əsas tədqiqatçıların-

dan olan amerikalı Benjamin Vorfa görə, [https://wikifaz.icu/wiki/Benjamin_Lee_ 

Whorf] insan öz ana dilinin əsasında təbiətə hakim kəsilərək onu dərk edir.  

 Müxtəlif zamanlarda insanlar söz haqqinda, öz nitqi və ana dili haqqında düşü-

nüb-daşınıb, sözlərin düzülüşü və mənaları, birləşmələrinin sirlərinin tədqiqi ilə məş-

ğul olublar. Bu gün cəmiyyətin həyatında dilin roluna baxış standart olaraq qəbul 

edilir. Yəni dil informasiya ötürmə vasitəsi olaraq ünsiyyətə xidmət edir. Bu anlayışa 

uyğun olaraq, kifayət qədər əhatəli və informasiya ilə zəngin olduğu müddətdə hansı 

dildən istifadə etməyin, hansı dildə danışmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Dilin ro-

lunu dərk etməyə bu cür münaibət çox məhduddur və bu ilkin olaraq dilin təbiətini 

düzgün  anlamamaqdan doğur. Bəli, dil kommunikasiya ehtiyaclarından meydana gə-

lib və informasiya mübadiləsinə xidmət edir. Dilin kommunikativ funksiyasından 

başqa, ən azı onun qədər daha bir vacib funksiyası da mövcuddur ki, bu da idraki 

funksiyasıdır.  

Dil vahidi olaraq söz ətraf aləmin əşya, predmet və hadisələrinin adlandırılma-

sında əsas vasitə kimi çıxış edir. Hər hansı bir işi görməyə başlayanda ilk növbədə 

biz onu sözlər vasitəsilə dərk edirik.  

Dil məxsus olduğu xalqın təfəkkürünü, dünyagörüşünü, zehniyyətini özündə əks 

                                                 
*
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etdirir.  

Sadə bir nümunə. Əksər xalqların düşüncəsinə görə, Qərbi Avropa dillərində da-

nışmaq yeni kommunikativ imkanlar meydana gətirir. Dil ilə xalqın mədəniyyəti ara-

sındakı əlaqəni bilmədən bu proses tam müsbət nəticə verib reallaşa bilməz. 

Qeyd etdiyimiz kimi, dil məxsus olduğu xalqın həyatının, mədəniyyət və davra-

nışının tərzidir. Xalq nümayəndələri arasında ortaq dilin olması mədəni fərqlər, dav-

ranış və düşüncə stereotiplərini aradan götürür. 

Psixoloqlar göstərir ki, şəxsiyyətin və onun mənəvi dünyasının zənginliyinin for-

malaşmasında birbaşa olaraq böyüdüyü, boya-başa çatdığı dil mühüm rol oynayır. 

Türk xalqları dünyaya almanlardan fərqli baxır. Mənsub olduğumuz dil yalnız  fikir-

lərimizi ifadə etmir, eyni zamanda fikirlərimizin meydana çıxmasını şərtləndirir.  Tə-

fəkkürün məzmunu birbaşa olaraq dilə təsir edir. 

Müxtəlif millətlərdən olan insanlar eyni hadisənin izləyicisi ola bilər, lakin şüur 

onu nizamlayana qədər aldıqları təəssüratların sadəcə kaleydoskopudur (kaleydoskop 

- içinə baxıldıqda rəngli naxışlar görülən bir əşya) [https://obastan.com/]. 

 Təhlillər göstərir ki, eyni hadisəni müşahidə edən xalqlar fərqli şeylər görərək 

onlara müxtəlif münasibət bəsləyir. Fərqli dillərdə danışan xalqlar ətraf aləmin dər-

kinə müxtəlif nəzərlə baxırlar. Rus yazıçısı Sergey Dovlatovun dediyi kimi, “insan 

şəxsiyyətinin 90%-i dildən ibarətdir” və bununla razılaşmaq olmaz [https://m-eng. 

ru/az/cleaning/yazyk-i-myshlenie-yazyk-kak-otrazhenie-nacionalnogo-myshleniya. 

html]. 

Dilin mahiyyəti, funksional xüsusiyyətləri, mənşəyi və s. bu kimi məsələlər 

məxsus olduğu xalqın taleyi ilə birbaşa əlaqəlidir. Çox zaman dil yalnız informasiya 

mübadiləsi vasitəsi kimi görünür. Dil və təfəkkür, dil və milli mədəniyyət münasibət-

lərinin aspektləri hələ də dilçi alimlərimizin tədqiqat obyektinə çevrilməyib. Dilçili-

yin başqa elmlərlə kəsişməsi barədə demək olar ki, tədqiqatlar yoxdur. 

Etnoqrafiya etnik icmaları, onların tərkibini, yaranma proseslərini (etnogenezi-

ni), təbəqələşməsini, mədəni-məişət xüsusiyyətlərini (maddi və mənəvi mədəniyyət) 

və s. öyrənən elmdir. 

“Etnoqrafiya” termini iki yunan sözündən olub: “etnos” – xalq və “qrafika” – 

yazıram deməkdir [Axundov: 2006, 27]. Etnoqrafiya (eləcə də dilçilik) humanitar 

elmlər kateqoriyasına aiddir. Etnoqraflar üçün ilkin məlumatlar etnik cəmiyyətlərin 

həyatının bilavasitə müşahidəsi zamanı, habelə onların nümayəndələrinin öyrənilmə-

si nəticəsində əldə edilmiş məlumatlardır. Toplanmış məlumatlar əsasında etnik ic-

maların yaranması, mənşəyi və inkişafı, onlarda sosial institutların formalaşması öy-

rənilir. Həmçinin maddi və mənəvi mədəniyyəti təşkil edən etnik qrupların müasir 

həyatı və fəaliyyəti araşdırılır.  

Müasir dövrdə millətlərarası qarşılıqlı əlaqələrə getdikcə daha çox diqqət yetiri-

lir. Etnoqrafiyada öyrənilən məsələlər dilçilik baxımdan da aktual olub, xalqın dilinin 

formalaşması, tarixi inkişafı və s.kimi məsələləri araşdırır. Bu baxımdan dilçilik fay-

dalı bir elm sahəsi olub, onun vasitəsilə dilin mahiyyəti, quruluşu, funksiyaları, fəa-

https://obastan.com/
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liyyəti, tarixi inkişaf yolu və s. öyrənilir. Dil həm sinxron, həm də diaxron aspektdə 

tədqiq olunaraq etnosun formalaşması tarixini müəyyən edir. 

“Dilçilik” elmi humanitar elmlər kateqoriyasına daxil olub, aşağıdakı bir sıra 

problemləri həll etməyə kömək edir:   

1. Dilin sosial mahiyyətini və onun əsas xüsusiyyətlərini müəyyən edir; 

2. Dilin strukturunu öyrənir;  

3. Dili ayrı-ayrılıqda deyil, qarşılıqlı əlaqədə olub, biri birindən asılı olan ele-

mentlərdən ibarət inteqral sistem kimi nəzərdən keçirir; 

4. Dilin inkişafını cəmiyyətin inkişafı ilə birlikdə öyrənir;  

5. Yazının yaranması və inkişafı məsələlərini araşdırır;  

6. Dilin oxşarlıq, qohumluq və s. əlamətlərinə görə təsnifatını, sistemləşdirilmə-

sini və qruplaşdırılmasını həyata keçirir;  

7. Linqvistik tədqiqatların nəticələrini praktikada tətbiq edir (tətbiqi dilçilik);  

8. Dilçiliyin digər elmlərlə (psixologiya, sosiologiya, tarix, fəlsəfə, riyaziyyat, 

məntiq və s.) əlaqələrini izləyir.  

Dilçilik öz tədqiqat obyektini öyrənərkən digər elmlərlə fəal qarşılıqlı əlaqədə 

olur və bu əlaqədə etnoqrafiya ilə dilçiliyin qarşılıqlı əlaqəsi xüsusi yer tutur. 

Dilçiliklə etnoqrafiyanın əlaqəsini bir neçə aspektdə  izah etmək olar. 

Birincisi, dildə xüsusi lay təşkil edən etnoqrafik vahidlər əksərən dialekt leksika-

sı olub, müəyyən etnik birliyə aid olan insanlara xas məişət əşyalarının - binaların, 

geyimlərin, qab-qacaq şeylərinin və s. adlarını əhatə edir. 

İkincisi, dillərin və etnik qrupların əlaqəli təsnifatnını verir;  

Üçüncüsü, istifadə olunan dildə xalqın etnik kimliyinin necə ifadə olunduğunu  

müəyyən edir. 

Etnoqraflar üçün linqvistik mənbələr aktual və maraqlı olub həmişə əhəmiyyətli-

dir. Linqivistik materiallar etnoqrafiyada ikinci dərəcəli material rolunu oynayır.  

Etnoqrafiya və dilçilik qeyri-obyektlərlə ayrılır və yaradılmış xüsusi mətnin tipi 

linqvistik təsvirə malikdir. Etnoqraf etnoqrafiya üzrə xüsusi genişləndirilmiş əlaqəli 

mətn, dilçi isə bundan fərqli olaraq xüsusi mətn - lüğət yaradır.  

Etnoqraf əldə etdiyi məlumatı müasir ədəbi dildə yazır və imkan daxilində daha 

çox ədəbi və standart terminlərdən istifadə edir, dialekt adlarını mötərizədə, dırnaq 

içərisində və ya kursivlə verir. Dilçi isə dil faktını mənbədə olduğu kimi verərək onu 

təhlil edir. 

Dilin lüğət tərkibi, demək olar ki, davamlı olaraq dəyişmədədir. Sənaye və kənd 

təsərrüfatının, ticarət və nəqliyyatın, texnika və elmin inkişafı dilə yeni söz və ifadə-

lərin daxil olmasını tələb edir. Lüğətdə ilk növbədə dilin tarixi ilə xalqın tarixi ara-

sında əlaqə birbaşa olaraq özünü göstərir. Lakin unutmaq olmaz ki, xalqın ictimai hə-

yatının inkişafı ilə bağlı lüğət tərkibinin zənginləşməsi hər bir dildə onun inkişafının 

daxili qanunauyğunluğuna uyğun olaraq baş verir.  

Tematik  qruplar  üzrə  dilin lüğət  tərkibinin  öyrənilməsi ilk növbədə lüğətlərdə 

qeydə alınmamış leksik vahidləri aşkar etməyə, onların öyrənilməsinə imkan yaradır. 
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Son zamanlar Azərbaycan dilinin lüğəti tərkibi müxtəlif tematik qruplar üzrə öyrənil-

məyə başlanmışdır. Lakin bir çox tematik və leksik-semantik söz qrupları hələ də az 

öyrənilmişdir. Bunlara çoxəsrlik tarixi olan Azərbaycan dilinin etnoqrafik lüğəti və 

xalqın, etnik qrupların fəlsəfəsi, mədəniyyət tarixi və psixologiyasını aid etmək olar. 

Etnolinqvistika dil və mədəniyyət hadisələri arasındakı əlaqələrin tədqiqi ilə 

məşğul olur. Sözün geniş mənasında etnolinqvistika etnik qrupla dil arasındakı əlaqə-

ni bütün müxtəlifliyi ilə öyrənən bir elmdir. O, humanitar biliyin sosiolinqvistika və 

psixolinqvistika, ünsiyyət etnologiyası və etnoqrafiyası, folklor, mifologiya və poeti-

ka kimi sahələri ilə kəsişir. Etnolinqvistikanın predmetinə dil və ənənəvi mədəniyyət 

kimi sahələr ilə yanaşı, təfəkkürün dil və etnik spesifikliyi, daxili və millətlərarası tə-

maslarda etnolinqvistik proseslər də aiddir. 

Ümumiyyətlə, etnolinqvistika termini etnoqrafiya və etnologiya anlayışlarını 

özündə qoruyub saxlayan və müstəqil elmi sahə kimi formalaşma mərhələsini keçən 

bir elmdir. Dar mənada etnolinqvistika dil və mənəvi mədəniyyət, xalq yaradıcılığı 

və xalq mentaliteti arasında əlaqəni öyrənən dilçiliyin bir sahəsi hesab olunur. 

Akademik N.İ.Tolstoy göstərir ki, “Etnolinqvistika dilçiliyin bölməsi olaraq, dil 

və mənəvi mədəniyyət, dil və xalq mentaliteti, dil və xalq yaradıcılığının əlaqəsi, on-

ların qarşılıqlı asılılığını və müxtəlif yazışma növlərini nəzərdən keçirməyə yönələn 

bir sahədir” [https://wikifaz.icu/wiki/Benjamin_Lee_Whorf]. Azərbaycan dilində isə, 

bu sahə birbaşa olaraq etnoqrafik leksikanın əsasını təşkil edır. Akademikin fikrincə, 

etnolinqvistikada dil hansı substansiyanın (linqvistik və ya qeyri-linqvistik) və hansı 

funksiyanın (kommunikativ, mifoloji, mərasim, idrak və s.) təhlil edilməsindən asılı 

olmayaraq, həmişə əsas tədqiqat predmeti mədəni və tarixi kontekstdə sözün ilkin 

mənasını və onun semantik təkamül istiqamətini tədqiq etməkdir. 

Etnolinqvistika dilçiliklə həmsərhəd olan elmi istiqamət olduğundan, etnoqrafiya 

və dilçiliyin məlumatları nəzərə alınmadan etnolinqvistikada geniş səpkili tədqiqatlar 

aparmaq mümkün deyil. Əgər etnoqraflar xalqın maddi-mənəvi mədəniyyətinin, 

adət-ənənələrinin etnik xüsusiyyətlərini  öyrənirsə, o zaman dilçilər ilkin olaraq folk-

lorşünasların və etnoqrafların bu sahədə olan elmi tədqiqatlarının nəticələrini bilməli-

dirlər. Müxtəlif xalqların özünəməxsus olan çoxəsrlik tarixi, maddi və mənəvi mədə-

niyyəti, milli adət-ənənələri, təsərrüfatı və təsərrüfat həyat tərzi onun dilində, daha 

konkret desək, tədqiqatçılar tərəfindən tərtib olunan etnoqrafik lüğətlərdə bu və ya 

digər şəkildə öz geniş əksini tapır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dilçilik ədəbiyyatlarında “etnoqrafik leksika” termininin 

dəqiq elmi tərifi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Dilçilikdə “etnoqrafik leksika”nı 

hər hansı digər lüğət qrupundan ayırmağa imkan verən xüsusi meyarlar yoxdur. 

Azərbaycan dilçiliyində etnoqrafik leksikanın tədqiqinə dair bir neçə əsəri qeyd 

etmək olar. Buna baxmayaraq, bizə elə gəlir ki, bu anlayışı əsaslandırmaq və onun 

mahiyyətini açıqlamaq lazımdır. Əgər leksika dilin lüğət tərkibidirsə, bizim etnoqra-

fik leksika haqqında anlayışımız “etnoqrafiya”nın tərifini genişləndirəcək. Bu baxım-

dan lüğətlərə müraciət edək. Qeyd edək ki, müxtəlif lüğətlərdə bu anlayış müxtəlif 

https://wikifaz.icu/wiki/Benjamin_Lee_Whorf
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cür şərh olunur. Ensklopedik lüğətdə (F.А. Brokhauz və İ.А. Еfronа) “etnoqrafiya” 

anlayışına belə bir tərif verir: “...tarix və tarixdən əvvəlki arxeologiyanın əhatə dairə-

sinə daxil olmayan xalqların mədəniyyətini öyrənən bir elm olub, əsasən ibtidai xalq-

ların və ibtidai sistemin xüsusiyyətlərini özündə saxlayan sivil xalqları tədqiq edir”. 

Etnoqrafik leksikanı tədqiq edənlər bu elmin vəzifəsini insanların, xüsusən də 

xalqların həyat tərzini, adət və ənənələrini  ən yaxından öyrənən elm kimi müəyyən 

etmişdilər. 

 Etnoqrafik leksikanın özünəməxsus leksik-semantik bölmələri var. Bunlara:  

1) maddi mədəniyyət (yemək; qida əldə etmə üsulları və onların yaratdığı təsər-

rüfat formaları; alətlər; qablar; silahlar; rabitə vasitələri; mənzil; geyim və zinət əşya-

ları);  

2) sosial sistem (nikah və ailə; sosial birliklər);  

3) mənəvi mədəniyyət (dil və din; əxlaq; incəsənət; şeir; yazı) daxildir. 

Rus ədəbi dilinin lüğətlərində [Словарь современного русского литературно-

го языка: 1965, s. 1942-1943; Ожегов: 1986, s. 791] bu elmin iki mənası verilir:  

“1. Xalqların maddi və mənəvi mədəniyyətini, onların mədəni və tarixi əlaqələrini 

öyrənən elm.  

2. İstənilən xalqın, millətin məişətinin, adət-ənənəsinin, mədəniyyətinin bütün 

xüsusiyyətlərinin məcmusu”.  

 Beləliklə, etnoqrafik leksika hər hansı bir xalqın məişət xüsusiyyətlərini, adət-

ənənələrini, mədəniyyətlərini, bir sözlə, maddi və mənəvi həyatını əks etdirən sözləri 

tədqiq edir. Məişət əşyaları, qab-qacaq, yemək, geyim, yaşayışla bağlı olan sözlər və  

hadisələr maddi mədəniyyətin ilkin tədqiqat obyektləridir. Maddi mədəniyyət hadisə-

lərini əks etdirən bu leksika mövzu baxımdan məişət leksikası ilə üst-üstə düşür. Nə-

sildən-nəslə ötürülən müəyyən bir xalqın məişət həyatının təşkili və həyata keçiril-

məsi yolları yalnız ona uyğun gələn gündəlik həyat tərzini təşkil edir, onun öyrənil-

məsi etnoqrafik tədqiqatın məqsədidir. Xalqın həyat tərzini özündə əks etdirən məf-

hum, söz və ifadələrin təhlili linqvistik tədqiqatlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd olunmalıdır ki, məişət leksikası ilə etnoqrafik leksika anlayışları tamamilə 

ayrı-ayrı anlayışlar olub, hər birinin əhatə dairəsi fərqlidir.  

Məişət leksikası etnolinqvistik statusuna və materialın əhatə dairəsinə görə, dar 

və geniş yanaşmadan asılı olaraq, müxtəlif cür nəzərdən keçirilir. Məişət leksikasına 

aid olan dil vahidləri etnoqrafik leksikanın bütün zənginliyini əhatə edə bilməz. Məi-

şət leksikası dilin lüğət tərkibinin dar bir sahəsidir, lakin etnoqrafik leksika dərin qə-

dimliyə söykənir, xalqın çoxəsrlik etnik-mədəni ənənəsini özündə əks etdirir, başqa 

xalqların oxşar mədəniyyəti ilə sıx bağlı olan, təkcə dil baxımından deyil, həm də hə-

yat tərzinə görə yaxın olan münasibətləri araşdırır. 

Dilçilik ədəbiyyatlarında “etnoqrafik leksika” termini ilə yanaşı, “etnomədəni 

leksika”, “etnoqrafik dialektizmlər”, “etnoqrafizmlər” kimi sinonim terminlərə rast 

gəlirik. 
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Etnoqrafizmlərdə xalqın məişət xüsusiyyətləri ilə bağlı əşya və anlayışları  bildi- 

rən sözlər, eyni zamanda xalqa məxsus olan geyim şeylərin və adət-ənənələrlə bağlı 

leksik vahidlər yer alır. Xalq adət-ənənələri və mərasimləri xalqın mənəvi, sosial və 

sosial-iqtisadi həyatında dərin kök saldığından, etnoqrafizmlərdə də konkret xalqın 

milli xüsusiyyətləri, xarakteri və mentaliteti özünü ifadə edir. Buna görə də “etnoqra-

fik leksika” və “etnoqrafizmlər” terminlərinin paralel işlədilməsi tamamilə təbiidir. 

Məlum olduğu kimi, istifadə dairəsindən asılı olaraq, sözlər iki leksik təbəqəyə 

bölünür: ümumişlək dil vahidləri – aktiv istifadə lüğəti; müəyyən bir ərazinin əhalisi 

tərəfindən istifadə olunan sözlər. İkinci qrup sözlər əsasən dialekt leksikasını təşkil 

edir. 

Burada müəyyən ərazinin əhalisinə aid olan təsərrüfat, məişət və mədəniyyəti 

üçün xarakterik olan anlayışları ifadə edən sözlər əks olunur.  

Beləliklə, etnoqrafik leksikanı ümumi və dialekt leksikası olaraq iki yerə bölmək 

olar. Etnoqrafik dialektizmlər dedikdə, yerli həyatın xüsusiyyətlərini bütün semanti-

kası və zahiri forması ilə özündə ehtiva edən məhəlli leksik vahidlər başa düşülür. 

Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikasını iki böyük leksik-semantik qrupa böl-

mək olar: 

1) maddi-mədəniyyət terminləri; 

2) mənəvi mədəniyyət terminləri.  

Bundan əlavə, hər bir qrup kiçik alt qruplara bölünür. Azərbaycan xalqının mad-

di-mədəniyyəti ilə əlaqəli lüğət tərkibinə daxildir: 

a) yaşayışla əlaqəli olan binaların, tikililərin adları. Məs.: çadır, alaçıq, dəyə, 

daxma, koma, qazma və s. 

b) məişət əşyalarınının (qab-qacaq, avadanlıqlar və s.) adlarını bildirən etnoqra-

fizmlər; məs.: kasa, sini, masqura və s. 

c) geyim və bəzək əşyalarının adları; məs.: don, kofta, köynək, dingə, qıymaça 

və s. 

d) yemək və içki adları; məs.: küftə, dolma, kabab, ayran, şərbət, çörək və s. 

Mənəvi mədəniyyətlə əlaqəli leksikaya isə aşağıdakılar daxildir: 

1) adət-ənənə, ritual və inanclarla, bayramlarla bağlı etnoqrafizmlər; 

2) mərasim leksikası;  

3) mifoloji leksika;  

4) xalq musiqi və rəqslərinin, musiqi alətlərinin adları və s. 

Nəticə etibarilə qeyd etmək lazımdır ki, etnoqrafik leksika Azərbaycan xalqının 

etnik mədəniyyətinin çoxəsrlik ənənəsini özündə əks etdirir. Etnoqrafik leksika digər 

türk xalqlarının oxşar mədəniyyəti ilə sıx bağlıdır. Bu bağlılıq təkcə dildə deyil, həm 

də həyat tərzində izlənilir. 

Əsrlər boyu insanların mənəvi və ictimai fəaliyyəti zamanı formalaşmış leksik 

vahidlərin öyrənilməsi hər zaman zərurət olub, dil vahidlərinin leksik-semantik və 

struktur inkişafına dair qiymətli materialları üzə çıxardır. Bu eyni zamanda qədim 

azərbaycanlıların təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərinin açılmasına  töhfə ve- 
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rir; xalqımızın qohum və qohum olmayan etnik qruplarla dil, iqtisadi və  mədəni əla- 

əlaqələrini üzə çıxarır. 
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THE ROLE OF ETHNOGRAPHIC VOCABULARY IN ENRICHING THE TERMINOLOGY 

OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE 

 
SUMMMARY 

 

In the process of interethnic communication, the problem of communication of language and 

thought, language and culture, as well as the spirit of the people, is highlighted. The essence of the 

language, functional features, origin, etc. such questions are directly related to the fate of the people to 

whom they belong. Unfortunately, the study of linguistic phenomena in Azerbaijani linguistics covers 

ethnographic vocabulary not completely, but somewhat limitedly. At the same time, research is main-

ly limited to dialectological issues. Language is seen more as a means of information exchange. As-

pects of the relationship between language and thought, language and national culture require exten-

sive research. Studies on the intersection of linguistics with other sciences are relatively few. 

Key words: language, thinking, culture, language vocabulary, everyday vocabulary, ethno-

graphic vocabulary 
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Сабина ВЕЛИЕВА 

РОЛЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ОБОГАЩЕНИИ ТЕРМИНОЛОГИИ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА 

 
РЕЗЮМЕ 

 

В процессе межнационального общения особо выделяется проблема общения языка и 

мысли, языка и культуры, а также духа народа. Такие вопросы, как природа языка, функцио-

нальные особенности, происхождение и т.д. напрямую связаны с судьбой людей, которым они 

принадлежат. К сожалению, изучение языковых явлений в азербайджанском языкознании охва-

тывает этнографическую лексику не полностью, а несколько ограниченно. При этом  исследо-

вания в основном ограничиваются диалектологическими вопросами. Язык рассматривается 

больше как средство обмена информацией. Аспекты отношений языка и мысли, языка и наци-

ональной культуры требуют обширного исследования. Исследований на пересечении языко-

знания с другими науками относительно немного. 

Ключевые слова: язык, мышление, культура, лексика языка, бытовая лексика, этногра-

фическая лексика. 
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MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ ELMİ ÜSLUBDA ABREVİATURLAR 

 
XÜLASƏ 

 

Məqalədə müstəqillik illərində elmi üslubda abreviaturlar tədqiq olunmuşdur.  Müəyyənləşdirilir 

ki, elmi mətndə müəllif ixtisar düzəldərkən ilk dəfə onun açılışını mötərizədə verilməlidir. Elmi əsər-

lərdə, tədqiqatların mətnlərində ixtisarlardan istifadə olunursa, onların ayrıca siyahı şəklində verilməsi 

zəruri sayılır. Elmi ədəbiyyat və lüğətlər üzrə aparılan araşdırmalar göstərir ki, elmi üslubda bir sıra 

elm sahələrində çox təkrarlanan termin-söz birləşmələrinin ixtisar variantında verilməsi əsas götürü-

lür. Bu, çox zaman müəllif ixtisarı kimi özünü göstərir. Fikrimizcə, eyni mürəkkəb vahidin müxtəlif 

tədqiqat işlərində abreviatur kimi verilməsi bu ixtisarın aprobasiyadan keçməsi kimi qəbul oluna bilər. 

Bu cəhət abreviaturların yeni, yarandığı ilkin vahiddən fərqli termin olmadığını təsdiq edir və abrevia-

tura elmi üslubda substitut funksiyasını yerinə yetirir.  

Açar sözlər: müstəqillik, elmi üslub, abreviatur, qısaltma, dil 

 

Elmi üslubda abreviaturlar işlənmə dərəcəsinə və spesifik xüsusiyyətlərinə görə 

fərqlənir. Elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı yazıda informasiyanın ötürmə vasitələrinin 

genişliyi, kodlaşdırma ilə mətn arasındakı uyğunluğun tənzimlənməsi elmi fikrin əsas 

ifadə formalarındandır. Elm sahələrində abreviaturlardan istifadə yazının qısaldılma-

sı məqsədilə ona yeni kod işarələrinin daxil edilməsi fonunda təzahür edir. Məsələn, 

riyaziyyatda, fizikada ayrı-ayrı işarələrin işlənməsi abreviaturların ideoqrafik və kon-

sonant yazı sistemlərinin formalaşmasına təsir göstərmişdir. Qeyd olunanlar ilk abre-

viaturlar üçün mənbə rolunu oynamışdır. Müxtəlif xətlər, ideoqrafik işarələr predmet 

və obyektləri nişanlama, markerləmə funksiyasını yerinə yetirir.  

Qısaltma termin kimi, qeyri-standart variantdır və əslində, prosesi dəqiq ifadə et-

mir. Bu baxımdan ixtisar və abreviasiya terminlərindən birincisini milli dil, ikincisi-

ni beynəlmiləl termin kimi istifadə etmək mümkündür. Abrevasiya linqvistik hadisə-

ni ifadə edir və sözün, söz birləşməsinin, sintaktik konstruksiyanın qısa variantının 

yaradılması prosesini nəzərdə tutur. Abreviasiyanın və ya ixtisarın nəticəsi abrevia-

tur, yaxud ixtisar həm linqvistik hadisədir, həm də onun məhsulu kimi (abreviatur)  

nitqdə işlənir.  

 Abreviasiya doğuran səbəblər ekstralinqvistik mahiyyət daşıyır. Müəyyən sin-

taktik konstruksiyanı, eləcə də leksik vahidi ixtisar edib dildə işlətmək, hər şeydən 

əvvəl, sadələşdirmə və ya təkrarlanmanı aradan qaldırma məqsədi daşımışdır. Abre-

viasiya yazılı dildə meydana çıxsa da, ondan şifahi nitqdə də istifadə edilir. Mətndə 

tez-tez təkrarlanan sözləri, söz birləşmələrini, adları ixtisar formasında vermək yazını 

sürətləndirmək və qənaət prinsipi ilə bağlıdır. Ona görə də abreviasiya dildə qənaət 

prinsipi ilə əlaqələndirilir. Şübhə yoxdur ki, ilk ixtisarlar və onların deşifrəsi də 

                                                 
*
 AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, mehribanaliyeva775@gmail.com 

 



№2                                DİLÇİLİK ARAŞDIRMALARI                                2022 
 

 

 

 

 

-109- 

 

mətnlə bağlıdır. Bu cəhət ixtisarların müasir dövrdə istifadə və tətbiq prosesində də 

özünü göstərir.  

Müasir dövrdə ixtisarlardan müxtəlif funksional üslublarda istifadə olunur. Bu-

nunla belə, ayrı-ayrı üslublarda ixtisarların işlədilməsində fərqli cəhətlər var. Bəzi 

üslublarda ixtisarlardan çox, digərlərində az istifadə olunur. Araşdırmalar göstərir ki, 

elmi üslubda abreviasiya müəyyən dərəcə geniş yayılmışdır. Onu da qeyd etmək la-

zımdır ki, elə elm sahələri vardır ki, onlarda ixtisarlara ehtiyac daha çox olur. 

Y.S.Kubryakova abreviaturu söz hesab edir. Abreviasiya prosesində alınan vahi-

din yeni söz adlandırılması bir qədər mübahisə doğurur. Əslində, abreviasiya nəticə-

simdə əvvəlki söz, söz birləşməsi ilə eyni mənada işlənən, lakin  qrafik cəhətdən 

fərqli bir vahid əmələ gəlir. Bu vahid əvvəlkindən qısalığı ilə seçilir. Dildə işlənən 

söz, onun mənası, quruluşu haqqında müəyyən fikirlər söyləmək mümkündür. Lakin 

abreviatur bir çox hallarda buna imkan vermir. Çünki abreviatur müxtəlif üsullarla 

düzəlir və onun tərkibində abreviasiyaya məruz qalan vahidin müəyyən hissələri işlə-

dilir ki, bu hissələrin daşıdığı informasiya bərpa üçün yetərli olmur. Abreviasiyada 

ilkin mürəkkəb vahidin komponentləri kəsilir, qısaldılır. Alınan yeni vahiddə isə əv-

vəlki birləşmənin elementləri qalır və çox zaman bu elementlər mənalı olmur.  

Abreviatur yaratmaqda əsas məqsəd çoxkomponentli birləşməni qısaltmaqdır. 

Sözün abreviasiyaya uğraması zamanı ixtisar üçün əsas motivasiya sözün işləkliyi 

sayılır. Fiziki vahid-lərin adlarının abreviatur kimi qəbul edilməsi onların istifadə im-

kanlarını genişləndirmək və sadələşdirmək məqsədi güdür. Fizikada ölçü vahidlə-

rinin ümumi ixtisar sistemi qəbul edilmişdir. Məsələn, metr – m, Amper – A, Henri –

Hn, Volt – V, Vatt – Vt və s. 

S.Sadıqova abreviasiyanı terminologiyada istifadə olunan üsul kimi vermişdir. 

O, göstərir ki, abreviasiya adı altında “bu və ya digər anlayışın ifadəsi üçün yeni ter-

min yaratmaq deyil, terminologiyada artıq mövcud olan terminləri eyni məzmunda, 

lakin qısaldılmış şəkildə əlverişli şəklə salmaq nəzərdə tutulur” [Sadıqova : 2011, 

s.179]. Göründüyü kimi, müəllif abreviasiyanı yeni termin yaratmaq kimi izah etmə-

mişdir. O, termini əvəz edən yeni bir prosesin baş verməsini ön plana çəkmişdir.  

Bir çox tədqiqat işlərində abreviasiya prosesi xüsusi sözdüzəltmə vasitəsi kimi 

təqdim olunur, bu vasitənin sözün struktur-semantik və üslubi variantlarını yaratma-

ğa xidmət etdiyi vurğulanır. Belə hesab edilir ki, ixtisar yazıda, yaxud şifahi nitqdə 

ilk dəfə işlədildikdə söz olmur, lakin dilin inkişafı prosesində sözə çevrilir. V. Q. Qa-

kın fikrinə görə, ilk dövrdə abreviatur lüğət tərkibini zənginləşdirmir, sadəcə ilkin dil 

vahidinin qısaldılmış variantının düzəldilməsinə səbəb olur. Müəllif bu fikri irəli sür-

məklə yanaşı, ixtisarın ümumişlək söz qatına keçmək imkanını istisna etmir, onun di-

lin tarixi inkişafı gedişində müstəqil sözə çevriləcəyinin mümkünlüyü qənaətinə də 

gəlir. 

Abreviasiya yeni söz yaratma prosesi, müxtəlif növlü abreviaturların yaranması 

ilə nəticələnən sözdüzəltmə üsulu və nitqi qısaldılmış şəkildə yazıya almaq hadisəsi 

hesab edilir.  



№2                                DİLÇİLİK ARAŞDIRMALARI                                2022 
 

 

 

 

 

-110- 

 

Abreviasiya və abreviaturun ümumi cəhəti bütün hallarda sözün ixtisar edilərək 

prototipindən qısa şəklə salınmasıdır. V.Q.Qak rus dilində ixtisarı konversiyanın for-

mal əlaməti, fransız dilində isə yeni üslubi çalar yaratma üsulu kimi dəyərləndirmiş-

dir. Abreviasiya məhsuldar sözdüzəltmə üsulu sayılmasa da, onun dünya dillərində, 

xüsusən Avropa dillərində geniş yayılması əsaslandırılır. [Гак: 1977, s.235]. 

Abreviatur sözün və ya söz birləşməsinin ixtisarını təmsil edir. Abreviaturlar 

sözdüzəltmə prinsiplərinə görə, qısaldılmış komponentlərin birləşməsindən düzəldi-

yinə əsasən mürəkkəb sözlər hesab edilir. Fikrimizcə, bu müddəa müəyyən elmi mü-

bahisələr doğurur. Çünki mürəkkəb söz dildə işlənən ayrı-ayrı sözlərin birləşməsin-

dən əmələ gəlir, abreviatur isə sözlərin qısaldılması prosesidir və onun hissələri he-

sabına formalaşır. Doğrudur, abreviaturun açılışı abreviasiyaya uğrayan vahid söz 

birləşməsi və ya sintaktik konstruksiya olduqda yeni əmələ gələn ixtisar tərkib kom-

ponentlərini qismən implisit şəkildə özündə birləşdırır. Lakin bu cəhət onu mürəkkəb 

söz hesab etməyə əsas vermir. Məsələn, “Aktual üzvlənmə ilə qrammatik üzvlənmə 

qarşı-qarşıya duran, əks tərəflərdir. AÜ (aktual üzvlənmə) – aktual sintaksisin, QÜ 

(qrammatik üzvlənmə) isə potensial sintaksisin problemidir [Abdullayev: 2011,  

s.28]. 

Dilçilik ədəbiyyatından götürülmüş bu kontekstdə AÜ - aktual üzvlənmə,  QÜ  - 

qrammatik üzvlənmə ixtisarları vardır. Bu ixtisarlar ilkin vəziyyətdə söz birləşməsi 

olan vahidləri əvəz etmişdir. Yəni AÜ və QÜ mürəkkəb söz hesab oluna bilməz. Elə 

ixtisar formaları vardır ki, sözün bir hissəsi, ikinci sözün bir hissəsi ilə birləşir və 

sözlərin birləşməsinə səbəb olur. Bu halda da mürəkkəb söz üçün qoyulan tələb ye-

rinə yetirilmir və mürəkkəb söz əmələ gəlmir.  

Elmi üslubda ixtisarlardan istifadə, demək olar ki, çox zaman uzun və işlək va-

hidləri əvəzetmə məqsədi daşıyır. Elmi üslubda müəllif ixtisarlarından geniş istifadə 

olunur. Mətndə müəllif ixtisar düzəldərkən ilk dəfə onun açılışını  mötərizədə verir. 

Bəzən elmi mətndə ixtisarlar əvvəlcədən müəyyən siyahı şəklində qeyd olunur. Elmi 

əsərlərdə, tədqiqatların mətnlərində ixtisarlardan istifadə olunursa, onların ayrıca 

siyahı şəklində verilməsi zəruri sayılır. 

Elmi üslubda ixtisarlar termin yaradıcılığı prosesinin nəticəsinə çevrildikdə ter-

minləşməyə məruz qalır, abreviatur-terminlər əmələ gətirir. Məlumdur ki, qrafik ixti-

sarlar leksikləşdikdə abreviatur aşağıdakı əsas əlamətləri qazanır: 1) şifahi nitqdə ab-

reviatur öz səs cildində müntəzəm canlandırılır; 2) abreviatur ilkin formanın, tam 

aydın deyil, anlayışın ifadə vasitəsinə çevrilir; 3) abreviatur başqa sözlərlə sintaktik 

əlaqələrə girir, sözdəyişdirici vasitələri qəbul edir; 4) abreviatur hərfi verballaşmadan 

heca tələffüzü obyektinə çevrilir; 5) abreviatur dilin qrammatik qaydalarına tabe 

olur; 6) abreviatur orfoqrafik və orfoepik normalar qazanır; 7) bəzi abreviaturlar kök 

morfem statusu əldə edir. Bu xüsusiyyətlər elmi üslubda əmələ gələn və ya düzəldi-

lən qrafik ixtisarlara da şamil edilir. Ə.Abdullayevin “Aktual üzvlənmə, mətn və dis-

kurs” əsərində AÜ və QÜ ixtisarlarından istifadə edilmişdir. Bu ixtisarların başqa 

sözlərlə əlaqəyə girməsi, şəkilçi qəbul edərək işlənməsi və s. müşahidə olunur. Məsə-
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lən: “Həmin dillər əsasında mətn yaratma AÜ-nin potensiyasının tutusdurulması-qar-

şılaşdırılma metodu ilə araşdırılması, ələlxüsus  ümumi dilçilikdə qaranlıq bəzi mü-

hüm məsələlərə yenidən baxılması cəhətindən əhəmiyyətlidir. Çünki AÜ və mətn 

məsələsi, ilk növbədə ümumi dilçilik problemidir” [Abdullayev: 2011, s. 24]. Eyni 

mənbədən gütürülmüş bu nümunədə AÜ ixtisarı “-nin” şəkilçisi qəbul etmiş, “və” 

bağlayıcısı vasitəsilə “mətn sözü ilə əlaqələnmişdir. Maraqlıdır ki, kitabda qəbul 

edilmiş ixtisara şəkilçinin artırılması qaydası pozulmuşdur. Müəllif ixtisarı “AÜ” 

fonem birləşməsi kimi deyil, “aktual üzvlənmə” söz birləşməsi şəklində götürmüş və 

ona “-nin” şəkilçisi əlavə etmişdir (yəni, aktüal üzvlənmənin). Əslində, mətndə “AÜ-

nün” verilməli idi. Eyni ədəbiyyatda CAÜ – cümlənin aktual üzvlənməsi, Tİ – tema-

tik inkişaf, TA- tematik ardıcıllıq Tİ-nin 3 tipini göstərir: sadə xətti Tİ, açıq temalı 

Tİ, şaxələnmiş temalı Tİ” [Abdullayev: 2011, s.85]. 

Göründüyü kimi, ixtisar nəticəsində tamhüquqlu dil vahidi əmələ gəlir və bu va-

hid sözün, yaxud terminin bütün keyfiyyətlərinə malik olur. İxtisardan istifadə edən 

adresant fikrini dəqiq ifadə etdiyini düşünür, adresatın ixtisarı qavrama dərəcəsini nə-

zərə almır. Predmet-anlayış əlamətlərinin ümumiliyinə görə, abrevaturaları təxminən 

aşağıdakı tematik qruplara ayırmaq olar: 

1. Dilçilik terminləri. ADİL - Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, DLT - Divanü-lü-

ğat-it türk, TSB - termin söz birləşmələri, TMC - tabeli mürəkkəb cümlə, QTMC – 

qarışıq tipli mürəkkəb cümlə, İSB - ismi söz birləşməsi və s.   

2. Tarix terminləri. AXC - Azərbaycan Xalq Cəbhəsi;  QS - qızıl standartları, 

QMƏÜ - Qubada müstəmləkə əleyhinə üsyan, SY - səlib yürüşləri, ADR - Azərbaycan 

Demokratik Respublikası və s. 

3. Aviasiya terminləri. KAP - kommersiya aviasiya pilotu,  QXX - qəza xəbər-

darlıq xidməti,  RMA - rəqəmsal məlumatlar avadanlığı, DFM - diferensial faza ma-

nipulyasiyası və s. 

4. İqtisadi terminlər. Məsələn, ƏVBD - əsas vəsaitlərin bərpa dövrü, ƏDV – 

Əlavə dəyər vergisi; FES - federal ehtiyat sistemi, İSN - inflyasiya silsiləsi nəzəriy-

yəsi, BTP - Beynəlxalq ticarət palatası, BÖV - Beynəlxalq ödəmə vasitələri. 

5. Tibb terminləri. Məsələn, AKLS-Abderhalden-Kaufmann-Linyak sindromu; 

AXİV - Ambulator xəstənin individual vərəqəsi, PLH-Piroqov-Lanqhans hüceyrələri, 

PRLD-Piroqov-Rozenmüller limfatik düyünü və s. 

6. İnformasiya texnologiyaları sistemlərinin adları. Məsələn, İN - internet ma-

gistralı,  EMMF - Elektron məktublar və mesajlar faylı, KS - kompüter sistemi, 

ŞHVT - şəbəkə hesablamalarının vahid təsviri, VÖK - verilənlərin ötürülmə kanalı, 

PPD - Paskal proqramlaşdırma dili və s. 

7.İdman terminləri. İSM - idman sağlamlıq mərkəzi, AGF - Azərbaycan Güləş 

Federasiyası, AVF - Azərbaycan Voleybol Federasiyası, ATF - Azərbaycan Taek-

vondo Federasiyası və s. 

Qeyd olunan tematik qruplar elm sahələrinin bütün abreviaturalarını əhatə etmir. 

Bu tematik qruplar şərti xarakter daşısa da, dildə baş verən abreviasiya proseslərinin 
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öyrənilməsi üçün faktik materialların qruplaşdırılması üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Burada vacib olan bir cəhət qeyd olunmalıdır. Əgər abreviatur ilk dəfə yaradılırsa, 

onda onun istifadə olunması zamanı açılışının aydın olacağı nəzərə alınmalıdır. Mo-

noqrafiya və irihəcmli əsərlərdə ilk dəfə istifadə olunan ixtisarların və ya müəllif ixti-

sarlarının siyahısının verilməsi məqsədəuyğundur. Çünki mətn daxilində verilmiş ix-

tisarın mənasının ilk dəfə harada olması barədə informasiyanın yoxluğu, oxucunu 

çox zaman onun açılışının izafi axtarışına vadar edir.  

Elmi üslubda olan mətnlər müxtəlif sahələrə aid ola bilər. Onların hər birində 

abreviaturlardan istifadə olunmur. Dilçilikdə də ixtisarlar çox deyildir. Adətən, tək-

rarlanma nəzərə alınaraq müəllif ixtisarlar yaradır. Məsələn, frazeologiyaya aid elmi 

tədqiqat işlərində FB – frazeoloji birləşmə, FV – frazeoloji vahid ixtisarlarından isti-

fadə edilir. Kompüter dilçiliyində MT –maşın tərcüməsi, MF –  maşın fondu, MK – 

milli korpus, AT – avtomatik tərcümə, AMA – avtomatik morfoloji analiz kimi bir sı-

ra başqa ixtisarlar qeydə alınmışdır.  

Elmi üslubda abreviaturlardan istifadəyə subyektiv amillər təsir göstərir. Bəzi 

tədqiqatçılar müəyyən termin-söz birləşməsinin mətndə tez-tez işlədilməsini nəzərə 

alaraq, onun ixtisarını yaradırlar və sonradan bu abreviatur  terminin yerinə işlədilir. 

Mətn dilçiliyində mürəkkəb sintaktik bütöv işlək termindir. Onu əvəz edən MSB ab-

reviaturu sahəyə aid mətnlərdə tez-tez qeyd  edilir. “Azərbaycan dilində mürəkkəb 

sintaktik bütövlər” adlanan dərslikdə müəlliflər “mürəkkəb sintaktik bütöv” termini-

nin yerinə MSB ixtisarını işlətmişdir. Kitabın mündəricatında paraqraf başlıqlarında 

da MSB abreviaturundan istifadə olunmuşdur. Məsələn, “MSB-nin tədqiq aspektləri: 

dil və nitq aspekti. Vahidlərin dilə və nitqə aidliyi”, “MSB dil kəsiyində. Sintaktik 

vahidlər və MSB”, “Azərbaycan dilçiliyində MSB-nin öyrənilməsi” və s. Bununla 

belə, MSB abreviaturu Azərbaycan dilçiliyində termin səviyyəsində qeydə alınmır. 

Son illərdə buraxılmış dilçilik terminləri lüğətlərində də bu abreviatur  və ya “mürək-

kəb sintaktik bütöv” birləşməsi lüğət məqaləsində verilib izah edilmir.  

Elmi ədəbiyyat və lüğətlər üzrə apardığımız araşdırmalar göstərir ki, elmi üslub-

da bir sıra elm sahələrində yalnız mətnlərdə çox təkrarlanan termin-söz birləşmə-

lərinin ixtisar variantında verilməsi baş verir. Bu, çox zaman müəllif ixtisarı kimi 

özünü göstərir. Fikrimizcə, eyni mürəkkəb vahidin müxtəlif tədqiqat işlərində abre-

viatur kimi verilməsi bu ixtisarın aprobasiyadan keçməsi kimi qəbul oluna bilər.  

Danilenko yazır: “Elmi dilin dəyişməsi, onun inkişafı ümumədəbi dildə gedən 

proseslərlə, həmçinin müxtəlif tarixi dövrlərdə elmin inkişaf xüsusiyyətləri ilə təyin 

olunur. Elmi dilin leksikasında üç müstəqil layı ayırmaq olar: 1) qeyri-terminoloji 

leksika (dilin əsas və köməkçi sözləri); 2) ümumelmi leksika (elmi ünsiyyətin xüsusi 

sözləri); bura müxtəlif elm sahələrində işlənən xüsusi sözlər daxildir. Müasir dövrdə 

elmlərin inteqrasiyası və diferensasiyası sayəsində bu laydakı sözlərin sayı daim ar-

tır; 3) məxsusi terminoloji leksika (konkret terminosistemin xüsusi sözləri)” [Дани-

ленко: 1977, s.64].  

Texniki elm sahələrində ixtisarlardan  daha  çox  istifadə  olunur.  Ümumiyyətlə, 
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müxtəlif sahə terminologiyaları nəzərə alındıqda elmi üslubda istifadə olunan abre-

viaturlar haqqında müəyyən ümumiləşdirmələr aparmaq olur. Məsələyə məhz bu as-

pektdən yanaşan S.Sadıqova müasir Azərbaycan dilində müxtəlif terminoloji sahələr-

də işlənən abreviaturları iki qrupa bölmüşdür. O, birinci qrupa dildə qəbul edilmiş və 

hamı tərəfindən başa düşülən ixtisarları, ikinci qrupa isə sahə abreviaturlarını daxil 

etmişdir. Tədqiqatçı terminologiyada hərfi, qarışıq və heca-termin ixtisarları qrupla-

rının olduğunu qeyd etmişdir [Sadıqova: 2011, s.185]. Əgər ixtisarların düzəltmə for-

masına görə təsnifinə əsaslansaq, qeyd olunan qruplara aid ixtisarların terminologi-

yada işləkliyini təsdiq edə bilərik.  

Elmi dil semiotik baxımdan hetrogen hadisəni təqdim edir. Terminlərin sinonim-

lərinin yoxluğu, onların birmənalılığı eyni anlayışı  yalnız bir termin vasitəsilə ifadə 

etməyi tələb edir. Bu cəhət də abreviaturların yeni, yarandığı ilkin vahiddən fərqli 

termin olmadığını təsdiq edir. Abreviatur elmi üslubda substitut funksiyasını da ye-

rinə yetirir. Eyni xüsusiyyət sahənin beynəlxalq, eləcə də beynəlmiləl terminlərinə də 

xasdır. 
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Mehriban ALIYEVA 

ABBREVIATIONS IN SCIENTIFIC STYLE DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE 

 

SUMMARY 

 Abbreviations in a scientific style during the years of independence were studied in the article. It 

is determined that when the author creates an abbreviation in a scientific text, its opening should be 

given in parentheses for the first time. If abbreviations are used in scientific works and research texts, 

it is considered necessary to provide them in the form of a separate list. Researches conducted on 

scientific literature and dictionaries show that in a scientific style, it is based on the abbreviated ver-

sion of frequently repeated term-word combinations in a number of scientific fields. This often ap-

pears as an author abbreviation. In our opinion, giving the same complex unit as an abbreviation in 

different research works can be considered as passing approval of this abbreviation. This aspect con-

firms that abbreviations are not a new, different term from the original unit from which it was created, 

and the abbreviation performs the function of a substitute in the scientific style. 

Key words: independence, scientific style, abbreviation,  reduction,  language 
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Мехрибан АЛИЕВА 

АББРЕВИАТУРЫ В НАУЧНОМ СТИЛЕ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье изучены аббревиатуры в научном стиле в годы независимости. Определено, что 

при создании автором аббревиатуры в научном тексте ее начало следует давать впервые в 

скобках. При использовании сокращений в научных работах и текстах исследований считается 

необходимым привести их в виде отдельного списка. Исследования, проведенные по научной 

литературе и словарям, показывают, что в основе научного стиля лежит сокращенный вариант 

часто повторяющихся терминословосочетаний в ряде научных областей. Это часто появляется 

как аббревиатура автора. По нашему мнению, присвоение одной и той же комплексной едини-

цы в качестве аббревиатуры в разных научных работах может рассматриваться как прохожде-

ние утверждения этой аббревиатуры. Этот аспект подтверждает, что аббревиатура не является 

новым, отличным термином от исходной единицы, из которой она была создана, а аббревиату-

ра выполняет функцию заменителя в научном стиле. 

Ключевые слова: самостоятельность, научный стиль, аббревиатура, сокращение, язык 
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DİLİN FONETİK QURULUŞU VƏ TƏRCÜMƏ MƏSƏLƏLƏRİ 
 

XƏYAL ƏSGƏRLİ

 

 

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ VURĞULU HECADA SAİT FONEMLƏRİN 

AKUSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

(ƏDƏBİ DİL MATERİALLARI ƏSASINDA) 

 
XÜLASƏ 

Müasir Azərbaycan dilinin fonetik quruluşunda sait fonemlərin fizioloji-akustik xüsusiyyətləri-

nin geniş şəkildə öyrənilməsi və tədqiqi önəmli məsələlərdəndir. Sait fonemləri bu istiqamətdə  öyrən-

mək üçün Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların dil nümunələri, Azərbaycan dilinin dialekt mate-

rialları və xüsusilə, ədəbi diliimizə aid nümunələr, səs yazıları tədqiqata cəlb olunmalıdır. Tədqiqat 

işində ədəbi dil materialları əsasında vurğulu hecada olan saitlərin uzunluğu, hər bir saitin özünəməx-

sus fizioloji-akustik xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: ədəbi dil,  fonem, sait, akustika, ossiloqram 

 

Nitq prosesində müxtəlif fizioloji və akustik keyfiyyətli danışıq səslərindən isti-

fadə olunur. Azərbaycan dilində danışıq səslərinin iki yüzə yaxın müxtəlif çalarda tə-

ləffüz olunduğunu söyləmək mümkündür: “Dildə olan danışıq səsləri iki qismə ayrı-

lır: 1) Dil vəzifəsi olan danışıq səsləri, yəni leksik və ya qrammatik mənası olan dil 

vahidlərini bir-birindən fərqləndirən danışıq səsləri və 2) dil vəzifəsi olmayan, yəni 

leksik və ya qrammatik mənası olan  dil vahidlərini bir-birindən fərqləndirməyən da-

nışıq səsləri... İkinci qismə daxil olan danışıq səsləri isə fonem çalarlığı, yaxud sadə-

cə olaraq, çalarlıq adlanır ” [Axundov: 1984, s.12]. 

Dilin fonetik sistemində danışıq səsləri fizioloji və akustik  meyar əsasında qrup-

laşdırılır. Səslərin əmələ gəlməsində danışıq üzvlərinin iştirakı və rolu fizioloji meyar 

əsasında müəyyənləşir. Dilin fonetik sitemində sait və samitlərin özünəməxsus xüsu-

siyyətlərinin öyrənilməsi isə akustik meyar əsasında aydınlaşdırılır: “Danışıq prose-

sində tələffüz edilən səslərin tonunun yüksəkliyi cümlənin növündən (nəqli, nida, su-

al, əmr), danışanın danışıq obyektinə münasibətindən, onun emosionallığından asılı 

olaraq daim dəyişir. Nitq axınında səs tonunun qalxıb-enməsi nitqin melodiyasını 

təşkil edir” [Yadigar: 1993, s.177].                                                               

Azərbaycan dilinin fonetik sistemində sait fonemlərin fizioloji-akustik xüsusiy-

yətlərinin tədqiqi, təbii ki, əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Sait fonemləri bu istiqamət-

də öyrənmək üçün Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların dil nümunələri, Azər-

baycan dilinin dialekt materialları və xüsusilə,  ədəbi dilimizə aid nümunələr, səs ya-

zıları əsas götürülür.  

Məqalədə ədəbi dil materialları əsasında sait fonemlər  tədqiqata  cəlb  olunmuş- 
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dur. Tədqiqat işində müasir texnologiyalara üstünlük verilmiş, səs siqnalının akustik 

analizi üçün PRAAT proqramından istifadə edilmişdir. Saitlərin işlənmə mövqeyinə 

görə hər birinin formant göstəriciləri və uzunluqlarını ifadə edən fiziki parametrlər 

rəqəmlərlə göstərilmiş, hər bir saitin fizioloji xüsusiyyətləri izah edilmişdir. Akustik 

xüsusiyyətlərinə gəldikdə saitlərin vurğulu, bəzən də vurğusuz hecada xüsusiyyətləri 

verilmiş və müşahidə olunan xüsusiyyətlərin səbəbləri izah olunmuşdur.    

Digər fonetik vahidlər  kimi, vurğu da bu və ya digər dilin ümumi xüsusiyyətləri, 

daxili qanunauyğunluqları ilə bağlı olur. Müşahidələr göstərir ki, dillərin əksəriyyə-

tində vurğunun müxtəlif növləri vardır. Prof A.Axundov yazır: “Vurğulu hecanın 

vurğusuz hecalardan gərginliyin və tələffüz üçün istifadə edilən hava axınının çoxlu-

ğu ilə fərqlənməsinə dinamik vurğu deyilir. Bununla əlaqədar olaraq, dinamik vurğu-

ya nəfəsli vurğu, ekspirator vurğu, güc vurğusu da deyilir” [Axundov: 1984, s.276].  

Azərbaycan dilində vurğunun başlıca xüsusiyyətlərindən biri vurğulu hecadakı 

saitin kəmiyyətcə vurğusuz hecalardakı saitlərdən əsasən uzun olmasıdır. Lakin dili-

mizdəki bu xüsusiyyət bəzi dillərdə mövcud olan kəmiyyət (kvantitativ) vurğusuna 

uyğun gəlmir. “Vurğulu saitin uzunluğu vurğusuz saitin uzunluğundan daha çox ol-

ması ilə fərqlənirsə, belə vurğu kəmiyyət vurğusu və ya kvantitativ vurğu adlanır” 

[Avanesov: 1958, s.11]. Azərbaycan dilindəki vurğu tələffüz zamanı iştirak edən əzə-

lələrin gərginliyinə əsaslanan qüvvət vurğusudur, bu vurğu saitin uzun və ya qısa 

olmasından asılı deyildir. Səsin akustik təhlili zamanı müşahidələrimiz göstərir ki, 

bəzən vurğulu hecadakı sait vurğusuz hecadakı saitdən kəmiyyət baxımından daha 

qısa ola bilir. “Azərbaycan dilində vurğunun morfonoloji funksiyası təkcə məna fərq-

ləndirici və nitq axınında söz sərhədini müəyyənləşdirici xüsusiyyəti ilə bitmir, vur-

ğunun sözün sonuna doğru hərəkəti vurğu əvvəli morfemlərin zəif mövqeyə düşmə-

sinə səbəb olur ki, bu da həmin morfemlərin həm semantik sıxılmaya, həm də səs tər-

kibinin reduksiyaya uğramasına şərait yaradır” [Cəlilov: 1988, s.45]. 

Bütün dillərdə saitlər özlərinin əsl akustik xüsusiyyətlərini  məhz vurğulu heca-

larda göstərir. Kəmiyyətcə də vurğulu hecadakı sait vurğusuz hecadakı saitdən əsa-

sən daha uzun olur. Saitin uzunluğunu nitqin tempi ilə əlaqələndirən L.Bondarko 

qeyd edir ki, temp və saitin uzunluğu tərs mütənasibdir. [Bondarko: 1977, s.153]. 

Hər bir saitə məxsus fərdi akustik xüsusiyyətlər apardığımız tədqiqat zamanı əyani 

şəkildə ossiloqram və spektroqramların köməyilə müəyyən olunmuş və geniş aspekt-

də təhlilə cəlb edilmişdir.  
Dilimizin fonetik sistemində dilönü, qapalı və dodaqlanmayan saitlər qrupuna 

daxil olan i saitinin özünəməxsus akustik xüsusiyyətləri mövcuddur. “I saitinin tələf-

füzü zamanı dil bütün gövdəsi ilə irəli verilir və onun ön və orta hissəsi damağa doğ-

ru qalxır. Yumşaq damaq burun boşluğunun yolunu tutur. Üst dodaq alt dodaqdan 

aralanaraq sədaya yol açmaq üçün bir qədər yuxarı qalxır” [Axundov: 1984, s.27]. İ 

saitinin vurğulu və vurğusuz hecalarda fərqli akustik xüsusiyyətlərinə ossiloqramla-

rın köməyi ilə əyani şəkildə nəzər yetirək: 
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“İki” sözünün ossiloqramı (qadın nitqi) 

Nümunə göstərdiyimiz ossiloqramda rəngli işarələnən sahə “iki” sözünün sonun-

dakı i fonemidir. Söz əvvəlindəki i saiti həm vurğusuz hecada işləndiyinə, həm də 

özündən sonra gələn kipləşən k samitinin təsirinə məruz qaldığına görə özünəməxsus 

keyfiyyətləri itirmişdir. Vurğulu hecada olan i saitinin birinci formantının göstəricisi 

F1:258 olduğu halda, söz əvvəlindəki i saitinin birinci formantı özündən sonra gələn 

samitin təsiri ilə kipləşən k samitinin mövqeyinə uyğunlaşmışdır. Bununla bağlı 

A.Axundov “Azərbaycan dilinin fonetikası” əsərində yazır: “Göstərilən ossiloqrafik 

əyrilərdən birincisi iki sözündəki birinci i saitinə, ikincisi isə həmin sözdəki ikinci i 

saitinə aiddir. Bunlardan birinci i saitində obertonlar müşahidə olunmadığı halda, 

ikincidə onlar aydın surətdə nəzərə çarpır” [Axundov:1984, s.29]. Eyni söz üzərində 

apardığımız tədqiqat zamanı bu nəticəyə gəlirik ki, hər iki saitə məxsus obertonlar 

arasında bu fərqə səbəb məhz kipləşən k samitinin ilkin i saitinə təsiri və onu öz 

məxrəcinə uyğunlaşdırmasıdır. 

“Ü saitinin əmələ gəlməsində dodaqlar başqa dodaqlanan saitlərdə olduğundan 

(ö, o, u ) daha çox gərgin vəziyyət alır. Belə ki  dodaqların önə doğru uzanaraq aldığı 

dairəvi vəziyyətində hava axınının xaricə çıxması üçün yaranan boru şəkilli kanal di-

gər dodaqlanan saitlərdə olduğundan daha dar şəkildə olur” [Axundov: 1984, s.33]. 

 

 

                                 “üç” sözünün ossiloqramı (kişi nitqi) 

Azərbaycan dilinin fonetik sistemində dilönü, qapalı və dodaqlanan ü saitinin 

özünəməxsus fizioloji-akustik xüsusiyyətləri vardır. Məsələn, yuxarıda verdiyimiz 

osilloqramda ü saitinin söz əvvəlində mövqeyi göstərilmişdir. Burada verilən üç sözü 

nitq axınında olmadığı üçün ü saitinin kəmiyyəti normal vəziyyətdə olduğundan daha 

uzundur, təxminən 260 m/san ölçüsündədir. Zlatoustova emosional və məntiqi vurğu 

altına düşən sözlərdə vurğulu hecanın saitinin daha uzun olduğunu qeyd edir [Zlato-

ustova: 1981, s.15].  
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Mövcud tədqiqatlarda qeyd olunur ki, ü saiti i saitindən akustik cəhətdən öz 

tonunun alçaqlığı ilə seçilir, yəni i saiti yüksək tonlu olduğu halda, ü saiti nisbətən 

alçaq tonludur. Aşağıdakı ossiloqramda bunu əyani şəkildə nəzərdən keçirək: 

 

 

                                     “Üç” sözünün ossiloqramı (qadın nitqi) 

Yuxarıda göstərilən ossiloqramda rəngli işarələnən sahə nitq axınında işlənən üç 

sözündəki ü foneminin göstəricisidir. Kəmiyyəti təxminən 56 m.san olmuşdur. De-

məli, ü fonemi qapalı sait olduğundan normal nitqdə daha qısadır, istisna  hallarda isə 

kəmiyyətlər arasında  ciddi fərqi görmək mümkündür. “Kəmiyyətə görə olan fərqlən-

dirici əlamət “ü” fonemi üçün səciyyəvi deyildir. Bu o deməkdir ki,  ü saitinin uzun 

və yaxud qısa tələffüz edilməsinin dilimizdə fonematik mənası yoxdur” [Axundov: 

1973 s.115]. 

Azərbaycan dilinin fonetik sistemində dilönü, açıq, dodaqlanmayan ö saitinin 

fizioloji təsvirini A.Axundov bu şəkildə izah edir: “ö səsini tələffüz edərkən, dil bü-

tün gövdəsi ilə irəli verilir. Dilin ucu alt dişlərin arxasına toxunur və onunla dilin orta 

hissəsi arasında kiçik çökəyə bənzər bir şey alınır. Dodaqlar da öz növbəsində irəli 

verilir və onlar dairəvi nov əmələ gətirir. Musiqili tonu olan səs axını ağız boşluğun-

da əmələ gəlmiş dairəvi novdan və ü səsindəkindən böyük olan dodaq novundan ke-

çir” [Axundov: 1984, s.38]. Ö saitinin akustik xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirdikdə, 

vurğulu və vurğusuz hecalarda istər kəmiyyət, istərsə də keyfiyyət cəhətdən ciddi 

fərqlər görmək mümkündür. 

                 

 

Vurğulu hecada ö saitinin ossiloqramı, 148m/san (qadın nitqi) 
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Vurğusuz hecada ö saitinin ossiloqramı, 98 m/ san (kişi nitqi) 

Yuxarıda verilən ossiloqramlarda “ö” saitinin uzunluqları arasındakı fərq təqri-

bən 1,5 dəfədir. Vurğulu və vurğusuz hecalarda işlənən saitlərin kəmiyyət baxımın-

dan böyük ölçüdə fərqlənməsinə eyni söz tərkibində daha çox rast gəlinir. Görünür, 

vurğulu hecadakı sait vurğusuz hecada işlənən saitə təsir göstərir, onun geniş aralıq-

da tələffüzünə maneə yaradır. Müxtəlif eksperimentlərin nəticəsini ümumiləşdirən 

Matuseviç hər bir vurğulu saitin keyfiyyətindən asılı olmayaraq ondan əvvəlki heca-

dakı saitdən 1,5 dəfə uzun olduğunu qeyd edir [Matuseviç: 1976, s.223]. 

Dilimizdə işlək saitlərdən olan “ə” özünəməxsus akustik xüsusiyyətləri ilə diq-

qəti çəkir. Bu saitin işlənməsində və fonetik mövqeyində mövcud olan sərbəstlik 

onun müxtəlif akustik xüsusiyyətlərinin meydana çıxarılmasına imkan verir. Ə saiti 

söz tərkibində tutduğu mövqedən asılı olaraq müxtəlif  kəmiyyətlərdə tələffüz edilir. 

Bunu əyani şəkildə başa düşmək üçün ə saitinin  ossiloqrafik göstəricilərinə nəzər sa-

laq: 

 

 

Əşrəf sözünün ossiloqramı (kişi nitqi) 

Yuxarıda verilən ossiloqramda fərqləndirilən sahə  “Əşrəf” sözündə söz əvvəlin-

də işlənən “ə” saitinin ossiloqrafik əksidir. Söz əvvəlindəki və vurğusuz hecadakı  ə 

saitinin uzunluğu 75 m/saniyədir. Eyni sözün tərkibində olan ikinci “ə” saiti vurğulu 

hecada işlənir. Bu səbəbdən ikinci ə saitinin  uzunluğu 89 m/saniyədir. Buradan belə 

bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Azərbaycan dilinin fonetik sistemində saitlərin 

kəmiyyətə görə fərqi söz əvvəlinə nisbətən vurğulu hecada daha qüvvətlidir. Aşağı-

dakı ossiloqramda fərqləndirilmiş hissə “Əşrəf” sözündəki vurğulu hecada işlənən  ə 

saitini göstərir: 
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Azərbaycan dilində yalnız e orta sıra saitidir. Fonetikaya dair yazılmış bəzi əsər-

lərdə e saitini başqa saitlərdən ayıran korrelyativ fərq kimi onun qısa olması göstəri-

lir. Həqiqətən  e saiti ilə digər saitlər arasında sözün müxtəlif mövqeyində (söz əvvə-

lində, vurğulu və vurğusuz hecada, kipləşən və novlu samitdən əvvəl və s.) kəmiyyət 

baxımından xüsusi fərqlər nəzərə çarpır.  

 

Vurğusuz hecada e saitinin ossiloqramı - 98 m/san. (kişi nitqi)           

 

Vurğulu hecada e saitinin ossiloqramı- 70 m/san. (kişi nitqi) 

Azərbaycan dilində digər saitlərə nisbətən  ı saitinin söz tərkibində işlənməsində 

ciddi məhdudiyyət vardır. Sözün əvvəllində ı saiti işlənmir, təkhecalı sözlərdə isə 

məhdud şəkildə işlənir. Digər saitlərlə müqayisədə ı saitinin kəmiyyət baxımından 

qısa olduğu mövqelərin  daha çox üstünlük təşkil etdiyini deyə bilərik. 

 

Vurğulu hecada “ı”  saitinin ossiloqramı - 53m/san. (qadın nitqi) 
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Ossiloqramda göründüyü kimi, ı saiti vurğulu hecada belə, kəmiyyət baxımından 

digər saitlərə nisbətən daha qısadır. Müşahidələrimiz göstərir ki, eyni vəziyyət təkhe-

calı sözlərdə də keçərlidir. Məsələn, “xır”sözünün tərkibində işlənən ı saitinin uzun-

luğu 43 m/saniyədir. 

Akustik cəhətdən u saitinin bəm tembri vardır. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində 

u saiti, demək olar ki, həmişə adi kəmiyyətdə işlənir və bəzən ikihecalı sözlərin ikin-

ci hecasında sonor samitlə yanaşı gələn u bir qədər qısa tələffüz olunur. Onun akustik 

əlamətlərini ossiloqramlar vasitəsilə izah etmək mümkündür. 

 

 

“Tutqun” sözünün ossiloqramı (kişi nitqi) 

Vurğulu hecalarda u saiti öz akustik keyfiyyətini lazımı qədər qorusa da, ikihe-

calı sözlərdə sonorla yanaşı işlənən u saiti özünəməxsus akustik xüsusiyyətini itirmiş 

olur. Yuxarıda verilən ossiloqramda bunu əyani şəkildə görə bilərik. Ossiloqram 

“tutqun” sözünə aiddir və buradan  ikinci u səsi vurğulu hecada olmasına baxmaya-

raq, sonor samitindən əvvəl işləndiyi üçün uzunluğu 45 m/saniyədir. 

Digər saitlərdə olduğu kimi, o saitinin də kəmiyyət etibarilə daha uzun olduğu 

mövqelər söz əvvəli, xüsusən vurğulu hecadır. Məsələn, otlar sözündəki o saiti kə-

miyyət baxımından 120 m/saniyə, boz sözündəki o saiti isə 121 m/saniyədir. Zlatous-

tova emosional və məntiqi vurğu altına düşən sözlərdə vurğulu hecanın saitinin daha 

uzun olduğunu qeyd edir [Zlatoustova: 1981, s.15].   

A saiti üzərində apardığımız təhlillər zamanı ortaya çıxan nəticələrə əsasən, 

Azərbaycan dilində a saitinin fərqli və zəngin akustik xüsusiyyətləri olduğunu demək 

mümkündür. Məsələn yalqız sözündə vurğusuz hecada işlənən a 109 m/san., axşam 

sözündə ilkin a saitinin  uzunluğu 94 m/san., ikinci, yəni vurğulu hecada işlənən a sa-

iti isə kəmiyyət baxımından digərlərindən daha qısadır, 59 m/saniyədir. Təcrübi ma-

teriallardan göründüyü kimi, dilimizdəki a saitinin kəmiyyətcə çox müxtəlif növlə-

rinə təsadüf olunur. 

“Müasir Azərbaycan ədəbi dilində ən çox işlənən saitlərdən biri a saitidir. Buna 

görə də a saitinin tələffüz çalarlığı çoxdur. Ümumiyyətlə, müasir ədəbi dildə işlənən 

sözlərin bir qisminin əsli ilə əlaqədar fonetik təbiətindən, bir qismində isə fonetik şə-

raitindən asılı olaraq müəyyən hecalardakı a saiti ya uzun (a:), ya qısa (ă), ya adi (a), 
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ya vurğulu (a`), ya uzadılmış vurğulu, ya da diftonqlaşmış ou kimi müxtəlif çalarlıq-

da tələffüz olunur” [Dəmirçizadə: 2007, s.159]. 

 A foneminin qısa a variasiyası dilimizdə az yayılmışdır. Buna biz daha çox 

vurğusuz hecada və sonor samitlərdən əvvəl rast gəlirik. Məsələn: alov, alaq, qanqal 

tipli sözlərdə a adi vəziyyətdən daha qısa tələffüz olunur. Saitlərin işlənmə mövqelə-

rinə əsasən, sözün əvvəlində gələn saitlərin kəmiyyət etibarilə daha qüvvətli olduğu-

nu qeyd etmişdik. İstisna hallarda söz sonunda işlənən saitlərdə də bu qüvvətli möv-

qe özünü göstərir. Daxma sözünün ossiloqrafik göstəricisində söz sonunda işlənən a 

saitinin 149 m/san. uzunluğunda olduğunu görürük.  

 

 

“Daxma” sözünün ossiloqramı. (qadın nitqi) 

Azərbaycan ədəbi dilində a saitinin rekursiyası (səsin artikulyasiyasının son 

mərhələsi) qapalı ı saitinə, fasilə və ekskursiya fazaları isə neytral saitə oxşayan mü-

rəkkəb akustik keyfiyyətli səsə biz ən çox y bitişdirici samiti əlavə edilmiş sözlərdə 

rast gəlirik. Məsələn, başlayır (başlıyır), ağlayır (ağlıyır), qarşılayır (qarşılıyır) və s. 

Belə sözlərdə a yerinə işlənən ı saitinin formant göstəriciləri arasında ciddi fərqlər 

görmək mümkündür. 

Bütün dillərdə saitlər özlərinin əsl akustik xüsusiyyətlərini  məhz vurğulu heca-

larda göstərdiyi kimi, Azərbaycan ədəbi dilində də əksərən kəmiyyətcə vurğulu heca-

dakı sait vurğusuz hecadakı saitdən daha uzun olur. Səsin akustik təhlili zamanı mü-

şahidələrimiz göstərir ki, bəzən vurğulu hecadakı sait vurğusuz hecadakı saitdən kə-

miyyət baxımından daha qısa ola bilir. Bir söz daxilində eyni iki saitə məx-

sus obertonlar arasındakı kəskin fərqə səbəb vurğudan əlavə, yanaşı işləndikləri sa-

mitlərin təsiridir. Samitin təsirinə məruz qalan sait fonem öz məxrəcindən bir qədər 

uzaqlaşır və özünəməxsus formant göstəricilərini itirmiş olur. Nitq axınında olmayan 

hər hansı bir sözün sait fonemlərinin akustik xüsusiyyətləri normal nitqdə mövcud 

olan sait fonemlərdən kəmiyyət etibarilə ciddi şəkildə fərqlənir. 
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Khayal ASGERLI 

ACOUSTİC FEATURES OF VOWEL PHONEMES İN ACCENTED SYLLABLE 

İN THE AZERBAIJANİ LANGUAGE 

(BASED ON THE MATERİALS OF THE LİTERARY LANGUAGE)  

 

SUMMARY 

Extensive study and research of physiological-acoustic features of vowel phonemes is one of the 

important issues in the phonetic structure of modern Azerbaijani language. In order to study vowel 

phonemes in this direction, language samples of different peoples living in Azerbaijan, dialect mate-

rials of the Azerbaijani language and, in particular, examples of the literary language of our language, 

sound recordings should be involved in research. The length of the syllables in the stressed syllable, 

the unique physiological and acoustic features of each syllable were studied in the research work on 

the basis of literary language materials. 

Key words: literary language, phoneme, vowel, acoustics, oscillogram 

 

Хаял АСКЕРЛИ 

АКУСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ В УДАРНОМ СЛОГЕ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА) 

 

РЕЗЮМЕ 

Обширное изучение и исследование физиолого-акустических особенностей гласных фо-

нем является одним из важных вопросов фонетического строя современного азербайджанского 

языка. Для изучения гласных фонем в этом направлении следует привлечь к исследованию 

языковые образцы разных народов, проживающих в Азербайджане, диалектные материалы 

азербайджанского языка и, в особенности, образцы литературного языка, звукозаписи. Долгота 

гласных в ударном слоге, своеобразные физиологические и акустические особенности каждого 

гласного изучались в исследовательской работе на основе материалов литературного языка. 

Ключевое слово: литературный язык, фонема, гласный, акустика, осциллограмма  
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AYGÜN QASIMOVA

 

                                                                              

TƏRCÜMƏ PROSESİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN 

TƏNZİMLƏYİCİ ÜSULLAR 

 
XÜLASƏ 

 

Tərcümə zamanı məxəz mesajın hədəf dildə fərqli formada, tam və ən dəqiq mənada ifadəsini 

tənzimləyən müəyyən üsullardan istifadə edilir. Tərcümə olunmuş mətnin oxucu tərəfindən anlaşıl-

mazlığa məruz qalmaması üçün bu üsulların həyata keçirilməsi vacibdir. Əlavələr, ixtisarlar, əvəzet-

mələr və s. kimi tənzimləmə üsulları sayəsində məxəz mətnin məzmununu orijinal fikri ifadə etməklə 

hədəf mətnə ötürmək mümkündür. Bu tənzimləmə üsulları məxəz və hədəf mətnlər arasında uyğun-

suzluğu aradan qaldırmaq, tərcümə edilmiş mətni məxəz mətnə uyğun olaraq düzgün və səriştəli şə-

kildə ifadə etmək üçün istifadə olunur. 

Açar sözlər: tərcümə, ekvivalent, məxəz mətn, hədəf dil, üsul. 

 

Tərcümə zamanı məxəz mesajın ona yaxın ekvivalentini hədəf dildə düzgün ifa-

də etmək üçün müəyyən tənzimləmə üsüllarından istifadə edilir. Tərcümə prosesində 

rast gəlinən bu üsullara əlavələr, ixtisarlar, əvəzetmələr və s. aiddir. Bu üsullar mə-

xəz mesajın hədəf dildə fərqli formada, tam və ən dəqiq mənada ifadəsini tənzimlə-

yir. Tərcümə zamanı istifadə edilən üsullar vasitəsilə məxəz mesajın forması hədəf 

dilin quruluşuna uyğun olaraq dəyişdirilir. Bu metodlar məxəz mesajın həm seman-

tik, həm də üslubi cəhətdən hədəf dilin normalarına uyğunluğunu təmin edir. Məxəz 

mesajdan hədəf dildə düzgün ifadə etmək üçün çoxlu sayda çuzi dəyişikliklər edilir. 

Tərcümə zamanı köklü dəyişikilər edilməməlidir, belə ki, tərcüməçinin əsas vəzifəsi 

ona verilən mesajı hədəf dildə mükəmməlləşdirmək deyil, onu hədəf dildə düzgün 

ifadə etməkdir. Halbuki, məxəz mesajın hədəf dildəki yaxın formal ekvivalenti mə-

nasız səslənərsə və ya tamamilə səhv məna daşıyırsa, bu zaman tərcüməcidən müəy-

yən radikal dəyişikliklərin edilməsi tələb olunur. Düzəlişlərin edilmə dərəcəsi, əsa-

sən, tərcümənin tərtib olunduğu oxucu auditoriyasından asılıdır. Beləliklə, tərcümə 

olunmuş mətnin oxucu tərəfindən anlaşılmazlığa məruz qalmaması ücün müəyyən 

düzəlişlərin, məsələn, əlavələr və ya ixtisarların həyata keçirilməsi qaçılmazdır. Də-

yişikliklərin mətnin daxilində aparılması və ya mətndən kənarda izahlı şəkildə veril-

məsi məhz oxucu auditoriyasına görə tərcüməçi tərəfindən müəyyən edilir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, tərcümədə istifadə edilən tənzimləmə üsulların-

dan biri əlavələrdir. Tərcümə edilən mətni daha anlaşıqlı etmək məqsədilə istifadə 

olunan əlavələr bütün dillər üçün eyni deyil və fərqli növlərə malikdirlər. Məxəz və 

hədəf dillər, onların mədəniyyətləri arasında müəyyən fərqlər mövcüd olduğundan 

tərcümə zamanı əlavələrin müxtəlif növlərindən isifadə edilir.  

Bəzi hallarda bir və ya daha çox söz kontekstdən aydın olduğu üçün yazıçı tərə-

findən ixtisar edilir. Bu cür ixtisarlar bütün dillərdə baş versə də, müəyyən quruluşa 
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görə dildən dilə fərqlənirlər. Bir dildə ixtisarların edilməsi mütləq olduğu halda, di-

gər dildə isə yol verilməz ola bilər. Bu baxımdan, tərcümə zamanı bu ixtisar edilmiş 

sözlərin hədəf dildə anlaşılmazlığa səbəb olmaması üçün tərcüməçi əlavələrdən isti-

fadə edir. Beləliklə, məxəz dildə buraxılmış söz və ya ifadə tərcümə zamanı bərpa 

olunur. Məsələn, The friends and family members who came to comfort me all said 

that I’took it well’- Mənə təskinlik verməyə gələn bütün dostlar və ailə üzvləri 

deyirdilər ki, üzləşdiyim itkini mərdliklə qarşılayım cümləsində ‘took it well’ hissəsi 

‘üzləşdiyim itkini mərdliklə qarşılayım’ kimi əlavələr artırmaqla tərcümə edilir.    

Tərcümə zamanı məxəz mətndəki cümlə və ya ifadənin qrammatik quruluşunda-

kı dəyişikliklər də müəyyən əlavələrin edilməsini tələb edir. Xüsusilə cümlənin məc-

hul növdən məlum növə dəyişdirilməsi və ya bir nitq hissəsinin başqası ilə əvəzlən-

məsi tərcümə prosesində əlavələrdən istifadə olunmasına səbəb olur. Məxəz dildə 

tam, aydın şəkildə verilməyən müəyyən semantik elementlərin hədəf dildə hərfi tər-

cüməsi anlaşılmazlığa səbəb ola bilər. Bu baxımdan, bu semantik elementlər hədəf 

dildə əlavələr artırmaqla oxucuya daha aydın şəkildə tərcümə edilir. Tərcümə prose-

sində istifadə edilən hər növ əlavələr məxəz mətnin semantik məzmununda heç bir 

dəyişiklik etmədən aydın olmayanları hədəf dildə tam aydın şəkildə ifadə etmək      

məqsədini daşıyır.   

Tərcümə prosesində istifadə edilən tənzimləmə üsullarından biri də ixtisarlardır. 

Əlavələr kimi ixtisarlar da tərcümə prosesində olduqca vacibdir. Bəzən tərcüməçi 

mənbə mətnin bəzi hissələrini tərcümə etmir. Buna səbəb hədəf dildə ekvivalent sö-

zün və ya hər hansı grammatik kateqoriyanın mövcud olmamasıdır. Əlbəttə mənbə 

mətndəki söz və ya ifadənin hədəf dildə ekvivalenti mövcud olmadıqda, tərcüməçi 

bu söz və ya ifadəni izahlı şəkildə ifadə etməyə çalışır. Lakin hədəf dildə ekvivalenti 

olmayan söz və ya ifadənin mənası mətnin inkişafı üçün mühüm deyilsə, o zaman 

tərcüməçi oxucunun diqqətini uzun-uzadı izahlarla yayındırmamaq üçün ixtisarlar-

dan istifadə edir. Belə ki, uzun şərhlər və izahlar tərcümə mətninin həcmini həddin-

dən artıq şişirdir. Ümumiyyətlə, məxəz mətnindəki bütün kateqoriyaların hədəf dildə 

tam şəkildə öz əksini tapması anlaşılmaz tərcümə ilə nəticələnə bilər. Bu baxımdan, 

tərcüməçi məxəz mətnindəki həm semantik cəhətdən, həm də grammatik cəhətdən 

artıq elementləri ixtisar edir. Bu cür ixtisarlar tərcümə edilən mətnin həcmini azaldır, 

onu daha lakonik, yığcam və anlaşılan edir.    

 Y. Nayda qeyd edir ki [Nida: 1964, s.231], bəzi dillərdə eyni məna daşiyan lek-

sik vahidlərin bir cümlə tərkibində birgə işlənməsi və ya təkrarlanması məqbul oldu-

ğu halda, digər dillərdə isə qəbuledilməz hesab edilir. Bu səbəbdən məlumatın təkrar-

lanmaması üçün eyni mənaya malik vahidlərdən biri tərcümə zamanı ixtisar edilir. 

Məsələn, ‘I will kill him with my weapon, I will slay him with my sword’ cümləsində 

həm təkrarlardan, həm də sinonim sözlərdən istifadə edilib. Cümlədə kill və slay söz-

ləri eyni məna kəsb etdikləri üçün tərcümə prosesində onlardan biri ixtisar edilir və 

cümlə ‘Mən onu qılıncımla öldürəcəyəm’ kimi ixtisar edilərək tərcümə olunur. İngilis 

dilində olduğu kimi Azərbaycan dilində də sinonimlərdən ibarət bir çox birləşmələr 
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mövcuddur. Məsələn, gözəl-göyçək, ağıllı-kamallı, varlı-dövlətli və s. Tərcümə za-

manı təkrarlanan bu leksik elementlərdən biri dilin normalarına uyğun olaraq atılır. 

Bu da öz növbəsində tərcümə mətnini daha effektli edir. 

Əlavələr kimi, ixtisarlar da tərcümə mətninin ümumi məzmununda heç bir dəyi-

şiklik etmir, sadəcə məxəz mətnin bəzi xüsusiyyətlərini dəyişdirirlər. Tərcümə zama-

nı müəyyən formal elementlərin ixtisarı tərcümə dilini daha təbii və səlis edir. Tərcü-

məçi əlavələr ixtisarlardan istifadə etməklə hədəf dil oxucusunun maraqlarını daha 

çox nəzərə alır və tərcümə mətnini onun dünya görünüşünə uyğunlaşdırır. 

Qənaətbəxş tərcümə əldə etmək üçün mənbə mətn əlavələr və ixtisarlarla yanaşı 

bir sıra digər transformasiyalara da məruz qalır. Bu transformasiyalara səs əvəzetmə-

si, qrammatik kateqoriyaların və nitq hissələrinin bir-birini əvəzetməsi, söz sırası və 

ya cümlə strukturunda baş verən dəyişikliklər və s. aiddir. Transformasiyaları öz 

növbəsində üç qrupa bölmək olar: qrammatik transformasiyalar, leksik transformasi-

yalar və leksik-qrammatik transformasiyalar. 

Qrammatik transformasiya növünə aid olan kateqoriya dəyişikliklərinə məchul 

növün məlum növ ilə, təkdə olan ismin cəm ilə əvəzlənməsi, həmçinin zaman dəyi-

şikliyi aiddir. Məs.: The door was opened by a middle-aged woman - Qapını orta 

yaşlı bir qadın açdı (məchul növün məlum növ ilə əvəzlənməsi); xəbər-news, mal, 

əmtəə-goods (tək olan ismin cəmdə olan isim ilə əvəzlənməsi); He said that he knew 

the man- O dedi ki, adamı tanıyır (keçmiş zamanın indiki zamanla əvəzlənməsi) və s. 

Bir nitq hissəsinin digəri ilə əvəzlənməsi məsələn, ismin feil, əvəzlik və ya əvəz-

liyin isim ilə əvəzlənməsi də mümkündür. Məsələn, She is not good as a letter-wri-

ter-O yaxşı məktub yaza bilmir cümləsindəki a letter-writer ismi tərcümədə fel ilə 

əvəz olunub. He showed her the way-Oğlan qıza yol göstərdi cümləsində He əvəzliyi 

oğlan, her əvəzliyi isə qız ismi ilə əvəz olunub.  

Tərcümənin daha təbii səslənməsi üçün söz sırasının, yəni cümlə strukturunun 

dəyişməsi vacibdir. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq ingilis dilində söz sırası sabit-

dir və əsasən, mübtəda və xəbərlə başlayır, sonra ikinci dərəcəli üzvlər işlədilir. Bəzi 

hallarda zaman zərfliyi cümlənin əvvəlində də gələ bilir. Bu fərqləri nəzərə alaraq 

qeyd etməliyik ki, ingilis dilindən Azərbaycan dilinə və ya Azərbaycan dilindən ingi-

lis dilinə tərcümə zamanı söz sırasının dəyişməsi mütləqdir. Sadə bir misala nəzər sa-

laq: The teacher teaches a student cümləsində mübtəda+xəbər+tamamlıq əsasında 

qurulan söz sırası Azərbaycan dilinə tərcümə zamanı mübtəda+tamamlıq+xəbər söz 

sırası ilə dəyişdirilir və cümlə Müəllim tələbəni öyrədir kimi tərcümə edilir. Mürək-

kəb cümlənin sadələşməsi hallarına da rast gəlmək mümkündür. Məsələn, When he 

comes, I will let you know - O gələndə sənə xəbər edəcəm. Beləliklə, cümlə struktu-

rundakı dəyişiklikər hədəf mətnin məzmununda heç bir semantik dəyişiklik yaratma-

dan hədəf dilin normalarına uyğun olaraq tərcüməni daha adekvat edir.  

Bütün bu qrammatik əvəzetmələrlə yanaşı leksik əvəzetmələrə də rast gəlmək 

olar. Tərcümə zamanı  müəyyən  leksik  vahidlər  hədəf  dildə tam oxşar ekvivalentin  

olmaması səbəbindən xüsusi əvəzetmə üsulları – transliterasiya və transkripsiya,  kal- 
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ka, konkretləşdirmə, ümumiləşdirmə və s. vasitəsilə tərcümə edilir.   

Transliterasiya və transkripsiya xüsusi adları tərcümə edərkən ən çox istifadə 

edilən leksik transformasiya metodudur. Transkripsiya zamanı məxəz dildəki sözün 

səslənməsi, transliterasiya zamanı isə hərflərin uyğunluğu əsas götürülür. Xüsusi ad-

ların transformasiyasında hər iki üsulun həm transliterasiya, həm də transkripsiyanın 

istifadəsi hallarına da rast gəlmək olar. Bəzi hallarda tərcümə prosesində xüsusi adla-

rın transliterasiyası və ya transkripsiyası nəticəsində tərcümə vahidi hədəf dildə yal-

nış məna kəsb etməsin deyə səs və ya hərf dəyişiklikləri baş verir.  

Leksik transformasiya üsullarından biri hesab edilən kalka üsulu dilin yeni ter-

minlərlə zənginləşməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Kalka məxəz dildəki söz və 

ya ifadənin tərkib hissəsinin hədəf dildə hərfi tərcüməsidir. Bu proses zamanı məxəz 

dildəki söz və yaxud söz birləşməsi hədəf dildə eyni məna daşıyan söz və ya söz-

düzəldici şəkilçilərlə ifadə edilir. Məsələn, investment bank-investisiya bankı, house 

of culture-mədəniyyət evi, header-başlıq və s.  

Bəzən tərcüməçi hədəf dilin semantik quruluşuna əsasən məxəz mətnindəki 

leksik vahidə uyğun daha dar mənalı söz və ifadə seçməli olur. Məxəz dildə geniş 

mənalı sözlər hədəf dildə dar mənalı sözlərlə əvəz olunur, yəni konkretləşdirilir. Mə-

sələn, Azərbaycan dilində saat sözü ingilis dilində həm clock, həm də watch sözləri-

nin mənalarına uyğun gəlir və bu səbəbdən ingilis dilinə tərcümə zamanı saat sözü 

kontekstdən irəli gələrək konkretləşdirilir, yəni qol və yaxud divar saatının nəzərdə 

tutulduğu dəqiqləşdirilir. İngilis dilindəki to go feili geniş mənalı söz olub getmək, 

yola düşmək, uzanmaq, yox olmaq, iflasa uğramaq kimi mənalara malikdir və tər-

cümə zamanı kontekstdən asılı olaraq mənası dəqiqləşdirilməlidir. Digər bir misala 

nəzər yetirək. İngilis dilindəki cherry sözu həm albalı, həm də gilas mənalarında iş-

lədilir və tərcümə zamanı məna konkretləşdirilir. Beləliklə, konkretləşdirmə məxəz 

mətnindəki leksik vahidin hədəf dildə daha spesifik bir məna ilə ifadə olunmasıdır.  

Konkretləşdirmənin əksi olan ümumiləşdirmə məxəz dildəki dar mənalı leksik 

vahidin hədəf dildə geniş mənalı leksik vahidlə əvəz olunmasıdır. Məsələn, Jane 

used to drive to market with her mother in this la Salle convertible they had - Ceyn 

sahib olduqları bu maşında anası ilə birlikdə bazara gedərdi cümləsindəki la Salle 

convertible avtomobil növüdür və tərcümə zamanı daha geniş məna kəsb edən maşın 

sözü ilə əvəz olunub.  

Konktretləşdirmə və ümumiləşdirmə ilə yanaşı digər leksik transformasiya nö-

vünə modulyasiya, yəni fikrin tam başqa sözlərlə ifadə edilməsi aiddir. Modulyasiya 

məxəz mətnindəki leksik vahidin hədəf dildə tam fərqli məna kəsb edən leksik vahid-

lə əvəzlənməsidir. Bu leksik vahidin mənasını məxəz mətndən anlamaq olur. Məsə-

lən, At 5:30 all hands gathered in the manager’s office to discuss current issues cüm-

ləsindən aydın olur ki, all hands birləşməsi “şirkətin bütün əməkdaşları” mənasını 

daşıyır. Cümlənin mənasını itirməmək üçün all hands birləşməsi bütün işçilər ifadəsi 

ilə əvəzlənir və cümlə Saat 5: 30-da bütün işçilər cari məsələləri müzakirə etmək 

üçün menecerin ofisində toplaşdılar kimi tərcümə olunur. 
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Antonimik transformasiya leksik-qrammatik transformasiya növünə aid olub, 

məxəz mətnindəki təsdiq formanın hədəf dildə inkar forma ilə və ya əksinə, inkarın 

təsdiq ilə əvəzlənməsidir. Yəni antonimik transformasiyada məxəz mətnindəki təsdiq 

cümlə mənasını dəyişməmək şərtilə hədəf dildə inkar cümlə ilə və ya əksinə ifadə 

edilir. Bundan əlavə, məxəz mətnindəki söz və ya birləşmə hədəf dildə ona antonim 

olan söz və ya birləşmə ilə əvəz edilə bilər. Məsələn, I have never heard of it- Mən 

bu haqda ilk dəfə eşidirəm. He remembers everything- O heç bir şeyi unutmayıb. I 

am not kidding- Ciddi deyirəm. 

 Məxəz və hədəf dillərin mədəniyyətləri arasındaki fərqlər tərcümə zamanı mə-

xəz dilin özünəməxsusluğunu, yəni dildəki xüsusi elementləri, dialektleri hədəf dildə 

ifadə etmək kimi çətinliklər törədir. Məxəz dildəki eyni effekti hədəf dildə yaratmaq 

qeyri-mümkün olduğu halda, tərcüməçi məxəz dilin özəlliklərini ona oxşar digər va-

sitə ilə mənbə mətndə olduğu kimi eyni yerdə deyil, hədəf mətnin digər bir hissəsin-

də ifadə edir. Beləliklə, itirilmiş məna kompensasiya olunur və məxəz mətnin məz-

munu tam şəkildə hədəf mətndə öz əksini tapır. Kompensasiyada mətnlər arasındaki 

ekvivalentlik mətnin ayrı-ayrı elementləri səviyyəsində deyil, bütün mətn səviyyəsin-

də aparılır. 

Məxəz mətnindəki leksik vahidin hədəf dildə ekvivalenti olmadıqda, həmin lek-

sik vahidi təsviri ekvivalentlərlə, yəni sözün mənasını izahlı şəkildə ifadə etməklə də 

tərcümə etmək mümkündür. Hədəf dil mədəniyyətində əsasən tanınmayan obyektlər 

və hədəf dildə hazır leksik paraleli olmayan söz və ya ifadələr tərcümə zamanı təsviri 

ekvivalentin istifadəsinə zərurət yaradır. P. Nyumarkın fikrincə [Littlejohn, Mehta: 

2012, s.55], təsviri ekvivalent mənbə dilin mədəniyyətini əks etdirən leksik vahidin 

hədəf dildə dəqiq təsviridir. Əlbəttə, bu təsvir hədəf dilin mədəniyyətində anlaşılan 

söz və ya ifadələrlə izah edilir. P.Nyumark təsviri ekvivalentə aid ‘The Japanese 

aristocrasy from the eleventh to the nineteenth century’- Samurai –‘XI əsrdən XIX 

əsrə qədər olan Yapon aristokrasiyası’-Samuray sözünü misal olaraq göstərir.  

Beləliklə, məxəz mətndəki müəyyən leksik vahidin hərfi tərcüməsi və ya hədəf 

dildə ona yaxın ekvivalentin seçilməsi mənasız və yaxud səhf tərcümə ilə nəticələ-

nəndə, lazımi düzəlişlər, yəni əlavələr, ixtisarlar və ya müəyən əvəzetmələr edilir. 

Ümumiyyətlə, tərcümə zamanı edilən dəyişikliklər, istər qrammatik, istərsə də leksik 

dəyişikliklər, əsasən, mətn daxilində aparılır. Lakin məxəz mətndəki elementin hədəf 

mətndə az və ya çox dərəcədə hərfi tərcüməsini qoruyub saxladığı hallara da rast gəl-

mək olar. Belə hallarda məxəz mətnindəki elementi hədəf dildə ifadə etmək üçün tə-

ləb olunan düzəlişlər mətn daxilində deyil, mətdən kənarda, yəni mətnin altına yer-

ləşdirilmiş izahat və ya şərhlər formasında edilir. Mətn altında verilən qeydlər dillər 

arasındaki həm linqvistik, həm də mədəni uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq, fərqli 

adətləri izah etmək, coğrafi obyektləri müəyyənləşdirmək, çəki və ölçü vahidlərinin 

ekvivalentlərini göstərmək, xüsusi adlar haqqında əlavə məlumatlar vermək üçün is-

tifadə edilir. Bu qeydlər ya səhifənin, ya da kitabın sonunda verilir. 

Tərcümə prosesində istifadə edilən tənzimləmə üsulları sayəsində  məxəz mətnin 



№2                                DİLÇİLİK ARAŞDIRMALARI                                2022 
 

 

 

 

 

-129- 

 

məzmununu orijinal fikri ifadə etməklə hədəf mətnə ötürmək mümkündür. Bütün yu-

xarıda sadalanan üsullar məxəz və hədəf mətnlər arasında kontekstual uyğunsuzluğu 

aradan qaldırmaq, tərcümə edilmiş mətni məxəz mətnə uyğun olaraq düzgün və sə-

riştəli şəkildə ifadə etmək üçün istifadə olunur. Tərcümə zamanı tərcüməçinin əsas 

vəzifəsi yalnız müəllifin fikirlərini deyil, həmçinin onun hisslərini və intonasiyasını 

oxucuya çatdırmaqdır. Tərcüməçi məhz tərcümə üsullarından istifadə edərək buna 

nail olur və oxucunu müəllifin yaratdığı atmosferə qərq edir. Beləliklə, adekvat tər-

cüməyə nail olmaq üçün tərcümə prosesində yaranan problemi düzgün müəyyənləş-

dirmək və bütün lazımi tərcümə üsullarını həyata keçirmək lazımdır. 
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                                                                     Aygun GASIMOVA 

REGULATORY TECHNIQUES USED  IN THE TRANSLATION PROCESS 

 

                                           SUMMARY 

                                       

In translation, certain adjustment methods are used to regulate the expression of the source 

message in the target language in a different form, in the fullest and most precise sense. It is important 

to implement these methods so that the translated text is not misunderstood by the reader. Thanks to 

the methods such as additions, reductions, substitutions, etc., it is possible to convey the content of the 

source text to the target text by expressing the original idea. These adjustment methods are used to 

eliminate inconsistencies between the source and target texts, and to express the translated text cor-

rectly and competently in accordance with the source text. 

Key words: translation, equivalent, source text, target language, method 
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 Айгюн ГАСЫМОВА 

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ  ПЕРЕВОДА 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В переводе используются определенные приемы, регулирующие выражение исходного 

сообщения на языке перевода в иной форме, в наиболее полном и точном смысле. Важно ре-

ализовать эти методы, чтобы переведенный текст не был неправильно понят читателем. Бла-

годаря таким приемам регулирования, как добавления, сокращения, замещения и т. д., можно 

перенести содержание исходного текста в целевой текст, выразив исходную мысль. Эти мето-

ды регулирования используются для устранения несоответствий между исходным и перевод-

ным текстами, а также для правильного и грамотного выражения переведенного текста в соот-

ветствии с исходным текстом. 

Ключевые слова: перевод, эквивалент, исходный текст, целевой язык, метод  
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NƏZƏRİ DİLÇİLİK  
 

NADİR MƏMMƏDLİ
*
  

 

LEKSİK MƏNA  

 
XÜLASƏ 

 

Koqnitiv dilçilikdə sözün və onun mənalarının öyrənilməsi ilə bağlı mürəkkəb məsələlərin həlli-

nə yanaşmanın yollarından biri həm predmetin və ya predmetlərin adı, həm də mənanın, bəzən isə də-

yərin bütün sisteminin ifadəsidir. Onların mənaları və ya çalarları eyni sözlər, fərqli mövzu ilə bağlı 

ola bilər, onlar məna münasibətlərini dinamik, tarixi gerçəklikdə ifadə edirlər. Müəyyən dövrdə cə-

miyyət, xalq tərəfindən anlaşıldığı kimi, ilkin mənalar və çalarlar yenidən təkmilləşir, ifadə olunan ob-

yektlərin, hərəkətlərin, keyfiyyətlərin arasında müxtəlif qarşılıqlı təsir və əlaqələr, münasibətlər dərk 

edilir və bunlar ümumiləşməyə xidmət edir, bu da bütövlükdə dilin semantik strukturunun element-

lərinə çevrilir.  

Leksemə yeni məna daxil olduqda, dilin leksik-semantik sistemində məna hüdudları bütöv dil 

vahidi kimi müəyyən edilir. Sözə yalnız ad kimi istinad edilərkən onun müxtəlif mənaları arasında 

fərq müəyyən edilə bilməz; dil sisteminin semantik əsaslarına dərindən nüfuz etmədən eyni sözün tər-

kibində konstruktiv birləşmələrin əlamət və normalarını, yeni dəyərlərinin formalaşması yollarını mü-

əyyənləşdirmək mümkün deyil. Xüsusilə, terminlər məhdud məna və azsaylı çeşid çalarlarına malik 

olduqları üçün onların semantik sərhədi bəzən müəyyən olunmaya bilər.  

Sözün mənası ifadə edilən kontekstlərdə onun dilə xas olan mənalarının uyğunluğunun qanunları 

ilə şərtlənən konkret leksik-sinonimik əlaqələrindən, məna çalarlarından, yaxın sözlərlə ekspressiv və 

üslubi rəngarəngliyindən asılıdır. Dil sistemində sözün semantik mahiyyəti ona xas olan mənalarla 

məhdudlaşmır, əsasən, dəyərlərin əlaqəli sıralanmasında istiqamətlərini müəyyən edir.  

Açar sözlər: leksikoqrafiya, ümumiləşdirmə, söz və ifadə, leksik sistem, kontekst, söz və məna-

ları, frazeologiya, sözün strukturu. 

 

Sözün leksik mənası anlayışı dilin lüğət tərkibinin inkişaf qanunauyğunluğu, 

onun mənalarında tarixi dəyişikliklərlə sıx bağlıdır. Söz qrupları, sistemlərin, kateqo-

riyaların, semantik qanunların öyrənilməsi tarixi və müqayisəli-tarixi leksikologiya-

nın, leksikoqrafiyanın tədqiqat obyektinə daxildir; sözün mənasının mahiyyətini ay-

dınlaşdırmaq, strukturunda – tarixi inkişafında keyfiyyət dəyişikliklərinin təhlili lek-

sikologiyanın əsas vəzifələrindən biridir. Sözlərin mənasını müəyyənləşdirmək və ya 

şərh etmək lüğətlərin tərtib edilməsinin əsas məqsədi, leksikoqrafiyanın birbaşa ob-

yektidir. Dilin inkişafı ilə əlaqədar söz və ifadələrinin məna tərəfinin inkişaf qanunla-

rının öyrənilməsi müvafiq xalqın tarixinin üzvi hissəsidir. L.V.Şerba “Leksikoqrafiya 

nəzəriyyəsi təcrübəsi” əsərində nümunəvi tarixi lüğətlərin olmaması haqqında fikir 

söyləyərək yazır: “Elə bir lüğət olaydı ki, müəyyən dövrdən başlayaraq müəyyən bir 

zaman kəsiyi ərzində bütün sözlərin tarixini verə bilə idi, bu və ya digər tarixdən baş-

layaraq nəinki yeni sözlərin və yeni mənaların yaranmasını, həm də onların ölməsini, 
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görkəminin dəyişilməsini göstərə idi... Məsələ bir də onunla mürəkkəbləşir ki, hər di-

lin sözləri bir sistem yaradır və onların dəyərlərinin dəyişməsi yalnız belə sistemin 

içərisində başa düşüləndir; beləliklə, tarixi lüğət dildəki ardıcıl dəyişiklikləri əks et-

dirməlidir” [Щерба: 1940, s.117].  

Leksikoqrafiyada sözün koqnitiv planda öyrənilməsi ilə bağlı mürəkkəb məsələ-

lərin həllinə yanaşmanın yollarından biri mənaların dəyişməsi qanunları, strukturda 

baş verən xüsusiyyətlərdir. Söz yalnız predmetin və ya predmetlərin adı deyil, həm 

də mənanın, bəzən isə dəyərlər sisteminin ifadəsidir, eyni mənada müxtəlif obyektlə-

rin və ya hadisələrin, hərəkətlərin, keyfiyyətlərin ictimai anlayışını ümumiləşdirir və 

birləşdirir. Onların mənaları və ya çalarları eyni sözlə, fərqli mövzu ilə bağlı ola bi-

lər. Sözlər məna əlaqələri və münasibətlərini dinamik, tarixi gerçəklikdə ifadə edir. 

O, “reallığın parçası”nı və gerçəkliyin digər elementlərinə münasibətini, məlum 

dövrdə cəmiyyət, xalq tərəfindən dərk edildiyi kimi, həm də ilkin mənaların və çalar-

ların yenidən təkmilləşməsinin mümkünlüyünü əks etdirir [ətraflı bax: Ушаков, т. I.: 

2013, s.262-263; Ушаков, т. II.: 2013, s.80; Головин: 1973, s.89]. Sözlə ifadə olu-

nan obyektlərin, hərəkətlərin, keyfiyyətlərin arasında müxtəlif qarşılıqlı təsir və əlaqə 

vardır, söz bu münasibətləri dərk etməyə və ümumiləşdirməyə xidmət edir, bu da 

onun mənasında, bu və ya digər tarixi dövrün dilində, bütövlükdə dilin semantik 

strukturunun bir elementində öz əksini tapır.  

Dilin leksik sisteminə yeni məna daxil olduqda mürəkkəb, şaxələnmiş strukturu-

nun digər elementləri ilə qarşılıqlı əlaqəyə girir və yalnız leksik-semantik sisteminin 

fonunda məna hüdudları bütöv dil vahidi kimi müəyyən edilir. Sözə ad kimi istinad 

edildikdə onun müxtəlif mənaları arasında fərq müəyyən edilə bilməz. Dil sisteminin 

semantik əsaslarına dərindən nüfuz etmədən eyni sözün tərkibində dəyərlərin konst-

ruktiv birləşməsinin əlamətləri və normalarını, yeni söz və dəyərlərin formalaşması 

yollarını müəyyənləşdirmək, omonimləri, sözü mənalarından ayırmaq mümkün de-

yil. Xüsusilə, terminlər məhdud məna və azsaylı çeşid çalarlarına malik olduqları 

üçün semantik sərhədi bəzən müəyyən olunmaya bilər. Hər bir elm xalqın düşüncəsi, 

nitqi ilə əldə edilən nəticələrdən başlayır, öz inkişafı ilə onun dilindən ayrılmır. İcti-

mai və siyasi elmlər üçün xalq təfəkkürü, yaratdığı terminologiya daha böyük əhə-

miyyət kəsb edir.   

Sözün mənası ifadə edilən konsepsiyadan – mənsub olduğu qrammatik kateqori-

yalardan, kontekstlərdən, tədqiq edilən dilə xas olan sözün mənalarının uyğunluğu ilə 

şərtlənən konkret leksik və sinonim əlaqələrindən, məna çalarlarından, ekspressiv və 

üslubi rəngarənglikdən asılıdır. Dil sistemində sözün semantik mahiyyəti ona xas 

olan mənalarla məhdudlaşmır, həmçinin dəyərlərin əlaqəli sıralanmasında özünü gös-

tərir. 

Məna anlayışı dilin leksik-semantik sistemi ilə bağlı olub, söz qrupları vasitəsilə 

müəyyənləşir. Sözün semantik quruluşunun mürəkkəbliyini və münasibətlərinin 

müxtəlifliyini onun inkişafının müəyyən dövründə dil sisteminin digər leksik vahid-

ləri ilə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənmək yolu ilə aydınlaşdırmaq mümkündür, bu halda 
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dilin rolunu sözün həm də nitq ünsiyyətində, cəmiyyətin üzvləri arasında fikir müba-

diləsində tam və konkret təsəvvür etmək mümkün olur. Semantik nəzəriyyədə məna-

ların və formaların keyfiyyət özünəməxsusluğu üzərində müşahidələr ümumiləşdiri-

lir, sistemləşdirilir, müxtəlif qrammatik siniflərə aid olan sözlərlə daxili birliyi, se-

mantik həcm və mənaların birləşdirilməsi üsulları fərqləndirilir. Məsələn, feilin se-

mantik strukturu isimlərdən daha genişdir, mənalarının dairəsi hərəkətdir, yaxud sifət 

və zərflərin mənaları daha elastikdir. Söz əlaqələrinin genişliyi onun qrammatik 

strukturundan və formasından asılıdır, qrammatik formalar arasındakı sərhəd sürəkli-

dir.  

Sözlərin semantik inkişafının potensial çalarlarını tapmaq üçün onların fərdi-ya-

radıcı tətbiqi və məcazi mənalarını araşdırmaq məqsədəuyğundur; sözün fərdi istifa-

dəsi bədii ədəbiyyat dilində xarakter funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı ola 

bilər [Кугель: 2000, s.101]. Fərdi istifadə üsullarının və özünəməxsusluğun öyrənil-

məsi yalnız artıq təşəkkül tapmış ictimai dəyərlər sistemində deyil, həm də onun ob-

razlı tətbiqində axtarılmalıdır. Məsələn, leksikoqrafın, ümumi nəzəriyyə təcrübəsin-

də, göz sözünün müxtəlif mənaları prizmasında obrazlı istifadəsinin frazeoloji im-

kanlarını təsvir etməsi mümkündür:  
 

göz altından baxmaq;  

göz bəbəyi kimi qorumaq; 

gözlə işarə etmək;  

gözü böyümək;  

göz dağı çəkmək;  

göz dəymək;  

göz dikmək;  

göz götürməmək;  

göz kəsilmək;  

göz qabağına qoymaq;  

göz qamaşdırmaq;  

göz qoymaq;  

göz oxşamaq;  

göz-qulaq olmaq;  

gözün ucu ilə baxmaq;  

göz üstə;  

göz verib, işıq verməmək;  

göz gəzdirmək;  

göz yummaq və s. 
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Gözün hansı hallarda obrazlı şəkildə istifadə oluna biləcəyini, məcazi mənada 

tətbiqini frazeoloji əlaqəli dəyərlərdə axtarmaq lazımdır: söz semantik strukturunda 

konsentrasiya olunur, frazeoloji əlaqələrin genişləndirilməsi sayəsində yeni mənaları 

yaranır. Semantik tərəfi onun strukturunun bir hissəsini təşkil edir, keyfiyyəti dilin 

səs tərəfi, qrammatik quruluşu və ya tərkibi kimi müəyyənləşdirilir. Sözün leksik mə-

nası dedikdə, dilin ümumi lüğət sisteminin bir elementi kimi onun obyektiv və maddi 

məzmunu başa düşülür; sözün strukturunda müxtəlif mövzu-məna münasibətləri bö-

lünə və birləşə bilər. Bu çətinliklər özünü məna çalarları arasındakı sərhədlərin qeyri-

müəyyənliyində, sayında və düzgünlüyündə, fikir ayrılıqları və ya müxtəlifliklərində, 

mənaların istifadə olunmasının tipik şəraitlərində özünü büruzə verir. 

Sözün leksik mənası anlayışının bəzən qeyri-müəyyənliyi lüğət işi təcrübəsində 

müəyyən nəticələr çıxarmağa imkan verir. Məsələn, izahlı lüğətlərdə sözlərin məna 

çalarlarının yayğınlığına diqqət yetirilir, adətən, bu məmaların bir qismindən  istifadə 

olunmur, daha çox sözün canlı danışıq dilindəkindən fərqli, həm də yeni mənaları  

diqqətə çatdırılır. Məsələn, gözək sözü ədəbi dildə “toxunma şeyin yırtılmış, çürü-

müş və ya yanmış yerini yenidən toxumaqla salınan yamaq” deməkdir, lakin bu sö-

zün məhəlli danışıqda “bağ, ip” mənası da vardır. 

Leksikoqrafiyada sözün məcazi, obrazlı mənalarının, nominal dəyərlərindən asılı 

olaraq, istifadəsi tipik portativ əlaqələrlə ümumiləşdirilmiş mənaya gətirib çıxarır 

[Виноградов: 1977, s.78]. Nəticə göstərir ki, sözlərin bütün mənaları homogen de-

yil, leksik dəyərlərin strukturda keyfiyyət fərqləri vardır. Söz həqiqətə aiddir, onu əks 

etdirir və mənalarını təcrid olunmuş, konkret dilin leksik-semantik sistemindən ayır-

maqla deyil, tərkib elementi kimi qırılmaz əlaqələrdə ifadə edir. Dilin lüğət tərkibin-

də müxtəlif dəyərləri ifadə edən sözlər hadisələri, hərəkətləri, keyfiyyətləri, onların 

ictimai anlaşmasını əks etdirir və bütün digər mənalar üçün nominal bir təməl rolunu 

oynayır. 
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Nadir MAMMADLI 

THE LEXICAL MEANING 

 

SUMMARY 

 

One of the ways of approach to the solving of complicated issues related to the study of the word 

and its meanings in cognitive linguistics is both the name of subject or subjects and the expression of 

the meaning, sometimes all of the system of value. Their meanings or shades can be related to the 

same words, various content, they express their attitudes in the dynamic, historical reality. As under-

standing by the society, nation in certain period, the primary meanings and shades improve again, the 

different opposite influence and relations, attitudes are understood among the expressed objects, acts 

and qualities and they serve to generalize, and entirely it converts to the elements of semantic struc-

ture of the language.  

The limits of meaning are determined as the whole language unit in the lexical-semantic system 

of language, when the new meaning includes to the lexeme. While referring to the word only as a 

name, the variety among its different meanings can’t be determined; it isn’t possible to determine the 

signs and norms of constructive combinations, the ways of formation of new values inside the same 

word without penetrating to the semantic bases of language system deeply. Sometimes it might not be 

possible to determine the semantic borders completely; especially the terms have the limit meaning 

and few transitional shades.  

The meaning of word depends on the concrete lexical-synonymic relations, shades of meaning, 

expressive and stylistic diversity with coincided words which conditioned by the rules of correspon-

dence of meanings of the word belonging to this language in the expressed contexts. The semantic es-

sence of word isn’t limited with the meanings belonged to it in the language system, mainly, it deter-

mines the directions in the related ranking of the values.  

Key words: lexicography, generalization, word and expression, lexical system, context, word 

and its meanings, phraseology, word structure. 

 

 
Надир МАМЕДЛИ 

 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
РЕЗЮМЕ 

 

В когнитивной лингвистике одним из способов подхода к решению сложных вопросов, 

связанных с изучением слова и его значений, является выражение как названия предмета или 

предметов, так и всей системы значений, а иногда и значения в отдельности. Значения слов или 

оттенки значения слов могут быть связаны с одними и теми же лексическими единицами, раз-

ными темами, они выражают свою связь в динамической, исторической действительности. В 

определенный период в восприятии обществом, людьми первоначальные значения и оттенки 

значения вновь совершенствуются, воспринимаются различные взаимодействия и отношения 

между выражаемыми предметами, действиями, качествами и эти значения служат обобщению, 

которые становятся элементами смысловой структуры языка в целом. 

Когда в лексему входит новое значение, границы значения определяются как целостная 

языковая единица в лексико-семантической системе языка. Если слово рассматривается как 
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наименование предмета, различие между его различными значениями не может быть опреде-

лено; без глубокого проникновения в семантические основы языковой системы невозможно 

определить признаки и нормы конструктивных сочетаний внутри одного слова, пути образова-

ния новых значений. Семантические границы иногда невозможно полностью определить, осо-

бенно когда термины имеют ограниченное значение и мало переходных оттенков. 

Значение слова зависит от его специфических лексико-синонимических отношений, от-

тенков значения, экспрессивно-стилистического разнообразия с близкими словами, которые 

определяются специфическими для данного языка законами сочетаемости его значений. Се-

мантическая сущность слова в языковой системе не ограничивается присущими ему значе-

ниями, а в основном определяет его направленность в относительном порядке значений. 

Ключевые слова: лексикография, обобщение, слово и выражение, лексическая система, 

контекст, слово и его значения, фразеология, структура слова. 
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ЗАХРА ГУЛАМОВА

  

 

ПОНЯТИЯ ДИСКУРС И МЕДИАДИСКУРС, ОСНОВНЫЕ ИХ 

ОСОБЕННОСТИ 

 
РЕЗЮМЕ 

 

Термин «дискурс» является смежным понятием различных наук. Определение термина 

«дискурс» варьируется в зависимости от подходов: структурно-стилистического, коммуника-

тивного, структурно-синтаксического и социально-прагматического. Дискурс обладает всеми 

свойствами текста: завершенностью, связностью, спонтанностью и ситуативностью. Хотя 

дискурс всегда находит свое выражение в тексте, но не всякий текст является связной речью, а, 

следовательно, и выражением дискурса. В статье отмечаются различные группы дискурсов, но 

подробнее анализируется медиадискурс. Медиадискурс мыслится как любой вид дискурса, реа-

лизуемый в СМИ. Медиадискурс связан с институциональным дискурсом. Основными харак-

теристиками медиадискурса являются нелинейность, поликодовость, открытость. Как и 

любой дискурс, медиадискурс используется для пропаганды определенных политических, со-

циальных, экономических, религиозных и культурных целей. Интертекстуальность и язы-

ковая игра также являются определяющими чертами медиатекста. Предметом дискурса, и ме-

диадискурса в частности, являются способы описания и передачи знания об обществе, нап-

ример, о политических процессах, о времени. 

Таким образом, медиадискурс – это сознательная речевая деятельность, имеющая различ-

ное тематическое наполнение и правила построения коммуникации, в ходе этой деятельности 

создаются, передаются и интерпретируются знания. 

Ключевые слова: дискурс, медиадискурс, текст, медиатекст, способ описания и пере-

дача знаний.  

 

В последние годы интерес к лингвистическим исследованиям на уровне 

дискурса, и медиадискурса в частности, растет в европейских странах, в России 

и в Азербайджане. Интерес к медиадискурсу связан с тем, что этот вид дискур-

са является самым доступным и распространенным. Интерес к медиадискурсу 

обусловлен также и общественным интересом к СМИ, и тем политическим 

влиянием, которым обладает медиа коммуникация. В аспекте медиадискурса 

исследуется варьирование национального самосознания, межкультурные соци-

альные отношения в отражении языка и другие вопросы.  

Термин «дискурс» в науке впервые появился в эпоху Возрождения. Дис-

курс (от лат. discurrese – обсуждать, разговор) в эпоху Возрождения обозначал 

научную проблему.  

Термин «дискурс» является междисциплинарным понятием. В теории ком-

муникации дискурс - это языковые и неязыковые знаки - общения и контекст, в 

котором осуществляется общение, а также содержание общения. Дискурс опре-

                                                 

 Бакинский славянский университет, кафедра oбщего языкознания, д-р философии по филол-м 
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деляют и как определенный предмет обсуждения, включенный в социальную и 

идеологическую ситуации: феминистический дискурс; рыночный дискурс...   

Современная теория дискурса как научная область сложилась в 60-х годах 

прошлого столетия (в период становления лингвистики текста) в связи с раз-

работкой теории речевых актов, со стремлением вывести синтаксис за пределы 

предложения. Лингвистика речи, в отличие от лингвистики языка, занимается 

исследованием акта коммуникации. Известно, что во французском языке dis-

cours обозначает диалогическую речь. 

В 1952 году вышла книга З.Харриса «Анализ дискурса» [Harris: 1952].  

Харрис применил к анализу текстовой структуры некоторые методические 

приемы анализа языковых единиц: сегментацию, классификацию, дистрибу-

цию. Это позволило сделать вывод о том, что язык выступает не в виде несвяз-

ных слов или предложений, а в виде связного текста.  

В лингвистической энциклопедии, выпущенной под редакцией Ф.Я. Вей-

саллы, определение дискурса также дано со ссылкой на З. Харриса: «1) В аме-

риканской и английской лингвистике дискурс – основное понятие, выражаю-

щее различные аспекты текста.  Дискурс – это связный разговор, произнесен-

ный текст. В этом смысле дискурс отличается от текста, взятого как формаль-

но-грамматическая структура. Дискурс – когерентный текст, построенный го-

ворящим по отношению к собеседнику. Дискурс – результат интерактивного 

процесса в социокультурном контексте. 2) В философском смысле дискурс – 

это исследование, проводимое с целью выявления истины. Начиная с 70-х го-

дов ХХ века широко используемый термин в социо-, психо-, этнолингвистике, 

в когнитивной науке, в философии языка, риторике и стилистике» [Dilçilik en-

siklopediyası: 2006, I, s.207].  

Определение термина «дискурс» варьируется в зависимости от подходов: 

структурно-стилистического (при обращении к типовым ситуациям общения), 

коммуникативного (при обращении к тексту), структурно-синтаксического 

(при обращении к процессам в сознании участников общения) и социально-

прагматического (при обращении к прагматике). Разные подходы к определе- 

нию дискурса связаны с противоречивой сущностью дискурса как динамичес-

кого процесса общения, и как статического результата в виде текста.  

Структурно-синтаксический подход определяет дискурс как фрагмент 

текста, как сложное синтаксическое целое или абзац. При этом основным свой-

ством дискурса указывается связность. Хотя дискурс всегда находит свое вы-

ражение в тексте, но не всякий текст является связной речью, а, следовательно, 

и выражением дискурса.  

При структурно-стилистическом подходе дискурс понимается как разго-

ворная речь, характеризующаяся спонтанностью, ситуативностью и стилис-

тической особенностью. Основным отличием дискурса от текста является то, 

что дискурс включает в себя и текст и ситуацию. 
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При социально-прагматическом подходе дискурс понимается как текст, 

представленный в виде особой социальной данности, как идеологически огра-

ниченный тип высказывания. Участники речевого действия оказываются в рам-

ках определенных условий и обстоятельств общения. Определение дискурса 

как социального явления впервые находим у М. Фуко, Ж. Деррида, А. Грейма-

са. Французский социолог и лингвист, представитель Французской дискурсив-

ной школы 70-х годов ХХ века Мишель Фуко подразумевает под дискурсом 

сформировавшуюся систему человеческого мышления с социально-историчес-

кой точки зрения: «Анализ дискурсивного поля ориентирован на том, чтобы 

уловить высказывание в ограниченности и единичности (singularite) его собы-

тия; определить условия его существования, как можно более точно зафикси-

ровать его границы, установить его корреляции с другими высказываниями, ко-

торые могут быть с ним связаны, показать, какие другие формы акта высказы-

вания оно исключает. Под очевидным дискурсом мы должны показать, почему 

он не может быть иным, чем он есть, в чем он несовместим с любым другим 

дискурсом и как среди других дискурсов и по отношению к ним он обретает то 

место, которое никакой другой дискурс не мог бы занять» [Фуко: 2004, c.74]. 

По мнению М.Фуко, дискурс - часть дискурсивной практики, совокупность 

разнообразной мыслительной деятельности. Здесь важно определить какой это 

дискурс, чей дискурс, его языковые и стилистические отличия (частота исполь-

зования тех или иных языковых средств), особенность тематики и способов 

рассуждения. В рамках данного подхода дискурс определяется как определен-

ный тип высказывания свойственный какой-то социально-политической группе 

или эпохе. 

Коммуникативный подход определяет дискурс как сложное коммуникатив-

ное явление, состоящее из языковых единиц и учитывающее экстралингвисти-

ческие факторы. Эти факторы важны для понимания текста: знания о мире, 

мнения участников, установки и цели адресата, субъект и объект речи, место и 

время [Карасик: 1999, с.5]. Данный подход  отражен и в определении Г.А. Ор-

ловой. При этом длина дискурса может варьироваться от отдельного высказы-

вания (предложения) до содержательно цельного произведения (беседа, описа-

ние, лекция и т. п.) [Орлова: 1991, с.14]. Дискурс обладает всеми свойствами 

текста: завершенностью, цельностью, связанностью. Таким образом, дискурс 

предстает и как процесс речепроизводства, (на который влияют различные со-

циокультурные, экстралингвистические или ситуативные факторы),  и как ре-

зультат этого процесса - в виде текста. В основе коммуникативного подхода в 

определении дискурса лежит классическое определение дискурса, данное Т.А. 

Ван Дейком: «дискурс  - это сложное коммуникативное явление, включающее, 

кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, установ-

ки, цели адресанта), необходимые для понимания текста» [Ван Дейк: 1989, 

с.7].  В. З. Демьянков дает следующее определение дискурса: «Это произволь-
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ный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или неза-

висимой части предложения. Образуется обычно вокруг какого-то базового 

концепта; создает общий контекст, отражающий объекты, обстоятельства, ли-

ца, поступки, времена и т. д. Основная структура дискурса состоит из последо-

вательности пропозиций. Элементы дискурса: описываемые события, обстоя-

тельства событий; оценка участников событий и т.д.» [Демьянков: 1992, c. 7]. 

В.З. Демьянков верно определяет дискурс как величину намного шире, чем 

текст.  

«Таким образом, дискурс может рассматриваться как совокупность прие-

мов использования языка для выражения определенных способов мышления, 

призванных целенаправленно воздействовать на слушателя/читателя, внедряя 

в его сознание определенную систему представлений» [Пищальников: 2009, 

c.234]. Дискурс выражается в тексте, представляющий специфическую карти-

ну мира; дискурс не тождественен тексту, но выражается в тексте как результат 

коммуникативного акта и как сам коммуникативный акт.  «Дискурс – это ак-

туально произнесенный текст, текст же – абстрактная грамматическая структу-

ра произнесенного» [Пищальников, 2009, s.234]. Как видим, во всех этих под-

ходах и определениях дискурс связывают с речью и текстом.   

В дискурсологии выделяются различные группы дискурсов:  

- институциональные дискурсы (то есть дискурс официально установлен-

ных отношений: педагогический, медицинский, научный, административный, 

военный, спортивный, религиозный, семейный и др.). Институциональный дис-

курс представлен в рамках статусно-полевых отношений. Это отношения меж-

ду учителем и учеником, студентом, между врачом и пациентом, командиром и 

солдатом, тренером и спортсменом и т.п. 

- дискурсы идентичности (национальной, наднациональной, региональной 

и др.), 

- политические дискурсы (дискурсы демократии, авторитаризма, популиз-

ма, гражданственности, парламентаризма, расизма и др.), 

- медиадискурсы (PR-дискурсы, ТВ-дискурсы, дискурс рекламы, интернет-

дискурс и др.), 

- бизнес-дискурсы,  

- арт-дискурсы,  

- дискурсы субкультур (дискурсы молодежных культур, криминальный   

дискурс и др.).   

Существует, в основном, два подхода к определению медиадискурса:                             

1) «Медиадискурс – это специфичный тип речемыслительной деятельности, 

характерный исключительно для информационного поля масс-медиа. В этом 

понимании следует различать медиадискурс и другие самостоятельные типы 

дискурса, как, например, политический, религиозный, научный и т.д. Различия 

между ними определяются модификациями тех или иных параметров дискурса 
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– различными языковыми практиками, различными коммуникативными ситуа-

циями своей реализации, хотя высказывания этих дискурсов могут отно-

ситься к общему тематическому полю» [http://www. //cyberleninka. ru/article 

/n/ponyatie-diskursa-mass-media-i-metody-ego-izucheniya]. 

2) Медиадискурс – это корпус медиатекстов. «Медиадискурс мыслится как 

любой вид дискурса, реализуемый в СМИ. Такие типы институционального 

дискурса, как: политический, религиозный, педагогический и другие медиадис-

курсы предполагают наличие относительно устойчивого набора практик про-

изводства, трансляции и интерпретации массовой информации» [http://www.// 

cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-diskursa-mass-media-i-metody-ego-izucheniya]. 

Мы придерживаемся второй точки зрения. Медиадискурс – часть процесса 

медиакоммуникации. Медиадискурс – это открытое, динамично развивающееся 

коммуникативное пространство, представленное каналами массовой информа-

ции. Главным отличием этого типа дискурса является то, что кроме производ-

ства определенных знаний, оценок объектов и их образов как результата рече-

мыслительной деятельности медиадискурс создаёт представление о способах 

передачи знания. Другими словами, предметом медиадискурса являются не 

столько, например, политические процессы, сколько способы их описания и 

передачи знания о них. В этом отношении медиадискурс является посредничес-

кой деятельностью. В медиадискурсе происходит преобразование информации 

в смыслы (конструирование знания), перевод знания с одного уровня (напри-

мер, институционального) на другой (например, обыденный), сращение инфор-

мации различного типа (например, событийной и рекламной, политической и 

развлекательной) или же конструирование знания, имеющего отношение толь-

ко к медийной реальности. Отметим относительный характер знания такого 

рода: его «истинность» или «значимость» определяется лингвосоциальным и 

социокультурным контекстами, учёт которых также важен при описании ме-

диадискурса. 

Основными характеристиками медиадискурса являются нелинейность, 

поликодовость, открытость. Масс-медиа используется для пропаганды опре-

деленных политических, социальных, экономических, религиозных, культур-

ных целей. Таким образом, анализ медиадискурса направлен на вычленение су-

щественных элементов процесса создания и передачи смыслов в ходе массовой 

коммуникации, а также на определение роли медийного контекста в смыслооб-

разовании. 

Дискретными единицами медиадискурса, которые разделяют информаци-

онные потоки на отдельные фрагменты, являются медиатексты. «Текст – это 

сообщение, медиатекст – это сообщение плюс канал (в устном медиадискурсе 

– акустический, в письменном – визуальный), а медиадискурс – это сообщение 

в совокупности со всеми прочими компонентами коммуникации» [Добросклон-
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ская: 2006, c.22]. Таким образом, медиaдискурс включает в себя медиатексты с 

различными смысловыми доминантами и жанровыми признаками. 

В современных исследованиях медиатексты анализируются в аспекте ме-

диадискурса, то есть с учетом совокупности прагматических, социокультурных 

и других экстралингвистических факторов, раскрывающих динамический ха-

рактер медиакоммуникации. «Тексты средств массовой информации представ-

ляют собой именно дискурс, они всегда динамичны и современны, они воспри-

нимаются участниками коммуникации в контексте происходящих событий» 

[Александрова: 2003, c.89]. Интертекстуальность и языковая игра также яв-

ляются определяющими чертами медиатекста. 

Таким образом, медиадискурс – это сознательная речевая деятельность, 

имеющая различное тематическое наполнение и правила построения коммуни-

кации, в ходе этой деятельности создаются, передаются и интерпретируются 

знания. В медиадискурсе фактологическая, оценочная и субъективная инфор-

мации трансформируются в медиатекст так, чтобы он стал доступен и понятен 

большому количеству людей. В медиадискурсе производятся следующие ког-

нитивные действия над информацией: изменение фактической информации в 

различные переносные или ассоциативные смыслы, преобразование знаний на 

различных уровнях понимания, объединение знаний различных форм и содер-

жания (сравниваются фактические сведения о событии, коллективные знания и 

индивидуальный опыт).  

 «Ядро информационного концепта содержит концептуальные области 

«информация», «участники события», «время», «место», «интенция» [Конова-

лова: 2016, с.94]. Эти концептуальные области или концепты подразделяются 

на тематические и рематические.  

К тематическому концепту относится «информация», поскольку темати-

ческая фоновая информация необходима для отличия новой, неизвестной ин-

формации. В медиадискурсе концепт «Время» может отражать и исторический 

момент. Тематические информационные концепты, отражающие время (как 

исторический момент), функционируют в текстах с историческими данными и 

справками [Коновалова: 2016, с.298]. В медиадискурсе такие тексты повеству-

ют только лишь об определенных исторических событиях прошлого. В анали-

тических программах исторический контекст часто используется для объясне-

ния первопричины и для анализа последствий происходящих событий. Пред-

ставление событий посредством исторических моментов помогает интерпрети-

ровать закономерности в происходящем и прогнозировать  возможное развитие 

событий. В случае использования исторических моментов в ложных контекс-

тах автор стремится дезинформировать получателя сообщения и, таким обра-

зом, создается негативный смысл или негативный контекст. 

Гипертекстовый повтор исторических событий определенного времени 

создает познавательное смысловое ядро определенного исторически значимого 
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временного отрезка. В медиадискурсе медиатексты схожей тематики повтор-

яют информацию, относящуюся к прошлому времени, повторяют статистику, 

связанную с определенным периодом. «Текст становится источником дискурса 

и других текстов, связанных через гипертекстовые тематические концепты» 

[Коновалова: 2016, с.307]. Медиатексты, отражающие описание и характерис-

тику прошлого времени,  относятся к текстам, целью которых может являться и 

пропаганда, повтор информации об исторических событиях прошлого времени 

часто используется для аргументации к популярным пропагандистским идеям.  

«Рематические концепты - это вербализованные единицы знаний, не об-

ладающие конкретным содержанием и жесткой структурой» [Воронцова: 2006, 

с.150]. Первичным в структуре рематического концепта является лингвисти-

ческое выражение ремы – новых условий, факторов и объектов реальной дей-

ствительности. К рематическим концептам относятся такие концепты, как 

«участники события», «время», «место» и «интенция». Рематический концепт 

«время» также может содержать в себе информацию об историческом моменте. 

В медиатекстах сообщается об исторических событиях, которые имеют зна-

чение в национальном, государственном и мировом контексте. В данном слу-

чае, обращение к историческим событиям из прошлого носит ознакомительный 

характер, предваряющий сообщение о новом объекте или новом событии. Ав-

тор при помощи исторических событий прошлого разъясняет современные со-

бытия, дополняет свою мысль и, тем самым, облегчает понимание реципиента. 
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Zəhra QULAMOVA  

DİSKURS VƏ MEDİADİSKURS ANLAYIŞLARI, ONLARIN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

XÜLASƏ 

 

Diskurs  termini müxtəlif elmlərlə əlaqəli olan anlayışıdır. "Diskurs" termininin təyini struktur-

üslubi, kommunikativ, struktur-sintaktik və sosial-praqmatik yanaşmalardan asılı olaraq dəyişir. 

Diskurs mətnin bütün xüsusiyyətlərinə malikdir: tamlıq, bağlılıq, spontanlıq və situativlik. Diskurs 

mətndə öz ifadəsini tapır, lakin hər bir mətn əlaqəli nitq olmadığı üçün istənilən mətn diskurs hesab 

oluna bilməz. Məqalədə mövcud olan müxtəlif növ diskurslardan mediadiskurs daha ətraflı təhlil 

edilir. Mediadiskurs KİV-də həyata keçirilən hər hansı bir diskurs kimi başa düşülür. Mediadiskurs 

institusional (yəni rəsmi müəyyən olunmuş əlaqələri əks etdirən) diskursla bağlıdır. Mediadiskursun 

əsas xüsusiyyətləri qeyri-xəttilik, polikodluq, açıqlıqdır. Hər hansı bir diskurs kimi, mediadiskurs da 

müəyyən siyasi, sosial, iqtisadi, dini və mədəni məqsədləri təbliğ edir. İntertekstuallıq və dil oyunu da 

mediadiskursun xüsusiyyətləridir. Məsələn, cəmiyyət haqqında, siyasi proseslər, zaman haqqında 

biliklərin təsvir etmə və ötürmə yolları diskursun və ya mediadiskursun predmetidir. 

Beləliklə, mediadiskurs müxtəlif mövzulu və kommunikasiya qaydaları olan şüurlu nitq fəaliyyə-

tidir, bu fəaliyyət zamanı biliklər yaradılır, ötürülür və interpretasiya edilir. 

Açar sözlər: diskurs, mediadiskurs, mətn, mediamətn, təsvir üsulu və biliklərin ötürülməsi. 
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Zahra GULAMOVA  

THE CONCEPT OF DISCOURSE AND MEDIA DISCOURSE, 

THEIR MAIN FEATURES 

 

SUMMARY 

 

The term "discourse" is a related concept of different sciences. The definition of the term "dis-

course" varies depending on the approaches: structural-stylistic, communicative, structural-syntactic 

and socio-pragmatic. Discourse has all the properties of a text: completeness, coherence, spontaneity 

and situativeness. Although discourse always finds its expression in the text, not every text is a coher-

ent speech, and, consequently, an expression of discourse. The article notes various groups of dis-

courses, but analyzes the media discourse in more detail. Media discourse is thought of as any kind of 

discourse implemented in the media. Media discourse is connected with institutional discourse. The 

main characteristics of the media discourse are non-linearity, polycode, openness. Like any discourse, 

media discourse is used to promote certain political, social, economic, religious and cultural goals. 

Intertextuality and language play are also defining features of the media text. The subject of discourse, 

and media discourse in particular, are ways of describing and transmitting knowledge about society, 

for example, about political processes, about time. 

Thus, media discourse is a conscious speech activity that has different thematic content and rules 

for building communication, during this activity knowledge is created, transmitted and interpreted. 

Keywords: discourse, media discourse, text, media text, method of descripttion and transmission 

of knowledge  
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QƏTİBƏ MAHMUDOVA
*
 
 

DÜZƏLTMƏ  SÖZ VƏ KOQNİTİV DİLÇİLİK 
 

XÜLASƏ 

Koqnitiv dilçilik sahəsindəki araşdırmalar XX əsrin 90-cı illərindən intensivləşməyə başlamışdır. 

Koqnitiv proseslər (qavrama prosesləri) dillə əlaqədardır. Dil və şüur olmadan obyektiv gerçəkliyi 

qavramaq mümkün deyildir. Dil olmadan insan şüurundan, insan təfəkküründən, ümumiyyətlə, insa-

nın özündən bəhs etmək olmaz. İnsanı digər canlılardan fərqləndirən onun şüuru ilə bərabər dilidir.  

Linqvistikada dili həm xarici, həm də yerli koqnitiv istiqamət çərçivəsində bir neçə yönü ilə fərq-

ləndirmək olar. Türk dillərində söz yaradıcılığının koqnitiv aspektdə öyrənilməsi koqnitiv-diskursiv 

istiqamət çərçivəsində həyata keçirilir. Onun mahiyyəti koqnitiv və linqvistik strukturlar arasında mü-

qayisə edilən anlayışların bir-birilə münasibəti axtarışına və aşkarlanmasına istiqamətlənmiş konsep-

tual təhlilin daha dərindən başa düşülməsinə kömək edir. 

Məqalədə düzəltmə söz anlayışının koqnitiv dilçilik prizmasından öyrənilməsindən bəhs olun-

muşdur.   

Açar sözlər: koqnitiv, düzəltmə, nəzəriyyə, morfologiya, sözyaratma 

  

Törəmə və mürəkkəb sözlərin mental leksikonda bütövlükdə və ya parçalanmış 

formada saxlanması ilə bağlı psixolinqvistlər hələ də yekdil fikrə gəlməsələr də, insa-

nın daxili leksikonunda söz əmələ gətirən modellərin bəzi ümumiləşdirilmiş analoq-

larının mövcud olduğunu güman etmək olar. Sözyaratma nəzəriyyəsinin inkişaf tarixi 

göstərir ki, əvvəlcə söz formalaşdırma modellərinin bir inventarı tərtib edilmiş, sonra 

sözlər yaratmaq üçün ciddi məntiqi qaydalar çıxarılmış və sonra bu qaydalar insanın 

zehni fəaliyyəti ilə əlaqələndirilmişdir. Hal-hazırda söz yaradıcılığının modelləşdiril-

məsi nəzəriyyəsi zehni fəaliyyətin müqayisə, eyniləşdirmə, nəticə çıxarma, törəmə və 

mürəkkəb sözlərin quruluşu ilə bağlı anlayışların formalaşması kimi əməliyyatların 

mahiyyəti haqqında hansı nəticələrin çıxarılmasının mümkünlüyünü öyrənir. Koq-

nitiv-diskursiv paradiqma çərçivəsində  sözün şifrəsini açmaq və yaratmaqla əlaqəli 

intellekt prosesləri üç növ düşüncə prosesi ilə əlaqələndirilir: assosiasiya, analogiya 

və proporsional strukturlarının qurulması [Кубрякова: 1997, s.110]. Hələ 1981-ci il-

də E.S.Kubryakova söz yaratmanın üç növü haqqında, yəni müəyyən söz əmələgəl-

mə qəlibinin və ya qaydasının formalaşması yolları haqqında tədqiqat aparmışdır 

[Кубрякова: 1981, s.54].  

Ə.Rəcəbov yazır: “Müasir koqnitiv dilçilikdə tədqiq olunan ən aktual koqnitiv 

mövzular sırasında təbii dilin emalı və qavranması proseslərini, məfhumların (anla-

yışların) struktur tipləri və onların koqnitiv-semantik kateqoriyalarını, dildə məkan 

və zaman münasibətlərinin ifadəsini və s. göstərmək olar. Araşdırmada bu istiqamət-

lər ön  plana  çəkilmişdir:  funksional  praqmalinqivistika,  koqnitiv  onomasiologiya,  

Koqnitiv-kommunikativ terminşünaslıq, koqnitiv neologiya, koqnitiv frazeologiya və 

                                                 
*
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koqnitiv prinsiplərə əsaslanan leksikoqrafiya” [Rəcəbli: 2021, s.34]. 

Türk dillərində yeni sözyaratmada sözdüzəldici şəkilçilər nə qədər fəal olsalar 

da, söz əmələ gəlməsində, xüsusən də nominallaşmaların yaradılması zamanı mün-

təzəm sintaktik qaydaların rolunu da inkar etmək olmaz. Dildə sözlərin yaranmasında 

qlobal xarakterli sintaktik qaydalarla yanaşı, “kiçik qaydalar” daha mühüm rol oyna-

yır [Кубрякова: 1991, s.9]. Hal-hazırda morfoloji məhdudiyyətlər ətraflı təsvir edi-

lirsə, yeni sözyaratmada tədqiqatlar zamanı modellərin törəmə mənasının təsvirində 

semantik əlaqələr şərh olunursa, hər bir kiçik qayda üçün koqnitiv məhdudiyyətləri 

təsvir etməyin vacibliyi ön plana çıxır. Belə təsvirin mahiyyətini aydınlaşdırmaq 

üçün konseptual strukturların linqvistik formalara salınması konsepsiyasına müraciət 

edək. Düzəltmə və ya mürəkkəb sözün konseptual strukturunun müəyyən anlayışları 

linqvistik məna qazanır. Digər anlayışlar belə məna qazanmadığı üçün bu anlayışlar 

dil xəritəsində nöqtə kimi göstərilir. Bu ip uclarını sözlərin sintaktik və morfoloji xü-

susiyyətlərində və necə istifadə edildiyində tapa bilərik. Mənanın söz formaları ilə 

əlaqəsi xəritəçəkmə prosesini təşkil edir. Söz yaradıcılığında kiçik qaydaların koqni-

tiv məhdudiyyətləri dəqiq şəkildə qaydaların hər birinə uyğun olaraq formalaşan dü-

zəltmə sözlərdə məlumatın necə paylanması, hansı məlumatın mütləq şəkildə izah 

edilməsi və hansı məlumatın olmaması ilə bağlıdır. Kiçik qaydaların leksikada rolu 

həm də ondan ibarətdir ki, onlar bu qaydaya uyğun əmələ gələn sözlərin maddi qa-

bıqlarının arxasında konseptual strukturları birləşdirərək leksikanı formalaşdır [Куб-

рякова: 1991, s.9]. Düzəltmə və ya mürəkkəb söz konseptləri müəyyən əlaqədə oldu-

ğundan, insanın reallıqda və ya hadisələr arasındakı münasibətləri necə konseptual-

laşdırdığını əks etdirir. Onda hər kiçik qayda konseptual əlaqələrin analoquna çevri-

lir. Bunun əsasında ümumiləşdirilmiş xarakterin konseptual quruluşu yaranır. Dilin 

sözlərini təhlil edərkən biz bu cür konseptuallaşdırma haqqında fərziyyələr irəli sürü-

rük və bu qaydaya uyğun formalaşan yeni sözlər  araşdırılan konseptual strukturu də-

qiqləşdirməyə imkan verir.  

Məlum olduğu kimi, XX əsrin 1970-ci illərində, xüsusilə Şimali Amerikada koq-

nitiv dilçiliyin yaranması zamanı dilçilik nəzəriyyələrində semantika diqqətdən kə-

narda qalmışdı. Həmin illərdə eləcə də generativ tədqiqatlarda doğma dildə danışan-

lara da çox diqqət edilmirdi. Odur ki  R.Laneckerin “İstifadəyə əsaslanan qramma-

tika” (“Usage-Based Grammar”) adlandırdığı koqnitiv qrammatika dilçilər tərəfindən 

qəbul edilən çoxsaylı dil reallıqlarına əsaslanaraq qrammatika kimi məhz mövcud 

nəzəriyyələrə qarşı çıxırdı. Generativistlərə qarşı çıxaraq o, sözlərin, ifadələrin və 

cümlələrin dilin qrammatikası ilə deyil, danışanlar tərəfindən yaradıldığını vurğulayır 

[Langacker: 1987, s.65]. R. Laneckerin koqnitiv qrammatikası Qərb koqnitiv dilçili-

yində istiqamətlərdən yalnız biridir. Lakin eyni zamanda, onun nəzəriyyəsi bu istiqa-

mətdə atılan böyük bir addımdır. Çünki bu istiqamətdə tədqiqat aparan dilçilər nitq 

fəaliyyətini dilçilik üçün yenilik hesab etmişlər və bu da dünya və dil haqqında bilik-

lərin xüsusi linqvistik reallıqlarla daimi qarşılıqlı əlaqədə olduğunu göstərir. R.La-

necker koqnitiv qrammatikasına semantik, fonoloji və simvolik strukturlarla yanaşı, 
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konstruktiv sxemlər də daxil etmişdir [Langacker: 1987, s.364]. Bu sxemlər mürək-

kəb simvolik strukturların, xüsusən də affiks törəmələrinin və mürəkkəb sözlərin top-

lanması üçün standart nümunələrdir. Langacker  sözünə davam edərək yazır: “Dilə 

hakim olarkən və dildə danışarkən kifayət qədər müxtəlif nominallaşmalara rast gəl-

mək olar ki, onlardan bəziləri leksik vahidlər kimi yadda qalır. Nümunə yarandıqda, 

yəni müəyyən sayda ifadələr eyni şəkildə formalaşdıqda, danışan, yəqin ki, onların 

əsasında sxematik şablon seçir və bununla da onların oxşarlığının linqvistik təsvirini 

yaradır. Yeni ifadələrin yaradılmasında şablonun rolu binanın tikintisində layihənin 

rolu kimidir. Bununla belə, şablon - natiqin yeni ifadələr yaratmaq və ya onların 

şərtiliyini qiymətləndirmək üçün istifadə edə biləcəyi bir modeldir. İstənilən halda  o, 

verilmiş nümunəyə nə dərəcədə uyğun olduğunu mühakimə etmək üçün ifadənin 

kateqoriyalara bölünməsinə xidmət edir. Gələcəkdə yeni söz ona qədər müəyyən 

“repitisiya” (dilə daxil olma dövrü) dövrünü keçərək, bu şablona uyğun gələn digər 

şərti vahidlər (sözlər) kimi şablonla eyni münasibətə girir [Langacker: 1987, s.47]. 

Alimin ideyalarının simvolik mahiyyəti və onları təşkil edən hissələri (şablonun 

komponentləri konseptual və fonoloji cəhətdən birləşərək vahid simvolik struktur 

təşkil edir), onların mental lüğətə aid olması, təsnifatlaşdırıcı rolu haqqında fikirləri 

olduqca əhəmiyyətli görünür. Danışanlar bir qayda olaraq bu nümunəni özləri üçün 

müəyyən etdikdən sonra modeldən yaradılmış ayrı-ayrı vahidləri unutmurlar. Eynilə  

nümunə haqqında bilik hər dəfə onları yenidən yaratmaq əvəzinə. onlara şərti 

vahidlərlə eyni quruluşa malik olan sözləri və ya ifadələri qavramağa və yadda sax-

lamağa və hər dəfə onları yenidən yaratmağa mane olmur. Buna baxmayaraq, dildə 

kreativliyin əsasını məhz bu artıqlıq təşkil edir. Bu, danışana söz yaradarkən həm 

hazır şablona, həm də düzəltmə sözlərin özünə müraciət etməyə imkan verir. Bundan 

əlavə, kreativlik uyğun kontekst üçün şablon və ya nümunə sözün seçimindən ibarət-

dir. Simvolik strukturların referentlərini müqayisə etmək və simvolik quruluşun xa-

rakterini müəyyən etmək, onların arasında əlaqəni təyin etmək lazımdır. Koqnitiv as-

pektdə sözyaradıcı modelləşdirməni nəzərə alsaq, biliyin reprezentativ sistemində 

sözyaradıcı modellərin analoqlarının olduğu qənaətinə gələrik. Müxtəlif elm adamla-

rının konsepsiyalarında sözyaradıcı modellər fərqli adlar alırlar. Bu modellərin ma-

hiyyəti, bir dil haqqında biliyin koqnitiv reprezentasiyası olmasından ibarətdır. Türk 

dillərində bütün düzəltmə modellərin siyahısını götürsək, bu modellərin bəziləri qa-

nunauyğunluğuna və qeyri-məhdud məhsuldarlığına görə qrammatik qaydalara uy-

ğun gəlir. Ümumiyyətlə, sözyaratma modellərinin çoxu şərti vahidlərə çevrilərək bir 

bütöv olaraq ana dilli insanlar tərəfindən qəbul edilir. Biliyin kiçik qaydalar şəklində 

təqdim sistemində öz analoqlarına malik olan düzəltmə modellər bu şkalanın mərkəzi 

hissəsini tutur. Bunlar danışana verilən qaydaya uyğun gələn sözləri yaratmağa və 

deşifrə etməyə imkan verən dil biliklərini təmsil edir. Kontinuumun mərkəzdən uzaq 

nöqtələrində söz əmələ gəlməsinin analoji və korrelyativ növləri olur. Törəmə mo-

delləri araşdırarkən, biliyin strukturlarının öyrənilməsi ilə bağlı qarşımıza bir vəzifə 

qoyuruq. Kiçik qaydanın linqvistik vasitələrlə ifadə etməyə “imkan verdiyi” məlu-
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matları və gizli, implantasiya edilmiş anlayışları təhlil edərək, bu və ya digər kiçik 

qaydanın qoyduğu koqnitiv məhdudiyyətlər və bu cür məhdudiyyətlərin koqnitiv rolu 

haqqında nəticə çıxarmaq olar. Sözyaratma modelləşdirməsinin öyrənilməsində bu 

mərhələnin vəzifəsi koqnitiv və linqvistik strukturlar arasında müəyyən korrelyasiya-

ları axtarmaq və aşkar etməkdir. Bu halda sözyaratma modelləri təkcə linqvistik təc-

rübənin kateqoriyalaşdırıcıları, sözlərin necə əmələ gəldiyi və yaradıldığı haqqında 

şüurun bəzi detalları kimi deyil, həm də insanın əldə etdiyi və bu prosesdə ətrafında-

kı dünya ilə qarşılıqlı əlaqəni dərk etdiyi təcrübənin təsnifatçısı kimi də qəbul edilə 

bilər. Beləliklə, bu mərhələdə söz əmələ gətirmə nəzəriyyəsi nəinki törəmə sözün 

hissələri ilə ifadə olunan anlayışlar və uyğun sözdüzəltmə modelləri arasında hansı 

assosiativ əlaqələrin qurulduğunu, həm də bunların rolunun nə olduğunu öyrənməli-

dir.  

Söz yaradıcılığı dil sistemində bir həlqədir, insanın xarici və daxili təcrübəsinin 

elementlərinin inikasını və nominasiya (adlandırma) proseslərinə xidmət edən və 

şərtləndirilən vasitələri, vahidləri, əlaqələri və s. təşkil edir. Söz yaradıcılığının bütün 

vasitələri, onun bütün üsulları və modelləri nominasiyanın vəzifələrini yerinə yetir-

mək üçün yaranır və ortaya çıxır. Söz yaradıcılığı bilavasitə nominasiya nəzəriyyəsi 

ilə bağlı olub, nominasiyaların yaranmasına yönəlmişdir.  

Müşahidə olunan hadisələri ilk nnövbədə qavrayış vasitəsilə dərk edirik. Qavra-

ma məlumatın qəbulu və dəyişdirilməsinin mürəkkəb bir prosesidir. Müəyyən bir və-

ziyyəti başa düşmək üçün yaddaşımızda yeni bir vəziyyəti (və artıq qavrayışdan keç-

miş) ağlımızda tanış bir vəziyyətlə uzlaşdırırıq. Yeni məlumatların emalı yaddaşda 

olan əvvəllər yığılmış təcrübədən istifadə etməklə həyata keçirilir və təcrübənin özü 

artıq beynimizdə olan stereotip modellərdən istifadə etməklə təşkil edilir. Koqnitiv 

elmin məqsədi - insanın düşünmə, qavrama və dərk etmə prosesində ixtiyarında olan 

mexanizmlərin xarakterini müəyyən etməkdən ibarətdir. Belə ki “dil davamlı düşün-

cə axıcılığıdır, onun bir vəziyyətdən digərinə keçməsi sabitdir, ilk növbədə öz da-

vamlılığı ilə xarakterizə olunan bir prosesdir” [Кубрякова:  1997, s.23]. Söz yaradı-

cılığı funksional bir sistem olmaqla, dildənkənar və dildaxili təbiət hadisələrinin qar-

şılıqlı təsiri nəticəsində özünü formalaşdırmağa qadirdir. Söz yaradıcılığının təsvirinə 

funksional-koqnitiv yanaşma nitq ünsiyyətində leksik vahidlərin davranışını əvvəlcə-

dən müəyyənləşdirən lüğətin belə xüsusiyyətlərini aşkar etməyə kömək edir. Koqni-

tiv yanaşma sözün strukturuna daxil edilmiş və insanın idrak fəaliyyəti ilə əlaqəli bü-

tün növ biliklərin sistemləşdirilməsini təmin edir. O, leksik vahiddə biliyin hansı 

strukturunun təsbit edildiyini, biliyin sözdə sıxılması və genişlənməsinin necə həyata 

keçirildiyini, onun təfərrüatlarının müxtəlif dərəcələrinin necə təzahür etdiyini aşkar 

etməyə imkan verir. Koqnitiv funksiya sözlərin məzmununda anlayışların müxtəlif 

aspektlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil edir. Koqnitiv yanaşma ilə sözün leksik məna-

sında linqvistik vahidlərin fəaliyyətini əvvəlcədən təyin edən keyfiyyətcə yeni kom-

ponentləri müəyyən etmək mümkündür. Koqnitiv istinad qlobal anlayışla bağlı təcrid 

olunmuş sözlərin və bütöv leksem bloklarının semantik strukturunda üstüörtülü və 
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açıq şəkildə ifadə olunan semantik komponentlərin müəyyənləşdirilməsinə kömək 

edir. Bu yanaşma lüğət vahidlərində qeydə alınan bilikləri nəzərə almaqla dilin leksik 

sisteminin funksional semantik təsnifatını verməyə imkan verir. Koqnitivizm nöqte-

yi-nəzərindən leksik məna dildə sabitləşmiş, insan fəaliyyəti ilə sıx bağlı olan müəy-

yən bilik və təcrübə təbəqələrinin əks olunması kimi qəbul edilir.  

Anlama problemi müasir dilçiliyin ən kəskin problemidir. “İnsan anadan olan 

andan, daha doğrusu, özünü dərk edəndən ətraf aləmi qavrayır, əşyaları tanımağı öy-

rənir, onları bir-biri ilə tutuşdurur, müqayisə edir, ümumiləşdirmə aparırı, çox sayda 

informasiyanı təhlil edib yadda saxlamağı dili vasitəsilə öz qavrama fəaliyyətinin nə-

ticələrini ifadə etməyi öyrənir. Nəticədə insanda ümumi anlayışlar formalaşır. Sonra-

lar bu anlayışlar dünya haqqında biliklər sistemində birləşir, bu da dünyanın mənzə-

rəsi adlanır [Rəcəbli: 2021, s.62].  

Konsept həm dillə, həm də mental vasitələrlə təqdim olunur. Bir çox tədqiqatçı-

lar sözün mənasını obyektə, hadisəyə ekstralinqvistik oriyentasiyası ilə, real aləmin 

təyinatı əsasında - onun subyekt əlaqəsi kimi düzgün qəbul edirlər. Semantikanın 

qnoseoloji əsası cisimlərin, real hadisələrin insanın şüurunda əks olunması kimi tanı-

nır və obyektin şüurumuzda birbaşa əks olunmasına əsaslanan sözün mənasını dərk 

etməsindən irəli gəlir. Sözün mənasında şüurda bir obyektin, hadisənin və ya əla-

qənin (və ya reallığın ayrı-ayrı elementlərinin əks olunması əsasında formalaşmış tə-

biətə bənzər psixi formasiyanın) məlum əksi var. Sözün quruluşuna daxil olan səs 

tərkibi təkcə mənanı ifadə etmək və onu başqa insanlara çatdırmaq üçün deyil, həm 

də sözün yaranması, formalaşması, mövcudluğu və inkişafı üçün zəruri bir qabıq ki-

mi çıxış edir. Bununla belə, hətta müxtəlif linqvistik istiqamətli tədqiqatçılar arasında 

sözün mənasının tərifi bir növ konseptual əsasla əlaqələndirilir. Söz yaradıcılığı 

özündə düzəltmə sözlərin koqnitiv aspektini həyata keçirir və reallıqlar haqqında bi-

liklərin xüsusi ifadə üsulunu əks etdirir. Söz yaradıcılığı - formativ mənada dildənkə-

nar reallıq elementləri arasında mövcud olan əlaqə və münasibətlər əsasında təsbit 

edilir. Məsələn: yaz - yazıçı, qurutmaq – quruducu, duzlamaq - duzlu, limon – limon-

lu, zibil - zibilləmək. Belə ünsiyyət əlaqələri söz yaradıcılığı proseslərinin əsasında 

durur və bir məlumatın digərinə keçidində özünü göstərən dilin davamlılığını həyata 

keçirir. Sadə sözlərdə leksik məna ilə predmet arasında, obyektiv reallıq hadisəsi ilə 

birbaşa əlaqə vardır. Düzəltmə sözlər struktur və semantik cəhətdən həmişə köklər-

dən asılıdır. Düzəltmə sözün semantikası söz əmələ gətirmə morfemlərinin seman-

tikasına, söz əmələ gətirmə modelinin mənasına əsaslanır. Düzəltmə sözlərdə cisim-

lər, hadisələr, əlamətlər arasındakı əlaqənin mənası birinci plana keçir. Çünki düzəlt-

mə sözün əlaqənin mənasına (münasibətin semasına) istinad etməsi düzəltmə sözlə-

rin semantik strukturunda aparıcı yer tutur. Əsasa münasibətdə düzəltmə söz daha 

mürəkkəbdir (formal və semantik). Çünki düzəltmə leksik vahidin semantik mürək-

kəbliyi ondadır ki, o, düzəltmə əsas sadə sözlə müqayisədə əlavə komponenti ehtiva 

edir və böyük formal çətinlik ondan ibarətdir ki, o əsasa əlavə olaraq, leksik affiks də 

əhatə olunur. Beləliklə, məhsuldar söz mütləq yeni motivli sözdə öz əksini tapır, ona 
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həm semantikasını, həm də formal komponentini – məhsuldar əsasını köçürür. Dü-

zəltmə söz bizi düzəltmə əsasa yönləndirdiyindən, düzəltmə sözün semantik struktu-

runda əlaqənin məna dəyəri aparıcıdır. Münasibətlərin abstrakt seması mənanın tər-

kib hissəsi olmaqla düzəltmə sözün semantikası ilə düzəltmə əsas arasında əlaqə tipi-

ni xarakterizə edir. Deməli, hər hansı törəmə sözün semantikasına əlaqə komponenti 

daxil olur, düzəltmə məna isə bir növ əlaqə mənasıdır.  

Söz yaradıcılığı dildə sözlərarası assosiasiyaya əsaslanan, subyektlərarası asso-

siasiyadan fərqlənən, polisemantik sözlərdə leksik səviyyədə fəaliyyət göstərən, 

müxtəlif denotat siniflərinin adı olan dildə assosiativ dizayn baxımından homojen 

münasibətlərin müntəzəm növlərindən birini aşkar edir. Ümumi tipli məna, bir sıra 

sözlərə xas olan, ümumi formant ilə obyekt, hərəkət arasındakı əlaqənin xarakteri, 

işarəsi və s., sözlərin törəmə semantikasını təşkil edir. Nominasiyaların özləri təkcə 

adlar və obyektlər, obyektiv reallıq hadisələri arasında birbaşa əlaqəni deyil, həm də 

reallıqlar arasında müxtəlif növ münasibətləri əks etdirir. Nominativ funksiya - söz 

əmələ gətirmə sisteminin əsas və ilkin funksiyası - dildə əks olunan dünya mənzərə-

sinin mürəkkəbliyi və dərinliyi ilə fərqlənən düzəltmə sözlərdə özünəməxsus şəkildə 

yön dəyişdirir. Mövcud olan hər şeyi birləşdirən dil lüğətdə insan dünyasına və onun 

ətrafına proyeksiya edilir və bu dünyada mövcud olan münasibətlərin və asılılıqların 

təkrar istehsalına xidmət edir. Sözlərin mənalarının təhlili, dilin köməkçi vasitələri-

nin təhlili, onların funksiyalarının bölgüsü əsasında bir-biri ilə əlaqəli vahidlərin 

özündən abstraksiya şəklində “münasibətlər çərçivəsi” qurulur. Beləliklə, dünyanın 

mənzərəsi yalnız adlar sistemindən ibarət məfhum kimi deyil, həm də bir-biri ilə əla-

qəli və bir-birindən asılı olan məfhumlar sistemi kimi görünür. Söz əmələ gətirmə ad 

vermə aktında gerçəkdə ad vermək istədiyimiz fraqment ilə müqayisə etdiyimiz fraq-

ment arasında müəyyən münasibətlərin qurulması nəticəsində yaranır. Münasibətlər 

və əlaqələr kateqoriyası adətən ən azı iki kəmiyyətin nisbəti ilə xarakterizə olunan 

kateqoriyadır. Müəyyən bir əlaqə növü yaradaraq, söz əmələ gətirən mənalar həm də 

iki müxtəlif tərkibli varlıqlar arasında, yəni adın onomasioloji əsası ilə onun xüsusiy-

yəti arasında və müvafiq olaraq, kök və hissələri arasında əlaqənin mövcudluğunu 

əks etdirir. Onomasiologiya (digər yunan dilindən ὀνομᾰσία - adlandırma, təyin et-

mə, sayma + başqa yunan λογος - söz, nitq), adlar elmi - nominasiya nəzəriyyəsi; 

tədqiqat istiqamətində semasiologiyaya qarşı olan semantikanın iki qolundan biri. 

Əgər semasiologiya təyinatdan mənaya keçirsə, onomasiologiya bir şey və ya hadisə-

dən bu şeyin, hadisənin düşüncəsinə və onların dil vasitələri ilə təyin edilməsinə qə-

dər tədqiqat aparır. Onomatologiya termini onomasiologiya termini ilə sinonimdir. 

Təyinat, adlandırma, apellyativ və onomastik nominasiya elmi (məna, işarələmə elmi 

kimi semasiologiyadan fərqli olaraq). 

 Əksər hallarda bütövlükdə sözün mənasını onun tərkib hissələrinin mənasından 

sintez etmək mümkün olmur. Belə hallarda, yalnız dünyagörüşünün mövcud təcrübə-

sinə, konkret xüsusiyyətə əsaslanaraq ümumi konsepsiya müəyyən etmək olar. Başqa 

sözlə desək, bütövlükdə sözün mənasının tərkib hissələrinin mənalarından sintezi 
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həm linqvistik, həm də ekstralinqvistik amillərə əsaslanmalıdır. Bütün bunlar sözün 

semantik təbiəti ilə bağlı məlum mövqeyi təsdiqləyir. Formal ifadə qəbul etməyən 

məna komponentləri adətən semantik artımlar kimi təsnif edilir. Məna düzəltmə sö-

zün fərdi komponentidir. Beləliklə, düzəltmə sözün semantik quruluşu maksimum 

dərəcədə mücərrədlik (münasibət seması), “davamlılıq” və ya semantikanın sinfi (söz 

əmələ gətirmə mənası) və fərdiləşməsi (frazeoloji məna) komponentlərinin iyerarxik 

təşkil olunmuş strukturunu təşkil edir. Söz əmələgəlmə prosesində dilin nominativ 

funksiyası üstünlük təşkil edir və məfhumların adlandırılması onların oxşar silsilələr 

şəklində birləşdirilməsindən daha çox fərdiləşdirməyə əsaslanır. Nəticədə sözyaradı-

cılığı prosesində vahidlərin ardıcıllığına əsaslanan sözyaradıcı mənanın mahiyyəti ilə 

adın vahid reallığa meyil etməsi nəticəsi arasında ziddiyyət üzə çıxır. Motivasiyanın 

ümumi probleminin həlli söz yaradıcılığı sistemində xarici və daxili motivasiya mə-

sələləri, birbaşa və dolayı nominasiya (advermə ilə) ilə, hər bir nitq hissəsinin moti-

vasiya münasibətlərinin ifadəsinə verdiyi töhfə ilə əlaqəlidir. Düzəltmə sözlərin se-

mantikasına müxtəlif kateqoriyalı sözlər müxtəlif üsullarla daxil edilir. Məsələn, baş-

qa bir obyektə münasibətdə obyekt məzmun, leksik fond, material (başqa bir obyek-

tin hazırlandığı), onun xarici əlaməti ola bilər; törəmə əsas rolunu oynayan heyvan 

adları həm insan nominasiyalarında (adverməsində), həm də obyekt adlarında öz se-

mantikasını saxlayır. Feili derivasiyada subyektin hərəkəti ilə bağlı, obyekt, alət, 

predmet, zaman və nəticə mənaları reallaşır. Feilin tərkib hissəsi olan düzəltmə adlar-

da nominasiyanın (advermənin) funksional növünü, yəni obyektin yerinə yetirdiyi və 

ya xidmət etdiyi məqsədyönlü hərəkətlə təyin olunmasını izləmək olar. Bu, onların 

maksimum informasiyalı motivasiyasını təmin edir, çünki məhsuldar sözün semanti-

kası onların funksional yükünü “üzərinə qoyur”, cümlədəki düzəltmə leksemlərin 

subyektiv, alət və ya lokal mövqeyini əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Məsələn, peşə 

fəaliyyəti və ya subyektin müvəqqəti məşğuliyyətləri (qazmaçı, aşpaz, gəmiqayırma, 

oxucu) mənasını bildirən isimlər, əmək alətlərinin adları (açar, qızdırıcı, dibçək, qəh-

vəbişirən), lokal mənalı törəmələr, mənasına görə obyektin nəticəyönümlüyünü bild-

irən isimlər (tikmə). İşarə ilə obyekt arasındakı əlaqə haqqında ümumi fikri ifadə 

edən sifətlər əlamətlər və obyektlər haqqında biliklərin cəmini çatdırır. Sifətlərin tö-

rəmə mənaları kifayət qədər müəyyən edilmir, isimlərlə birləşərək az diferensiallaşır 

və konkretləşir: inadkar adam. Yeni adların yaradılması funksional aspektdə eyni tip-

də olmayan çoxsəviyyəli vasitələrin istifadəsini nəzərdə tutduğundan, söz yaradıcılığı 

sistemi onlara münasibətdə özünəməxsus təşkiledici rol oynayır. Heterogen linqvistik 

vasitələr kifayət qədər mürəkkəb bir bütövlükdə birləşərək, sinxron sözyaratma siste-

minin bir-biri ilə sıx əlaqəli növlərinin ardıcıl toplusunu təşkil edir. Bu sistem müx-

təlif strukturların vahidləri, müxtəlif mürəkkəblik dərəcələri və funksional yük tərə-

findən yaradılmış çoxölçülü iyerarxik birləşmədir. Düzəltmə söz, söz yaradıcılığının 

əsas vahidi kimi, heterogen münasibətlər tipləri əsasında inteqrasiya olunmuş daha 

mürəkkəb kompleks vahidlərə daxildir. Koqnitivlik söz yaradıcılığına dildə sabitlən-

miş insan təcrübəsi qatlarının, yəni dünya haqqında biliklərin əsasını təşkil edən an-
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layışların (konseptual kateqoriyaların) əksi kimi baxılır. Əsas konseptlər hərəkət, hal, 

əlamət, şəxs, predmet, yer, zaman və s.-dir. Konseptlər ayrı-ayrılıqda mövcud deyil, 

bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur, dilin davamlılığını yaradır ki, bu da söz əmələgətir-

mə vasitələri ilə təsdiqlənir. Koqnitiv funksiya predmetlərin, hərəkətlərin, hadisələrin 

adlarında söz-formativ əlaqələrin vektorunu əvvəlcədən müəyyən edir. Dil insanın 

dünya haqqında biliklərini özündə saxlayır və onların şüurda necə təmsil olunduğunu 

əks etdirir. Məsələn: Torpaq mülkiyyəti ilə bağlı; dövlət və ictimai qurumlar - torpaq 

mülkiyyətçiləri, torpaq sahibi, torpaq istifadəçiləri; torpaq fondu, şəhər torpaq ida-

rəsi; hər hansı bir torpaq parçasının yeri  - mərkəzi-qara-torpaq, orta-qara torpaq. 

Əkinçilik üçün kifayət qədər torpaqla təmin edilməmək -  torpaq çatışmazlığı, aztor-

paqlı; əkinçilik üçün istifadə edilən çoxlu torpaq sahəsinin olması - çox torpaqlı, tor-

pağı çox olan; torpaqdan məhrumetmə - torpaq olmaması, torpaqsız. Torpaq işləri 

üçün mexanizmlər, maşınlar, cihazlar; avtonəqliyyat vasitələri – torpaqqazan, tor-

paqsoran, torpaqyumşaldan, torpaqdaşıyan maşın, torpaqdaşıyan gəmi. Torpaqda iş-

ləyən, onu becərən adam - torpaq şumlayan. torpağın keyfiyyəti – qonur torpaq, gil 

torpaq, qara torpaq, qırmızı torpaq, boz torpaq, bərk torpaq, narın torpaq, qələvi 

torpaq, torpağın tərkibi – qarışıq torpaq, rəng - torpaq qarası, torpaq bozumtulu. Be-

ləliklə, torpaq sözünün çoxsaylı törəmələrində insanın əməli fəaliyyət prosesində əl-

də etdiyi biliklər kompleksi saxlanılır. Gerçəkliyin müxtəlif obyekt və hadisələrini 

bildirən törəmə sözlər yaddaşda bütöv vəziyyətləri, genişlənmiş bilik strukturlarını 

bərpa edir. Sözyaratma proseslərinin təhlilinə koqnitiv yanaşma materialın təsviri 

üçün yeni parametrlərin tətbiqini, onun getdikcə daha mürəkkəb konseptuallaşdırıl-

masını nəzərdə tutur. Söz yaradıcılığının yeni mürəkkəb vahidlərinin müəyyən edil-

məsi derivatologiyanın nəzəriyyə və praktikasını zənginləşdirir. 

Polisemiyanı inkişaf etdirən düzəltmə sözün təhlilində koqnitiv və struktur ya-

naşmaların uzlaşmasının səmərəliliyi böyükdür. Polisemiyanı inkişaf etdirən komp-

leks işarənin müxtəlif dərəcəli idiomatikliyi olduğu göstərilir.  

Biz, bir tərəfdən, dil isarəsi təhlilinin dinamik aspekti, digər tərəfdən isə, statik 

aspekti ilə əlaqəli kompleks işarənin təhlili metodlarının üzlaşmasına ehtiyac olduğu-

nu müşahidə edirik. Düzəltmə sözə belə nöqteyi-nəzərdən yanaşma kompleks işarə-

nin müxtəlif sözdüzəltmə və semantik xüsusiyyətlərinin polisemiyanın inkişafı pro-

sesində necə dəyişikliklərə məruz qaldığını daha aydın görürük. 
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Gatiba MAHMUDOVA 
DERİVATİVE WORD AND COGNİTİVE LİNGUİSTİCS 

SUMMARY 

Research in the field of cognitive linguistics began to intensify in the 90s of the twentieth centu-

ry. Cognitive processes (perceptual processes) are related to language. It is impossible to comprehend 

objective reality without language and mind. To talk about the human mind, consciousness without 

language is impossible. What distinguishes man from other living beings is the language and mind.  

In linguistics language can be distinguished in several ways, both externally and locally within 

the cognitive direction. Cognitive study of word formation in Turkish languages is carried out within 

the cognitive – discoursive direction. Its essence contributes to a deeper understanding of conceptual 

analysis, which seeks to find and identify certain correlations (relation of comparable concepts) be-

tween cognitive and linguistic structures. 
The article discusses the study of the concept of derivative words through the prism of cognitive 

linguistics. 
Keywords: cognitive, derivative, theory, morphology, word formation. 

 

Гатиба МАХМУДОВА 

ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОВА И  КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

РЕЗЮМЕ 

С 1990-х годов исследования в области когнитивной лингвистики поднялись на новый 

уровень. Когнитивные процессы (процессы восприятия) связаны с языком. Без языка невоз-

можно постичь объективную реальность. Без языка и сознания нельзя говорить о человеческом 

разуме, человеческом мышлении и человеке вообще. Наряду с сознанием и язык отличает че-

ловека от других живых существ.  

В языкознании язык можно выделить в рамках как зарубежного, так и местного  ког-

нитивного направления. Когнитивное изучение словообразования в тюркских языках осу-

ществляется в рамках когнитивно-дискурсивного направления. Его сущность способствует 

более глубокому пониманию концептуального анализа, направленного на поиск и выявление 

определенных соотношений (отношений сопоставимых концептов) между когнитивными и 

языковыми структурами. 

В статье рассматривается понятие производного слова с позиций когнитивной лингвистики. 

Ключевые слова: когнитивный, производный, теория, морфология, словообразование   
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MÜXTƏLİFSİSTEMLİ DİLLƏRDƏ XƏSTƏLİK VƏ ƏXLAQİ 

DƏYƏRLƏRLƏ BAĞLI EVFEMİZMLƏR 

 
XÜLASƏ  

 

Sözün deyilişindən asılı olaraq  yaranan xoşagəlməz əhvali-ruhiyyənin təsirinin necə dəyişdiyi 

evfemizmlərin köməyi ilə ifadə olunur. Hər bir xalqın dilində elə anlayışlar var ki, insanlar onların ifa-

də etdiyi sözləri dilə gətirmir. Çünki belə anlayışların içərisində bəzən qorxu, bəzən utanc hissi gizlə-

nir. Elə əşyalar, anlayışlar var ki, onların adını çəkməkdən ya qorxuruq, ya utanırıq, ya da kimisə inci-

dəcəyimizi fikirləşib o sözü demirik. Beləliklə də, dildə evfemizmlər yaranır. İnsan bədəninin müəy-

yən üzvlərinin adlarını söyləmək və ya yazmaq ədəb dairəsindən kənar hesab edildiyindən biz evfe-

mizmlərdən istifadə edirik. Məqalədə müxtəlifsistemli dillər olan rus və türk dillərindəki xəstəlik və 

əxlaqi dəyərlərlə bağlı evfemizmlər tədqiqiata cəlb edilmişdir.  

Açar sözlər: xəstəlik, evfemizm, əxlaq, dəyər, utancverici, qorxu. 

 

Evfemizm termini ilk dəfə dilçilikdə XVII əsrdə işlənməyə başlasa da, bütün 

dünya dillərində bu termin altında nəzərdə tutulan dil vahidləri daim mövcud olmuş-

dur. Evfemizmlər dilə xüsusi çalar verən nitq vahidləri sayılır: “...insan həyatının bü-

tün sahələrində böyük əhəmiyyətə malik söz insanlara təsir edir və bunun nəticəsində 

müxtəlif əhvali-ruhiyyə yaranır. Söz bəzən sevinc, bəzən qəmginlik, bəzən də həyə-

can əmələ gətirən amildir. Məlumdur ki, sözün əmələ gətirdiyi reaksiya həmişə xoşa-

gələn olmur. Söz vasitəsilə insana mənəvi təsir göstərilir” [Müasir Azərbaycan dili: 

1978, s. 217].  

Cəmiyyətdə sağlam insanlarla bərabər, əlillər də yaşayır. Onlar digər insanlarla 

bərabər olmaq və cəmiyyətə adaptasiya olunmaq istəyirlər. Fiziki qüsurlu insanları 

psixoloji cəhətdən incitməmək üçün dildə müxtəlif evfemizmlərdən istifadə olunur. 

Türkiyə türkcəsində “sakat” leksik vahidi üçün özürlü, engelli, handikapözel ih-

tiyac sahibi, rus dilində инвалид sözünün yerinə люди с ограниченными возмож-

ностями ifadəsi işlənir [Ospanova: 2014, s. 243]. 

Fiziki qüsurları olan (kor, topal, kar, lal) insanlara bu çatışmazlıqları hiss etdir-

məmək üçün yumşaq ad vermək üsulu tətbiq edilmişdir. Türk dilində topal sözünün 

yerinə “aksak”; topallamak yerinə “bacağını çekmek” ifadəsindən daha çox istifadə 

edilir. Rus dilindəki парализованный leksik vahidinin əvəzinə, Türkiyə Türkcəsində 

də istifadə olunan “tekerlekli sandalyeye bağlı” (колясочник) kəlimələrindən istifadə 

olunur. Bu cür sözlərin evfemistik çaları  insanlara hörmətlə bağlıdır.     

Rus dilində kar adamlar haqqında danışılanda “глухой”, sağır yerinə слабослы- 
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шащий - “ağır eşidən” deyilir. Türkiyə Türkcəsində bu kəlmə üçün xüsusi evfemi-

zimlərdən istifadə olunmaqdadır. Məsələn, türk dilində “sağır” yerinə “işitme bozuk-

luğu olan kimse ” deyilir. Bəzi mənfi anlamlı ifadələrin yerinə “iyi duymuyor”, “du-

yuyor, ama az duyuyor” evfezimləri işlədilir. Bunlar insan duyğularına müsbət təsir 

edən ifadələrin istifadəsinə üstünlük verməklə bağlıdır. Rus dilində görmə qabiliyyəti 

olmayanlar üçün слепой - “kor” yerinə незрячий - “gözü görməyən” evfezimi işlədi-

lir. Türk dilində isə “kör” yerinə görme engelli, gözü sönmüş kimi evfezimlərdən isti-

fadə olunur.  

Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, “Xəstəlik adlarının çəkilməməsi insanlarda belə bir 

təsəvvür yaratmışdır ki, guya əşya və hadisələrlə adlar arasında müəyyən bir mistik 

əlaqə olduğundan həmin əşyanın adı çəkilən kimi özü də zahirə çıxır. Buna görə də 

xəstəlik adlarını çəkmək qadağan hesab edilir. Vərəm, xərçəng xəstəlikləri tabu sayı-

lır” [Müasir Azərbaycan dili: 1978, s. 226]. Cəmiyyət tərəfindən tabu kimi qəbul 

olunmuş leksik vahidlər evfemizmlərlə əvəz olunur.  

 Türk dilində dilsiz, danışıq qüsurları olanlar üçün “konuşma sorunu olan in-

sanlar”, “telaffuz özürlü”, “dili kapalı”, “lal” evfemizmləri işlədilir. Rus dilində isə 

глухонемой “lal-kar” yerinə проблемы с речью - “danışıq problemləri olan” ifadə-

sindən istifadə olunur. Bu cür evfemizmlərin işlənmə səbəbi mənanın yumuşaldılma-

sıdır. Cəmiyyət bu kimi evfemizmlərdən istifadə edərək əlil insanların duyğu və hiss-

lərini incitmək istəməmiş, onları özlərindən fərqli görmədiklərini bir növ fiziki qüsu-

ru olan insanlara bildirmişlər.  

Müxtəlif cəmiyyətlərdə insanların ən çox maraqlandığı fiziki xüsusiyyətlər boy 

və çəki ilə bağlı olmuşdur. Bu cəhət daim  nəzərə alınmış, insanların inciməsinin qar-

şısını almaq üçün müxtəlif evfemizmlərə üstünlük verilmişdir. 

Rus dilində толстый “gombul” yerinə “yaxşı beslenmiş/kilolu” sözləri işlədilir. 

Türk dilində isə şişman yerinə “balık etli”, “etine dolgun” kimi ifadələrə üstünlük 

verilir.  

Hər iki dildə, təbii ki,  elə evfemizmlər var ki, onlar cəmiyyət tərəfindən ayıb, 

kobud qəbul edilən leksik vahidləri əvəz etmək üçün dildə işlədilir. Buraya bəzi 

utancverici xəstəlik adları da daxildir. Söylənilməsi utancverici xəstəliklərdən biri də 

bağırsaqların pozulması nəticəsində adi haldan daha tez-tez və sulu nəcisin meydana 

gəlməsidir. Məsələn, türk dilindəki ishal xəstəlik adını nümunə göstərmək olar. Tür-

kiyə türkcəsində xalq arasında cır cır, ötürük ifadələri ilə yanaşı, bağırsakları bozul-

ma, sürgün, iç sürme, amel, linetsöz söz və ifadələri də işlənir. Cəmiyyətdə ədəb və 

nəzakət qaydalarına riayət etmək və hörmət çərçivəsində danışmaq üçün dünyanın 

bütün dillərində bu cür ifadə vasitələrindən  tez-tez istifadə olunur. 

Yumşaq və nəzakətli danışıq tərzinə üstünlük verilən digər sağlamlıq problemlə-

rindən bəziləri aşağıdakılardır:  

Türk dilində “Çişini tutamaz olmak” anlamında işlədilən beli açılmak və “sidiyi-

ni  tuta bilməyən” yerinə beli gevşek ifadələri işlənir. Türk dilində qəbizlik kəlməsi-

nin evfemizmlə ifadəsi üçün peklik, peklik çekmek ifadələri işlənməkdədir. Rus dilin-
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də isə понос “ishal” yerinə диарея “ishal”. ya da жидкий стул, черви yerinə гель-

минты işlənməkdədir. Rus dilində olan xəstəliklər latın dilindəki analoqlarına görə 

fərqlənir.   

Evfemizmlə bağlı ən çox vurğulanan mövzulardan biri də qadınlarla bağlı evfe-

mizmlərdir. Tədqiqat nəticəsində məlum olur ki, kişilərlə bağlı evfemizmlər kəmiy-

yətcə xeyli azdır. Çünki cəmiyyətdə qadınlar üçün deyilən anlayışlar daha çox tabu 

xüsusiyyətlərini daşıyır. Bundan əlavə, qadının cəmiyyətdəki statusunu nəzərə alsaq, 

niyə bu qədər evfemizmin formalaşdığı anlaşılır. Cəmiyyətdə qadınla bağlı sözlərin 

çoxluğu diqqət çəkir. Qadının cəmiyyətdə və ailədə yeri, hüquq və vəzifələri, gözlə-

nilən rolları, imkanları, dərəcələri daha çox sözlə ifadə olunur. 

Türk cəmiyyətlərində qadını nəzərdə tutan onlarca ifadə və leksik vahid arasında 

cinsilatif kimi maraqlı sözlər var. Qadını insanlığın ən xoş və gözəl varlığı kimi tə-

rənnüm edən bu söz həm də qadınlığın dəyər və əhəmiyyətini vurğulayır. Anadolu 

ləhcələrindəki gənc qadınlar üçün məcazi mənada taze sözünün işlənməsi də qadının 

dəyərini göstərməkdədir. Bənzər yanaşmalar rus dilində də görünməkdədir. Qadınlar 

üçün istifadə olunan nejnıy pol “mehriban, mülayim cins”, prekrasnıy pol “çox gö-

zəl, fövqəladə cins”, zarafatyana işlədilən luçşaya polovina roda çeloveçeskogo “in-

sanoğlunun ən yaxşı yarısı” [Ospanova: 2014, s. 123] ifadələri də türk dialektləri ilə 

bir paralellik göstərməkdədir. Bundan əlavə, rus dilində qadın üçün istifadə olunan 

doç Evıy, Evina doçka “Hz.Havvanın qızı”, Evina vnuçka “Hz. Havvanın qız nəvəsi” 

ifadələri də  bu baxımdan diqqət çəkicidir. 

Əvvəllər aid olduğu cəmiyyətdə tabu anlamı ifadə etməyən bəzı sözlər də zaman 

keçdikcə semantikasını dəyişə bilir. Lüğətdə “qadın” sözü “böyük qadın insan, kişi 

və ya kişi əleyhdarı” kimi tərif edilsə də, bəzən bunun adətən təhqir sözüymüş kimi 

bir söz olduğunu, eyni zamanda neytral bir söz olduğunu söyləyirlər: “bayan, hanım, 

hanımefendi gibi alternatiflərin yaradıldığını, “kadın” sözünün “erkek” leksik vahidi-

nin paraleli olmasıyla yanaşı, ayıp bir söz kimi qəbul olunduğunu ifadə edərək, bu-

nun səbəbini qadın orqanının cinsi obyekt kimi qəbul edilməsi ilə izah etmişlər. 

Araşdırmaçıların fikrincə, zaman keçdikcə qadın sözünün tabuya çevrilməsi və fay-

dasız sözlər kateqoriyasına düşməsi mümkündür. 

Türk dilindəki karı leksik vahidində də eyni vəziyyəti müşahidə edə bilərik. Mü-

asir Türkiyə türkcəsində karı sözü o qədər də incə bir söz olmayıb, istifadəsi o qədər 

də arzu olunmayan leksemdir. “Nəzakətə can atan kiçik ədəbli qadın” anlamında iş-

lədilən kenarın dilberi və “terbiyesiz, edepsiz, şirret kadın” anlamında işlədilən Ka-

sımpaşa karısı gibi eli bayraklı və Kasımpaşalı eli maşalı ifadələri, “pasaklı veya 

düşkün kadın” anlamına gələn eteği düşük, “pasaklı, görgüsüz kadın” demək olan 

külkedisi, “işvəli, şuh, başdan çıkarıcı qadın” anlamına gələn fındıkkıran və “cilvəli, 

oynaq qadın” anlamına gələn fındıkçı ifadəsi, qadının, doğrudan söylenmesi xoş 

olmayan özəlliklərini müsbət və yumuşak sözlərlə dilə gətirən örtük ifadələrdəndir. 

Bundan əlavə, “hizmetçi kadın” deyildikdə yaranan mənfi anlamən gündelikçi kadın 

və ya yardımcı evfemizmləri ilə bir növ qarşısı alınır. Bu nümunələr qadınların sosial 
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vəziyyətini müəyyən edən təriqətlərin yaxşı nümunələrindən bəziləridir  [Ospanova: 

2014, s. 310]. 

Qadınlar üçün istifadə edilən evfemizmlər yalnız utanmaq və ya ayıb sayılmaq 

üçün deyil, bəzən qorunma və sevginin ifadəsi kimi də göstərilir. Ögey ana üçün isti-

fadə olunan analık və cicianne ifadələri də ögey ana ifadəsindəki mənfi anlamı əhatə 

edən və onu müsbətə kökləyən sözlərdir. 

Türk dilində ər-arvad haqqında çoxlu evfemizmlər işlədilir ki, onlardan ən gö-

zəlləri bunlardır: hayat yoldaşı, hayat arkadaşı, yoldaş. Bu hal demək olar ki, bütün 

türk ləhcələrində müşahidə olunur. Eyni yanaşma rus dilinə də aiddir. Arvad rus di-

lində evfemizmlə podruga / sputnitsa jizni “həyat yoldaşı” (podruga “rəfiqə”, sput-

nitsa “yol yoldaşı”, jizn “həyat”) evfemizmləri ilə ifadə olunur [Крысин: 1994, 

s.34]. 

Türk cəmiyyətində ər-arvadın başqalarının qarşısında bir-birləri haqqında danı-

şarkən işlətdiyi ifadələr və ya bir-birini çağırma tərzi diqqət çəkən məsələdir. Ədəb, 

həyat yoldaşına verilən dəyər kimi bəzi sosial və mədəni xüsusiyyətləri əks etdirdiyi, 

türk dilinin zənginliyini və imkanlarını göstərdiyi üçün türk ailə quruluşuna diqqət 

yetirməkdə fayda var. Kişinin böyüklərin hüzurunda qadının adının əvəzinə hörmət 

əsası ilə arvadının adını söyləməkdən imtina etməsi;“bizimki, bizim hanım, çocuklar, 

evdeki, eyalim”, hatun, ayrancı və melfufe “sarılmış” ləqəblərlə və ya bizim, evdeki-

ler və eyni zamanda benimki, seninki, yenge, aile, ayrıca çoluk- çocuk, kız kızan, ya 

da artıq günümüzdə köhnəlmiş olan harem şəklində qadın haqqında danışmağa üs-

tünlük verməsi qadının cəmiyyətdə və ailədəki yerini, şəklini dərk etmənin izləridir. 

Xüsusilə,‘bizimki, evdeki kimi sözlər çox işlədilir. Bu, qadını alçaltmaq və ya utanc-

verici bir vəziyyəti gizlətmək kimi deyil, çəkinmə nəticəsində ortaya çıxan bir qav-

rayış olaraq görülməlidir. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, bunların bəziləri qadını vəsf edən, bəziləri 

sevgi və hörmət ifadə edən, bəziləri zarafatla edilən, bəziləri narahatlığı azaltmaq 

üçün istifadə edilən, bəziləri isə qadınları daha müsbət və ya ən azından neytral şəkil-

də əhatə edən adlardır. ifadələrdir. Bu evfemizmlər arasında doğum da insanlarda 

təşviş yaradan bir vəziyyətdir. 

Bundan əlavə, ginekoloji xəstəliklər haqqında evfemizmlərdən də tez-tez istifadə 

olunur; hamiləlik, aybaşı dövrü kimi xəstəliklər qarşıdakı insanı çətin vəziyyətə sal-

madan daha uyğun danışmağa imkan verur.   

Bugünkü Türkiyə türkcəsində uşaqlıq, gənc qızlıq, orta yaş, qocalıq və qadınla-

rın xüsusi vəziyyətləri ilə bağlı hakim adlar yerinə işlənən çoxlu evfemizmlər var. 

Bunların başında qadınların hamiləlik və doğuşdan sonrakı dövrlərini əks etdirən 

sözlər var. Fərdi və ictimai həyatda, heç şübhəsiz, böyük əhəmiyyət kəsb edən hami-

ləlik və doğuşun dildə müxtəlif cəhətləri ilə adlandırıldığını görmək mümkündür. 

Hamilə üçün evfemistik adlardan istifadə edilməsinin səbəbi adətən utanma hissi ilə 

əlaqələndirilir. Hamilə mənasında müxtəlif sözlər işlədilir.   

Ancaq Türkiyə türkcəsində  gebe sözü  üçün  çoxlu  evfemizmlər  var:  ağırayak, 
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ağır ayaklı, ağırcanlı, ağırlıklı, ağır daban, ağır taban, ayağı ağır, ayağı ağırlı, boy-

lu, doğurucu, ikicanlı, yüklü və s. 

Rus dilində isə bu anlayış v polojenii “durumda” (polojenie “durum, vəziyyət”), 

buduşşaya mat‟ “gələcək ana” şəklində görülməkdədir. Bunlardan başqa, aşağıdakı 

nümunələrdən də göründüyü kimi, hamiləlik üçün zəngin söz ehtiyatının olmasını 

hamilə qadını və doğulacaq körpəni bəd nəzərdən qorumaq ehtiyacı ilə də əlaqələn-

dirmək olar. eləcə də bu vəziyyətin seksuallıq anlamı doğurması və tabu sayılmasıı 

da burada müəyyən rol oynayır.  

Şübhəsiz ki, ailədə uşağın dünyaya gəlməsi çox sevindirici hadisədir. Doğulacaq 

körpə ilə başlayan həyəcan, ümid və xoşbəxtlik doğumla birlikdə böyüyür və bu hiss-

lər təbii olaraq dildə əks olunur. Körpənin doğulması müxtəlif gözəl adların qoyul-

masına səbəb olur. Beləliklə, evfemizm və sözlərin ifadə gücü burada da özünü gös-

tərir. 

Türkiyə türkcəsində dünyaya gelmek, gözlerini dünyaya açmak, gözlerini bu 

dünyaya açmak, bu âleme gelmek, dünyaya ilk merhabasını çekmek, dünyaya merha-

ba demek ədəbi dildə yayılmış və sıx istifadə olunan evfemizmlərdəndir. Rus dilində 

hamilə qadının doğması - proizvodit‟ / proizvesti na svet “dünyaya gətirmək” evfe-

mizmi türk dilində də “dünyaya getirmek” şəklində eyni evfemizmlə ifadə olunur.  

Müxtəlif sistemi türk və rus dillərində əxlaqı dəyərlərlə bağlı evfemizmlər mü-

əyyən bir təbəqə təşkil edir. Bu tip evfemizmlər daha çox  cinsiyyət, bədən üzvləri və 

qadağan olunmuş əlaqələrlə bağlıdır. 

Kobud və ya iyrənc sayıla bilən sözlərin gizli ifadəsində ləyaqətli olmaq cəhdi 

var. Birbaşa cinsəllik, bədən üzvləri ilə bağlı sözlər danışmaq cəmiyyət tərəfindən 

utancverici sayılır. Bu sözləri birbaşa dilə gətirməmək və ya dolayısı ilə söyləməmək 

insanların əxlaqlı görünməyə çalışmaları ilə bağlıdır. 

Məsələn, Türkiyə türkcəsində ayaqyolu ilə bağlı kobud qəbul olunan bəzi leksik 

vahidlərin yerinə aşağıdakı evfemizmlər işlədilir: “tuvalet”, “lavabo”, “wc”, “yüz-

numara”, “oo”, “ayakyolu”, “kabine”, “abdesthane”, “memishane”. Eyni zamanda 

“küçük aptes”, “küçük su”, “idrar”; “büyük aptes”, “dıskı”, “ gaita” kimi evfemizm-

ləri işlətməklə xalq daha ədəbli danışmağa cəhd göstərmişdir.  

Bədən üzvləri ilə bağlı da Türkiyə türkçəsində müəyyən evfemizmlər işlənir. Bu 

evfemizmlər əsasən adının cəmiyyət içərisində çəklilməsi ayıb sayılan orqan adları-

dır. Məsələn, “gögüs”; “kaba et”, “basen”; “gayri mesru çocuk” kimi evfemizmlər 

buna nümunə ola  bilər. “Qusmaq” yerinə “istifra etmek”, “çıkarmak” leksik vahidlə-

rinin işlənməsi də eyni səyin nəticələridir [Gecekuşu: 2006, s. 30]. 

Ədəb hissi evfemizmlərin yaradılması üçün mühüm səbəbdir. Nigahsız doğulan 

uşaqlar haqqında türk dilində “piç” yerinə evlilik dısı çocuk, sümbül, emeksiz, bes-

melesiz, ekti, handan, fırlama, çalık, döl, bulduk, ara virdi, katkılı, alakırık  kimi söz-

lər işlədilir. Bu sözlər arasında jarqon sözlərə bənzəyən və ya jarqon kimi qəbul edi-

lən sözlər də gözəl adlandırma çərçivəsindədir. “Piç” sözünü birbaşa deməkdənsə, 

həmin sözü gülünc və ya kinayəli şəkildə işlətmək əxlaqi baxımdan daha uyğundur. 
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Əxlaqi cəhətdən uyğun sayılmayan mövzulardan biri də qeybət, dedi-qodudur.  

Qeybət və qeybət edənlər üçün çoxlu evfemizmlər yaranmışdır. Məsələn, indir kal-

dır, irdelemeyh, ozan, ösek, söylenti, yaygan, yarısık vermek; dedi-koducu yerinə  

agzı kara, çakıstırıcı, guyruhlu, mismisçi, müzevir  ifadələri evfemizm kimi işlən-

məkdədir. 

Dələduzluq, oğurluq, adam öldürmə kimi cinayət əməllərinin adları dolayısı ilə 

hallanır. İcazəsiz bir şey götürmək semantikasını ifadə edən “asırmak” leksik vahidi  

oğurluq - “çalmak” qədər zərərli deyil. Hər ikisi yuxarı-aşağı eyni bir prosesi ifadə 

etsələr də, “asırmak” leksik vahidindən əsasən zarafat və güldürücü bir duygu ilə 

istifadə olunur. Çalmak – oğurlamaq  yerinə istifadə olunan  abartmak, afartmak, af-

sunlamak, aktarmak, alaklamak, aparmak, avkırmak, ıskırtmak, kaydırmak, ugrula-

mak, ogurlamah, uclamak, uçurmak, uyutmak  leksik vahidləri “çalmak” sözünün gü-

nah semantikasını az da olsa zəiflədir. 

Anadolu dialektlərində “hırsız” yerinə  eli çakır, eli uzun,  oğru, uçurgan,  “do-

landırıcı” yerinə alkaçıcı, ayyar, ütücü, “yalancı” yerinə  abacı, atıcı, üç kâgıtçı,  

“yalan söylemek” yerinə atmak, hava vurmak, kara çalmak, kıvırmak kimi evfe-

mizmlər işlənməkdədir.  
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                   Lala BAYRAMOVA-VAHIDLI  

EUPHEMISM RELATED TO DISEASE AND MORAL VALUES IN MULTISYSTEMIC 

LANGUAGES 

 

SUMMARY 

 

The euphemisms reflect how the effect of the negative mood changes depending on the pronun-

ciation of the word. People conveyed to each other words and expressions that they feared, felt ashe-

med and were carefuk to mention through uphemisms. In the language of every nation, there are con-

cepts that people are careful to say. Inside of this precaution is sometimes fear and sometimes shame. 

There are things and concepts that we are either afraid or ashamed to mention, or we do not say beca-

use we think we will hurt someone. Thus, euphemisms arise in language. We use euphemisms because 

it is considered immoral to say or write certain parts of the human body and processes by their own 

name. The article examines euphemisms related to disease and moral values in multisystemic langua-

ges such as Russian and Turkish. Scientific literature in Azerbaijani, Turkish and Russian languages 

was used in writing this article. 

Keywords: illness, euphemism, morality, value, shameful, fear 

 

 

Лала БАЙРАМОВА-ВАХИДЛИ  

ЭВФЕМИЗМЫ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ, СВЯЗАННЫЕ С БОЛЕЗНЯМИ 

И НРАВСТВЕННЫМИ УСТОЯМИ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В зависимости от того, как было сказано слово, может испортиться настроение и здесь не 

обойтись без эвфемизмов. В языке каждого народа есть такие понятия, которые люди про-

износят с осторожностью, т.к. в них прячется чувство страха или стеснения. Есть такие пред-

меты или понятия, при произношении которых мы боимся или стесняемся, а иногда, боясь 

кого-то обидеть, не произносим эти слова. Таким образом в языке образуются эвфемизмы. 

Определенные органы человеческой тела называть своими именами или писать о них счи-

тается неприличным, поэтому мы пользуемся эвфемизмами. В статье к исследованию при-

влечены эвфемизмы, связанные с болезнями и нравственными ценностями, в разносистемных 

языках – русском и турецком.  

Ключевые слова: болезнь, эвфемизм, поведение, ценности, стеснение, страх  
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DEONTİK MODALLIĞIN FEİL OLMAYAN  

DİL VAHİDLƏRİ İLƏ İFADƏSİ 

 
XÜLASƏ 

  

Məqalə deontik modallığın dildə feil olmayan kateqoriyalarla ifadəsinə həsr olunmuşdur. İnsan 

təfəkkürü, şüuru, psixologiyası, nitqi, dili ilə əlaqəli olan modallığa fəlsəfi, məntiqi, psixoloji və linq-

vistik kateqoriya kimi yanaşılır. Modallıq dilin müxtəlif səviyyələrində ifadə olunur. Modallığı dil ka-

teqoriyası olaraq tədqiq edən dilçilər onun ifadə vasitələri barədə fərqli fikirdədirlər. Modallığa dair 

yazılan əsərlərdən görünür ki, dilçilər bu anlayışın dildə ifadəsini feilin şəkilləri, modal feillər, modal 

sözlər, ədatlar, intonasiya və s. ilə bağlayır, feilin şəkil kateqoriyasını, modal feilləri isə bu anlayışın 

ifadəsində başlıca vasitələr hesab edirlər. Məqalədə göstərilir ki, modallıq yalnız feil kateqoriyası ilə 

deyil, digər linqvistik vasitələrlə də ifadə olunur. Məqalədə xüsusilə deontik modallığın dildə ifadəsin-

də ədatlar, bəzi zərflər, intonasiya və s. kimi dil vahidlərinin rolu öyrənilir. Belə nəticəyə gəlinir ki, 

deontik modallıq ifadə edən həmin dil vahidləri bu anlayışın ifadəsində köməkçi deyil, əsas vasitələr 

kimi çıxış edir. Çünki həmin dil vahidlərini verilən cümlədən və ya mətndən çıxardıqda bu anlayışın 

ifadəsi baş tutmamış olur. Buradan da aydın olur ki, modallığın dildə ifadəsində feil olmayan dil va-

hidləri də feil kateqoriyası kimi başlıca rol oynayır. 

Açar sözlər: modallıq, modal, deontik, feil, şəkil, ədat, intonasiya 

 

Danışanın söylədiyi fikrə münasibətini bildirən modallıq insan təfəkkürü, şüuru, 

psixologiyası, nitqi, dili ilə əlaqəlidir. Bu baxımdan bu kateqoriya fəlsəfi, məntiqi, 

psixoloji və linqvistik kateqoriya kimi tədqiq edilir. Fəlsəfi və məntiqi kateqoriya 

olaraq modallıq mühakimənin doğruluq dərəcəsini göstərir. Modallıq obyektiv və 

subyektiv olur. Obyektiv modallıq ifadə edilən fikrin obyektiv reallığa münasibəti, 

subyektiv modallıq isə danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibəti kimi nəzərdə tutulur. 

Zaman-zaman filosoflar modallığın məntiqi, metafizik, təbii, temporal, deontik, epis-

temik, doksastik və dinamik kimi qruplarını fərqləndirmişlər. Linqvistik kateqoriya 

kimi, modallıq dilin müxtəlif səviyyələrində ifadə olunur. Təbii ki  modallığın ifadə 

vasitələri feilin şəkilləri, modal feillər, modal sözlər, ədatlar, intonasiya, hətta bəzi 

leksik vahidlər ola bilər. Modallığı linqvistik kateqoriya olaraq tədqiq edən dil-çilər 

onun ifadə vasitələri barədə fərqli fikirdədirlər. Məsələn, O.S.Axmanova qeyd edir 

ki, “modallıq şəkil, modal feillər, intonasiya və s. kimi leksik və qrammatik vasitələr-

lə ifadə olunur” [Ахманова: 1969, с.229-230]. T.İ.Deşeriyevaya görə, “feilin şəkillə-

ri modallığın əsas ifadə vasitələridir” [Дешериева: 1987, с.41]. N.Məmmədova 

“Azərbaycan dilində feil şəkillərinin semantikası” adlı dissertasiyasında qeyd edir ki, 

“feilin şəkil kateqoriyası modal məna üzərində reallaşır” [Məmmədova: 2000, s.12]. 

Bu qeydlərdən görünür ki, dilçilərin fikrincə, modallıq, əsasən, feilin şəkil kateqori-

yası ilə ifadə olunur. R.A.Budaqov modallıq kateqoriyasını feil kateqoriyası kimi 
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təqdim edir. Müəllif qeyd edir ki, “Hind-Avropa dillərində bu kateqoriya, başlıca 

olaraq, feil kateqoriyasıdır, başqa sistemli dillərdə isə bu, adla və müxtəlif söz birləş-

mələri ilə ifadə oluna bilər. Qrammatik forma kateqoriyası danışanın hərəkətə olan 

münasibətini ifadə edir, danışanın hərəkəti real və ya qeyri-real saymasını göstərir” 

[Budaqov: 1956, s.202]. Əslində, modallıq mürəkkəb kateqoriyadır. Bu baxımdan 

F.Cahangirov qeyd edir ki, “modallığın mürəkkəbliyi orasındadır ki, onda dilin bütün 

səviyyələrinə xas olan əlamət və xüsusiyyətlər, qrammatik, sintaktik, semantik əla-

mətlər toplusu cəmləşmişdir” [Cahangirov: 2005, s.16]. 

Modallığın da müxtəlif növləri var: deontik, dinamik, epistemik və s. F.R.Palmer 

qeyd edir ki, “Deontik modallıq xarici mənbədən qaynaqlanan məcburiyyət və ya 

icazə ilə, dinamik modallıq isə haqqında danışılan fərddən gələn bacarıq və ya hazır-

lıqla əlaqədardır” [Palmer: 2001, s.10]. Müəllif yazır ki, “epistemik modallıqla danı-

şanlar məsələnin faktiki statusu haqqında fikirlərini ifadə edirlər” [Palmer: 2001, 

s.8]. 

Deontik modallıq dünyanın müəyyən normalara, gözləntilərə, danışanın istəyinə 

və s. uyğun olaraq necə olması lazım olduğunu göstərən linqvistik modallıqdır. Yəni 

deontik modallıqda məcburiyyət, vaciblik, lazımlılıq, əmr, arzu, istək, təhrik və s. eh-

tiva olunur. Bu məqalədə deontik modallığın feil olmayan dil vahidləri ilə ifadəsi 

araşdırılır. Belə ki  bu ifadə vasitələrinə dildə ədatları, bəzi zərfləri, intonasiyanı və s. 

aid etmək olar. Çünki bu vasitələr dildə modallığın ifadəsini yaradan vasitələrdir; 

məsələn, gərək, di, qoy, barı, sana, sənə ədatları, mütləq, hökmən və s. zərfləri. Bir 

misala baxaq: Ali məktəbə qəbul olmaq üçün gərək çox çalışasan. Gördüyümüz kimi, 

burada gərək ədatı məqsədə çatmaq üçün iradəni ifadə edir. Təsadüfi deyildir ki, 

tarixən gərək feilin vacib formasını ifadə etmişdir. H.Mirzəzadə feilin vacib forma-

sından danışarkən bu formanın həm morfoloji, həm də sintaktik üsulla düzəldiyini 

qeyd edir və ikinciyə məsdər+gərək formasını göstərir. Məsələn: Mən Qara qoç atı-

ma minmədən o minmək gərək, mən qarıma varmadan o mənə baş gətirmək gərək 

(KDQ). Müəllif bu formanın XIX əsrdə də işləndiyini qeyd edir. Məsələn: Bir əxməq 

qazinin yanına gəlüb didi ki, oruc dutan nə vəqt oruç açmaq gərək? [Mirzəzadə: 

1990, s.163]. Gördüyümüz kimi, müasir dildə məcburi münasibət ifadə edən -malı
2
 

formasının əvəzində qeyd edilən dövrdə gərək forması işlənmişdir və burada da məc-

buri münasibət ifadə olunmuşdur. XVIII əsrin görkəmli nümayəndəsi M.P.Vaqifin 

dilində də bu forma işlənmişdir. 

Bulud zülflü, ay qabaqlı gözəlin 

Duruban başına dolanmaq gərək. 

Bir evdə ki sən tək gözəl olmaya, 

O ev bərbad olub talanmaq gərək. 

Xalqın dilində gərək formasının bu mənada tək işlənməsinə də rast gəlinir. 

Könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək (Atalar sözü). 

H.Mirzəzadə qeyd edir ki, “Füzulinin dilində vacib formanın sadəcə olaraq məs-

dərlə də ifadəsinə rast gəlmək olur: Canan diləyən cəfaya dözmək. Gənc istəyən əj-
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dahayə dözmək (Füzuli)” [Mirzəzadə: 1990, s.165]. Gördüyümüz kimi, bu nümunə-

lərdə məsdər forması məcburi münasibət ifadə etmişdir. Əslində, bunlar gərək for-

masının ellipsisə uğramış formalarıdır. 

S.N.Seytlinin rus dilində təqdim etdiyi “Вы гостей созвали, а принимать их 

мне (Siz qonaqları çağırdınız, amma onları mən qəbul etməliyəm)”, “Завтра экза-

мен по физике сдавать (Sabah fizika imtahanı verməliyəm)”, “Значит, теперь 

спать (Beləcə, indi yat)”-  cümlələrində məcburiyyət nə əmr şəklində olan feillərlə, 

nə də məcburiyyət bildirən modal leksemlərlə ifadə olunmuşdur. Gördüyümüz kimi, 

burada feillər məsdər formasındadır. Fikrimizcə, burada məcburiyyətin ifadə olun-

masında intonasiya əsasdır. V.S.Xrakovski bu cür cümlələri feilin imperativ olmayan 

formasında işlənən əmr cümlələri kimi təqdim edir. Məsələn: Молчать! (Sus!). Bun-

dan başqa, müəllif, ümumiyyətlə, feildən təşkil olunmayan cümlələri də buraya aid 

edir. Məsələn: Воды! (Su!) [Теория функциональной грамматики: Темпораль-

ность. Модальность: 1990, с.188]. Sonuncuda danışan, əslində, su ver demək istə-

yir. E.İ.Belyayeva ingilis dilində feilsiz elliptik əmr cümlələrindən bəhs edərək onları 

ismi və zərfi cümlələr olmaqla iki qrupa ayırır. İsmi əmr cümlələrinə müəllif “Din-

ner! (Nahar yeməyi!)”, “Three whiskies, please! (Üç viski, zəhmət olmasa!)”, zərfi 

əmr cümlələrinə isə “Forward! (İrəli!)”, “Slower! (Yavaş!)”, “Out! (Çölə!)” cümlə-

lərini nümunə göstərir [Беляева: 1992, с.65]. E.İ.Belyayeva qeyd edir ki, “elliptik 

əmr cümlələri hərbi əmrlərin ifadəsinin kodlaşdırılmış formalarını təmsil edir. Mə-

sələn: Eyes right! (Sağa!), Eyes left! (Sola!), Right face! (Sağa!)” [Беляева: 1992, 

с.71]. Bu forma Azərbaycan dilində də var. Məsələn: Farağat!, Cəld!, Çay!, Qəhvə! 

və s. Bu cümlələrdə məcburiyyət mənasının ifadəsində intonasiyanın böyük rolu var. 

Bu baxımdan burada məcburiyyətin dilin sintaktik səviyyəsində ifadə olunduğunu 

demək doğru olar. Onu da qeyd edək ki, burada intonasiya məcburiyyətin ifadəsində 

köməkçi deyil, əsas ifadə vasitəsi kimi çıxış edir. 
Qeyd edilməlidir ki, bütün əmr şəklində olan feillər məcburiyyət ifadə etmir. Bu 

forma nəsihət, məsləhət, xahiş, yalvarış, dua və s. də ifadə edir. İntonasiya, bəzi ədat-

lar və əmr formasında olan feilin leksik-semantik xüsusiyyətləri bu məna çalarlarını 

ayırd etməyə imkan verir. Məsələn, “Di oxu”, “Di yaz”, “Oxusana”, “Yazsana” və 

s. kimi nümunələrdə ədatlar əmr şəklinin ifadə etdiyi məcburiyyət mənasını bir az da 

gücləndirir. Q.Kazımov isə ədatlardan bəhs edərkən onların təkid, tələb bildirdiyini 

qeyd edir və ədatların mənaca növləri içərisində təkid bildirən ədatlar ayırır [Kazı-

mov: 2010, s.371; 379]. Bu qrupa dilçi qoy, qoysana, bax, gəl, gəlin, gör, görək, 

görüm, di və s. ədatları aid edir və yazır ki “bu ədatlar sözə, ifadəyə, cümləyə diqqəti 

artırmaq üçün işlədilir, təkid, tələb, arzu, istək, çağırış çalarlarına malikdir” 

[Kazımov: 2010, s.379]. M.Hüseynzadə isə bu ədatları əmr ədatları adı ilə verir və 

qeyd edir ki, “əmr ədatları aid olduqları cümlədə və nitqdə arzu, məsləhət, təkid, xə-

bərdarlıq, sövqetmə, diqqəti cəlbetmə və s. mənaların yaranmasına kömək edir” [Hü-

seynzadə: 1983, s.298]. Z.Ə.Əlizadə də modallığın ifadə vasitələri sırasında intonasi-

ya və ədatlardan danışmışdır. [Əlizadə: 1965, s.4]. 
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Qeyd etdiyimiz kimi, məcburi münasibətin ifadəsində intonasiya da əsasdır. Belə 

ki xəbəri indiki zamanda olan cümlələrdə intonasiya vasitəsilə məcburiyyət ifadə edi-

lə bilər. Məsələn, “Bu dəqiqə dediyimi edirsən” cümləsində məcburiyyətin ifadə 

olunmasında intonasiya aparıcıdır. S.N.Seytlin rus dilində feilin indiki zamanında 

gərəklilik, məcburiyyət mənasının ifadə edildiyini yazır [Теория функциональной 

грамматики: Темпоральность. Модальность: 1990, с.150]. S.N.Seytlinə görə, bu, 

instruktiv (göstəriş) xarakterli mətnlərdə qayda kimi işlənir. Məsələn, “Dəmir yolun-

da gediş qaydaları”ndan: Дежурный по станции докладывает о случившемся на-

чальнику станции, который в свою очередь сообщает (Stansiya növbətçisi stan-

siya rəisinə baş verənlər barədə hesabat verir, o da öz növbəsində məlumatları ötü-

rür) [Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность: 

1990, с.150]. Burada докладывает (hesabat verir) должен доложить (hesabat 

verməlidir) mənasında, сообщает (məlumat ötürmək) обязан сообщить (məlumatı 

ötürməlidir) mənasında işlənmişdir. 

Feilin qəti gələcək zamanının ikinci və üçüncü şəxslərdə məcburiyyət ifadə et-

məsində intonasiyanın köməyi var. Burada məcburi münasibətin ifadə olunmasında 

feilin qəti gələcək zamanında olan qətilik semantikası da rol oynayır. H.Mirzəzadə 

feilin qəti gələcək zaman şəkilçisindən bəhs edərkən yazır ki, “Bu şəkilçi bütün dövr-

lərin yazı dilində işlənmişdir. Mətndən asılı olaraq belə feillər müəyyən semantik xü-

susiyyətlərə malik olmuşdur; məsələn, qətilik, vaciblik və s. kimi” [Mirzəzadə: 1990, 

s.153]. Məsələn: Dedim, yox, mən səni qaytaracağam, yalnız bir şərtlə, mən dedik-

lərimi edəcəksən [Laçın: 2014, s.4]. Bu cümlədə qaytaracağam feili məcburiyyət 

ifadə etmir, burada yalnız gələcək zaman məzmunu var. Lakin edəcəksən feilində gə-

ləcək zaman şəkilçisi məcburiyyət ifadə edir. A.Axundov da feilin qəti gələcək za-

manından danışarkən qeyd edir ki, “qəti gələcək zaman qəti hökm, əmr bildirir və 

məzmunca feilin əmr formasının məzmununu ifadə edir. ...qəti gələcək zamanın bu 

mənası özünü ən çox mükalimələrdə, mübahisələrdə göstərir” [Azərbaycan dilçiliyi 

müntəxəbatı: III cild, 2013, s.180]. Dilçi “Qızmar günəş altında” filmindən həkimin 

dili tutulmuş Eldara “danışacaqsan” deməsini misal göstərir, burada əmr məzmunu 

olduğunu vurğulayır və əmr məzmununun ifadəsində intonasiyanın da rolunu qeyd 

edir [Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatı: III cild, 2013, s.180]. Fikrimizcə, burada 

məcburiyyət, əmr mənasının ifadəsində intonasiyanın rolu daha böyükdür. Çünki 

gələcək zaman heç də həmişə bu mənanı ifadə etmir. 

Müasir türk dilində də feilin gələcək zamanında məcburi münasibət ifadə olunur. 

Məsələn: Bilmem ben, gideceksin, sen de oğlunun yanına oturacaksın [Güney: 1971, 

s.119]. (Mən bilmirəm, gedəcəksən, sən də oğlunun yanında oturacaqsan). 

Şimdi sana emrediyorum. Onunla gideceksin... Gideceksin diyorsam gideceksin. 

Anladın mı? [Gazioğlu: 2014, s.99] (İndi sənə əmr edirəm. Onunla gedəcəksən... 

Gedəcəksən deyirəmsə, gedəcəksən. Anladınmı?). 

Verilmiş nümunələrdə gələcək zamanda olan gideceksin, oturacaksın feilləri 

məcburi münasibətin ifadəsini həyata keçirmişdir. 
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 E.İ.Belyayeva ingilis dilində vasitəsiz nitq aktlarının formalaşmasında nəqli 

cümlələrin də iştirakını qeyd edir. Müəllif burada xəbəri xəbər şəklinin indiki qeyri-

müəyyən, indiki davamedici və gələcək qeyri-müəyyən zaman formalarında olan 

cümlələri göstərir. Məsələn: Everyone stays in his place (Hər kəs yerində qalır), You 

are not going anywhere tonight (Sən bu gecə heç yerə getmirsən), Tomorrow you 

will take the boy Isaak into the country (Sabah oğlanı – İsaqı kəndə aparacaqsan) 

[Беляева: 1992, с.22; 74]. Gördüyümüz kimi, burada birinci cümlədə hər kəsi yerin-

də qalmağa, ikinci cümlədə müraciət olunanı heç yerə getməməyə, üçüncü cümlədə 

oğlanı kəndə aparmağa məcbur etmək ifadə edilmiş və bu məna feilin əmr şəkli ilə 

deyil, indiki və gələcək zamanları ilə ötürülmüşdür. Deməli, bu cümlələrdə məcbu-

riyyət morfoloji deyil, sintaktik səviyyədə ifadə edilmişdir, çünki bu mənanın ifadə-

sində intonasiya iştirak etmişdir.  

Məcburiyyətin sintaktik səviyyədə ifadəsi sual cümlələrində də reallaşa bilir. 

E.İ.Belyayeva direktiv (vasitəsiz) illokusiyanın dolayısı ifadə formalarından biri kimi 

sual cümlələrini qeyd edərək Ervin-Trippin onları üç kateqoriyaya böldüyünü vurğu-

layır: sual-təhrik, sual-icazə, sual-işarə [Беляева: 1992, с.82]. Birinciyə müəllif 

“Will you do X? (X-i edəcəksən (siz)?)”, “Won’t you do X? (X-i etməyəcəksən (si-

z)?)”, “Would you do X? (X-i edərdin (iz)?)”, “Can you do X? (X-i edə bilərsən (si-

niz)?)”, “Could you do X? (X-i edə bilərdin (niz)?)”, “Why don’t you do X? (Niyə X-

i etmirsən (siniz)?)”, “Why not do X? (Niyə də X yox?)”, “What/How about doing 

X? (X-i Etmək barədə nə düşünürsən (sünüz)?)”, “Would you mind doing X? (X-i 

edərdin (niz)?)”, “You’ll do that, won’t you? (Onu edəcəksən (siniz), elə deyilmi?)” 

kimi sual cümlələrini, ikinciyə “Can I? (Bacararam?)”, “May I? (Edə bilərəm? (ica-

zə mənasında))” ilə başlayan sual cümlələrini aid edir. Sual-işarəni müəllif vasitəsiz 

təhrikin implisit forması kimi qeyd edir və belə bir nümunə təqdim edir: Have you 

got any money? (Səndə heç pul var?) [Беляева: 1992, с.88]. Burada danışan “Səndə 

pul var?” deməklə özünə pul verilməsini istəyir, yəni müraciət olunanı ona pul ver-

məyə məcbur edir. 

Deməli, modallıq, eləcə də deontik modallıq dildə yalnız feil kateqoriyaları ilə, 

yəni feilin şəkilləri, modal feillər vasitəsilə deyil, həm də digər linqvistik vasitələrlə   

ifadə oluna bilir  və bu cür dil vahidləri deontik modallığın ifadəsində köməkçi 

vasitələr kimi deyil, feilin şəkilləri və modal feillər qədər əsas vasitələr kimi çıxış 

edir. 
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Leyla YUSIFOVA 

EXPRESSION OF DEONTIC MODALITY WITH NON-VERBAL LANGUAGE UNITS 

 

SUMMARY 

 

The article is devoted to the expression of deontic modality in non-verbal categories in the 

language. Modality which is related to human thinking, consciousness, psychology, speech, language 

is treated as a philosophical, logical, psychological and linguistic category. Modality is expressed in 

different levels of language. Linguists who study modality as a language category have different 

views on the means of expression of modality. It is clear from the works written on modality that 

linguists connect the expression of this notion in the language with the moods of the verb, modal 

verbs, modal words, particles, intonation, etc. and consider the category of mood, modal verbs as the 

main means of expression of this notion. However, the article notes that modality is expressed not 

only by the verb category, but also by other linguistic means. In the article, especially in the 

expression of deontic modality in the language, the role of language units such as particles, some 

adverbs, intonation, etc. is studied. It is concluded that these units of language, which express deontic 
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modality, act not as the auxiliary means, but as the main means in the expression of this notion. 

Because when these language units are removed from a given sentence or text, this notion is not 

expressed. From this it becomes clear that non-verbal language units also play a main role in the 

expression of modality in language as a verb category. 

Keywords: modality, modal, verb, mood, particle, intonation 
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ВЫРАЖЕНИЕ ДЕОНТИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ НЕГЛАГОЛЬНЫМИ  

ЯЗЫКОВЫМИ ЕДИНИЦАМИ 

 

                                                                      РЕЗЮМЕ 

 

Статья посвящена выражению деонтической модальности в неглагольных категориях язы-

ка. Модальность, относящаяся к человеческому мышлению, сознанию, психологии, речи, язы-

ку, трактуется как философская, логическая, психологическая и языковая категория. Модаль-

ность выражается на разных уровнях языка. Лингвисты, изучающие модальность как языковую 

категорию, по-разному рассматривают средства выражения модальности. Из работ, написан-

ных о модальности, видно, что лингвисты связывают выражение этого понятия в языке с нак-

лонениями глагола, модальными глаголами, модальными словами, частицами, интонацией и т. 

д. и рассматривают категорию наклонения глагола, модальные глаголы считают основными 

средствами выражения этого понятия. В статье отмечается, что модальность выражается не 

только категорией глагола, но и другими языковыми средствами. В статье, особенно в выра-

жении деонтической модальности в языке, изучается роль таких языковых единиц, как 

частицы, некоторые наречия, интонация и др. Делается вывод о том, что данные единицы язы-

ка, выражающие деонтическую модальность, выступают не вспомогательными, а главными 

средствами в выражении этого понятия. Когда указанные языковые единицы устраняются из 

предложения или текста, это понятие не выражается. Отсюда становится ясно, что неглаголь-

ные языковые единицы, как и категория глагола, также играют главную роль в выражении 

модальности в языке.  

Ключевые слова: модальность, модальный,деонтический, глагол, наклонение, частица, 

интонация  
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RESENZİYALAR 

 
AYSEL NİZAMİ QIZI QƏRİBLİNİN “TÜRK DİLİ VƏ TÜRK DİLLƏRİ 

ANLAYIŞLARININ FORMALAŞMASI TARİXİNİN ELMİ-METODOLOJİ  

PROBLEMLƏRİ” ƏSƏRİ HAQQINDA 

 
Bu mövzu qlobal əhəmiyyətə malik olan, son dərəcə aktual və maraqlı bir möv-

zudur. Əsər Balkanlardan uzaq Saxalinə, Yapon adalarına qədər yayılmış, Yer üzü-

nün ən böyük xalqlarından olan türk xalqlarının təşəkkül, inkişaf və müstəqil xalqlar 

kimi formalaşma tarixindən bəhs edən qiymətli bir əsərdir. 

Mövzu yaxşı planlaşdırılmışdır. Giriş, dörd fəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədə-

biyyatın siyahısından ibarət olan bu dissertasiyanın “Türk dili” anlayışı: təşəkkülü və 

təkamülü” adlı ilk fəslində ilk növbədə  “Türk dili” anlayışının təkamül tarixini diq-

qətlə araşdırmış və tarixi üç böyük dövrə ayırmışdır: 

1.Tarixəqədərki dövr və ya “türk dili” anlayışının mənşəyi;  

2.Ümumtürk dili dövrü və ya “türk dili” anlayışının normalaşması; 

3.Türk dilləri dövrü və ya “türk dili” anlayışının diferensiallaşması. 

Müəllif prinsip etibarilə dördüncü dövr – ortaq türk dili dövrü də ayırmağın 

mümkün olduğunu qeyd etmişdir.  

Müəllif eyni zamanda da “türk dili” anlayışı probleminin mənşəyini öyrənməyin 

mümkün olduğunu qetd etmişdir: 

1)“türkcə”nin ilk yazılı, eləcə də bu və ya digər şəkildə şifahi mənbələri ortaya 

çıxana qədər;  

2)Həmin mənbələr ortaya çıxdıqdan sonra. 

Müəllif “türk” linqvoniminin etnos və dövlət adları ilə yanaşı, 1-ci minilliyin or-

talarından dil adı kimi də işlənməyə başlaması ehtimalının mümkünlüyünü də göstə-

rir. 

Dissertasiya müəllifi A.Qəribli əlaqədar olaraq M.Kaşğaridə “türk dili” anlayışı-

nın geniş tədqiqini vermişdir. Müəllif yazır:  “Mahmud Kaşğari öz əsərini “Divanü-

lüğat-intürk” adlandırır ki, bu da “Türk dillərinin divanı” deməkdir. Yəni hərfi-hərfi-

nə yanaşılsa, müəllif “türk dili”ndən deyil, “türk dilləri”ndən bəhs etməli idi. Lakin, 

prinsip etibarilə, belə deyil”. (s.18) Müəllif Kaşğarinin əməyini yüksək qiymətləndi-

rərək, onun zəhmətini öz sözləri ilə oxucunun nəzərinə çatdırır: “Mən bu işləri dil 

bilmədiyim üçün deyil, əksinə, bu dillərin fərqlərini göstərmək üçün elədim... Mən 

onlara o qədər diqqət yetirdim ki, türk, türkmən, oğuz, cigil, yağma, qırğız boylarının 

dilləri bütünlüklə məndə cəm oldu”. (s.18-19) 

Bunlar dissertasiya müəllifinin tarixi sənədlərə nə qədər diqqətli olduğunu aydın 

göstərir.  

Nəticədə dissertasiya müəllifi bu qənaətə gəlir ki, “...oğuzca, uyğurca, qıpcaqca, 

bulğarca, cigilcə və s. bir-birindən nə qədər fərqlənsələr də,  türkcənin – türk dilinin 

orbitindən kənara çıxmayıb, yalnız onun hüdudları daxilində mövcuddur”. (s.19) 
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Beləliklə, müəllif vahid türkcənin – türkinin Mahmud Kaşğaridən sonra iki mər-

hələdən keçdiyini göstərir: 

XII-XIV əsrlər; 

XV-XVII əsrlər. 

Müəllifin fikrincə, birinci mərhələdə türkcənin 1) oğuz, 2) qıpçaq və 3)karluk-

uyğur dialekt bölünməsi 2-ci mərhələdə tarixə qovuşur, müasir türk dillərinin əsasını 

təşkil edəcək ləhcə diferensiasiya-təmərgüzləşmə prosesləri vüsət alır. Yenə müəlli-

fin fikrincə, ekstralinqvistik amillərin rolu çox güclənir və xüsusilə XVII-XVIII əsr-

lərdə həlledici olur. 

“Yeni dövrdə “türk ləhcələri” və “türk dilləri” anlayışları” adlanan 2-ci fəsildə 

müəllif “türk ləhcələri”ndən “türk dilləri”nə keçidin tipoloji əsaslarını araşdırmışdır. 

Müəllifin fikrincə, yeni dövrün əvvəlindən başlayaraq, orta əsrlərin sonlarında for-

malaşmış ləhcələr tədricən müstəqil dillərə çevrilir. 

Müəllifin bu fikri də maraqlıdır: “Beləliklə, yeni türk ədəbi dillərinin təşəkkülü 

orta əsrlər türk ədəbi dili (türki) ilə mənşəcə birbaşa əlaqəsi olmayan prosesdir”. 

(s.24) Bu, elə belə də olmalı idi, çünki hər bir xalqın dili öz ərazisində yetişmişdir. 

Müəllif bu məqamda yazır? “...müasir özbək ədəbi dilinin Nəvainin, müasir Azər-

baycan ədəbi dilinin Füzulinin dilinin birbaşa davamı olması haqqında kifayət qədər 

geniş yayılmış fikirlərə ən azından tənqidi yanaşmağa ehtiyac vardır...” (s.24) Müəl-

lif bu fikrində ona əsaslanır ki, Nəvai də, Füzuli də ümumi “türki” adlanan dildə yaz-

mışlar, türk dilləri isə türkinin varisi deyildir. 

Sonra müəllif 2-ci fəslin sonrakı bölməsində “Türk dili” və ya “Türkiyə türkcə-

si”, “Azərbaycan dili və ya Azərbaycan türkcəsi”, “türkmən dili”, “özbək dili”, “qa-

zax dili”, “qırğız dili”, “tatar dili” anlayışlarının formalaşma tarixinin tədqiqi ilə məş-

ğul olmuşdur. Mirzə Kazım bəyin “Ümumi qrammatika”sında “türk dilləri anlayışı-

nın tədqiqinə xüsusi yer vermişdir.  

Müəllif XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində “türk dilləri” anlayışına üç mü-

hüm baxış olduğunu müəyyənləşdirir: 

1)müstəqil türk dillərinin olduğunu etiraf edənlər; 

2)türk dillərini hələ də bir dilin ləhcələri hesab edənləər: 

3)türkcəni müxtəlif  mülahizələrlə bütöv görmək, bütöv təsəvvürü ilə mübarizə 

edənlər. 

Aysel xanım XIX əsrin 2-ci yarısından başlayaraq meydana çıxan və son dövr-

lərdə daha da aktuallaşan ortaq türk dili ideyası barədə yazılmış saysız əsərləri nəzər-

dən keçirərək bu qənaətə gəlir ki: 

1.Müasir türk ədəbi dillərini “alt qat” elan edib hər hansı bir ortaq “üst dil” ya-

ratmaq ideyası özünü doğrultmur. 

2.Türklər üçün ortaq bir ünsiyyət dili yaratmaq təsadüfi olmayıb, ciddi etnokul-

turoloji tələblərdən doğur və belə bir missiyanı mədəni, siyasi və linqvistik baxımdan 

türk dili öz üzərinə götürməkdədir.  
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Dissertasiyanın dördüncü fəslində “Azərbaycan dili” anlayışının təşəkkülü prob-

lemləri tədqiq olunmuşdur. 

Dissertasiya işi bütün türk xalqlarını maraqlahdııran çox mühüm bir məsələnin, 

mövzunun tədqiqinə həsr olunmuşdur. Yüksək üslubda, böyük zəhmətlə yazılmış 

əsərdir. Mükəmməl bir konsepsiya əsasında yazılmışdır.  

Onu da deyim ki, bizim “Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əs-

rə qədər)” (2003, 2017) kitabımızda türklərin, türk dillərinin yaranma və inkişaf tari-

xi ilə bağlı konsepsiyamızla fərqli cəhətlər çoxdur. Bu fərqlər təbiidir və müəllifin 

şəxsən tədqiqat əsasında gəldiyi nəticələrlə bağlıdır.  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aysel Nizami qızı Qəriblinin “Türk dili və türk 

dilləri anlayışlarının formalaşması tarixinin elmi-metodoloji problemləri” mövzusun-

da yazdığı bu əsər doktorluq işi kimi qiymətli olub, yeni əsərlərin yazılması üçün yol 

açır. 

Müəllifi təbrik edirik. 

 

Qəzənfər KAZIMOV 

Əməkdar elm xadimi,  

filologiya elmləri doktoru, professor 
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ÖMÜR YOLU 
          

          GƏLƏCƏYƏ GEDƏN İNSAN 

Qəzənfər Kazımov - 85 

 

Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri dok-

toru, professor Qəzənfər Kazımov XX əsr Azər-

baycan humanitar düşüncəsinin “60-cılar” adı ilə 

tanınan nəslinin görkəmli nümayəndələrindəndir. 

Yaradıcılıq üfüqlərinin ənginliyi, fəaliyyət göstər-

diyi sahələrə bütün ruhu, əxlaqı, vicdanı ilə bağlı-

lıq, mövzuları təkcə bir sahənin hüdudları çərçivə-

sində eninə deyil, interdissiplinar səviyyədə, dərin 

qatlara nüfuzetmə qabiliyyəti, istedadı və səriştə-

silə, şövqlə təhlil və tədqiq etmək, araşdırmaq uni-

versal xüsusiyyət və keyfiyyət olaraq həmin nəslin 

nümayəndələrini birləşdirir.  

Azərbaycan dilçiliyinin, ədəbiyyatşünaslığının, ədəbi-tənqidi fikrinin inkişafında 

özünün dəsti-xətti, yeri olan prof. Qəzənfər Kazımov 60 ildən artıq zaman kəsiyində 

yazdığı sanballı elmi, elmi-pedaqoji, elmi-ədəbi, publisistik əsərləri və elmi-pedaqo-

ji, ictimai fəaliyyəti ilə millətimizə, xalqımıza, dövlətimizə dövlətçiliyimizə, azər-

baycançılıq düşüncəsinə fədakarlıqla xidmət göstərməkdədir. Onun çoxillik və çox-

şaxəli fəaliyyətini universal düşüncə, professionallıq və yüksək vətəndaşlıq mövqeyi 

ilə xarakterizə etmək olar. Professor Qəzənfər Kazımov məşğul olduğu, müraciət et-

diyi, qələmə aldığı problem və məsələləri mənsub olduğu qövmün, xalqın, dövlətin 

milli maraqları və dəyərləri baxımından məsuliyyət və vicdanla tədqiq edən, araş-

dıran, məsələlərə bir alim, professional, ziyalı və vətəndaşlıq mövqeyindən yanaşma 

sərgiləyən universal düşüncə sahibidir, şəxsiyyətdir, insandır. Deyilənlərin sübutu 

onun əqli və intellektual mülkiyyəti olan əsərləridir, yetişdirdiyi tələbələridir, ardı-

cıllarıdır, ünsiyyətdə olduğu həmkarları, dostlarıdır, ailəsi və canından parçaları olan 

övladlarıdır.  

Prof. Qəzənfər Kazımov dilimizin və ədəbiyyatımızın sinxron və diaxron planda 

tədqiqinin mühüm məsələlərini tədqiq etməkdən başqa, həmin sahələrdə fəaliyyət 

göstərənlərin, dili və ədəbiyyatı özünə peşə seçənlərin əksəriyyəti haqqında söz ya-

zıb, fikir söyləyib, redaktə edib, məsləhət verib, elmi-ədəbi, ictimai tədbirlərdə, yı-

ğıncaqlarda, elmi sessiya, konfrans və simpoziumlarda həvəslə, şövqlə iştirak edib, 

belə tədbirləri təşkil edib və keçirib. Bütün bunların arxasında zəhmət, əmək durur. 

Professor Qəzənfər Kazımovun elmi maraq dairəsi müstəsna dərəcədə genişdir. 

Onun tədqiqatçılıq fəaliyyəti elmiliyi, fundamentallığı və kapitallığı ilə seçilir. Mü-

asir Azərbaycan dili, Azərbaycan dilinin tarixi və etnogenez məsələləri, bədii dil, üs-

lubiyyat, leksikologiya, frazeologiya, dialektologiya, etimologiya, folklor, ədəbiyyat-
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şünaslıq və ədəbi tənqid, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası, mətn dilçiliyi və bir 

çox digər məsələlər onun tərəfindən dərindən tədqiq edilir və uğurla inkişaf etdirilir.  

1955-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin) tarix-filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 

Ə.Dəmirçizadə, İ.Şıxlı, M.Rəfili, Ə.Cəfər, Z.Tağızadə, M.Axundov və başqaları kimi 

məşhur türkoloq, ədəbiyyatşünas və yazıçıların olduğu mühitdə yaxşı türkoloji, ümu-

mi dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq hazırlığı keçmişdir. 

Doğma rayonunda iki il müəllim kimi fəaliyyət göstərdikdən sonra, Qəzənfər 

Kazımov Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş (1962), 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ə.Dəmirçizadənin elmi rəhbərliyi 

ilə “Ə.Haqverdiyievin dramaturgiya dili” mövzusunda namizədlik (1967), 1988-ci il-

də “Azərbaycan sovet satirik nəsrinin dili. 1920-1940-cı illər. (komizmin dil vasitə 

və üsulları problemi)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1963-

cü ildən elmi və elmi-kütləvi yazılarla mətbuatda çap olunur.  

Üslubiyyat, bədii dil, ədəbi tənqid və satira dili məsələlərinin öyrənilməsi prof. 

Qəzənfər Kazımovun elmi-tədqiqat fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindəndir. Bu istiqa-

mətdə həm Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin (C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdi-

yev, T.Şahbazi (Simürğ), Qantəmir, Mir Cəlal, S.Rəhman, M.İbrahimov), həm də 

müasir yazıçı və şairlərin (B.Bayramov, Y.Hüseynov, S.Əhmədov, Elçin, F.Kərimza-

də, Anar, Ə.Əylisli, Y.Səmədoğlu, S.Azəri, M.Şəhriyar, H.Arif, S.Tahir və b.) dil və 

üslubuna həsr etdiyi bir sıra tədqiqat işləri ilə bərabər, “Yazıçı və dil” (1975, 2008), 

“Komik-bədii vasitələr” (1983), “Bədii ədəbiyyatda komizm üsulları” (1987), “Ko-

mizm nəzəriyyəsi” (rus dilində, 2004), “Sənət düşüncələri” (1997), “Dil, tarix, poezi-

ya” (iki cilddə 2005, 2019), “Ə.Haqverdiyevin dramaturgiya dili” (2021), “Ədəbiy-

yatda komizm” (2021) adlı monoqrafiyalar, yüzlərlə elmi məqalə çap etdirmişdir. Bu 

monoqrafiya, kitab və məqalələrdə adıçəkilən müəlliflərin bədii dilinin xüsusiyyət-

ləri, satirik və yumoristik əsərlərdə dil məsələləri, komizmin forma, vasitə və üsulları 

təhlil edilməklə, Azərbaycan dilinin gülüş yaratma imkanları nəzərdən keçirilir, xü-

susi ad və ləqəb, şivə leksikası, vulqar söz və ifadələr, alınma və arxaik sözlər, neo-

logizm, məcaz (trop) və növləri, atalar sözü və məsəllər, aforizm və şablon kimi 

müxtəlif linqvistik kateqoriyalara aid vahidlərin, ümumiyyətlə, sözün komizm yarat-

ma potensialı və imkanları peşəkarcasına üzə çıxarılır və şərh edilir. Leksikologiya 

və frazeologiya, sözlərin üslubi işlənmə şəraitinin dəyişməsi, metaforikləşmə və çox-

mənalılıq problemləri prof.Qəzənfər Kazımovun tədqiqatlarında XX əsr yazıçı-sati-

riklərinin bədii əsərlərinin zəngin faktik materialı əsasında dərindən öyrənilmişdir. 

Prof. Qəzənfər Kazımovun elmi tədqiqat fəaliyyətinin bu istiqaməti XX əsrin əvvəl-

lərinə aid satirik nəsr materialları əsasında komizmin ezopçuluq, kinayə, deformasi-

ya, gözlənilməzlik, anlaşılmazlıq, uyğunsuzluq və anaxronizmlərlə ifşa üsullarının 

Azərbaycan filologiyasında ilk dəfə və əsaslı şəkildə araşdırılması ilə xarakterizə 

oluna bilər. 
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Prof. Qəzənfər Kazımov müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi və morfologiyası 

məsələlərinə böyük diqqət yetirir və onun elmi fəaliyyətinin bu yönü elmi-nəzəri və 

praktik cəhətdən dəyərlidir və önəmli yer tutur. Dilin sintaktik quruluşunun təşkili 

məsələlərini işıqlandırarkən o, nitqin  funksional imkanlarının böyük rol oynadığını 

vurğulayır, qrammatikanın ənənəvi, xüsusilə sintaktik əlaqələr, söz birləşmələri, sadə 

cümləni genişləndirən vasitələr, mürəkkəb cümlə, cümlədə söz sırası, cümlənin kom-

munikativ perspektivinin aktuallaşması və s. məsələlərə dair ciddi və inandırıcı müla-

hizələrini irəli sürür. Hələ XX yüzilliyin səksəninci illərində alim Azərbaycan dilində 

söz birləşmələrinin orijinal təsnifini işləyib hazırlamışdır. Həmin təsnifata əsasən, sa-

bit birləşmələr iki növə ayrılmış, frazeoloji və leksik sabit birləşmələr fərqləndiril-

miş, onların spesifik xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır. Qəzənfər müəllim sintaktik 

vahidlərin təşkilində kifayət qədər öyrənilməmiş müstəqil obyektli feili birləşmələrə 

münasibət bildirmiş, söz birləşmələrinin sintaktik əlaqələr üzrə bölgüsünü verməyə 

müvəffəq olmuş, adlıq halda subyekt bildirən sözlə feli bağlama, feli sifət arasında 

koordinativ əlaqə məsələsini təfərrüat ilə təhlil və tədqiq etmişdir. Bütün bu mə-

sələlər prof. Qəzənfər Kazımovun ali məktəblər üçün yazmış olduğu, monoqrafiya və 

dərsliyin yeni növ sintezi adlandırıla bilən “Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis” 

(2000, yeni nəşri 2004 və 2007), “Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya” (2010, ye-

nidən işlənmiş nəşri – 2014) adlı dərsliklərində ümumiləşdirilərək işıqlandırılmışdır. 

Prof. Qəzənfər Kazımov Azərbaycan dilinin tarixi, Azərbaycan ədəbi dilinin ta-

rixi, Azərbaycan dilinin yazılı abidələrinin tədqiqi problemləri ilə ciddi və ardıcıl şə-

kildə məşğul olur. Onun “Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə 

qədər)” (2003, ikinci nəşr 2017) monoqrafiyasında protodillərin formalaşması, dia-

lektlərə parçalanması və dil ailələrinin meydana çıxması, şumer-türk əlaqələri, Azər-

baycanın etnik tərkibi və dil məsələləri, eramızdan əvvəl III-I minilliklərdə Azərbay-

can tayfaları və onların dilləri, Azərbaycan xalqının və ümumxalq Azərbaycan dili-

nin formalaşması, Azərbaycan şifahi ədəbi dili, onun inkişafı kimi mühüm və az öy-

rənilmiş problemlər əhatə olunur. Bu monoqrafiya Qəzənfər müəllimin müxtəlif za-

manlarda qələmə aldığı “Qapalı dünyanın sirri və ya etnoteolinqvistik nəzəriyyə”, 

“Müasir türk, rus, ingilis, ərəb və fars dillərində eyniköklü sözlər”, “Ulu dilin yaran-

ması və protodillərə parçalanması” adlı məqalələrində irəli sürdüyü mülahizələri va-

hid məcraya yönəldir və bir növ yekunlaşdırır. Bəllidir ki, Qəzənfər müəllim dünya 

dillərinin mənşə etibarilə bir kökdən yaranması barədə konsepsiyanı müdafiə edir. 

“Azərbaycan dilinin tarixi” monoqrafiyasında o, bütün dillərin vahid Ulu dildən ya-

ranması haqda nəzəriyyəni yeni fakt və mülahizələrlə zənginləşdirməyə çalışır. O, 

dünya dillərində çox qədim zamanlardan mövcud olan oxşar sözləri dil əlaqələrinin 

nəticəsi sayan tədqiqatçılardan fərqli olaraq, qohum olmayan dillərin çoxunda nəzərə 

çarpan leksik, morfoloji və sintaktik əlamətlərin eyniliyini dillərin bir kökdən yaran-

ması ilə izah edir. 

İkinci bir cəhət ondan ibarətdir ki, bu monoqrafiyada və “Azərbaycan tarixi-1: 

dövlət, etnogenez və dilimizin mənşəyi məsələsi”, “Aşina və Azərbaycan” (2005), 
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“Homerin poemaları və “Kitabi-Dədə Qorqud” (2006), “Azərbaycan frazeologiya-

sının ən qədim qatı (yazıyaqədərki dövr)” (2006) adlı əlaqəli monoqrafik tədqiqat-

larında professor Qəzənfər Kazımov Azərbaycan tarixşünaslığında kök salmış kon-

sepsiyaların əksinə olaraq, özünəməxsus bir konsepsiyanın müəllifi kimi çıxış edir. 

Onun konsepsiyasına görə, türklərin ilkin vətəni Sayan-Altay əraziləri deyil, Ön Asi-

ya olmuş, ilkin miqrasiyalar məhz buradan başlamış, türklər buradan Mərkəzi Asi-

yaya köç etmiş, min illərlə o yerlərdə artıb-çoxalaraq yeni əlverişli yaşayış sahələri 

axtarmaq məqsədilə yenidən geriyə – öz ilkin yurdlarına dönmüşlər. Ulu dil Ön Asi-

ya və Aralıq dənizi həndəvərində yaranmış və burada protodillərə parçalanmışdır. Bu 

konsepsiyanı Azərbaycan tarixşünaslığı və filologiyasına filoloq-tarixçi alim, prof. 

Qəzənfər Kazımovun verdiyi töhfə kimi dəyərləndirmək olar. Həmin monoqrafiyada 

həm də ilk dəfə olaraq şifahi ədəbi dilin təşəkkülü dövrünün nadir abidəsi kimi 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un dilinin sintaktik quruluşu geniş şəkildə araşdırılır. 

Müasir Azərbaycan oxucusu ilk dəfə məhz prof. Qəzənfər Kazımovun folklor 

məsələlərinə həsr olunmuş tədqiqatları sayəsində XVI yüzilliyin söz ustadı, qüdrətli 

el şairi Qurbaninin irsi (“Qurbani”, yeni nəşri 2006, “Qurbani və onun poetikası”, 

1996), ilə tanış olmaq imkanı qazanmışdır. Bu araşdırmalar el şairinin həyat və yara-

dıcılığının qaranlıq səhifələrinə işıq salır.  

Ölkəmizin orta və ali təhsil müəssisələri üçün dərsliklərin yaradılması sahəsində 

prof. Qəzənfər Kazımovun böyük xidmətləri vardır. Kitablarından ikisi artıq yuxarı-

da qeyd edilmişdir. Onun orta məktəblərin 7-8-ci sinifləri (sonra 8-9-cu sinifləri) 

üçün “Azərbaycan dili” dərsliyi 1983-cü ildən, rus bölməsinin 2-ci sinfi (sonra 3-cü 

sinfi) üçün “Azərbaycan dili” dərsliyi 1977-ci ildən 2010-cu ilə qədər nəşr olun-

muşdur. Qəzənfər müəllim Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası, məktəb və univer-

sitet dərsliklərinin təkmilləşdirilməsi məsələlərinə çoxsaylı elmi məqalələr həsr et-

miş, 10-dan çox proqram tərtib etmişdir.  

Prof. Qəzənfər Kazımov 60-dan çox kitabın, 500-dən artıq elmi və elmi-publi-

sistik məqalənin müəllifidir. Azərbaycan dilçilərinin dərslik, monoqrafiya və kitab-

larının, dövri məqalə toplularının elmi redaktəsi üzrə böyük və gərgin zəhmət tələb 

edən əməyi ilə bərabər, prof. Qəzənfər Kazımov Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 

Azərbaycan dilinin tarixi və Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbələrində ciddi el-

mi-tədqiqat işlərini ali məktəb auditoriyalarında elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə birləşdir-

məyə də uğurla nail olmuşdur. O, uzun müddət Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitu-

tunda, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda Azərbaycan dilinin tarixi, müasir Azər-

baycan dili kursları üzrə mühazirələr oxumuş, onlara dair bir sıra metodik vəsaitlər 

və proqramlar nəşr etdirmişdir.  

Alimin yalnız monoqrafiya və kitablarının ümumi həcmi 400 çap vərəqinə ya-

xındır (6364 səhifə). Buraya təkrar, yenidən işlənmiş nəşrlər daxil deyil. Qəzənfər 

müəllimin qələmindən çıxan yazıların kəmiyyət və keyfiyyət təhlili onların müəllifi-

nə hörmət, məhəbbət və rəğbət oyadır. 
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Prof. Qəzənfər Kazımovun elmi fəaliyyətini Ağamusa Axundov, Bəkir Nəbiyev, 

Budaq Budaqov, Tofiq Hacıyev, Nizami Cəfərov, Anar, Zəlimxan Yaqub, Qəzənfər 

Paşayev, Söhrab Tahir, Fikrət Qoca, Yusif Seyidov, Həsən Mirzəyev və b. alimlər, 

yazıçılar, şairlər yüksək qiymətləndirmişər.  

Prof. Qəzənfər Kazımov ölkə üçün yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanması-

na da çox böyük enerji sərf edir. Onun elmi rəhbərliyi və məsləhətçiliyi ilə 20-yə qə-

dər dissertasiya müdafiə edilmişdir. 2003-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akade-

miyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda Dissertasiya şurasının üzvüdür. 

Prof. Qəzənfər Kazımov ölkədən kənarda da yaxşı tanınır. O, dəfələrlə beynəl-

xalq simpozium və konfranslarda Azərbaycan filologiya elmini ləyaqətlə təmsil et-

mişdir. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Asiya Kral Cəmiyyətinin fəxri üzvü, 

Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzin (Kembric, Böyük Britaniya), Amerika Bioqrafiya 

İnstitutunun üzvüdür. 

Prof. Qəzənfər Kazımov geniş elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji fəaliyyətlə bəra-

bər, həm də böyük ictimai iş aparır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyasında Humanitar elmlər üzrə ekspert şurasının üzvü (1996-

1999) olmuşdur. 1975-ci ildən Təhsil Nazirliyi yanında elmi-metodiki şuranın üzvü 

olmuşdur , bir sıra elmi və ədəbi jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür. Azərbaycan 

Yazıçılar (1997-ci ildən) və Jurnalistlər (2003-cü ildən) Birliklərinin üzvü kimi fəa-

liyyət göstərir. 

Prof. Qəzənfər Kazımov təşkilatçı, intizamlı, kifayət qədər dəqiq, ünsiyyətcil, 

səmimi, xeyirxah və kübar insan, şəxsiyyət, vətəndaş və ziyalıdır. Onunla ünsiyyət 

hər zaman təkcə faydalı deyil, həm də çox xoş, fərəhləndirici və qürurvericidir. Yol-

daşlığı, dostluğu, həmkarlığı yüksək dəyərləndirir və bacarır. İşində və əməllərində 

prinsipial, ciddi və tələbkar olsa da, xeyirxah məsləhətlərində səxavətliliyi, yuxa 

ürəkliliyi, lazımi vaxtda əl(dən) tutmağı ilə seçilir. 

Qəzənfər müəllim böyük enerji ilə bu gün də dilçilik elmimizin, ədəbiyyat-

şünaslığımızın inkişafına töhfə verməkdə, azərbaycançılıq ideyalarını əzmkarlıqla 

təbliğ etməkdə davam edir.  

Müəllim, alim-tədqiqatçı, şəxsiyyət, vətəndaş, ziyalı olaraq Azərbaycan dili, dil-

çiliyi, ədəbiyyatı, filologiyası üçün gördüyü işlər, göstərdiyi fəaliyyət professor Qə-

zənfər Kazımovu özü ilə, Azərbaycan var olduqca, unudulmayacaq, hər zaman xatır-

lanacaq bir gələcəyə aparır. 

Sağlamlıq və salamatlıq arzuları ilə! 

 

İlham Tahirov, 

filologiya elmləri doktoru, professor  
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YENİ NƏŞRLƏR 
  

MARAQLI TƏDQİQAT  

 

Azərbaycan dilçiliyində maraqlı və bir qədər də 

mübahisə doğuran məsələlərdən biri paronimlik hadisə-

sidir. Avropa və rus dilçiliyində geniş tədqiq olunan bu 

leksik və fonomorfoloji hadisə barədə dissertasiyalar, 

məqalələr yazılsa da, Azərbaycan dilçiliyində bu sahə 

ayrıca tədqiqat mövzusu olmamışdır. Yalnız ayrı-ayrı 

dərslik və məqalələrdə bu barədə ötəri məlumat verilir, 

paronimlik ətraflı izah olunmur. 

Çoxcəhətli hadisə olan paronimlik dilin, demək 

olar ki, bütün sahələrini əhatə edir. Buna görə onu lek-

sik, fonetik, morfoloji və sintaktik kateqoriyalara aid 

edib, ümumdil kateqoriyası adlandırmaq olar. Odur ki 

leksikanın bir sahəsi olan paronimlərin tədqiqinə ehti-

yac var və bu cəhətdən Hacıyeva Nərgiz Musa qızının 

yazdığı “Azərbaycan dilində  paronimlər” əsəri maraq doğurur. Kitab “Elm və təhsil” 

nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur. Əsərin rəyçiləri fil.ü.f.d., dosent İ.S.Salehova 

və fil.ü.f.d., dosent T.R.Yaqubovadır. Kitab 160 səhifədən ibarətdir. Qeyd etmək la-

zımdır ki, bu əsər müəllifin paronimlərə həsr etdiyi ikinci əsəridir. Müəllif 2017-ci il-

də “Azərbaycan dilinin paronimləri” lüğətini hazırlayıb çap etdirmişdir. 

Əsər “Ön söz” və paronimlərə aid ayrı-ayrı illərdə yazılmış 8 məqalədən ibarət-

dir. “Ön söz”də türkologiyada və dünya dilçiliyində paronimlərin tədqiqindən danışı-

lır. Paronimlərin oxşar dil hadisələri omonimlərdən, omofonlardan fərqli cəhətlərin-

dən söz açılır. 

160 səhifədən ibarət olan bu kitabda  Nərgiz xanım əvvəlcə “Atalar sözlərində 

işlənən paronimlər” barədə məlumat vermiş, sinonim, distant və kontakt paronimlər-

dən söz açmış, yaşı bilinməyən atalar sözlərində paronimlərin funksiyalarından bəhs 

etmişdir. Müəllif burada qafiyənin rolunu üzə çıxarır, onları yüksək dilçi duyumu ilə 

təhlil edir. “Aşıq ədəbiyyatında işlənən paronimlər” və aşıq ədəbiyyatının üslubi xü-

susiyyətləri” adlı məqalələrdə, bir çoxlarının qeyd etdiyi kimi, paronimlərin ilk əvvəl 

Avropada deyil, Şərq - ərəb ədəbiyyatşünaslığında poetik vasitə olan iştiqaq hadisəsi 

ilə eyni olduğunu üzə çıxardır. Aşıq ədəbiyyatında üslubi vasitə kimi işlənən iştiqaq 

(paronimlik) hadisəsi “İ.Nəsimi dilində işlənən paronimlər” adlı məqalədə də izah 

edilmişdir, iştiqaqın növləri misallarla üz çıxarılmış, eyni zamanda xüsusi isimlərin 

paronim kimi işlənə bildiyi də qeyd edilmişdir. 

“Sərlövhələrdə paronimlər” adlı məqalədə oxucunun diqqətini cəlb etmək, ko-

miklik məqsədilə sərlövhələrin məhz paronimlər əsasında qurulmasından danışılmış-

dır. “Paronimlərin üslubi xüsusiyyətləri” adlı məqalədə onların poeziyada və uşaq şe-
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irlərində daha çox söz oyunu yaratmaq məqsədilə işləndiyi, üslubi xüsusiyyətləri izah 

edilmişdir 

Kitabda diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də paronim frazeologizmlər haqqında 

məlumatdır. “Frazeoloji paronimlər” ilk dəfə olaraq tədqiqata cəlb olunur, onlar tə-

ləffüzünə görə fərqləndirilir və mənaları misallarla aydınlaşdırılır. “Somatik frazeo-

logizmlərlə yaranan paronimlər” məqaləsində isə somatik frazeoloji paronimlər izah 

olunur. 

“Şəxs adlarında paronimlər” adlı məqalədə ilk dəfə olaraq şəxs adlarının ümumi 

isimlərlə paronimik münasibətə girməsindən, paronimlərin qafiyə, alliterasiya yarat-

ma funksiyasından söz açılır. 

Kitabda yazılan məqalələr paronimlərin bir çox xüsusiyyətlərini üzə çıxarır, mə-

lum olur ki, paronimlik ayrıca üslubi kateqoriyadır və ona olan müxtəlif münasibətlər 

hələ də qalmaqdadır.   

Kitab maraqlı məsələləri əhatə edir, bir çox məsələlər yeniliyi ilə seçilir. Lakin 

bəzən təkrar fikirlərə də rast gəlmək olur. 

Əsər paronimlər barədə yazılan ilk tədqiqat işi kimi qiymətlidir. Kitabdan Azər-

baycan dilinin leksik və fonetik üslubiyyatı ilə məşğul olan aspirant və dissertantlar, 

doktorantlar, mətbuat işçiləri istifadə edə bilərlər. 

 

Gülsüm Hüseynova, 

 filologiya elmləri doktoru, dosent  
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LÜĞƏTÇİLİK SAHƏSİNDƏ YENİ TƏDQİQAT 

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Xədicə İsabala qızı 

Heydərova lüğətçilik sahəsində fərqlənən istedadlı alim-

lərdən biridir. Leksikoqrafiya ilə bağlı bir sıra əsərləri 

və müəllifi olduğu “Nəsiminin anadilli əsərlərinin izahlı 

ensiklopedik lüğəti” üçcildliyinin 2019-cu ildə nəşr 

olunmuş I cildi və nəhayət, bu yaxınlarda çap etdirdiyi 

“Qədim və orta əsr lüğətlərinin tərtibi prinsipləri” əsəri 

tədqiqatçının öz sahəsinə dərindən bələd olduğunu gös-

tərir. 

Leksikoqrafiya dilçiliyin qədim və çətin sahələrin-

dən biridir. 16-cı əsrdə yaşamış fransız filoloq  və leksi-

koqrafı Jozef Jüst Skaliger demişdir ki, cinayətkarları 

katorqalara göndərib ağır fiziki işə məruz qoymaq əvə-

zinə, lüğət işinə təhkim etmək lazımdır. Çünki ondan 

ağır əmək yoxdur. Həqiqətən də insandan xüsusi istedad, həvəs və zərgər dəqiqliyi 

tələb edən bu dilçilik sahəsi ta qədimdən bəri ən populyar və tələbatına xüsusi ehti-

yac duyulan yaradıcılıq işidir. Təsadüfi deyil ki, hələ eramızdan əvvəl 2000-ci illərdə 

akkadlar elm, məktəb, dini məbəd və dəftərxana dili olan şumercəni öyrənmək və 

tədris etmək məqsədilə lüğətlər tərtib etməyə başlamışlar. Məhz bu əsərlərin içərisin-

də sözlərin düzgün tələffüzü üçün fonetikanı da öyrənib lüğətə daxil etmək ehtiyacı 

yaranmışdır. Bu isə o deməkdir ki, dilçiliyin ilkin əsərləri lüğətlər olmuşdur. 

Xədicə xanımın çap etdirdiyi “Qədim və orta əsr lüğətlərinin tərtibi prinsipləri” 

adlı monoqrafiyasında b.e.ə. 2300-cü ildən eramızın VIII əsrinə qədərki lüğətlərin 

tərtibi prinsiplərinin yığcam təhlili verilmişdir. Tədqiqatçı tarix boyu dünya lüğətçili-

yi sahəsində olan ümumi tendensiya və qanunauyğunluqları müəyyənləşdirməyə ça-

lışaraq onları analiz edir, ən qədim dövrdən indiyə qədər predmet-tematik prinsipdən 

əlifba sisteminə qədər keçilmiş inkişaf yolunu araşdırır.  

Əsər üç fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə ən qədim tarixə malik şumer, hind, çin 

və yunan lüğətləri haqqında məlumat verilir. İkinci fəsil “Ərəb lüğətçiliyi əsasında 

şərq lüğətçiliyinin formalaşması (VIII-XVIII əsrlər)” adlanır və burada ərəb lüğətçili-

yinin tərtibi prinsipləri, orta əsrlərdə ərəb leksikoqrafiyasının təsiri altında formalaş-

mış tədrisi xarakterli qrammatik şərhləri olan qıpçaq, cağatay və Azərbaycan lüğətçi-

liyi araşdırılır. Üçüncü fəsil Avropa lüğətçiliyinin yaranma və inkişafına (I-XVIII 

əsrlər) həsr olunmuşdur. Burada latın, ingilis və rus-slavyan lüğətçiliyi nəzərdən ke-

çirilir.  

Tarix boyu yaranmış lüğətlər müəllif tərəfindən daxili quruluş nöqteyi-nəzərin-

dən aşağıdakı növlərə ayrılmışdır: 

1. Predmet-tematik sistem (mövzular üzrə sözlərin qruplaşdırılması); 

2. Artikulyasiya əsaslı sistem (boğaz səslərinə görə sözlərin düzülməsi); 
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3. Qafiyə üsullu sistem (sözlərin ilk və son hərflərinin əlifba sırası ilə ardıcıl dü-

zülməsi); 

4. Kök-yuva sistemi (sözün kök samitlərinin baş söz kimi verilməsi və həmin sa-

mitlər əsasında yaranan derivativ törəmələrin bir lüğət məqaləsinə toplanması); 

5. Əlifba sıralı sistem (baş sözlərin ilk hərfləri əsasında sözlərin əlifba sırası ilə 

düzülməsi). 

Xədicə Heydərova əsərdə lüğətçiliyin mərhələli inkişafını, bu sahədə ümumi qa-

nunauyğunluqları, əsas inkişaf  tendensiyalarını  izləmiş, lüğətlərin bir-birinə təsirini, 

orta əsr türk lüğətlərində tətbiq edilən əlifba sistemlərini və o dövrün lüğətçilərinin 

qədim türk dillərinin fonetikası haqqında fikirlərini, tərcüməçilərin fərqli yanaşmala-

rının müqayisəli tədqiqini aparır. Burada Mahmud Kaşğarinin “Divanü-lüğət-it-

Türk”, Əbu Həyyanın “Kitab əl-idrak li-lisan əl-ətrak”, Cəmaləddin İbn Mühənnanın 

“Kitabu hilyətül-insan və həlbətül-lisan” lüğətlərinin araşdırılması da diqqətəlayiq-

dir.  

Xədicə xanımın bu əsərdə İbn Mühənna lüğəti əsasında XIII əsr Azərbaycan dili 

fonetik sistemini araşdırması dilçiliyimiz üçün yenilikdir. 

       

  İsmayıl Məmmədli, 

filologiya elmləri doktoru, professor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
MƏQALƏ MÜƏLLİFLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ 

 

1.Jurnalda məqalələr Azərbaycan və rus dillərində çap olunur.  

2.Məqalə mətni TIMES NEW ROMAN – 12 şrift, 1 interval ilə yazılmalıdır. 

Məqalənin həcmi 7-10 səhifədən artıq olmamalıdır. 

3.Məqalənin elmi yeniliyi, tətbiqi və əhəmiyyəti aydın şəkildə yazılmalıdır. 

4.Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olunmalıdır. Məqalələrin sonundakı ədə-

biyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və s. istinadlar 

məqbul sayılır. 

5.Ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə yazılmalıdır. Məsələn: 

Kazımov Q. Ədəbiyyatda komizm, 2021, 480 s. 

Məmmədli N. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti, 2020, 528 s. 

6.İstinad olunan ədəbiyyat məqalə mətnində bu cür qeyd olunmalıdır: 

 [Məmmədli: 2020, s.85]. 

7.Məqalələrin xülasələləri və açar sözləri 3 dildə - Azərbaycan, rus və ingilis 

dillərində verilməlidir. 
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