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AZƏRBAYCANDA SƏNAYE PARKLARININ YARADILMASI 
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Sollutions of creation and development issues of industrial parks in Azerbaijan 

Summary 

Growing economic development requires a transition to more environmentally friendly production 

systems. Industrial parks provide more environmentally friendly and efficient production systems. In 

Azerbaijan, which has long been the main focus of the extractive industry and the chemical industry, a new 

industrial policy is being formed in the context of changing economic conditions. There is a great potential 

for the formation of industrial parks in Azerbaijan. In this study, we provided information on the 

characteristics, development and operation of industrial parks. At the same time, we tried to explore 

opportunities for the formation of industrial parks and future eco-parks in Azerbaijan. 

Key words: efficiency, industrial parks, emissions, financial experts, commitment targets, profitability 

 

Giriş 

Sənaye parkı qeyri-adi şəkildə yeni hazırlıqların ərazisini təşkil edən, müəyyən bir təşkilat tərəfindən 

idarə olunan əsas səlahiyyətli və qanuni tələblərlə təchiz olunmuş ərazidir. Müasir park yaradılması 

təşəbbüsü mütəmadi olaraq ərazidəki inkişaf zəncirləri ilə əlaqələndirilir və açıq və ya özəl idarəetmə 

təşkilatı tərəfindən verilən ümumi bir park çərçivəsində təşkil olunur.   

Sənaye parkı, tikinti və nəqliyyat, istehsal, idarəetmə, montaj, müxtəlif bina və ofislərlə təchiz olunmuş 

ərazidən ibarət olan, xüsusi idarəetmə təşkilatı tərəfindən idarə olunan torpaq obyektlərinin yaşayış 

kompleksidir. 

Sənaye Parkları Dərnəyi ən çox yayılmış qeyri-kommersiya dərnəyidir. Onun ərazisində 130 quruluşdan 

ibarət 46 struktur elementi olan 89 sənaye parkı yerləşir. Bu dərnəkdə müasir inkişaf sahəsindəki əsas 

maraqları inkişaf etdirmək üçün ixtisaslaşmış kooperativlər də mövcuddur. Burada ölkədəki maliyyə 

mütəxəssisləri üçün ən yaxşı şəraitin yaradılması işləri görülür. 

 

İnnovasiya fəaliyyətinin vəziyyəti hər bir cəmiyyətin və ölkənin iqtisadiyyatının mühüm göstəricisidir. 

O, iqtisadiyyatın yenidən qurulması, istehsalın texniki bazasının  bərpa edilməsi, rəqabət qabiliyyətli məhsul 

buraxılışı məsələlərinin yerinə yetirilməsinə imkan verir, başqa sözlə, innovasiya proseslərinin reallaşması 

üçün əlverişli iqtisadi mühütin həyata keçməsinə yönəlmişdir və elmlə istehsal arasında əlaqələndirici kimi 

çıxış edir. İnnovasiyanın sosial-iqtisadi məqsədlərin həyata keçməsində mühümlüyünü nəzərə alaraq 

innovasiya və investisiya fəaliyyətinin reallaşdırılması Azərbaycan dövlətində əsas istiqamətlərdən biri kimi 

seçilmişdir. Azərbaycanda innovasiya siyasətinin əsas məqsədi istehsalın texnoloji səviyyəsininin və rəqabət 

qabiliyyətli məhsullarının istehsalının həcminin artırılmasından ibarətdir. Əvvəlcə innovasiya fəaliyyətinə 

mailto:hasanova.peri@mail.ru
mailto:zarrinsahbazli@gmail.com
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dövlət dəstək göstərməlidir, sonrakı mərhələdə isə onun intensivləşdirilməsinə və səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinə yönəldilən stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir. İnnovasiya siyasətinin həyata 

keçirilməsində özəlləşdirmə, innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması, yerlərin atrılması və rasional 

istifadə olunmayan təchizatların innovasiya subyektlərinə verilməsi xüsusu əhəmiyyətə sahibdir. Bu 

məqsədlərə nail olmaq üçün texnoloji parkların, sənaye parklarının, innovasiya mərkəzlərinin yaradılması 

səyləri dövlət tərəfindən yüksək səviyyədə dəstəklənir. (1) 

Sənaye parkları haqqında danışmadan öncə sənaye sahələrini və müasir cəmiyyətdəki yerlərini 

araşdırmaq, daha sonra dünyada necə işlədiklərini və mexanizmlərini göstərmək lazımdır. Məqalədə yaşıl 

sənaye və sənaye parklarının ətraf mühitdəki faydalı modelləri, formaları və rolu araşdırılır. Sənaye 

parklarının həyatda yeri və effektivliyini öyrənmək müxtəlif cəmiyyətlər üçün çox vacibdir. Bunun səbəbi 

sənaye parklarının eko-sənaye parklarına uyğun olaraq modernləşdirilməsi və daha çox enerji, qənaətcil 

metod və tullantıların yaranması, bir çox inkişaf etmiş ölkələrin istifadə etməyi və qurmağı planlaşdırdıqları 

yeni fenomen və tendensiyalardır. Bunlar təbii ehtiyatların daha səmərəli istifadəsini təmin edə və dünyada 

iqtisadi böyüməyə təkan verə bilər. (2) 

Sənaye parklarının hazırlanması ilə əlaqədar olaraq iki metodologiya ilə tanış olmaq olar. Əsas 

metodologiya, aktivlərin paylanmasında bir-biri ilə əlaqəli təşkilatlar və şəbəkələr ətrafında gedir. İkinci 

metodologiya, daha çox canlılıq və xammal istifadəsinin azaldılmasına yönəlmişdir, bu zaman maddi və 

canlı ticarətdə daha müasir çərçivəyə ehtiyac olur. Məqsəd, pul, ekoloji və sosial əhəmiyyətə malik 

dəstəklənən şəbəkələr yaratmaqdır. İki metodologiya ekvivalent olsa da, ikinci metodologiya əsasən maddi 

və canlı axınlara yönəlmişdir.  İki metodologiya arasındakı fərq, əsas metodologiyanın daha çox şəbəkə 

daxilində və ətrafında təsirli və sosial prosedurlara yönəlməsidir. Sənaye parklarının  iki metodologiyaya 

ayrılması onların bu sahədə müxtəlif  problemlərin aradan qaldırmasını asanlaşdırır. Bu şəkildə, bir-biri ilə 

əlaqəli geniş bir sənayeyə bağlanan müasir sənaye parkları kompleksində maddi və canlı axınlara ciddi bir 

diqqət yetiriləcəkdir. Sənaye binaları tez-tez bir-birinə yaxın və böyük təməllərin və ya metal ofislərin 

yaxınlığında yerləşir. Şəbəkədəki və ətrafındakı təsirli və sosial prosedurlara diqqət yetirən metodologiya 

kiçik və orta sahibkarlığın sənaye parkları tərəfindən müəyyən edilmiş problemlərlə, yəni qarışıq müasir bir 

mühitlə əlaqələndirilir. Tipik bir sənaye kompleksindən fərqli olaraq, qarışıq müasir parkın sınağı çox sayda 

kiçik material və canlı axının planlaşdırılmasını əhatə edir. 

Ümumiyyətlə, müasir kompleksdə tullantıların istifadəsini azaltmaq üçün alətlər yaratmağa maraq var. 

Fərdi təşkilatlar həyat, su və ya təchizat ticarəti ilə məşğul olmaq üçün bir-biri ilə və müxtəlif təşkilatlar 

arasında əməkdaşlıq etdilər. Sənaye parkları sürətlə böyüyür və müntəzəm giriş təşkilatları üçün fövqəladə 

bir məaliyyə gücünə malikdir. Bu sənaye parkları bir çox kiçik və ya orta ölçülü müəssisələrin ətrafında 

işləyən müasir qarışıq parkların əsasını təşkil edir. Təşkilatlar bir qonşuluq və ya regional bir quruluşa 

sahibdirlər, ancaq bir-birlərinə əlverişli yaxınlıqdakı məhdud bir yerə dəyər verirlər.  

Sənaye parklarına sahib olmağın cəmiyyət və vəziyyət üçün bir çox üstünlükləri və əlverişli şərtləri var. 

Bunlara təcrübənin yenidən qurulması və inkişafı, yeniliklərin mübadiləsi, müsbət dünyagörüşü, ən yaxşı 

təcrübələrin tətbiqi ilə tədricən genişlənmənin təsiri və yerli inkişaf yolu ilə dövriyyənin yaradılması daxildir. 

Bundan əlavə, ekoloji cəhətdən müasir bir parkda qarışıq və təhlükəli materiallardan daha yaxşı istifadə 

kritik təbii üstünlüklər təmin edə bilər. Müasir və bioloji şərait arasındakı əməkdaşlığa əsaslanan fənlərarası 

ekoloji və maliyyə metodologiyası yaradan sənaye xarakterli ən vacib istifadə sahəsi eko-modern parkdır. (3) 

Eko parklar müasir bölgələrdə tullantıların əmələ gəlməsini, onların təbii təsirlərini məhdudlaşdıraraq 

yüksək canlılıq, səmərəliliyə malik sənaye sahələrinin yaranmasına şərait yaradır. Problemin həll olunması 

zamanı  ətraf mühitə mənfi təsirlər minimuma endirilir və sosial inkişafı təşviq edərkən təşkilatların maliyyə 

fəaliyyəti yaxşılaşdırılır. 

Eko-sənaye parkının əməkdaşları quşları, ət və süd məhsullarını, içkiləri, qablaşdırmaq  və daha çox 

bitki yetişdirmək  üçün çox vaxt sərf edirlər. Müqayisəli təşəbbüslər, bioqazın paylanması üçün sənaye 

prosedurlarında yaranan təbii tullantıların yenidən emal olunaraq istifadəsi üzvlər üçün vacib amildir. Sənaye 

park sistemi üzvlərinin ərazi yaxınlığı bu prosedurun mümkün qədər səmərəli olmasını təmin edir. Xüsusi 

hallarda təsir yalnız bir növ təməldən istifadə edilə bilər, digərlərində hər bir komponentdən istifadə etmək 

vacibdir. Dizayn və paylaşılan çərçivə, eko-sənaye parkının üzvləri üçün canlılıq və müxtəlif faydalı 

varlıqlar, bina dəstəyi və tullantıların təkrar emalı üçün bir çox element və çərçivə ehtiva edir. Nəqliyyat və 

koordinasiya çərçivələri xammal, material və hazır məhsulların daşınması və saxlanılmasını təşkil etmək 

üçün hazırlanmış bir çox maddə və çərçivədir. (4) Məlumat və yazışmaların inkişafı, kompüter sistemlərinin 

təşkili, internetin yaradılması medianın fəaliyyətinə zəmanət verir. Valyuta Fondu eko-modern parkdakı 

ofislərə nəzarət, maddi və işçi qüvvəsinin təşkili və yaxşılaşdırılması, xarici büdcə vəsaitlərinin təlim üçün 

çəkilməsi daxil olmaqla prosedurları təmin edir. Maliyyə elementləri, regional və milli iqtisadiyyat 
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ölçüsündə mülayim irəliləyiş səyləri arasında eko-modern parklar sektorun ətraf mühitini, canlılığını, pul və 

sosial göstəricilərini artırmaqla yanaşı, aktivlərin istifadəsini artırmaqda perspektivli bir rol oynayır. Eko-

modern parkların yaradılması və istismarı prosesi  tədqiqatçılar tərəfindən daha çox diqqət mərkəzində 

olmasına baxmayaraq, yer və karkas bölgüsünün təsiri ilə bağlı ümumi problemlərin həllində müəyyən  

çatışmazlıqlar mövcuddur. 

Sənaye parkları ənənəvi mexaniki parklardan iş təklif edir, eyni zamanda varlıqları daha səmərəli istifadə 

edir, gəlirliliyi artırır, şirkətlərə sosial öhdəlik hədəflərinə çatmaqda dəstək olur və ətraf mühit dəyişikliyinin 

həyata keçirilməsini təhlükə altına alır. Sənaye parkları, səmərəliliyi təmin etmək və cəmiyyətə yönəlmiş 

fürsətlərdən istifadə etmək üçün sadiq bir məkanda mexaniki təşkilatları qruplaşdırır. Maliyyə axınlarının 

yığılması, çirklənmə, ozonun zəifləməsi və zəif iş təcrübəsi kimi mənfi ekoloji və sosial təsirlər insan 

həyatını böyük risk altına qoyur. Təbii xarici təsirlər iş tapşırıqlarında və əsas liderlikdə daha böyük bir amil 

halına gəldiyindən sənaye parkı üçün modellərin genişləndirilməsi davam etməlidir. Bu bazar sürücülərini 

dəstəkləmək üçün qlobal şəbəkə və mexaniki donanma məaliyyələşdirmə mütəxəssisləri və onların xüsusi 

tələbləri haqqında tipik bir anlayış inkişaf etdirməlidirlər. (4) 

Mərkəzin bu sahələrində mexaniki park menecerləri və dizaynerlərinin uğurlarını ölçmək və 

yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilə bilən məhsullardan istifadə edilməsinə icazə verilməlidir. Kəşfiyyat 

qeydlərində ekoloji parklar üçün xüsusi qanunlar təyin edilmir. Bunların böyük əksəriyyəti başlanğıc nöqtə 

olan mexaniki dayanacaqlardan təsirlənir. Sənaye parklarının əlaqəsini gücləndirmək və dünya səviyyəli bir 

sistem yaratmaq üçün hərtərəfli və təsirli ölçülə bilən bir metodologiya inkişaf etdirilməlidir. Koordinasiya 

ediləcək fərqli yanaşma hədəflərini (karbon axını, sosial və təbii rifah və təhlükəsizlik) nəzərə alaraq 

dinamizmə zəmanət verməyimiz lazımdır. 

 

Nəticə 

Beynəlxalq məlumatları təhlil etməyi və bu təcrübələri milli sənaye sisteminə uyğunlaşdırmağı təklif 

edirik. Beynəlxalq biliklər Azərbaycanın siyasətinə və sisteminə uyğun olmalıdır. Məsələn, sorğu nəticəsində 

belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, dövlət Avropa, Çin, Türkiyə, ərəb ölkələri və MDB ölkələrinin ən yaxşı 

təcrübələrindən istifadə edir. Azərbaycan Respublikasında ölkənin sosial və iqtisadi xüsusiyyətləri nəzərə 

alınaraq sənaye parklarının yaradılmasına qərar verilmişdir.  

Danimarka təcrübəsi kimi bir çox inkişaf etmiş ölkələrin bilikləri daha yaxşı eko-sənaye sxemlərinin 

yaradılmasında çox faydalıdır və vacibdir. Həm də bu günlərdə eko-sənaye parklarının yaradılması ölkədə 

sənaye siyasətinin genişləndirilməsi və modernləşdirilməsinin əsas istiqamətidir. Bu gün hökumət sənaye 

fəaliyyətini dəstəkləmək və əsasən sənaye parkları və zonaları yaratmaq üçün real kapitalını artırmaq və 

siyasəti daha da yaxşılaşdırmaq niyyətindədir. Dövlət həm də sektoral sənaye parkları qurmaq üçün ölkədə 

sənayenin müxtəlif sahələrinin inkişafı siyasətini seçə bilər. Və nəhayət, ən yaxşı sənaye parkları yaratmaq 

üçün bölgələrin potensialını tapmalıyıq, çünki dövlət bunları yaratmaq üçün çox böyük pul ayırır və əgər bu 

ərazi və ya bölgə bu cür park və zonalara uyğun deyilsə, bu mənfi təsir göstərə bilər. 
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ LOQOEPİSTEMLƏRİN LAKUNAR 

MAHİYYƏTLİ TERMİNLƏRDƏN FƏRQİNƏ DAİR YENİ YANAŞMALAR 

 

Açar sözlər: loqoepistem, lakuna, kalka, bon appetit, şerşe la fam 

 

New approaches about the difference of logoepistems from terms  

having lacunar essence in the modern Azerbaijani language  

Summary 

Our analyses about the difference of logoepistems from terms having lacunar essence show shat lacunar 

terms greatly vary from logoepistems having lacunar essence. Hence, the first ones express notions having 

allusial background, syntactic units containing ethre cultural information. (example, shersher la fam-

fransrcaqar), Besides it, other words having syntactical unit structure by French origin (suchas prete-a porter) 

(haute courtier) are forms containing lacunar essence. A great comparison of logoepistems was carried out 

and relevant results were achieves in the article.  

Key words: loqoepistem, lacuna, calque, bon appetite, sersher la fam  

 

Müasir Azərbaycan dilinin terminoloji sistemində yer alan fransız mənşəli terminlərin alınma şəraiti və 

tarixi, habelə ifadə etdikləri anlamın linqvokulturoloji spesifikliyi eyniyyətdən uzaqdır. Elə bu səbəbdən də 

həmin terminlərin lakunarlıq əmsalında yekcinslikdən danışmaq mümkün deyil. İlk olaraq, bir qədər 

haşiyəyə çıxıb lakunarlığa malik terminlərlə loqoepistemlər kimi dəyərləndirilən dil faktlarını fərqləndirmək 

istərdik. Belə ki,  yunan dilindəki logos “söz” və epistema “bilik” sözlərinin birləşməsi əsasında meydana 

gəlmiş loqoepistema termini bir növ linqvokulturem səciyyəsi daşıyan ifadələrin, anlayışların 

ümumiləşdirilmiş adlandırılması üçün istifadə edilən yeni dilçilik istilahalarındandır. Məsələn, “Sən də, 

Brut?” (1)  (Логоэпистема // Словарь методических терминов  

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?az=x&word=% EB%EE%E3% EE%FD% EF%E8% F1% F2% E5% 

EC%E0).  

Loqoepistemlər həm kalka(kopya) formasında, həm də orijinal şəklində mənimsənilirlər. Azərbaycan 

dilində fransız dilindən mənimsənilmiş bir çox loqoepistemlər mövcuddur. Loqoepistemlərin 

linqvokulturoloji şərtlənmə əmsalı olduqca yüksək olduğundan, onlar bir qayda olaraq, qonşu və ya qohum 

xalqların dilindən, yəni qarşılıqlı və ya birtərəfli leksik-semantik mübadilə proseslərinin aktiv getdiyi 

dillərdən mənimsənilir. Digər hallarda loqoepistemlər universal status kəsb edən və müəyyən allyuzial fon 

daşıyıcısı olan ifadələr, leksik vahidləri əhatə edir. Fransız dilindən mənimsənilən loqoepistemlər məntiqi 

olaraq, ancaq ikinci qrupa daxil olan ifadə və söz birləşmələri ilə təmsil oluna bilərlər və yenə də məntiqi 

olaraq, onların sayı kifayət qədər məhduddur. Məsələn,    

Fransızlarda da buna bənzər misal var, izahı heç cür mümkün olmayan situasiya ilə üzləşəndə deyirlər: 

“Şerşe lya fam”, yəni “qadını tapın”. Bununla fransızlar deyir ki, həmin məsələdə gizli bir qadın əli var. (2) 

http://musavat.com/news/yazarlar/atalar-ve-ogullar_82078.html). Nümunədən də göründüyü kimi, 

fransızcadakı məşhur ifadənin məna tutumu azərbaycanlı dil daşıyıcısına yad olmasa da, kütləvi işləkliyə 

malik olmaması səbəbi ilə əlavə izahat ehtiyacı yaranır. Qeyd edək ki, orijinal formada sintaktik vahidi 

təcəssüm etdirən Cherchez la femme ifadəsi ilkin başlanğıcını antik Roma satirik şairi Yuvenalın əsərindən 

götürsə də, öz məşhurluğuna və müasir mətn formatına görə böyük fransız yazıçısı Aleksandr Düma-ataya 

borcludur
1
. (3) Cherchez la femme http://www.phrases.org.uk/meanings/cherchez-la-femme.html). Məhz, 

onun sayəsində qanadlı sözə çevrilmiş ifadə sərhədləri aşaraq rus dilinə, bu dildən isə dilimizə keçmişdir. 

Yeri gəlmişkən, əlavə edək ki, bu ifadə müasir fransız dilində işləkliyini davam etdirir (4) (Cherchez la 

femme http:// french. about. com/od/vocabulary/a/cherchez-la-femme.htm) və Azərbaycan dilindən fərqli 

                                                           
1
 A.Dümanın 1854-cü ildə qələmə aldığı “Parisin magikanları” əsərində Cherchez la femme, pardieu! Cherchez la 

femme! (“Qadın axtarın, Allahım, qadın axtarın”)-ifadəsinə, həmin əsərin motivləri əsasında 1896-cı ildə qələmə alınan  

əsərində isə Il y a une femme dans toutes les affaires; aussitôt qu'on me fait un rapport, je dis: «Cherchez la femme! 

“Bütün hallarda qadın var. Kimsə mənə hesabat verirsə, o dəqiqə deyirəm: “qadın axtarın” təsadüf edilir (2) (Cherchez 

la femme https://fr.wikipedia.org/wiki/Cherchez_la_femme) 

http://www.phrases.org.uk/meanings/cherchez-la-femme.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cherchez_la_femme
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olaraq, burada daha üslubi “çevikliyə” malikdir: “Cherchez la femme”, disait le commissaire à Clark Gable 

(5) (http://www. humanite.fr/22_05_2011-%C2%AB-cherchez-la-femme-%C2%BB-disait-le-commissaire-

%C3%A0-clark-gable-472723), Cherchez la femme: Women and Values in the Francophone World (6) 

(Cherchez la femme: Women and Values in the Francophone World, Edited by Erika Fülöp and Adrienne 

Angelo, Cambridge Scholars Publishing,)http://www.cambridgescholars.com/download/sample/58169). 

Onu da qeyd edək ki sintaktik vahid formatında olan bu ifadə heç bir şübhəsiz ki, loqoepistem statusuna 

malikdir. Bundan fərqli olaraq, sintaktik vahid formatına malik digər fransız mənşəli pret-a-porte (prêt-à-

porter) sözü lakunar mahiyyətli termindir. Bu yüngül sənaye və ticarət termini dilimizdə XX əsrin 

sonlarından işləklik qazanmağa başlamışdır. Hazırda bu terminə həm elmi ədəbiyyatlarda, həm də KİV 

mətnlərində təsadüf etmək mümkündür. Məsələn, elmi ədəbiyyatda: Sənaye istehsalına yönümlənmiş və 

kütləvi istehlakçılar üçün nəzərdə tutulmuş müasir kostyumun inkişaf istiqaməti, “pret-a-porte” adlanır, 

fransızcadan tərcümədə “hazır paltar” deməkdir. “Pret-a-porte” ildə iki dəfə Parisdə nümayiş edilərək 

müasir dünya dəbinin simasını müəyyənləşdirir. (10; 145-146, 147) (Elfanə Qasımova Dəbin meydana gəlmə 

yolları // “Mədəniyyət dünyası”, Elmi-nəzəri məcmuə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 

Universiteti, XXII buraxılış, Bakı, 2011, s.145-148; s.147), media diskursunda: Prêt-a-porte xəttinin 

hazırlanması üçün dizayner Tom Ford şirkətə dəvət edilir... O, prêt-a-porte xəttinin adını Saint Laurent 

Paris-ə dəyişdirir. Zümrüd Mirzəliyeva üç kolleksiya təqdim edir. Bunlar – “Azərbaycan 2014”, ziyafət 

geyimləri kolleksiyası və pret-a-porte-dir. (11) (http://www. anl.az/down/ meqale/palitra 

/2014/sentyabr/391628.htm ),   

Yuxarıdaki nümunələrdən də aydın göründüyü kimi, lakunar “yükü” olmasına baxmayaraq, prêt-a-porte 

termini üslubi polifunksionallıq nümayiş etdirir. Başqa sözlə desək, prêt-a-porte termini praqmatik 

“çevikliyə” malikdir. Bundan fərqli olaraq, loqoepistem statusunda nəzərdən keçirdiyimiz Şerşe lya fam 

fransız mənşəli alınma terminoloji xarakteristika qazanmayan, loqoepistem kimi mütləq lakunarlıq nümayiş 

etdirir. Nümunələrə diqqət yetirək: Fransızca “Şerşe lya fam” - “o qadını tapın” tapmacasını aramızda 

səsləndirib, məqaləmizin axırınacan bu deputat qadının kimliyini gizli saxlayacam (H.Hersçi) (13) (http:// 

qafqazinfo. az/arxiv-bere-lya-fam-font-colorred-o-qadn-tapnbfont-t17231.html); Fransızlar demiş, şerşe lya 

fam! “Qadını tapın”. Ancaq tapmağa nə ehtiyac, qadınlar özü bu saat kimi lazımdırsa tapır, məhv eləyir. 

Amazonlar yurduyuq biz! (Z.Hacı) (14) (http://musavat.com/news/yazarlar/zor-konsul_76121.html); 

Komsomolçudursa, indiyə olan üzvlük haqqını ödəyibmi, komsomolçu deyilsə, əxlaq baxımından necə 

adamdır və sairə”... Lap elə bil “şerşe lya fam”... 12. (Ş.Yaqubov) (http://www.mediaforum.az/ 

az/2013/01/07/% C5%9 Eer%C5%9Fe-lya-fam% E2 % 80%A6-Yadda%C5%9F%C4%B1m%C4%B1n-k% 

C3% BCnc% C3% B Cnd% . 

Bir qədər haşiyəyə çıxıb qeyd edək ki, son dövrlər Azərbaycan işgüzar mühitində loqoepistem xarakterli 

fransız alınmaların praqmatonim kimi istifadə faktları kütləviləşmişdir. Məsələn, fransız dilində “nuş olsun” 

anlamını ifadə edən Bon appétit! Loqoepistemi hal-hazırda məşhur praqmatonim kimi Azərbaycan dilində 

işləklik qazanmışdır. Bu ildən etibarən “Bon appetit” kompaniyasının bütün magazalarında Rəy və Təkliflər 

Kitabcasi mövcuddur. "Bon appetit"dən alınan meyvəli tortu çox bəyəndim….Ümumiyyətlə “Bon appetit” 

mağazasının şirniyyatlarından çox razı qalmışam həmişə. Bu kimi hallar loqoepistem xarakteri kəsb etsə də, 

dejavyu (<déjà vu), Haute couture, pret-a-porte, habelə irəlidə izləyəcəyimiz digər alınmalardan fərqli 

olaraq istilah statusuna malik deyillər. 
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ART-TERAPİYA UŞAQLARLA PSİXOLOQUN İŞİNDƏ EFFEKTİV VASİTƏ KİMİ 

 

Açar sözlər: art- terapiya, qorxu, həyəcanlılıq, şagirdlərlər, emosional qeyri-sabitlik 

 

ART-THERAPY AS AN EFFECTIVE TOOL IN THE 

WORK OF A PSYCHOLOGIST WITH CHILDREN 

 

Summary 

The article presents the program of work of a psychologist with primary school students. The basis of this 

work is based on art therapy techniques that allow children to overcome emotional difficulties in the shortest 

possible time. This method is art therapy, which provides a unique opportunity to reveal the creative 

beginning in children, to express themselves, to use creative imagination when creating drawings, coloring 

mandalas, working with sand, etc. Thanks to various techniques, you can solve problems that arise in a team 

of peers, in the family, relieve anxiety, reduce aggression, overcome fears, create a favorable atmosphere for 

the development and formation of personality. We have compiled exercises that are aimed at harmonizing 

the child's personality, relieving anxiety, increasing the level of adaptation, etc. The effectiveness of the 

applied programs was tested in working with both primary school students. 

Key words: art therapy, fears, anxiety, depression, emotional instability 

 

Giriş 

Təlim-tərbiyə prosesinin səmərəliliyini təmin edən mühüm şərtlərdən biri uşaqların əlverişli inkişafı üçün 

şəraitin yaradılmasıdır ki, bu da onun psixi sağlamlığı ilə sıx bağlıdır. Məhz şagirdin emosional sferasından, 

müsbət əhval-ruhiyyəsindən tədrisin uğurlu olması asılıdır. Seçdiyimiz problemin aktuallığı həm məktəb 

psixoloqunun fəaliyyəti çərçivəsində, həm də müxtəlif yaş qrupları ilə işləyən psixoloji mərkəzlərin işində 

xüsusi proqramların tətbiq edilməsinin mümkünlüyü ilə bağlıdır. 

Tədqiqat işimizdə adaptasiyada çətinlik çəkən, zəif ünsiyyət səviyyəsi, həyəcanlılığı və emosional qeyri-

sabitliyi olan ibtidai sinif şagirdlərini aşkar edərək seçdik. Kiçik məktəb yaşı sosial inkişafın yeni pilləsinə 

keçidlə həmsərhəddir, bu, yeni şəraitə, yeni kollektivə adaptasiya, intellektual qabiliyyətlərin inkişafı 

dövrüdür. Uşağın inkişafının bu mərhələsində təlim prosesinin optimallaşdırılması, materialın daha uğurla 

mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılmasında məhz oyun üsulları çox effektivdir. Biz insanların emosional 

vəziyyətinin korreksiyasının ən qədim forması olan art-terapiya elementlərini özündə əks etdirən texnika və 

təlimlər seçdik. Təsadüfi deyil ki, bu istiqamətlə məşğul olan bir çox alimlər bu metodu müalicənin ən 

yumşaq və dərin üsulu hesab edirlər. 

http://french.about.com/od/vocabulary/a/cherchez-la-femme.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cherchez_la_femme
https://www.monde-diplomatique.fr/2012/11/WARGNY/48365
http://www.mediaforum.az/az/2013/01/07/%C5%9Eer%C5%9Fe-lya-fam%25%20E2%20%25%2080%A6-Yadda%C5%25%209F%25%20C4%B1m%C4%B1n-k%25%20C3%25%20BCnc%25%20C3%25%20BCnd%25%20C9%25%2099n-122443219c.html#. VYZ4sPntmko
http://www.mediaforum.az/az/2013/01/07/%C5%9Eer%C5%9Fe-lya-fam%25%20E2%20%25%2080%A6-Yadda%C5%25%209F%25%20C4%B1m%C4%B1n-k%25%20C3%25%20BCnc%25%20C3%25%20BCnd%25%20C9%25%2099n-122443219c.html#. VYZ4sPntmko
http://www.mediaforum.az/az/2013/01/07/%C5%9Eer%C5%9Fe-lya-fam%25%20E2%20%25%2080%A6-Yadda%C5%25%209F%25%20C4%B1m%C4%B1n-k%25%20C3%25%20BCnc%25%20C3%25%20BCnd%25%20C9%25%2099n-122443219c.html#. VYZ4sPntmko
http://musavat.com/news/yazarlar/zor-konsul_76121.html
mailto:gulya_psy@mail.ru


“Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları  / 30 aprel 2021 
Materials III Republican Scientific Conference on "Fundamentals of the Humanities and Social Sciences"  / 30 april, 2021 

DOI: https://www.doi.org/10.3 6719/2663-4619/2021/3 
 

10 

Yaradıcılıq, daxili dünyamıza nüfuz etməyə və özümüzü tanımağa imkan verən imkanlardan biridir. 

Uşaqlarla işin digər klassik formaları ilə müqayisədə bu metodun müəyyən üstünlükləri var: təhlil üçün 

böyük material, özünüifadə azadlığı, qeyri-verbal ünsiyyət vasitəsi, neqativ emosiyaların ifadəsi və s.. 

Əgər biz bu terapiyanın yaranma tarixinə müəyyən ekskurs təqdim etsək, termin özü Adrian Hill 

tərəfindən təqdim edilmişdir və bu termin incəsənətlə terapiya kimi məna kəsb edirdi. 

Özünüifadə etmə və özünüdərketmə qabiliyyətinin inkişafı vasitəsilə şəxsiyyətin inkişafının 

harmonizasiyası art-terapiyanın əsas məqsədidir. Sözsüz ki, art-terapiyanın növləri çoxdur, bunlar: musiqi 

terapiyası, izoterapiya, nağıl terapiyası, rəqs terapiyası, kukloterapiya, qum terapiyası, kollaj, mandal 

metodunun istifadəsi və s. 

Müasir elmdə bu metodun həm uşaqlarla, həm də böyüklərlə birlikdə işlədilməsinin ayrı-ayrı aspektləri 

tədqiq olunur. E.Tararinanın əsərlərində terapiyanın bu növünü yerinə yetirən funksiyaların: "katarsik - 

təmizləyici, neqativ hallardan azad edən; tənzimləyici - sinir-psixi gərginliyin aradan qaldırılması; 

kommunikativ-refleksiv - ünsiyyət pozuntularının korreksiyasını təmin edən, adekvat şəxsiyyətlərarası 

davranışın,  özünüqiymətləndirməni formalaşmasını təmin edən" əhəmiyyəti qeyd olunaraq təqdim 

edilmişdir. (Тарарина Е., 2013:4). 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar art-terapiya sahəsində intensiv tədqiqatlar aparılır. A. İ. 

Kopıtinin (Копытин, 2014, 2017), M. V. Kiselyovanın (Киселева, 2016), V. G. Kolyaginanın (Колягина, 

2016) işləri xüsusi yer tutur. Kopıtin A. İ. düzgün qeyd etdiyi kimi: "müalicə təsviri sənəti və art-terapiya 

bir-birini tamamlayır, müxtəlif insanlarla iş aparmaq və müxtəlif müalicə, reabilitasiya, harmonizasiya və 

insan inkişafı məsələlərinin həlli üçün əhəmiyyətli imkanlar yaradır" (Копытин, Свистовская, 2014: 11). 

Art-terapiyanın əsasını bu istiqamətdə işləmək üçün izoterapiyanı hesab etmək olar. Təsvir üçün müxtəlif 

vasitələrdən istifadə edilə bilər: boyalar, rəngli qələmlər, flomasterlər, təbaşir. Tez-tez kağız, boya, qələm və 

ya təbaşir istifadə olunur. "Mövcud olmayan heyvan", "Mənim ailəm", "Üç ağac" və s. - rəsm testlər-

psixoloqlar arasında çox məşhur olan diaqnostik texnikalar sayılır. İzoterapiyanın əsas məqsədi daxili 

təsəvvürlərin, obrazların, vəziyyətlərin, yaşantıların kağıza köçürülməsidir (proyeksiya). 

İşdə biz tərtib etdiyimiz tapşırıqlar vasitəsilə müəllim və valideynlərlə birlikdə müəyyən məsələləri həll 

edə bildik: komplekslərin, qapalılıqların aradan qaldırılması, uşağın emosional sahəsinin inkişafı, müsbət 

emosional fonun formalaşdırılması, uşağın yaradıcılıq potensialının açılması, qrupda ünsiyyət vərdişlərinin 

formalaşdırılması. Aşağıda ibtidai sinif şagirdləri ilə işləmək üçün istifadə etdiyimiz bəzi tapşırıqlar təqdim 

olunur. 

Mövzu: «Mənim emosiya və hisslərim» 

Məqsəd: uşağın effektiv özünütənzimləmə üsullarının inkişafı. 

Material: boyalar, karandaşlar, təbaşirlər, emosiyalar təsvir olunmuş şəkillər, ağac şablonu şəkli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapşırıq 1.  

Bu dərsdə biz söhbətimizi "bizim emosiyalarımız", "mənim əhval-ruhiyyəm", "emosiya çəkirik" 

texnikasından istifadə edərək qururuq. 

Sonra bu suallara cavab verilməlidir: Emosiya nədir? Hansı emosiyaları bilirsən? Kimdənsə inciyirsiniz, 

kədərlənirsiniz, pis olursunuz? "Bu gün mənim əhval-ruhiyyəm necədir?». 

Şagirdlərə bu emosiyaları (əsas vəzifəsi uşağın müxtəlif emosional vəziyyətlərini - kədər, qəzəb, qorxu, 

sevinc, qüssə və s. ifadə edən “emosiyaları çəkirik” texnikasından istifadə edərək), sonra isə əhval-ruhiyyəni 

çəkməyi təklif edirik. İşin başlanğıcında, uşağın əhval-ruhiyyəsinə uyğun olan bir rəng seçməsini və rəngli 

bir əl şəklində təsvir etməsini xahiş edirik (dərslərin sonunda geri qayıtmaq və əlin rənginin dəyişdiyini 

soruşa bilərsiniz, uşağdan nəsə əlavə ediləcək və ya şəkildən çıxarılacaqmı sual verirsiz?) 

Düşünmək üçün suallar:  Bu vəziyyəti necə adlandırmaq olar? Nəyə oxşayır? 
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Tapşırıq 2. 

Material: ağac şəklinin şablonu  

Şagirdlərə həyatlarının hər hansı bir hadisəsini (sevincli, xoşbəxt, kədərli  və s.) xatırlamaq üçün müraciət 

edirik. Bundan sonra, hər bir budağda, o anda keçirdiyi duyğuları yazaraq, xoşladığı rənglə rəngləməsini 

xahiş edirik. İş başa çatdıqda, uşağa aşağıdakı suallara cavab verərək, hisslərinə kənardan baxmağı təklif 

edirik: 

bu anda nə hiss edirsən? 

bu emosiyaların təsviri ilə nə etmək istərdin: tamamlamaq, təzədən çəkmək, cırmaq, əzmək, yandırmaq; 

əgər bu mənfi emosiyadırsa, digər rəng istifadə edərək, onu dəyişdirmək istərdin?. 

Tapşırıq 3. Şəkli rəngləyin və sonra ona bir hekayə qurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapşırıq 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hər bir uşağa kağız kəpənək verilir. Kəpənəyin müəyyən əhval-ruhiyyənisini çatdırmaq üçün üz ifadələri 

təsvir etmək lazımdır. 

Tapşırıq 5. “Mandala” texnikası 

Dairənin daxilində rəng və forma ilə spontan iş uşağın şüurunun vəziyyətinin dəyişməsinə imkan yaradır, 

sakitləşdirir və tarazlaşdırır, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı üçün imkanlar açır. Musiqi səslənir. 

Boyama üçün nümunələr verilir. 
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Ev tapşırığı: oyunun keçirilməsi üçün valideynlərlə birgə emosiyaların təsviri olan şəkillər hazırlayın. 

Hər dərsin sonunda "tənəffüs hərəkətləri" texnikasından istifadə edirik (Cekobsonun əzələ relaksasiyası 

metodikası). Bu məşğələ müəyyən priyomlarla relaksasiya və diqqətin mərkəzləşməsi ilə enerjinın 

yüksəlməsinə səbəb olur. 

 

Nəticə 

Biz ayrı-ayrı sənət terapiyası elementlərinə əsaslanaraq, psixoloqun uşaqlarla korreksiya işində istifadə 

olunmasının vacibliyini və zəruriliyini əsaslandırmağa imkan verən ayrı-ayrı tapşırıqları təqdim etdik. Bu 

proqramların tətbiqindən sonra əldə edilən müsbət nəticələr (məqalədə yalnız bir neçə tapşırıq təklif olunur) 

bizi həm uşaqlar, həm də böyüklər arasında emosional sferanın harmonizasiyasının aparıcı metodlarından 

biri olan art-terapiya texnologiyalarının effektivliyinə inandırdı. 
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ОПЕРАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В БИПОЛЯРНУЮ ЭПОХУ 

 

Ключевые слова: холодная война, международный правопорядок, суверенитет, гуманитарное 

вмешательство, права человека, конфликт, безопасность, миротворчество 

 

Humanitarian intervention operations in the bipolar era 

Summary 

Undertaking separate interventions in bipolar era, states chose not to rely on the conception of 

«humanitarian intervention», even if certain operations were mostly of humanitarian nature. Though 

overwhelmingly there were political aims along with humanitarian concerns. That is why within the bipolar 

era it is possible to speak of not accepting the conception of «humanitarian intervention» in international 

communication, rather than of the contrary. 

Key words: cold war, international law order, sovereignty, humanitarian intervention, human rights, 

conflict, safety, peacekeeping 

 

Введение  
В истории человечества трудно найти настолько яркий пример глобального противостояния двух 

идеологически противоположных лагерей как холодная война. К сожалению, данный период не 

способствовал успешной практике истинных гуманитарных интервенций, что, безусловно, связано с 

конфронтацией двух полюсов, в то время как гуманитарное вмешательство предполагает некое 

сотрудничество и кооперацию государств с целью предотвращения многократных нарушений прав 

человека. Так, даже внутри Совета Безопасности ООН происходило соперничество между двумя 

блоками, в результате чего в период с 1945 по 1990 год право вето, которым обладали обе 

mailto:mehribanbabazade@mail.ru


“Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları  / 30 aprel 2021 
Materials III Republican Scientific Conference on "Fundamentals of the Humanities and Social Sciences"  / 30 april, 2021 

DOI: https://www.doi.org/10.3 6719/2663-4619/2021/3 
 

13 

соперничающие стороны, было использовано 279 раз, что упразднило многие попытки провести 

гуманитарные интервенции (Hillen, 2016: р.146). 

Предпринимая отдельные акции вмешательства в биполярную эпоху, государства предпочитали 

не ссылаться на концепцию «гуманитарного вмешательства», даже если операции по вмешательству 

носили в большей степени гуманитарный характер. Хотя в подавляющем большинстве случаев 

наряду с гуманитарными соображениями присутствовали цели политического характера. Поэтому в 

рамках биполярного периода можно говорить скорее о неприятии концепции «гуманитарной 

интервенции» в межгосударственном общении, нежели об обратном.  

Международный правопорядок, установленный после Второй мировой войны представлял из 

себя блоковое противостояние двух систем – капиталистической и социалистической, в основном 

строящегося на признании принципа невмешательства. В условиях, когда соображения порядка 

превалировали над стремлением к справедливости, огромное количество массовых нарушений прав 

человека, включая случаи геноцида, оставались в основном без должного внимания международного 

сообщества, т.к. реальных возможностей для коллективного вмешательства фактически не 

существовало. Во-первых, на фоне того, что две сверхдержавы четко придерживались политики 

разделения сфер влияния и невмешательства в зоны, контролируемые противоположной стороной, 

проблема прав человека в отдельно взятой великой державе или государстве-союзнике по блоку 

рассматривалась как сугубо внутреннее дело.
 
С 1946 по 1990 гг. СБ ООН только дважды смог 

принять решения, констатирующие факт «нарушения мира». Первый раз – против КНДР в 1950 г. 

(резолюция №82), и то потому что представитель СССР в СБ бойкотировал заседания и не появлялся 

на них в виду отказа ООН предоставить представителю КНР должных полномочий в органах 

Объединенных Наций. Второй раз единогласия постоянных членов Совета Безопасности для 

принятия такого решения удалось добиться лишь в 1982 г. в связи с захватом Аргентиной 

Фолклендских островов (резолюция №502). За этот же период действия только двух государств 

(Израиля и Южной Африки) были признаны «агрессивными» (Кулагин, 2019: 23).  

Во-вторых, конфронтация СССР и США делали практически невозможным согласование 

позиций между постоянными членами Совета Безопасности по вопросам вмешательства и, 

соответственно, механизмы вмешательства ООН использовались очень редко. К тому же, 

большинство членов СБ ООН рассматривали понятие «гуманитарного вмешательства» как некий 

пережиток колониализма. Однако по отношению к малым странам, которые часто становились 

пешками на шахматной биполярной доске, принцип суверенитета и невмешательства не соблюдался. 

В Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Америке сверхдержавы 

боролись за укрепление сфер своего влияния, зачастую содействуя повстанцам, военным диктаторам 

и террористическим организациям. 

Мировая общественность, строго следуя принципу суверенитета и невмешательства, на 

протяжении длительного времени ограничивалась осуждением правительств, грубо попирающих 

права своего населения. СБ ООН в своих резолюциях резко осуждал внутренние ситуации, влекущие 

человеческое страдание или массовые нарушения прав человека. Например, политику апартеида в 

Южной Родезии и Южной Африке (осуждены ГА с 1946 г. и СБ ООН с 1960 г.), подавление Китаем 

народа Тибета (осуждено ГА ООН с 1959 г.), подавление Португалией населения своих колоний в 

Анголе, Мозамбике и Гвинеи (осуждено СБ ООН с 1961 г.), серьезные нарушения прав человека 

режимом в Доминиканской Республике (осуждены СБ ООН в 1965 г.) и режимом Пиночета в Чили 

(осуждены ГА ООН с 1976 г.), репрессии Ираком курдов (осуждены СБ ООН в 1991 г.). В семи 

случаях СБ ООН удавалось договориться о квалификации ситуаций как «угрозы международному 

миру и безопасности» (Палестина – резолюция №54 от 1946 г.; Конго – резолюция №161 от 1961 г.; 

Южная Родезия – резолюция №232 от 1966 г.; Бангладеш – резолюция №307 от 1971 г.; Кипр – 

резолюция №353 от 1974 г.; Южная Африка – резолюция №418 от 1977 г.; нападение Израиля на 

штаб-квартиру ООН в Тунисе – резолюция №573 от 1985 г). 

Вместе с тем во время «холодной войны» государства все-таки прибегали к акциям военного 

вмешательства, хотя в большинстве случаев защита подданных вмешивающегося государства была 

далеко не главной причиной вмешательства, даже если она и служила его формальным оправданием. 

В качестве примеров можно привести следующие акции: вмешательство США в Ливане (1958 г.), 

Турции – на Кипре (1974 г.), Индонезии в Восточном Тиморе (1975 г.), Бельгии в Заире (1978 г.), 

США – в Панаме (1988 г.) (Худайкулова, 2012: 26). 

В некоторых случаях акции вмешательства проводились для защиты своих подданных на 

территории другого государства. Например, речь идет о вмешательстве Бельгии в Конго (1964 г.) для 
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спасения 2 тыс. иностранных граждан, захваченных в заложники во время гражданской войны 

конголезскими повстанцами, чтобы добиться уступок от центрального правительства. После отказа 

властей удовлетворить требованиям конголезских повстанцев, было убито 45 заложников, а 

повстанцы пригрозили убить еще больше. В результате спасательной 4-х дневной операции 

бельгийские парашютисты-десантники, используя американские самолеты и британское 

оборудование, вошли в повстанческую зону по приглашению правительства Конго с целью спасти 

взятых в заложники иностранных граждан. Несмотря на то, что африканские государства-члены ООН 

и СССР осудили данную акцию, в целом она расценивается как носящая законный характер, т.к. была 

проведена по приглашению центрального правительства Конго. 

Кроме того, имело место вмешательство США в Доминиканской республике (1965  г.) с целью 

эвакуации американских граждан и защиты доминиканцев. Во время восстания 24 апреля 1965 г. 

было свергнуто временное военное правительство, сменившее конституционный режим президента 

Боша в результате путча 1963 г., после которого в республике начались беспорядки. 28 апреля 1965 г. 

Американские войска высадились в Санта-Доминго для проведения акции по эвакуации 

американских граждан. Однако американское присутствие (20 тыс. военных) в республике 

сохранялось еще в течение года, что мотивировалось США необходимостью поддерживать закон и 

порядок до того, как ОАГ сможет проводить коллективные действия. По утверждению Х.С.Фаэрлея 

(1980: 50), доминиканский случай в меньшей степени, чем вмешательство в Конго подпадает под 

определение «гуманитарного вмешательства» в силу ряда причин: намного больше людей погибло 

после, нежели до американского вмешательства (также как в случае с Панамой); длительность 

интервенции была продлена на срок, который превосходил требуемое время для обеспечения 

безопасности жизни и сохранности имущества США и других (также как в случае с Гренадой, когда в 

дополнение к спасению людей американские войска свергли неугодное США правительство). 

Даже тогда, когда доктрина «гуманитарного вмешательства» могла быть соотнесена с той или 

иной ситуацией гуманитарного кризиса, государства предпочитали не ссылаться на нее. В качестве 

примеров можно привести пять основных акций, в которых присутствовали признаки 

«гуманитарного вмешательства». Во-первых, вмешательство Индии в Восточный Пакистан (1971 г.) с 

целью остановить политику геноцида со стороны западно-пакистанской армии в отношении местного 

бенгальского населения Восточного Пакистана, в результате которой около 10 млн. человек бежали в 

Индию. При этом ООН не предпринимала активных действий, чтобы остановить политику геноцида. 

Индия, совершив в ноябре 1971 г. вмешательство в Восточный Пакистан, одержала 16 декабря 

военную победу и обеспечила возвращение беженцев на родину, активно способствуя формированию 

независимого государства Бангладеш (Franck, 1973: 29). В условиях, когда работа СБ ООН была 

парализована, основная критика интервенции исходила от Генеральной Ассамблеи (105 государств-

членов ГА поддержали резолюцию, провозглашавшую действия Индии незаконными). 

Несмотря на то, что вмешательство Индии было мотивировано по  существу гуманитарными 

причинами в связи с наличием в Восточном Пакистане всех признаков гуманитарной катастрофы, а 

также причинами поддержания регионального баланса сил в отношении Пакистана, сама Индия не 

ссылалась на доктрину «гуманитарного вмешательства». Однако в своем выступлении в ГАООН 

представитель Индии заявил, что действия народа Индии, связанного с населением Восточного 

Пакистана общими узами расы, религии, культуры, истории и географии, были очевидными перед 

лицом массовых убийств мирного населения вооруженными войсками западно-пакистанской армии. 

Во-вторых, вмешательство Вьетнама в Камбоджу (1978-79 гг.), в условиях осуществления 

войсками красных кхмеров Пол Пота (1975 г.) программы тотальной реорганизации страны, 

фактически оказавшейся политикой геноцида, в рамках которой за три года было убито 2 млн. 

человек. В декабре 1978 г. Вьетнам захватил Камбоджу, изгнав режим красных кхмеров, 

неоднократно нарушавший вьетнамскую границу, и установив новое правительство. Несмотря на то, 

что Вьетнам ссылался в данном случае на гуманитарные соображения, его вмешательство было 

мотивировано скорее нарушениями границы, нежели политикой геноцида режима красных кхмеров. 

Хотя в конечном итоге ввод вьетнамских войск имел определенный гуманитарный эффект, поскольку 

положил конец политике геноцида Пол Пота. Несмотря на то, что принятие резолюции СБ ООН, 

требовавшей вывода вьетнамских войск, было блокировано вето СССР, большинство западных стран 

выразили критические замечания, отвергнув оправдательные доводы Вьетнама (Чехарин, 2000: 45). 

В-третьих, вмешательство Танзании в Уганду (1979 г.), в результате чего президент Уганды Иди 

Амин, режим которого (1971-79 гг.) расценивался как один из наиболее жестоких, был вынужден 

покинуть страну. Основанием вмешательства послужил конфликт по поводу Кагера – региона 
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Танзании, расположенного вдоль границы, который был захвачен войсками И.Амина в октябре 1978 

г. и в котором погибло примерно 300 тыс. жителей Уганды. Данная акция мотивировалась 

правительством Уганды тем, что Танзания до этого захватывала территории Уганды. Решение 

президента Танзании Хулиуса Нейрери о начале ответных силовых действий было в определенной 

степени мотивировано гуманитарными соображениями – в течение двух недель угандийская армия 

совершала мародерские действия, убийства, разорения и изнасилования. Однако концепция 

«гуманитарного вмешательства» озвучена не была. После начала 15 ноября военной операции 

президент Амин согласился вывести свои войска из захваченной территории при условии, что 

правительство Танзании предоставит ему гарантии в том, что он останется у власти. Однако 

президент Х.Нейрери публично заявил, что его целью является именно свержение режима Амина, в 

чем его поддержали многие жители Уганды. После создания Организацией Африканского Единства 

специального комитета для переговоров с обоими государствами, президент Нейрери выдвинул 

следующие условия: осуждение Уганды за захват территории Танзании, отказ Амина от всяких 

претензий на территории Танзании и возмещение убытков, связанных с массовыми убийствами и 

разрушениями, причиненными угандийскими войсками во время их оккупации. После 

окончательного установления Танзанией 22 апреля своего контроля над столицей Уганды, было 

сформировано новое правительство во главе с профессором Юсуфом Люле, подтвердившего свою 

приверженность закону и правам человека и признанное международным сообществом (Chesterman, 

2011: 137). В целом военная акция Танзании, которую поддержало практически все международное 

сообщество, является достаточно сильным прецедентом с точки зрения возможности восстановления 

прав человека с помощью «гуманитарного вмешательства» на континенте, где государства очень 

сильно привержены концепции невмешательства. 

В-четвертых, вмешательство Франции в Центрально-Африканскую Республику (1979 г.), которое 

привело к свержению режима президента Жана-Беделя Бокасса, правление которого также 

отличалось крайней степенью жестокости и насилия. 20-21 сентября 1979 г. в ЦАР в результате 

бескровного переворота, возглавляемого Д.Даско, при активной поддержке французского 

контингента (1800 чел.) режим отсутствовавшего на тот момент президента Ж.-Б.Бокасса был 

свергнут. Интерес вызывает тот факт, что во время совершения зверств режимом Бокасса в 

отношении собственного населения, ни ООН, ни ОАЕ не предпринимали никаких действий. Силовое 

вмешательство Франции осудили лишь несколько государств (Бенин и Чад). 

И, наконец, вмешательство США при участии шести стран Карибского региона в Гренаду (1983 

г.) для нормализации ситуации с правами человека и восстановления законности. 25 октября 1983 г. 

совместная военная группировка, состоящая из 8 тыс. американского контингента и 300 военных из 

шести государств Карибского региона, высадилась на о.Гренада. После трехдневного противостояния 

государства-интервенты свергли само провозглашенный Революционный Военный Совет. 

Правительство США выдвинуло три основания законности своей акции: акция была предпринята с 

согласия и даже приглашения генерал-губернатора Пола Скуна для восстановления порядка; она 

представляла собой региональную миротворческую операцию по просьбе Организации Восточных 

Карибских государств; ее главной целью провозглашалась защита населения Гренады, в том числе 1 

тыс. американских граждан, от непосредственной угрозы их жизни и нарушений демократических 

прав, исходящей от авторитарного режима. Несомненно, нормализация ситуации с правами человека 

и восстановление законности (3 декабря 1984 г. были проведены первые с 1976 г. многопартийные 

выборы, была восстановлена Палата Представителей и т.д.) свидетельствуют в пользу проведенной 

акции. Однако критику вызывает сама цель вмешательства – в отличие от ранее проведенных акций, 

где присутствовали явные признаки гуманитарных катастроф, нарушения прав человека в Гренаде 

были не настолько серьезными, чтобы инициировать силовую акцию. Так, проведенная операция по 

восстановлению прав человека не соответствовала требованию пропорциональности и адекватности, 

т.к. нарушения не достигали масштабов геноцида (Нравственные ограничения войны, 2012: 57). 
Также, чуть позднее, США квалифицировали свои действия как необходимые шаги для защиты 

демократии и прав человека в Никарагуа, выдвинув основной аргумент о самообороне – помогая 
повстанцам Никарагуа, они действовали в целях самозащиты для того, чтобы противодействовать 
помощи Сандинистского режима сальвадорским повстанцам. Однако Международный Суд признал, 
что, оказывая подобную помощь, США нарушили обязательства не вмешиваться во внутренние дела 
другого государства и не использовать силу. Вместе с тем, хотя Суд признал, что нарушения прав 
человека правительством Никарагуа не могут оправдать военные действия США, он не исключил 
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возможности, что практика государств могла бы развить право на вмешательство в чрезвычайных 
гуманитарных кризисах (Хохлышева, 2010: 156). 

Итак, в период «холодной войны» государственная практика, также, как и заявления 
международного сообщества о недопустимости использования силы в межгосударственных 
отношениях подтвердили общий характер запрета применения силы. В условиях блокового 
противостояния, когда соображения порядка превалировали над стремлением к справедливости, 
ситуации массовых нарушений прав человека оставались без должной реакции со стороны 
международного сообщества, т.к. возможностей для коллективного вмешательства фактически не 
существовало. Возможная конфронтация из-за противоречий по правам человека в рамках 
двухполюсного мира и существования ядерного оружия могла привести к глобальному конфликту, 
супердержавы, не желая разрушить политический порядок, не рассматривали возможность военного 
вмешательства в сферу влияния друг друга для защиты прав человека. 

На протяжении 90-х годов XX столетия и первых десятилетий XXI в. дебаты об определении и 
типологии миротворчества вышли за пределы «коридоров» ООН, поскольку многие организации 
стали вовлекаться в практику международного вмешательства в конфликты. В определении 
миротворчества, принятом в НАТО, уже отсутствует упоминание о таком условии, как согласие всех 
конфликтующих сторон на операцию. Миротворческие операции определяются как «сдерживание, 
ограничение и/или прекращение враждебных действий между государствами или внутри государства, 
посредством вмешательства нейтральной международной «третьей силы», с использованием 
военного и гражданского персонала для оказания содействия политическому процессу разрешения 
конфликта, восстановления и сохранения мира»

 
(Dobbie, 2014: 122).  

   
Заключение  

До сегодняшнего дня не прекращаются дебаты, является ли согласие сторон конфликта на 
международное вмешательство внешней гранью, отделяющей миротворчество как легитимное 
вмешательство от иных (чаще всего нелегитимных) форм вмешательства, или такое согласие ˗  лишь 
внутренняя грань между разными типами миротворческих операций, и тогда насильственное 
установление мира должно рассматриваться как часть миротворческой практики. После неудачной 
операции в Сомали в 1993 г. бывший Генеральный секретарь ООН Б.Бутрос-Гали заявил: «Мы не 
можем навязывать мир» (NATO Doctrine for Peace). Однако все кампании 1990-х годов, и особенно 
серия операций в бывшей Югославии, а также действия против талибов в Афганистане, режимов 
С.Хусейна в Ираке, М.Каддафи в Ливии и Б.Асада в Сирии уже в XXI в. прошли под знаком отхода 
от таких представлений. Все сильнее утверждался подход, согласно которому международное 
сообщество может и должно вмешиваться и восстанавливать, «навязывать мир», в том числе 
силовыми средствами, если разгоревшийся конфликт настолько серьезен, что угрожает 
международному миру и безопасности. 
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SƏRBƏST ŞEİRİN NƏZƏRİ İNKİŞAF PROBLEMLƏRİNƏ DAİR 

 

Açar sözlər: sərbəst şeir, inkişaf, problem, vəzn, nəzəri 

 

On the theoretical development problems of free verse 

Summary 

In the article is investigated the development problems of free verse, its place and position in Azerbaijani 

poetry. The article deals with the gaining to the new development stage and the changes in the form and content of 

the free verse after the activities of representatives, such as Whitman, Verhaeren and Nezval. It is noted that 

although the free verse crossed the certain way of development nearly hundred years in the world poetry, a little 

researches have been done on its theoretical and practical researches. The attitude is notified to the propensities of 

approach and appreciation to the free verse in the articles of S.Noravchatov’s “Is vers libre poetic?”, A.Metsin’s 

“The development tendencies of the free verse”, O.Vasistis’s “The strength and weakness of vers libre”, 

B.Slutskin’s “Is it necessary? And to what extent?”, A.Gorkovsky’s “Traditional – it is true” and so on. 

Key words: free poetry, development, problem, rhythm, theoretical 

 

Dünya poeziyasında özünəməxsus inkişaf yolu keçərək Verxarn, Uitmen, Pablo Neruda, V.Nezval kimi 

nümayəndələri ilə məşhurlaşan sərbəst şeir XX yüzilliyin 20-ci illərindən sonra Azərbaycan şeirinin də ən çox 

istifadə edilən formalarından biri olaraq çox az-az hallarda nəzəri ədəbiyyatşünaslığın əsas tədqiqat 

obyektlərindən olmuşdur. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, artıq bir əsrədək yol keçib gələn sərbəst şeirin nəzəri 

məsələlərinə aid indiyədək nə bir fundamental tədqiqat əsəri yazılmış, nə də Azərbaycan sərbst şeirinin 

özünəməxsusu xüsusiyyətləri, eləcə də keçdiyi inkişaf yolu haqqında araşdırmalar aparılmışdır. Halbuki milli 

poeziyada XX yüzilliyin əvvəllərində əruz və hecanın sıralarına qoşulan sərbəst vəzn çox qısa bir müddətdə 

Nazim Hikmət, Əli Nazim, İsmayıl Hikmət, Mikayıl Rəfili, Rəsul Rza kimi nümayəndələri ilə özünü təsdiq 

edərək əruz və heca vəznləri ilə bərabərhüquqluğunu poetik formalardan biri olmuşdur. Bundan sonra sərbəst 

şeirin mahiyyəti, strukturu, daxili ahəngi, vəzni, forması və s. haqqında epizodik şəkildə nəzəri araşdırmalar 

aparılmış, poeziya sənətinin ümumi ahəngində tutduğu yeri və mövqeyini qiymətləndirməyə çalışmışlar. İngiltərə, 

Yaponiya, Türkiyə, Fransa, Yunanıstan, İran kimi ölkələrdə sərbəst şeirin nəzəri problemləri və inkişaf yolu ilə 

bağlı bəzi tədqiqatlar aparılmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında da sərbəst şeirin nəzəri məsələlərinə aid 

bəzi tədqiqatlar aparılmışdır. Xüsusilə ədəbiyyatşünaslardan Arif Abdullazadə, Bədirxan Əhmədov, Vaqif Yusifli, 

Şirvan Ədilli və başqalarının tədqiqatlarında sərbst şeirin yaranması, forma və struktur problemləri ilə bağlı nəzəri 

və praktik fikirlər irəli sürülmüşdür. Lakin bu tədqiqatlar sistemli və davamlı xarakter daşımadığından sərbəst 

şeirin bir çox problemləri özünün elmi həllini tapmamışdır.  

Sərbəst şeiri bəzən "sərbəst vəzn" də adlandırırlar ki, bu da onu heca və əruz vəzni ilə yanaşı qoymağa gətirib 

çıxarır. Ədəbiyyatşünas Ş.Ədilli bu barədə yazır: "Sərbəst şeirə dəqiq tərif verilmir və yalnız onun mü-əyyən 

xüsusiyyətləri haqqında danışılır. Bu şeir forması-na bəzən “sərbəst vəzn” də deyirlər. Lakin bu doğru adlandırma 

deyil, çünki, bu şeir forması yalnız vəzni yox, həm də ayrıca bir şəkli ehtiva edir və heca və əruz vəznlərinin 

müəyyən xüsusiyyətlərini özündə daşıya bilir. Yəni, sərbəst şeir xüsusi şeir formasıdır ki, özünə məxsus vəz-ni və 

şəkli var" (1, 61).    

Əslində isə sərbəst şeirin mahiyyəti onun sərbəst vəzn olmasında deyil, fikrin, bədii düşüncənin misralara 

ayrılmasının sərbəst və yaxud heç olmaması, qafiyələnmənin sərbəst olması, yaxud heç olmaması, eləcə də 

bölgülərin və misralara ayrılmanın sərbəstliyində axtarmaq lazım gəlir. N.Hikmətin sərbəstdə yazdığı aşağıdakı 

şeirinə nəzər salaq:  

Dağıldı birdən-birə 

alnına düşən saçlar. 

Birdən-birə toprakda bir şeylər kımıldadı  

Bir şeylər konuşuyor 

karanlıkta ağaclar.  

Çıplak kolların üşüyəcək. 

Uzaklarda 

görmədiyimiz bir yerdə 

mailto:gultekin392@mail.ru
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ay doğuyor demək. 

O daha yapraklardan inip 

senin omuzunu aydınlatacak 

gelmedi biza kadar (2, 319). 

Maraqlıdır ki, Azərbaycanda sərbəst şeirin ilk nümunələri ədəbi cameə tərəfindən heç də birmənalı 

qarşılanmamışdır. Bu nümunələr içərisində İsmayıl Hikmətin və Əli Nazimin şeirləri də vardı. Hətta Ə.Nazimin 

"Dan ulduzu" jurnalında (1926, 6) "İnqilab" adlı şeiri dərc edilərkən redaksiya belə bir qeyd vermişdi: "Şeirin 

texnikasında bir yenilik olduğuna yazanın israrı ilə eynən dərc edilir. Fəqət, şeirin düzülüşü və imlasında tənqid 

ediləcək bəzi cəhətlər vardı. Bu tənqid ədəbiyyat maraqlılarına buraxılır" (4, 16). Bəli, ilk sərbəst şeirlərdən biri 

redaksiyaya qəribə görünmüş və bunu redaksiya qeydində verməklə özünü sığortalamışdır. 

Lakin sərbəst şeir yalnız bir forma və ritm üzərində qurulmur, daha çox bölgülər və müxtəlifliklər üzərində 

qurulur. Məsələn, N.Hikmətin, V.Mayakovskinin, S.Vurğunun, R.Rzanın sərbəst şeiri ilə çağdaş sərbəst şeir 

arasında müxtəlifliklər və fərqlər də yox deyil. Bu cəhətdən Vaqif Bayatlı Odər, İsa İsmayılzadə, Ramiz Rövşən 

və başqalarının sərbəstlərində orijinallıqlar olmaqla yanaşı, forma müxtəliflikləri də vardır:  

Siz də, siz də, 

axın, itin bir-birinizdə, 

axır itir su suda, 

torpaq torpaqda, ot otda, 

göy göydə, bulut bulutda, 

ləçəklər ləçəklərin, 

güllər güllərin altda 

öpüşlər öpüşlərin, 

tellər tellərin altda (6, 66). 

 Bütün bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq ədəbiyyatşünas Ş.Ədilli sərbəst şeirin aşağıdakı növlərini müəyyən 

etmişdir: 

1. Eyni bölgülü, qafiyəli sərbəst şeir; 

2. Fərqli bölgülü, qafiyəli sərbəst şeir; 

3. Qismən bölgülü, qafiyəli sərbəst şeir; 

4. Bölgüsüz, qafiyəli sərbəst şeir (“qafiyəli nəsr”); 

5. Eyni bölgülü, qafiyəsiz sərbəst şeir (yalnız nə-zəri olaraq); 

6. Fərqli bölgülü, qafiyəsiz sərbəst şeir; 

7. Qismən bölgülü, qafiyəsiz sərbəst şeir; 

8. Bölgüsüz, qafiyəsiz sərbəst şeir (mənsur şeir) (1, 63). 
Tədqiqatçı A.Abdullazadə isə sərbəst şeiri vəzn hesab edərək onu heca və əruzla müqayisə edərək belə bir 

nəticəyə gəlir ki: "Sərbəst vəznli şeirdə isə vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Burada ancaq poetik fikir və 
məzmunun bilavasitə tələb etdiyi söz və ifadələrə yer verilir. Beləliklə də şeir onu yükləyən həmin əlavə söz və 
ifadələrdən xilas olur" (3, 162). 

Keçmiş Sovetlər İttifaqında da sərbəst şeirin inkişaf yolu və nəzəri problemlərinin araşdırılması davam 
etdirilmişdir. Sərbəst şeirin ölkənin ayrı-ayrı milli xalqlarının poeziyasında populyarlaşması tənqidçi və 
ədəbiyyatşünasların diqqətini bu vəznə yönəltmiş, məqalə və tədqiqatlar yazılmışdır. "Voprosı literaturı" (1972, 
N7) jurnalı sərbəst şeirin nəzəri və praktik problemləri ilə bağlı ayrı-ayrı şairlərin, tənqidçi və ədəbiyyatşünasların 
müxtəlif aspektlərdən araşdırmalarını təqdim etmişdir. Bu araşdırmalar içərisində Sergey Noravçatovun "Verlibr 
poetikdir?", Arvo Metsin "Sərbəst şeirin inkişaf tendensiyaları", Oyar Vasistisin "Verlibrin qüvvəsi və zəifliyi", 
Boris Slutskinin "Lazımdırmı? Və nə dərəcədə?", Arseni Qorkovskinin "Ənənəvi-bu doğrudur" və s. dərc edilmiş 
məqalələrində sərbəst şeirə yanaşma və qiymətləndirmə meyillərinə münasibət bildirilir. Azərbaycan sərbəst 
şeirinin görkəmli nümayəndələrindən biri Rəsul Rzanın "Qəlibləri pozarkən..." məqaləsində də sərbəst şeir və 
onun mahiyyəti, eləcə də forma, struktur problemlərinin praktiki məsələləri tədqiq edilir.  

Sərbəst şeir yazanlar və tənqidçi və ədəbiyyatşünasların yekdil fikri onunla yekunlaşır ki, bu vəzn heç də 
bəzən başa düşüldüyü kimi, hər şerin sərbəstliyi demək deyil, özünəməxsus həmahənglik sisteminin və struktur 
daxili tələblərin olması ilə əlaqəlidir. Bəzən sərbəst şeirlə tonik şeirdəki sərbəstlik qarışdırılır. Halbuki qarışıq 
ölçülü şeirlə sərbəst şeirin müxtəlifliyi haqqında nəzəriyyəçilər də fikir söyləmişlər. Bu cəhətdən məşhur türk şairi 
N.Hikmətin "Sərbəst şeirdəki ahəngin bir saz, hətta bir kaman deyil, bir orkestr, müxtəlif kombinasiyalarda səs 
verdiyi bir orkestr ahəngi olması" (N.Hikmet. Bütün eserleri. I c., Sofya, 1965, s.5) qənaəti vəznin qəlib və 
ölçülərinin harmoniyası baxımından diqqəti cəlb edir. Sərbəst şeirdə formanın şeirin məzmununa əsasən 
yaranması və tabe olması onun daxili strukturundan irəli gəlir. Burada misraların və bu misralarda toplanan 
fikirlərin ahəngdarlaşması, özünəməxsus harmoniya yaratması onun məzmun və məna mahiyyətindən doğur. 
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Sərbəst şeirdə forma və ritmin bir-birinə uyğunlaşdırılması da onun daxili quruluşundan isəli gələn 
məsələlərdəndir.  

Ötən yüzilliyin 20-ci illərindən həyata vəsiqə alan sərbəst şeir çox qısa bir zamanda Əli Nazim, İsmayıl 
Hikmət, Nazim Hikmət, Mikayıl Rəfili yaradıcılığı ilə özünü təsdiq edir. 30-cu illərin əvvəllərindən başlayaraq 
Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Osman Sarıvəlli, Mirvarid Dilbazi, Nigar Rəfibəyli, daha sonra isə Əli Kərim, Nəbi 
Xəzri, Fikrət Qoca, Nəriman Həsənzadə, Ələkbər Salahzadə, Vaqif Səmədoğlu, Ramiz Rövşən, Vaqif 
Cəbrayılzadə və başqa onlarla görkəmli nümayəndələri formalaşmışdır. 80-90-cı illərdə də sərbəst şeir özünün 
inkişaf yolunu davam etdirərək assosiativ və intellektual poeziya nümunələri sayəsində yeni mərhələyə 
adlamışdır.  

Sərbəst şeir milli poeziyanın vəznlərindən biri olduqdan sonra ötən yüzilliyin 20-50-ci illər tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığında da ziddiyyətli mülahizələr söylənmişdir. Tənqidçi M.Hüseyn "Bizdə futurizm cərəyanı", 
M.Quliyev "Ədəbiyyatda şəkil və mündəricə məsələsi", "Gülən adam" imzası ilə Mikayıl Rəfili "Sərbəst şeir 
haqqında ilk söz", M.C.Cəfərov "Şeirimizin dili və vəzni haqında", Ə.Ağayev "Azərbaycan sovet poeziyası" və s. 
məqalə və tədqiqatlarda sərbəst şeirin nəzəri və praktik problemləri araşdırma obyekti olur. Ədəbiyyatşünas 
A.Abdullazadənin "Şairlər və yollar" monoqrafiyasında Azərbaycan  sərbəst şeirinin inkişaf yollarına nəzər 
salınır, R.Rza və N.Hikmət yaradıcılığında vəznin mahiyyəti, xarakteri və ifadə imkanları tədqiq edilir. 
Ədəbiyyatşünasın belə bir fikri yerindədir ki: "Heca və əruz vənlərində olduğu kimi sərbəstdə də xüsusi ritm və 
musiqi vardır. Fərq orasındadır ki, başqa vəznlərdə bu ritm və musiqi şeirin bütün misralarında əvvəldən axıra 
qədər ölçü və bölgünün təkrarlanması nəticəsində yaranır" (3, 161).  

Son illərdə sərbəst şeirin yaranması, inkişaf yolu, nəzəri məsələləri ilə bağlı ədəbiyyatşünaslardan Vaqif 
Yusifli və Bədirxan Əhmədovun tədqiqatları bu poetik formanın mahiyyətini, mərhələ və problemləri ilə bağlı  
bəzi məsələlərə aydınlıq gətirir. B.Əhmədovun "XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi" (B., 2010) kitabında bu 
vəznin yaranması və inkişafı ilə bağlı aparılan araşdırmalar ən son tədqiqatlardandır. Azərbaycan sərbəst şeirinin 
formalaşması problemlərini araşdıran ədəbiyyatşünas B.Əhmədov yazır: "Beləliklə, demək olar ki, Azərbaycan 
sərbəst şeirinin ilk nümunələrinin yabançı ədəbi atmosferdən qaynaqlandığını və əsasən də N.Hikmətin təsirilə 
intişar tapdığını, onun sərbəst şeir estetikası ilə formalaşmış olduğunu söyləmək olar" (5, 135). 

Göründüyü kimi, Azərbaycanda sərbəst şeirin nəzəri problemləri bu vəznin inkişaf istiqamətlərini 
dəyərləndirməyə yönəlmişdir. Vəznin yeni olması və onun nəzəri cəhətdən hələ tam öyrənilməməsi onun forması, 
strukturu haqqında müəyyən fikir ayrılıqlarının da olmasına gətirib çıxarmışdır. Lakin zaman keçdikcə sərbəst 
şeirin yeni inkişaf mərhələsi yaşandığı kimi, onun nəzəri problemləri də yenidən işlənilmişdir. Vəznin yalnız 
Azərbaycan poetik hadisəsi olmaması və beynəlxalq arenadakı poetik təcrübəsi də onun nəzəri cəhətdən 
dəyərləndirilməsində mühüm amillərdən olmuşdur. 
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AZƏRBAYCAN AŞIQ ŞEİRİNDƏ ANTROPONİMLƏRİN ÜSLUBİ EKSPRESSİVLİYİ 

 

Açar sözlər: aşıq poeziyası, poetik onomastika, antroponim, şəxs adları, üslubi çalarlıq 

 

Stylistic expressiveness of anthroponyms in the Azerbaijani ashug poetry 

Summary 

The study of existing onomastic units in the oral branch of the literary style of the Azerbaijani literary 

language, or rather in ashug poetry, showed that the onomastic vocabulary used in ashug poetry is very rich and 

colorful. If we look at the life of our ashugs, who lived in different periods and were distinguished by 



“Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları  / 30 aprel 2021 
Materials III Republican Scientific Conference on "Fundamentals of the Humanities and Social Sciences"  / 30 april, 2021 

DOI: https://www.doi.org/10.3 6719/2663-4619/2021/3 
 

20 

unprecedented merits in Azerbaijani literature, we will see that onomastic layers in their works are units of their 

time, and toponyms are associated with the names of places. where they were born, lived or left for a short time. 

Based on all this, we can conclude that the study of onomastic units in samples of folklore is important from 

two points of view: the study of the poetics and genesis of onomastic units as a system of folklore monuments as a 

whole in accordance with its specificity; solution of a number of fundamental problems of linguistics related to 

onomastics, stylistics, linguistics of texts, linguistic poetics and topical issues of cognitive linguistics. 

Key words: ashug poetry, poetic onomastics, anthroponyms, personal names, stylistic nuances 

 

Antroponimlərin bir qrupu olan şəxs adları onomastik vahidlər sırasında xüsusi yer tutur və şəxs adları ilə 

üslub anlayışından danışan zaman qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilində onların üslubi mövqeyi sabitdir. 

Müəyyən konteks daxilində antroponimlər bu mövqelərini itirərək, nəticə etibarilə hər hansı bir üslubi məna 

qazana bilirlər. Daha çox bədii, publisistik və məişət üslublarında özünü göstərən üslubi məna qazanmanın uğurlu 

olması müəllifdən çox asılıdır. Personajın adı bədii obraz yaradan vasitələrdən birinə çevrilərək bu adın həmin 

obrazın ictimai məişəti, milli və məhəlli koloritini, tarixi həqiqəti əks etdirmə qabiliyyətinə malik olduğunu qeyd 

edən D.Əliyeva bütün bu sadalanan cəhətləri nəzərə alaraq, antroponimlərin ber sıra üslubi imkanlara malik 

olduğunu qeyd etmişdir: a) “Antroponim və qəhrəman bir-birini tamamlayır, onlar arasında təzad yoxdur; b) 

Antroponim və obraz əlaqəsi simvolik xarakter daşıyır; c) Qəhrəmanın adı (antroponim) mühitlə toqquşur və ona 

qalib gəlir; d) Antroponim və qəhrəman bir-birinə ziddir, onlar arasında çox böyük təzad var; e) Antroponim 

obrazla toqquşur və obraz “əzilir”,məğlub və ya məhv olur; f) Antroponim(şəxs adı) obrazı tam təqdim edə 

bilmir; h) Antroponim və obraz - mücərrəd anlayış əlaqəsi; p) Tarixi şəxsiyyət-obraz-antroponim əlaqəsi; v) “0” 

antroponim və obraz əlaqəsi; k) Antroponim mövzuya uyğun gəlir; q) Antroponim mövzuya uyğun gəlmir.” 

(17,15). 

Bədii əsərlərdə yazıçının sənətkarlığı, istedadı bədii sözün gücündən, qüdrətindən məqsədyönlü, məharətlə 

istifadə etmək bacarığından və eyni zamanda əlavə məna çalarlığı verə bilməkdən çox asılıdır. Bədii məqsədlər 

üçün antroponimlərə müraciət edilməsi aşıq poeziyasında xüsusi yeri vardır. Folklorumuzda antroponim olmayan 

aşıq şeirlərinə çox az hallarda rast gəlinir. Bəzən bir aşıq şeirində iki-üç antroponimin olduğunun şahidi oluruq. 

Aşıq şeirlərində antroponimlərin işlənmə tezliyini mövzu, məzmun ilə əlaqələndirmək olar. Belə ki, məhəbbət 

mövzusunda yazılmış aşıq şeirlərində sevgililərin hər ikisinin adı istifadə olunduğu üçün həmin janrda 

antroponimlər zəngindir. Aşıq şeirlərində təkcə ümumiləşmiş, məşhur sevgililərin adları deyil, həm də konkret 

antroponimlər, real şəxslərin adları da qoşa şəkildə çəkilir. Bu nümunələrdə ən çox diqqəti çəkən məqam şeir 

müəlliflərinin adlarının çəkilməsidir. Ənənəvi hal kimi hər bir aşıq öz adını yaxud, ləqəbini, təxəllüsünü yaratdığı 

əsərdə əks etdirməyə çalışmaqla müəlliflik hüququnu qorumağa cəhd göstərir, amma bu məqamın özü belə 

təsadüfi xarakter daşımır. 

“Bizim folklorumuzda, xüsusilə lirik növə daxil olan bütün janrlarda müəllif adının əbədiləşdirilməsi qanuni 

bir haldır. Qoşma, gəraylı, divani, müxəmməs və s. janrların tapşırma hissəsində - yəni son bəndində müəllif öz 

adını, təxəllüsünü mütləq söyləyir.”(2) 

Qeyd olunan antroponimlər substantivləşmiş vahidlərdir. Onların apelyativ smenatikasında özünü göstərən 

keyfiyyət, əlamət çalarları poetik baxımdan  xüsusi maraq doğurur. Bir qrup adlar vardır ki, onların daxili forması 

xalqa aydın deyildir və antroponimik tələbat cəhətdən əlverişli adlar hesab olunurlar. Əli, Əhməd, Hüseyn, Qasım, 

Qurban, Ziyat kimi dilimizdə işlənən vahidlər təkcə antroponim kimi işlənir. Bu baxımdan bayatıda “Əliyəm”, 

“Əhmədəm”, “Hüseynəm”, “Qasımam”, “Qurbanam”, “Ziyatam” və s. sözlərə rast gəlindiyi zaman bu vahdilərin 

ad olduğunu asanlıqla müəyyənləşdirmək mümkün olur. 

Bildiyimiz kimi, ad işarədir və ona görə də xüsusi ad ümumiləşmiş anlayış kəsb etməyərək, digər sözlərdən 

seçilib, ayrılır. Valeh, Bikəs, Qurban, Həsrət və s. kimi digər bir qrup şəxs adları isə o adlardır ki,onlar dilimizdə 

eyni zamanda apelyativ kimi istifadə olunur. Odur ki bu adların xüsusi adlar, yaxud ümumi adlar olması haqda 

zidiyyətli fikirlər yarana bilər.  

Müəllif adının işlənməsinin müxtəlif rəngarəng növlərini qeyd edən F.Ağayeva onları bu şəkildə qeyd 

etmişdir: 

a) Müəllifin sadəcə adı verilir. 

b) Müəllif adı birinci şəxs təkində xəbərlik kateqoriyasının şəkilçisi ilə işlənir.  

c) Müəllif adı xüsusi tipli ara cümlə tərkibində (“Mən filankəsəm”) işlədilir. Bu halda antroponimə qoşulan 

xəbərlik kateqoriyasının şəkilçisi işlədilməyə də bilər. Bəzən də xüsusi, oynaq ritm xatirinə xəbər şəkilçili 

antroponim təkrarlanır. 

d) Nəhayət ən çox yayılmış üsullardan biri müəllifin adının daha açıq şəkildə elan edilməsidir. 

e) Daha bir üsul aşıq şeirinə xas olan “filankəs deyər//deyir//der” şəklində təqdimatdır ki,bu ifadə tərzi adətən 

bayatının ikinci hissəsində özünü göstərir.” 
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Aşıq şeirində xitab, müraciət funksiyasında işlədilən antroponimlər ayrıca yer tutur. Bu şəxs adlarının müəllif 

və ya müraciət olunan şəxs olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün mütləq şəkildə mətnin kontekstinə diqqət 

yetirmək lazımdır. Əmr formasında işlənən, eyni zamanda xəbərləri üçüncü şəxsin təkində olan cümlələrdə 

işlənənən adlar xitab funksiyasını daşıyaraq, çağırış, müraciət mənası bildirir: Ala gözlü, nazlı Pəri, // Sənə qurban 

canü sərim, //Yox, Pərim, gələ bilmərəm! (12,10); Bəsti, dünya olmayaydı, //Səni dərdə salmayaydı, //Bina tutub 

qalmayaydı, //Xoş günümdən iraq oldum (5,22);İrahınan gedən bulmaz müşgülü, //Bir ismin “hələta”, bir ismin 

“Vəli”. //Cəbrayılın ustadısan, ya Əli! //Sirlərini kimsə bilməz cabəcah. (8,18). 

Bədii-poetik, məqam, qafiyə, ritm məqsədilə işlənilən müraciət funksiyalı şəxs adları əksər hallarda misranın 

sonunda işlənir: Durum dolanım başına, //Qaşı, gözü qara, Ceyran! //Həsrətindən xəstə düşüm, //Eylə dərdə çara, 

Ceyran! (13,7). 

Aşıq şeirində özünü göstərən antroponimlər bəzən yaxınlıq, hörmət, məhrəmlik mənalarını da ifadə edir və 

buna görə də həmin anlayışların təsirediciliyi artırmaq üçün a, ay, ey çağırış, müraciət ədatlarından istifadə olunur: 

Məni sənə aşiq etdi yaradan,//Səyrağıbı haqq götürsün aradan, //İstəyirsən xəbər tutgil Saradan, //Yollarında 

mənəm sail, a Yaxşı! (11,89); Sən olan yerlərdə, a Püstə xanım, //Kəklik nədir turac nədir, Sona nə? //Geyib 

libasını çölə çıxanda, //Biz çobanlar yüz yol baxsan, məna nə? (13,116); Ey Salatın, aşiqlərin sərində, //Sənin 

zülfün kimi bişitab olmaz!//Camalinə Pəri, müştaq olalı, //Bidar olan, gözlərimdə xab olmaz (11,274). 

Antroponimlərin xeyli hissəsini üçüncü şəxs funksiyasında çıxış edən adlar təşkil edir ki, bu şəxs adlarıda real 

və irreal antroponimlərdən ibarət olmaqla müxtəlif məqsədlərə xidmət edir. Aşıq poeziyasında işlənən hər bir şeir 

nümunəsi konkret olaraq bir hadisə, əhvalat, və yaxud şəxs ilə bağlı olaraq deyilmiş olur: Əmiyi-mehriban, şirin 

süxəndan! //Qibləmdən eylərəm ibadət sənə//Mənə ustad olub qardaşın Qurban, //Sözlərim qoy olsun işarət sənə 

(9,10); Şəmşirəm, nə yazım, əsir əllərim?! //Qarışdı torpağa, zay oldu zərim, //Ayrıldı cərgədən cavan Əkbərim; 

//Qatarı nizamı pozulan canım! (9,144). 

Azərbaycan antroponimiyasında əzizləmə, kiçiltmə məqsədilə adların qısaldılması, real adların özünəməxsus 

formada işlənməsi hallarına da rast gəlinir: Əlixanlı Aşıq Əkbər//Meydan açdı ən mötəbər. //Eşitdim söz, şeir, 

gövhər, //Mən Şirvanda, Şamaxıda (7,152). 

Aşıq şeirində işlənən antroponimlər içərisində ən çox maraq doğuran adlar daha çox qoşa işləndiyini 

gördüyümüz  sevgililərin adlarıdır. Bunlardan xüsusi ilə Leyli, Məcnun, Şirin, Fərhad, Aşıq, Yaxşı, Əsli, Kərəmin 

adını çəkmək olar. Adlarını sadaladığımız personajlar folklorumuzun digər janrlarında dastanlarda, nağıllarda da 

rast gəlinir. Lakin buna baxmayaraq, bu antroponimlərin aşıq şeirində də işlədilmə xüsusiyyətləri tamam başqadır: 

Düşdü Məcnunundan aralı Leyli, //Kərəm oda yandı, Əslidə meyli. //Alı giryan qaldı, yardan gileyli, //Köç etdi 

ceyranım, maralım getdi (4,72); Boyun sürahidi, əndamın şüşə, //Sorağın mahaldan-mahala düşə, //Fərhada, 

Şirinə yüz möhlət keçə, //Behişti-qılmana vermərəm səni (4,55). 

Aşıq yaradıcılığında olan antroponimlərin tədqiqi tarixi həqiqətlərin üzə çıxarılmasına yardımçı olur. Bu 

məsələ eyni zamanda günün aktual problemlərindən biridir. Ona görə aktualdır ki, aşıqların el şairlərinin 

əsərlərində işlənən bu adların tədqiqi qədim Azərbaycan torpaqlarının böyük hissəsinin müxtəlif dövrlərdə ayrı-

ayrı işğalçı dövlətlər tərəfindən zorla, eyni zamanda qeyri-qanunu yollarla əlindən alındığını sübut etməyə 

yardımçı olur. 

Aşıq poeziyasında işlənən antroponimlər özünəməxsus cəhətləri ilə də seçilir. Belə ki, Azərbaycan şəxs 

adlarının əmələgəlmə yolları rəngarəngliyi ilə seçilir və bu baxımdan maraqla qarşılanır. Lakin aşıq 

yaradıcılığında istifadə edilən antroponimlərin nə şəkildə hansı yollarla düzəlməsi bir o qədərdə maraq doğurmur. 

Tərənnüm olunan şəxsin həyatda tutduğu mövqe və bu kimi məsələlər hər şeydən öncə diqqəti cəlb edir. 

“Aşıq yaradıcılığında tarixi şəxsiyyətlər,mifoloji və xalq qəhrəmanları,xalq içərisində özünü hatəm kimi 

tanıdan,kasıblara, fəqirlərə əl tutan,gücsüzlərə kömək edən adamlar, görkəmli şairlər, təbiblər, el ağsaqqalları, ağıl 

və idrak sahibləri,zalım və adillər, hiyləgərlar, din xadimləri, sevgidə, məhəbbətdə yoldaşlıq və dostluqda sadiq 

olan və olmayanlar və bu kimi digər şəxsiyyətlər daha qabarıq şəkildə tərənnüm edilir. Bunların 

amalı,xarakteri,həyata baxışı,sənət və peşəyə qabil olub-olmadıqları xalqa çatdırılır. Ustadnamə və 

cahannamələrdə bunlar daha çox ümumiləşdirilir, sadalanır, qoşalaşdırılır, oxucu və dinləyicilər olub-keçənlərdən 

ibrət dərsi götürməyə dəvət olunur” (23,88). 

Deyilənlər və digər məsələlərin əyani sübutu üçün dil faktlarına ayrılıqda  diqqət yetirək. Qruplaşmanı H. 

Mirzəyevin bölgüsü ilə aparsaqda, nümunələrin hər biri fərqli tədqiqat və araşdırmanın nəticəsidir. 

I. Adil, zalım və döyüşkən hökmdarlar, fatehlər peyğəmbərlik və imamətlikdə məşhur olanlar: Ay camaat, 

gəlin tərif eyləyim, //Nə əcəb düşübdü yeri Dərbəndin. //İsgəndər əlilə olub bərqərar, //Çəkilibdi burcü, barı 

Dərbəndin(11,72); Nizami, Xaqani kimi adın tutubdu dünyanı, //Yazıb gözəl yaşayışa dəvət edibsən insanı. //O 

vaxtda bazar olmayıb satasan dürr əfşanı.//Gürcü padşahı Tamara, əmr eyləyib gəl al məni. //Öz yarından 

keçməyibsən, çoşdurub bir sona səni. (13,196); Səxavətdə Hatəm cəngdə Rüstəm //Ədalətdə Nüşrəvanı 

deyərlər//Dəryadan bac alan səddə İsgəndər//Hökümətdə Süleymanı deyərlər (13,252). 
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Göründüyü kimi, hər bir misrada müxtəlif padişah, xanların özünəməxsus xarakterləri, özlərinə xas 

xüsusiyyətləri aşıqlar tərəfindən bu şəkildə vəsf edilmişdir: Süleyman, İsgəndər Zülqədər hanı?//Dolandı nə 

qədər, gəzdi hər yanı?//Belə qərar qoyub Kərəmin kamı.//Vacibdi, dünyanı fani biləsən (6,164); Hasanalı 

Kəlbəcərdə bir xandı,//Zümrüd kəlməlidi, fəsih zəbandı. //Kamal kamandardı, atıb-vurandı. //Qovğa günü iyidləri 

yaxşıdı (6,81); Hakimlik eylədi çox uzun vaxtı ,//Bütün kainata Süleyman baxdı. //Tərsinə döndü Şah Cəmşidin  

taxtı, //Firudununun dərdi yüz oldu getdi. //Necoldu, Keykavus hanı Keyqubad, //Hansı bu dünyadan almışdı 

murad? //Allahlıq eylədi Fironla, Şəddad,//Nəmrudun qalası düz oldu, getdi. (11,104).// Neçə nəbiləri keçirtdin 

yandan//Nuh tufanı qopdu, doymadın qandan. //Zal oğlu Rüstəmi eylədin candan, //Bükdün Süleymanı farmaşa, 

dünya! (11,129); İsgəndər atlandı, çıxdı zülmatdan, //Qasım, Xızır içdi abi-həyatdan, //Bəhs düşsə igiddən,  

qılıncdan, atdan, //Qufrəni hamsınnan gübar deyərlər(11,114). 

Göründüyü kimi, aşıqlar tarixdə olan həm adil, həm qəddar hökmdarları vermiş, onların tarixdə hansı işlər 

gördüyünü və yaddaşlarda necə qaldıqlarını göstərməklə, oxucularında bundan nümunə götürməsinə vəsilə 

olmuşdur. Aşıq poeziyasında şairlərdə unudulmamış xalqın milli təfəkkürünü keçmişini özündə yaşadan xalqın 

içindən çıxmış bu ziyalılarda zaman-zaman tərənnüm obyektinə çevrilmişlər: Nəsimidə bir nigarım var 

dedi,//Çərxin gərdişində bu sitəm nədi?//Nalə çəkdi, qan ağladı, qəm yedi, //Pərişan əhvalı sorulmadı heç. (9,33).; 

Şəmşir, səni yetişdirib bu diyar,//At dərdi, qüssəni çəkmə intizar.//Bu dünyanın şadlığı var, yası var, //Nizami, 

Füzuli köçəndən bəri(9,56); Rəhmət Həllac min əl nəqqə, //Ol Nəsimi “Ənəl həqqə”, //Cavid, Müşfiq yönəl 

həqqə,//Qan içində qanar şair(10,30); Nizamidir şah əsərin,//Vaqif, Vurğun, Ələsgərin. //Füzuli, Cavid, 

Cəfərin,//Şeir-sənət məkanımsan. (10,76). 

Verilmiş misralarda müxtəlif dövlərlərdə yaşayıb-yaratmış şairlər bir misrada cəm olunaraq vəsf edilmişdir. 

Nümunələrdə Nizami, Füzuli, Nəsimi, Mirzə Ələkbər Sabir, Hüseyn Cavid, Mikayıl Muşfiq, Xəqani Şirvani və s. 

sənətkarların adları anılmışdır: Nəsimini, Xaqanini//Seyid Əzim Şirvanini, //Gəzdim Sabir məkanını, //Mən 

Şirvanda, Şamaxıda (10,152); O böyük Nizami, o dahi ustad,//Qoydu bu dünyada ölməyən bir ad, //Nə gözəl 

əsərlər eyləyib icad,//Qalıbdır sözləri yadigar bizə. (13,191); Nizami, Xaqani kimi adın tutubdu dünyanı,//Yazıb 

gözəl yaşayışa dəvət edibsən insanı.//O vaxtda bazar olmayıb satasan dürr əfşanı. //Gürcü padşahı Tamara, əmr 

eyləyib gəl al məni.//Öz yarından keçməyibsən, çoşdurub bir sona səni (13,196); Əhməd, o günəşdir, demə ki, 

təkdir,//Xalqımız Cəfərlər yetirəcəkdir,//Sən kimsən, bu yerdə Vurğun gərəkdir, //Həmtay sözü o həmtaya yaraşsın 

(13,349); Aşıq Alı pirdən içdi nə cami, //Nə axunddu, nə molladı, nə cami... //Nə Firdovsi, nə Səyyadi, nə Cami? 

//Təcnis, sinədəftər, ayə məndədi (4,107); Bu yer gözəlinə nabələd oldum//Söz dedim qurumuş dilə 

bükülmüş//Xətayini görcək eylədim xəta//Dövrü-gövhər bir məndilə bükülmüş(13,205). 

Nümunələrdən də bəlli olur ki, aşıqlarımız yalnız Azərbaycan şairlərini deyil, ümumən dünyada məhşur olan 

şairləridə yada salmışlar. Azərbaycan poeziyasında isə ən qədimdən dövrlərdən XX əsrə qədər yazıb-yaradan 

şairlər,söz ustadları vəsf olunmuşlar. 

II.Sevib sevilməkdə,məhəbbətdə,vəfada məşhur olanlar. 

SifətdəZüleyxa-yarı Yusifin,//Xubların xubusan eylərəm vəsfin, //Boyu uzun, beli incə məhbubun, //Buxağında 

gözəl xallar açılmış (11,50); Ay ariflər, qanlı fələk cəbrindən, //Qohumdan, qardaşdan, eldən ayrıldım. //Fərhad 

kimi çəkdim Şirin qəhrini, //Cığa pərvaz etdi, teldən ayrıldım (11,71); Yusif də qul oldu o Züleyxaya, //Kərəm Əsli 

deyə girdi kilsaya, //Onlar kimi məni saldın sevdaya, //Tüccar etdin ahü-zara sən məni(13,144); Leyli-Məcnun 

kimi bəlaya tuşam,//Mən sənin dərdindən Vətənsiz quşam.//Mey ki içməmişəm, niyə sərxoşam, //Əməm 

ləblərindən, ayılam indi (8,32); Vamiqin Əzraya var idi meyli//Onunçün axardı gözündən seyli//Yusifin Züleyxa 

Məcnunun Leyli//Mənim də canımın cananı sənsən(13,300). 

Sevgi, məhəbbət mövzusu aşıq poeziyasından da yan keçməmiş və daim bütün dövrlərdə aktual olaraq 

qalmışdır. Tədqiqat zamanı onu müşahidə etdik ki, poeziyada ən çox adları çəkilən cütlüklər Yusif-Züleyxa, 

Fərhad-Şirin, Əsli-Kərəm və Leyli-Məcnun olmuşdur: Heç bilmirsən nələr yatır sinəmdə//Mənçəkəni çəkməz 

Əsli-Kərəm də. //Şirin can çürütdü möhnətü qəmdə, //Bəsti görüb Sənan dağı bilginən (13,326); Məcnunsuz 

çöllərin Leylisiyəm mən //İtgin yarın sorağına düşmüşəm//Yaxşı Aşiqilə gəzir çəməndə, //Həkərinin qırağına 

düşmüşəm (13,327); Şirinin beynində eşqin əsəri//Fərhad qayalara vurar düşəri//Kirpik qatlamıram o gündən 

bəri, //Yata bilməm, qəm dağına düşmüşəm. (13,328); Mahmud qoydu Gəncə mülkünü qaçdı,//Əsli, Kərəm 

məzarında gül açdı.//Qara Keşiş tikan oldu dolaşdı,//Güllər bir-birinə sarılmadı heç.//Gözəl, sənə bir sözüm var 

(9,330); Fərhad oldu, Şirin özün dul andı,//Şəmşir, dünya boşalandı, dolandı.//Məcnun Leyli deyib gəzdi, 

dolandı.//Biri dağdı, biri daşdı, biri düz(9,33); Əsli-Kərəm kimi mən oda yandım,//Eşqə düşdüm, öz canımdan 

usandım.//Bimürvətin atəşinə qalandım//Bir soruşan yoxdu əhvalım mənim(6,18); Fərhad Şirin sevdi, Aşıq Yaxşı 

yar, //Təbib sənsən, gəl yaramı yaxşı yar!//Yaxşı yara qismət olmur yaxşı yar,//Həm sözdən mətləb qan, həm ayıl 

eylə!(6,29); Ala gözlüm bir busə ver//Qaşlarının arasından//Yaram üstə yara vurdun //Leyli-Məcnun 

yarasından(13,288). 
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Təqdim olunan materillardan görünür ki, aşıqlar sevgidə sədaqətdə tarix yazan şəxs adlarını nümunə gətirərək 

onları bir daha yada salır düşündürür və digər nəsillərə ötürülməsində vəsilə olur. Oxuculara onların məhəbbət 

tarixçəsi bu yolda hansı çətinliklərə dözdükləri hansı yollardan keçdikləri eyni zamanda bu şəxs adlarının hansı 

əlavə məna ifadə etdiklərini və bu kimi bir sıra məsələləri çatdırır: Leyli-Məcnun kimi baxtı kəm mənəm, 

//Səməndərəm hey yanıram, sönmənəm, //Sən deyirdin yüz il keçsə dönmənəm. //Mübtəlayam mən inandım, a 

dostum (6,291); Boyun sürahidi, əndamın şüşə, //Sorağın mahaldan-mahala düşə, //Fərhada, Şirinə yüz möhlət 

keçə, //Behişti-qılmana vermərəm səni(4,55); Əsli-Kərəm çoxlarına misaldı, //Əyyub tək sinəsi yaralı mənəm. 

//Necə dərd çəkmiyim, fəğan etmiyim? //Elimnən-günümnən aralı mənəm(4,69); Fərhad sevdi Şirin yarın kamalın, 

//Kərəm sevdi Əsli yarın kamalın, //Ürək istər, könül deyər kam alım,//Göz-gözə baxanda de bir üz-bir üz (4,106). 

Onuda xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, aşıqlar bu şəxs adlarını istifadə edərkən kişi qadın adlarını bir yerdə 

qoşa verir. Bunda isə məqsəd həmin tərənnüm edilən adların kəsb etdiyi mənaların yaddaşlarda daha möhkəm 

qalmasındadır. Qoşa verilən bu adlar özlərini müxtəlif səpkidə göstərir. Yəni aşıq bu adlardan istifadə etdiyi 

zaman ya kişi adını əvvəl, qadın adını sonra yada qadın adını əvvəl kişi adını sonra verir. Antroponimlərin 

qoşalaşdırılması deyərkən, burada yalnız sevib-sevilənlər deyil, eyni zamanda tarixi şəxsiyyətlərdə verilir. Bunlar 

müxtəlif dövrdə yaşayıb-yaradan şair, eyni zamanda dövrün hakimi olan hökmdarlar da ola bilər. Aşıqlar təzad 

yaratmaq yolu ilə bəzən adil və zalım şahlarıda qarşılaşdırır və bununla çoxlu şəxs adlarının sadalanmasına şərait 

yaradırlar: Fironu, Firdovsi, Nəmrudu, Şəddad, // Onlar da dünyada qoydular bir ad. //Yusiflə Züleyxa,Şirinlə 

Fərhad,//Bəhram ilə Güləndamı görmüşəm(12,62). 

Aşıq poeziyasında işlənən sevgi və məhəbbətlə bağlı antroponimlər bəzi hallarda öz əsl mənasında deyil dəli 

divanə məhəbbət aşiqi sevgi dəlisi mənasında da işlənərək üslubi xüsusiyyətinə görə fərqlənir: Dost yolunda üz 

qoyuban baş kəsdim ,//Ağlamaqdan bu didəmdən yaş kəsdim,//Şirin üçün Bisütündan daş kəsdim, //Münasib 

adımı Fərhad eylədim (12,15); Könül, Məcnun kimi yayın dağlara,//Əyil, bu lalənin budağından öp!//Pərvanə tək 

dolan yarın başına, //Arala tellərin, qabağından(alın) öp!(11,82). 

II. Aşıqlar tarixdə yaşamış şəxsiyyətləri yaxud da şairlərin yaratdıqları personajları öz yaradıcılıqlarında 

istifadə etməklə yaşatdıqları kimi öz sənətləri ilə bağlı yaşayıb-yaradan el aşıqlarını bəzən isə ustadlarını yada 

salmış və tərənnüm etmişlər. Burada onlar həmin aşıqların fərdi xüsusiyyətlərini, hansı havaları 

yaratdıqlarını,hansı aşığın nəyə qadir olduğunu vəsf etmişlər: Böyük tacidarım, kamil sənətkar,//Sənsən mənim 

pak ustadım, Ələsgər//Yadımdam çıxarsa yazdığın əşar//Qopar o gün qiyamətim, Ələsgər(9,131); Qiymət verdin 

Ələsgərə, Qurbana,//Tufarqan Abbası gətirdin cana,//Şerini bənzətdin baği-gülşana,//Sanki açdı ilk baharın gülü 

hey(9,96); Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Qurbandan, //Balaca Bəhməndən, Məmməd Aslandan, //Şəmşir ayrı düşüb gör 

nə zamandan,//Amandı siz verin sorağı, dağlar!(9, 206); Ustaddan dərs alıb sürməyən səfa,//Arif məclisində 

çəkəcək cəfa,//Əsəd, Nəcəf, Ələsgər məsafa, //Qeyri aşıq bu diyara gəlməsin! (13,160); On il qulluq etdim mən 

Ələsgərə//On il qulluq etdim mən Ələsgərə, //Sidqimi bağladım etiqadına //Hər nə desə, qəbul etdim sözünü, 

//Məni də yetirdi haqq baratına (13,143.). 

III. Aşıq poeziyasında xalqın müdafiəsinə qalxmış xalq eləcə də əmək qəhrəmanlarının tərənnümünə də yer 

verilmişdir. Bu xalq oğulları müxtəlif dövrlərin igidləri,qəhrəmanları idilər. Daim xalqını düşünən belə oğullardan 

Koroğlunun adını çəkmək kifayətdir: Müjdə versin bahar yeli, //Sənəmlər bürüsün eli. //Koroğlunun 

Çənlibeli//Telli, Nigarsız olmasın (13,378); Ahu-zar çəkməsin heç bir kimsənə, //Bəlkə eldən hiylə-fitnə tərginə. 

//Minsin Qıratını Koroğlu yenə, //Ona çatıb zərli çulu dünyanın (9,9). 

IV. Qadın gözəlliyi, füsunkarlığı, cazibədarlığı aşıq poeziyasından da yan keçməmiş və bu gözəlliyə aşıqlar 

belə laqeyd qala bilməmişlər. Bu baxımdan real həyatda olan gözəllər ustalıqla  tərənnüm obyektinə çevrilmişdir: 

Yolunda qoymuşam canı, //Kirpikləri tökər qanı,//Bu gələndi Şəhrəbanı, //Deyin bundan Pərim gəlsin! (11,23); 

Qız, belə gəzməyin aşıq öldürür, //Telindən tel ayır sat mənə, Dilbər! //Sinəm nişanadı, ağrımaz bədən, //Atırsan 

yay-oxun at mənə, Dilbər !(8,30); Biri sanki göy göyərçin, //Biri Tərlan, biri Laçın,//Ağ üzünə töküb saçın,//Biri 

şəhdü-şəkər endi(9,291). 

Bundan başqa tərkibində gül sözü olan antroponimlərin tərənnümünə də geniş yer verilmişdir: O işvəli 

ceyran, o nəcib pəri, //Şəmşiri eylədi dəli, sərsəri//Nəğməsiylə doldurmuşam dəftəri, //Vəsfi qalsın bu cahanda 

Güllünün (9,122); Abbas bu sözləri deyər özündən//Qoymamışam yarın o gül üzündən// Ağlamaqdan bir pərinin 

gözündən //Düşübdü Gülgəzin xal ayağına (13,104); Məhəmmədəm sənsən mənim Gülpərim, //Ölüm ayağında 

başa yalvarım. //Əl mənimdi ətək sənin dilbərim//Ayırma özündən məni amandı (13,212); Nə zamandı bağda gül 

becərirsən, //Bağbansan bir gözəl bağa, Gülbəniz. //Yoxsa  Leyli kimi yol gözləyirsən, Məcnunun düşübdür  dağa, 

Gülbəniz? (9,172); Üzündür afitab, qaşındır hilal, //Görmədim sən kimi bir kamal, //Dahanın məzəli, dodağın 

zülal, //Çəkdirmə Hüseyni dara, Gülbəsti (14,253); Dağlarda maralsan, çöllərdə ceyran, //Ordubad, Naxçıvan 

boyuna heyran, //Tamaşaya gələr cəmi Gülüstan, //Güllü Dağıstana vermərəm səni (11,32). 
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Aşıq poeziyasında yazıb-yaradan aşıqlar öz əsərlərində dini adlara xüsusilə önəm vermişlər. Türk dilində 

işlənən ərəb və fars mənşəli antroponimləri iki qrupa bölən Nadir  Məmmədli birinci qrupa  islam dini ,Allah 

peyğəmbər,imamların adları və onların epitetlərini, ikinci qrupa isə məişət sözləri ilə bağlı sözləri aid etmişdir. 

Ümumiyyətlə, “Türk dilinin və xalqının formalaşmasında din birliyinin-İslam amilinin rolu danılmazdır; türk 

xalqlarının həm etnik,həm də funksional vəhdətinə,ümumiliyinə xidməti əvəzsizdir.O da məlumdur ki, islam 

amili Azərbaycandakı türk etniközünütəşkili başa çatdırmış və daha sonrakı illərdə ərəb-fars işğalçı siyasəti 

unudulmuş, ərəb-fars dilləri mədəniyyət göstəricisi olmuşdur. Beləliklə, bu dillərin mənimsənilməsi, işlənmə 

arealı genişlənmiş, türk dilinin leksik sistemi həmçinin ümummüsəlman-islam antroponimləri ilə zənginləşmişdir” 

(40,4). 

Ərəb istilası ilə əlaqədar olaraq Məhəmməd peyğəmbərin, onun ailə üzvlərinin eləcə də tərəfdarlarının adları 

milli şəxs adlarımıza xüsusilə aşıq poeziyasına da təsirsiz qalmamışdır. Düzdür, Sovet dönəmində müqəddəslər  

haqqında yazmaq qadağan edilmişdir. Lakin müstəqilliyə qovuşandan sonra, bir sıra şairlər aşıqlar bu mövzuya 

dönə-dönə müraciət etmişlər. Aşıqlar və el şairləri Allahı peyğəmbərləri və imamları vəsf etməyi savab müqəddəs 

bir iş hesab etmişlər. Buna görədir ki, biz müxtəlif dövrdə yaşayan aşıqların yaradıcılığında dini antroponimlərə 

rast gəlirik. Bu işin ən yaxşı cəhəti ondan ibarətdir ki, dini şəxsiyyətləri tanımayan cahil insanlar, kütlə belə aşıq 

şeirini oxuduğu zaman bu adlara rast gəlir,onun diqqətini çəkir və onlar eşitdikləri adlar haqqında maraqlanmağa 

cəhd göstərirlər. Aşıq poeziyasında verilən peyğəmbər adları heçdə hamısı peyğəmbər mənasında deyil, kontekst 

daxilində müxtəlif mənaları ifadə etmişlər. 

Adəm: Aləm bilir Adəm ata zatıyam, //Göyü bilməm yerin yeddi qatıyam. //Şikəstə Abbasam xərabatıyam, 

//Könül heç görmədim abadan səni.(Aşıq Abbas Tufarqanlı) 

Nümunədə verilmiş Adəm antroponimi peyğəmbər mənasında deyil, insanlığın kökü, başlanğıcı mənasında 

işlədilmişdir. Adəm peyğəmbər haqqında Aşıq Şəmşir, Aşıq Alı və Aşıq Abbas Tufarqanlı yazmışdır. 

Nuh -Aşıq Şəmşir “Dünyanın quruluşu haqqında” qoşmasında yazır.   

Dandı yaradanı kamalsız insan,//Bu qədər vəhşətə dözmədi zaman.//Əzəl su qaynadı, başladı tufan, 

//Görəndə çoxaldı Nuhun heyrəti. 

Nuh peyğəmbərin vəsf edilməsi tanrının ucalığının rəmzi kimi xarakterizə olunur. “Nuhun tufanı” ifadəsidə 

aşıq yaradıcılığında özünün əsl mahiyyətini göstərilmişdir. 

Habil: İnsaflı yarandı mehriban Habil, //Haqqı-həqiqətə oldu müqabil. //Habili öldürdü qardaşı Qabil, 

//Götürdü adına tənə-töhməti. 

Dini əfsanələrə əsasən, Adəm  peyğəmbərin oğludur. Nümunədə Qabil obrazının simasında qısqanclıq 

üzündən insan övladının ilk cinayəti törətməsi, qardaşın qardaş qanı tökməsi verilmişdir. Bununla da guya 

dünyada ilk insan qanı tökülmüşdür.  

Xızır: İsgəndər atlandı, çıxdı zülmatdan, //Qasım, Xızır içdi abi-həyatdan, //Bəhs düşsə igiddən,  qılıncdan, 

atdan, //Qufrəni hamsınnan gübar deyərlər. 

Burada isə Xızır peyğəmbərin həyat bəxş edən sudan içməsi öz əksini tapmışdır. Xızır biyabanlarda azmışları, 

tufana qərq olmuşları ölümdən xilas edir. Xızır antroponimi ilə bağlı olaraq onu onu qeyd etmək lazımdır ki, Xızır 

onomastik vahidi mənşəyinə görə türkdilli sözdür. 

İsa: Gördüm camalını, gəldim həvəsə, //Ucundan abdalam əlimdə əsa.//İncilə İsadır, Tövrətə Musa, 

//Əzbərdən öyrənib Quranı zülfün. 

Xristian dininin banisi hesab olunur. Yəhudilər İsanı“Musanın  qanunlarını təhrif edir”,-deyə dövrünün ən 

dəhşətli cəza üsulu ilə çarmıxa çəkmişlər. Dini əfsanələrə görə, İsa peyğəmbərin möcüzələrindən biri ölüyə nəfəsi 

ilə can verməsidir.Şərq şeirində İsa “nəfəsi insana ruh verən” söz mənasında işlənir. Guya “Qara qüvvələr” 

üzərində qələbə çalmaq və ölüləri diriltmək üçün İsa peyğəmbər bir zaman yenidən Yerə enəcəkdir. Aşıq Nəcəf 

Əlimərdanlı “Zülfün”adlı qoşmasında İsa Peyğəmbər haqqında yazır. 

Azərbaycan ədəbi dilinin bədii üslubunun şifahi qolundakı, daha dəqiq desək, aşıq şerindəki mövcud olan 

onomastik vahidlərin tədqiqi göstərdi ki, aşıq şeirində işlənən onomastik leksika çox zəngin və rəngarəngdir. 

Müxtəlif dövrlərdə yaşamış və Azərbaycan ədəbiyyatında misilsiz xidmətləri ilə seçilən aşıqlarımızın həyatına 

nəzər yetirsək, əsərlərində mövcud olan onomastik layların məhz öz dövrlərinə məxsus vahidlər, toponimlərin isə 

onların anadan olduqları, yaşadıqları, yaxud da qısa bir müddətə getdiyi yerlərin adı ilə bağlı olduğunu görmək 

olar.  

Bütün bu deyilənlərə əsasən belə qənaətə gələ bilərik ki, folklor nümunələrində onomastik vahidlərin tədqiqi 

iki baxımdan əhəmiyyətlidir: folklor abidələrinin bir sistem kimi bütövlükdə onun spesifikasına uyğun onomastik 

vahidlərin poetika və genezisinin öyrənilməsi; dilçiliyin onomastika ilə bağlı olan bir sıra fundamental 

problemlərinin, üslubiyyatın, mətn dilçiliyinin, linqvistik poetikanın və koqnitiv dilçiliyin aktual məsələlərinin 

həlli. 
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Bütün bunları sadalamaqda məqsədimiz onomastik vahidlərin poetik imkanlarını açmaq üçün əsas 

mənbələrdən biri də folklor nümunələrinin olduğunu və folklor nümunələrində antroponimlərin  “çox böyük 

dəqiqliklə öz qəhrəmanlarının həyatını, yaşadıqları həyat şəraiti və məqamlarını idarə etdiyini” göstərməkdir. 
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Nazim Hikmets dramaturgi in the Azerbaijan theater 

Summary 

The works of Turkish playwrights have been staged in the Azerbaijani theater since the beginning of the 20th 

century. On January 2, 1907, the theater troupe of the "Nijat" Enlightenment Society staged Shamsaddin Sami's 

play "Blacksmith Gave" ("Gaveyi harmonious"). The works of Nazim Hikmet, the eldest son of the Turkic world, 

playwright, artist, screenwriter, public figure, have been staged in Azerbaijani theaters since the 1950 s.  Nazim 

Hikmet's first appeal to dramaturgy was the Azerbaijan State Academic National Drama Theater, the first theater 

in our country.  The play "In Turkey" translated by Akbar Babayev and directed by the chief director of the theater 

Adil Isgadarov was presented to theater lovers on March 20, 1953.  At the same time, N.Hikmet's dramaturgy was 

directed by Ganja State Drama Theater "Skull" (on 14.05.1957), Sumgayit State Drama Theater named after 

Huseyn Arablinsky "Sword of Democlis" (on 23.12.1975), Nakhchivan State Musical Drama Theater "The first 

day of the holiday" (on 18.10.1980). Yerevan State Azerbaijan Drama Theater “Strange Man” (on 24.12.2016), 

“Inextinguishable Stars” private theater “Strange Man” (on 28.06.2016).  On rhe report analyzes the director's 
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work in the performances of these plays, the composer's music, the artist's design and the period of the actor's 

performance on the basis of articles that published in the press. 

Key words: Nazim Hikmet, Turkey, Azerbaijan, dramaturgy, stage, theater, director, composer, artist, actor 

 

Giriş  
Məruzəm Türk dramaturqlarının əsərləri XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan teatrında tamaşaya qoyulması 

cümləsi ilə başlayır. “Nicat” maarif cəmiyyətinin teatr truppası 2 yanvar 1907-ci ildə Şəmsəddin Saminin 

“Dəmirçi Gavə” (“Gaveyi ahəngdar”) pyesini tamaşaya qoydu. Türk dünyasının böyük oğlu, dramaturq, rəssam, 

ssenarist, ictimai xadim Nazim Hikmətin əsərləri Azərbaycan teatrlarında 1950-ci illərdən səhnəyə qoyulmağa 

başladı. Nazim Hikmət dramaturgiyasına ilk müraciət edən ölkəmizin birinci teatrı olan Azərbaycan Dövlət 

Akademik Milli Dram Teatrı oldu. Əkbər Babayevin tərcüməsində “Türkiyədə” pyesi teatırın baş rejissoru Adil 

İsgədərovun quruluşunda  20 mart 1953-cü ildə teatrsevərlərə təqdim olundu. Eyni zamanda N.Hikmtin 

dramaturgiyasına Gəncə Dövlət Dram Teatrı “Kəllə” (14.05.1957), Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət 

Dram Teatrı “Demoklisin qılıncı” (23.12.1975), Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı “Bayramın birinci günü” 

(18.10.1980), İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı “Qəribə adam” (24.12.2016), “Sönməyən ulduzlar” özəl 

teatrı “Qəribə adam” (28.06.2016) müraciət etdi.  

 

Türk dramaturqlarının əsərləri XX əsrin əvvəllərindən Azərbaycan teatrında tamaşaya qoyulmağa başladı. 

“Nicat” maarif cəmiyyətinin teatr truppası 2 yanvar 1907-ci ildə Şəmsəddin Saminin “Dəmirçi Gavə” (“Gaveyi 

ahəngdar”) pyesini tamaşaya qoydu. Bunun ardınca Müsəlman dram artistləri şirkəti 8 aprel 1907-ci ildə 

Ş.Saminin “Gavə” (“Gaveyi ahəngdar”), 21 dekabr 1907-ci ildə Namiq Kamalın “Bəxtsiz bala” (“Zavallı cocuq”), 

“Nicat” maarif cəmiyyətinin teatr truppası 12 may 1908-ci ildə Hüseyn Bədrəddinin və Məhəmməd Rüfətin 

“Əmir Əbül Üla”, 13 noyabr 1909-cu ildə Məhəmməd Ehsanın “Cövdət bəy”, “Səfa” cəmiyyəti 6 fevral 1913-cü 

ildə Əbülhəq Hamidin “Tariq ibn Ziyad” əsərləri tamaşaçılara göstərildi.  

Azərbaycanda 1919-cu ildə Dövlət teatrı yaranana kimi, milli teatrımızda “Nicat”, “Səfa” və “Həmiyyət” 

maarif cəmiyyətlərinin, “Hacıbəyov qardaşları müdriyyətinin truppası”, “Müsəlman dram artistləri şirkəti” nin 

kollektivi Azərbaycan dramaturqları ilə yanaşı Türk yazarlarının əsərlərinədə səhnə həyatı verib. 

Türk dünyasının böyük oğlu, ömrünün yarısını dəmir barmaqlıqlar arasında keçirən, dramaturq, rəssam, 

ssenarist, ictimai xadim Nazim Hikmətin əsərləri Azərbaycan teatrlarında 1950-ci illərdən səhnəyə qoyulmağa 

başladı. Onun “Türkiyədə” (1953), “Qəribə adam” (1956), “Şöhrət və ya unudulan adam” (1957), “Unudulan 

adam” (1960), “Məhəbbət əfsanəsi” (1977), “Kəllə” (2002) Azərbaycan Dövlət Akad-emik Milli Dram Teatrının, 

“Kəllə” (1957), “Demokulun qılıncı” (1984) Gəncə Dövlət Dram Teatrının, “Demoklisin qılıncı” (1959) Səməd 

Vurğun adına Rus Dram Teatrının, “Bayramın birinci günü” (1967, 1987), “Demoklisin qılıncı” (1975) Hüseyn 

Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının, “Bayramın birinci günü” (1980), “Qəribə adam” (1989) 

Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının, “Demoklisin qılıncı” (2002) Bakı Bələdiyyə Teatrının, “Qəribə adam” 

(2018) İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının, “Qəribə adam” (2016) pyesləri “Sönməyən ulduzlar” adlı özəl 

teatrının repertuarına daxil edilmişdi. Eyni zamanda Nazim Hikmətin və Vera Tulyikova ilə birlikdə yazdıqları 

“Kor padşah” əsəri (1972) Gəncə Dövlət Dram Teatrında, (1968,1972) Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 

səhnəsində öz təcəssümünün tapmışdı. 

Nazim Hikmət dramaturgiyasına ilk müraciət edən ölkəmizin birinci teatrı olan Dram Teatrı oldu. Əkbər 

Babayevin tərcüməsində “Türkiyədə” pyesi teatırın baş rejissoru Adil İsgədərovun quruluşunda 20 mart 1953-cü 

ildə teatrsevərlərə təqdim olundu. Tamaşanın bədii tərtibatını Nüsrət Fətullayev və Bədurə Əfqanlı, musiqi 

tərtibatını isə Cahangir Cahangirov seçmə musiqilərdən istifadə edərək vermişdi. 

A.İsgəndərov həyatı materiallardan çıxış edərək tamaşaçıları çərəyan edən hadisələrin həyəcan dolu anlarını 

yaşamağa sövq edir. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru İlham Qazızadə rejissor işinin müsbət xüsusiyyətləri ilə 

yanaşı, xırda qüsurlarınıda yazır: “İlk səhnələrdə bir qədər nəzərə çarpan dinamik lənglik, sonrakı epizodlarda 

tədricən aradan qaxır, gərginlik yüksəlirdi” (5). 

Tamaşada əsas rollarda: Ə.Ələkbərov (Müəllif), H.Qurbanova (Xədicə), A.Gəraybəyli (İsmayıl), 

M.Davudova (Fatma Nurxan), İ.Osmanlı (Əşrəf), R.Əfqanlı (Hüseyn) obrazlarını ifa etmişdilər. 

M.Davudova obrazın cəsarətli xarakterini təcəssüm etdirən, onun vətən torpağına, xalqının taleyinə ürəkdən 

yanan, gözəl insanı xüsusiyyətlərini tərənnüm etdirən ifadə vasitələrin tapmışdır. “Mərziyə Davudova Fatma 

Nuxan rolunu tamaşaçı qarşısında mənəvi baxımdan yüksələn Fatma tamaşanın sonunda sülh uğrunda 

mübarizələrin ilk sırasında duraraq, qəhrəmanlıq və qorxmazlıq nümunəsinə çevrilir” (7). 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı üç il sonra N.Hikmətin “Qəribə adam” əsərinə müraciət 

etdi. Gənc rejissor Tofiq Kazımovun quruluşunda tamaşaya qoyulan əsəri dilimizə  Ənvər Məmmədxanlı tərcümə 

etmişdi. “Qəribə adam” tamaşasının ilk primyerası 17 noyabr  1956-cı ildə oldu. 
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Bəstəkar Tofiq Quliyevin tamaşaya yazdığı musiqi parçaları hadisələrin, situasiyaların əhval-ruhiyyəsinin 

açılmasına xidmət göstərirdi. Rəssam Sadiq Şərifzadənin bədii tərtibatı üçüncü pərdədəki meyxana səhnəsində 

maraqlı səhnə həllini tapıb. 

Tofiq Kazımov haqqında monoqrafiyalar yazan; sənətşünaslıq doktoru, professor Məryəm Əlizadə 

“Dördüncü ölçünün rəngləri”, sənətşünaslıq doktoru, professor İsrafil İsrafilov “Zaman, rejissor, poetika” və Rafiq 

Atakişiyev “Dialoqlar... monoloqlar... portret cizgiləri...” adlı kitablarında onu novator sənətkar adlandırıblar. 

Lirik-pisoloji üslubu səhnəmizə öz quruluşları ilə gətirən T.Kazımov “Qəribə adam” tamaşasını alleqorik xarekter 

daşıyan pantomim səhnəciklə başlayırdı. N.Hikmət dramaturgiyasının tədqiqatçıları onun pyeslərinin xüsusi səhnə 

həlli tələb etməsini birmənalı tərzdə gösdərirlər. İ.Qazızadənin fikirləri ilə  razılaşaraq onu da qeyd etməliyik ki, 

“Qəribə adam” pyesini tamaşaya hazırlayan T.Kazımov dramaturqun yaradıcılığının xüsusiyyətlərini hərtərəfli 

öyrənmiş, hər bir epizodun, dialoqun fikir və hiss çalarlarını açmaq üzərində işləmişdir. Ona görə də 

“Kommunist” qəzetindəki resenzent quruluşçu rejissoru “əsərin ikinci müəllifi” (7) adlandırmaqda tamamilə haqlı 

idi. 

Ə.Zeynalov (Əhməd Rza), S.Bəsirzadə (Nihal), M.Mərdanov (Rəcəb bəy), F.Fətullayev (Nəcimi) 

obrazlarının daxili və xarici xarakterlərindəki xüsusiyytləri inandırıcı boyalarla tamaşaçılara çatdırırlar. 

Cəfər Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrı 1957-ci il 14 may tarixində N.Hikmətin “Kəllə” pyesinə 

müraciət etdi. İslam İbrahimov əsəri Azərbaycan dilinə dəqiq və anlayışlı şəkildə tərcümə etmişdir. Hüseyn 

Sultanov tamaşada sərbəst yaradıcılıq fantaziyası üsulundan istifadə edilib. Tamaşanın bədii tərtibatını isə 

Süleyman Hacıyev vermişdi. 

Lakin rejissorun cəhdlərinə baxmayaraq tamaşada bəzi qüsurlarda var. Etiraf etməliyik ki, həm rejissor  

işində, həm aktyorların oyununda pyesin üslub xüsusiyyətlərinə formal cəhətcə əməl olunduğundan, tamaşada 

hasil olan təsir xeyli səthi alınmışdı. Tənqidçi İ.Qazızadə “Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məslələri” jurnalında 

yazır: “Rejissor və artisrlər tərəfindən parodiya və məsxərə formasında təqdim olunan bu səhnə arzu edilən, 

əslində faciəli boyalarla zəngin olan səhnə təsirini bağışlamır” (4). 

Lakin bu iradları tamaşanın bütün aktyorları haqqında demək olmaz. R.Veysəlovanın (Paolina), 

Ə.Yusifzadənin (Vilyams), R.Tağıyevanın (Qapıçı qadın), Ş.Şahbazovun (Naşir), M.Cəfərovun (Sərsəri) və 

başqalarının rolları xüsusi qeyd edilməlidir. Düzdür, onların oyununda da bu və ya digər nöqsan cəhət tapmaq 

mümkün idi. Lakin obrazın ümumi cizgiləri ifaçılar tərəfindən düzgün şərh edildiyindən, onlar “bitkin və 

mükəmməl” təsir bağışlayırlar (1). 

Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının 23 dekabr 1975-ci ildə dramaturqun “Demoklisin 

qılıncı” əsərini səhnələşdirdi. Quruluşçu rejissor Vaqif Şərifov maraqlı aktyor ansambılı yaradaraq, dinamik bir 

tamaşa ortaya qoymuşdur. O, “məharətli aktyor ansambılı, yaddaqalan səhnə mizanları yaradaraq müəllif fikrinin 

tam açılmasına nail olmuşdur (6). 

Şəfiqə Axundovanın tərcüməsi əsasında hazırlanmış tamaşanın rəssamı Gennadi Belov rejissor fikrinə uyğun 

sadə tərtibat vermişdi. Fırlanan səhnədən məharətlə istifadə edən rəssam xırda bir ştpixlə əsərin qayəsini 

tamaşaçıya çatdırır. Kapitalist dünyasının abı-havasını öz musiqisində əks etdirən Oqtay Kazımov bəstəsi rejissor 

fikrinə uyğundur. 

Tamaşanın ən qüvvətli, təsirli, yadda qalan səhnələrindən biri komisyonçunun və bokusçunun AB-nin 

(Əlibala Nurəliyevin) itə bənzətmələri səhnəsidir. Müəllif bu parçalarla türk fəhləsinin acınacaqlı həyatını təsvir 

edir. Onların yaşam tərzinin dözülməz olmasını göstərir. Ə.Nurəliyev öz qəhrəmanının xüsusiyyətlərini real 

çizgilərlə çatdıra bilir. 

V.Şərifov (İsgəndər), K.Əliyeva (Nazlı), V.Kərimov (Əziz), Ə. Nurəliyev (AB), T.Hüseynov (aptekçi oğlu), 

M.Əkbərov (Hakim), K.Məhərrəmov (Kar), R.Qiyasov (Aptekçi) obrazlarının hər birini özünəməxsus tərzdə 

canlandırırlar. 

1980-ci il 18 oktyabr tarixində Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı N.Hikmətin “Bayramın birinci günü” pyesinə 

səhnə həyatı verdi. Dramaturqun bu əsərində başqa əsərlərində rast gəlmədiyimiz  rejissor işinə, mizanların 

qurulmasına, rəssam işinə xeyli köməklik etmişdi. 

İslam İbrahimovun tərcüməsində tamaşaya qoyulan əsərin rəssamı Məhəmməd Qasımov ikimərtəbəli 

malikanənin otaqlarını ayrı-ayrılıqda göstərmək üçün səhnə dairəsindən yerli-yerində istifadə etmişdir. Ələkbər 

Qasımov (2016, 117) “Naxçıvan teatrında tərcümə əsərlərinin tamaşaları (1883-2013)” adlı kitabında “Bayramın 

birinci günü” tamaşası haqqında yazır: “Teatr ictimaiyyəti aşağıdan yuxarı, vestibülə qalxan pillərin üst-üstə 

qalanmış qızıl pulları xatırlamasını rəssam işinə xeyli dərəcədə köməklik edirdi”. 

1953-cü ildə müəllifin üzərində yenidən işlədiyi “Bayramın birinci günü” əsərinə Vəli Babayev və Vaqif 

Əsədov quruluş verdi. Rejissorlar müəllif fikrinə əsaslanaraq çox maraqlı aktyor ansambılı ilə məzmunlu bir 

tamaşa yara bilmişdi. Bəstəkar Ramiz Mirişlinin orjinal musiqisi də əsərin ideyasının açılmasına xidmət edirdi. 
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Zəroş Həmzəyeva Fərxundə rolunu çox təsirli boyalarla əks etdirirdi. Z.Həmzəyeva Fərxundənin analıq 

hissini, övladlarına münasibətini dəqiq açmaqla yanaşı, onun dəlilik səhnəsini də düzgün əsaslandırırdı. Qozbel, 

sifətcə eybəcər olan doğma oğlu Rüstəmin acizliyi onda güclü təəssüf hissi doğururdu, çalışırdı ki, ərindən qalan 

var-dövlət Rüstəmə çatsın. 

Digər rollarda oynayan Sona Mirzəyeva, Ramiz Cəlilov, Vaqif Əsədov, Əkbər Qardaşbəyov, Zemfira 

Əliyeva, Rövşən Hüseynov və Elxan Şeyxov  gözəl obrazlar yaratmışlar. 

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının Binəqədi Mərkəzi Mədəniyyət evində 24 dekabr 2018-ci ildə 

N.Hikmətin “Qəribə adam” pyesini tamaşaçılara təqdim etdi . 

N.Hikmət yaradıcılığının  mərkəzində insan, onun həyatı, mübarizəsi, iztirabları, səadəti dayanır. Quruluşcu 

rejissor əməkdar artist Sərvər Əliyev N.Hikmət dramaturgiyasına dərindən bələd olaraq əsəri iki hissəli dram janrı 

kimi müəyyənləşdirib. 

Əsərin musiqi tərtibatını Çingiz Xəlilov, bədii tərtibatını isə Vahid Mürsəliyev verib. Rollarda Əməkdar artist 

Rəşid Rzayev (Səlim), aktyorlar Bəhruz Hikmətoğlu (Əhməd Rza), Niyaməddin Səfərəliyev (Rəcəb bəy), Güney 

Əliyeva (Nihal), Rövşən Cəfərov (Əbdürrəhman), Natiq Həziyev (Nəcmi Yalın Qılınc), Məhərrəm Musayev 

(Nuru), Səmayə İsmayılova (Zəhra), Nicat Mirzəzadə (Xalid) iştirak ediblər. 

Bizim sonuncu söz açacağımız sənət ocağı “Sönməyən ulduzlar” teatrıdır. Əslində bu teatr deyil bir 

assosiyadır. AMEA-nın müxbir üzvi, filologiya elimlər doktoru, professor Kamal Abdulla assosisayanın sədridir. 

Bu assosisayanın məqsədi yaşlı sənətkarları bir yerə toplamaq, onların yaradıcılıq gecələrin keçirmək üçün təşkil 

olunmuşdu. 

XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda vəziyyət çox çətin idi. Xalq artistləri, əməkdar artistlər teatrlardan 

uzaqlaşaraq həm maddi, həmdə mənəvi baxımdan əziyyət çəkirdilər. Muxtar Avşarov, Muxtar Manıyev, Məhluqə 

Sadıqov, Sofya Bəsirzadə kimi sənətkarların yaradıcılıq eşqi hələdə ölməmişdi. Bunu görən K.Abdulla 

“Sönməyən ulduz” adlı assosisasiya  yaratdı və bununla da sübut etdi ki, yaşlı sənətkarlarımızın “Ulduzları” hələ 

də sönməyib. Assosisasiya rəhbəri tanınmış mədəniyyət işçisi Cahangir Aslanoğlu, onun müavini isə Leyla 

Bədirbəyli oldu. 

Yarandığı gündən, yəni 1998-ci ildən “Vaqif” (S.Vurğun), “Solğun çiçəklər” (C.Cabbarlı), “Sənsiz” 

(Ş.Qurbanov), “Ər və arvad” (Ü.Hacıbəyov), “Daşları yığmağın vaxtıdır” (H.Fatullayev), “Qəribə adam” 

(N.Hikmət) 2018-ci ilə kimi bu əsərləri tamaşaçılara təqdim etmişdilər. 

“Sönməyən ulduzlar” teatrının N.Hikmətin “Qəribə adam” pyesinə müraciət etməsi cəsarətli hal kimi 

qiymətləndirilir. Rejissor Hafiz Fətullayev dramaturqun qeyri-ənənəviliyini, orijinallını qoruyub saxlaya bilmişdi. 

Primyerası 2009-cu ilin iyun ayı tarxində Gənc Tamaşaçılar Teatrını səhnəsində canlandırılan tamaşada 

S.Rüstəmov (Əhmət Rza bəy), V.Əliyev (Nuru), E.Şahbazova (Nihal), F.Xudaverdiyev (Nəcəf bəy), R.İbrahimov 

(Nəcmi), C.Məmmədzadə (Zəhra), R.Kaşanlı (Kamil), M.Tarixoğlu (Əbdürəhman), E.Məmmədov (Əli) 

obrazlarını canlandırırdılar. 

Tamaşadakı rejissor işini müsbət cəhətləri haqqında dövrü mətbuat yazır: “Rejissor Hafiz Fətullayev bu 

mürəkkəb və çoxşaxəli pyesə açar tapmağa nail olub və aktyorlara pyesin mahiyyətini açmağa  kömək edir” (2). 

Aktyor Sərdar Rüstəmov Əhmət Rzanın xarakterindəki köklü dəyişiklikləri sərt cizgilərlə verir, onun ifasında 

şərəfli ziyalını, həyatın dibinə, dollar səltənətinin murdar çirkabına yuvarlayan cəmiyyət qaydalarına qarşı nifrət, 

mübarizə pafosu duyulur. 

 

Nəticə 
Bütün bu yazdıqlarımızdan belə bir qənaətə gəlirik ki, Nazim Hikmət Azərbaycan teatrlarının həmişə sevimli 

müəllifi olmuş, səhnəmiz onu həmişə “öz evinin adamı” kimi məmnuniyyətlə qəbul etmişdir. İstedadlı 

rejissorlarımız S.Ruhulla, A.Şərifzadə, A.İsgəndərov, T.Kazımov, B.Osmanov, V.Əsədov, V.Şərifov, S.Əliyev, 

H.Fətullayev müəllifin dram əsərlərinə fərqli quruluşlar vermiş və həm də milli teatrımızın repertuarını 

zənginləşdirmişlər. 

Nəzərinizə çatdırmalıyıq ki, Nazim Hikmət dramaturgiyasının Azərbaycan teatrlarının səhnəsində oynanılan 

pyeslərin hamısını biz bir məqalədə əhatə edə bilmədik. Gələcək məqalələrmizdə, dramaturqun digər əsərlərinin 

səhnə təcəssümü haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. 

Yekun olaraq belə nəticəyə gəlirik ki, istər Bakı teatrları, istər Region teatrları, istərsə də özəl teatrlarda 

tamaşaya qoyulan Nazim Hikmət dramaturgiyası müsbət və mənfi xüsusiyyətləri ilə birlikdə teatrsevərlər 

tərəfindən alqışla qarşılanıb. Dramaturqun əsərlərinin teatrlarımızda səhnə həlli tapması ümumilikdə yaradıcı 

heyətin, həmçinin tamaşaçıların dünyagörüşünün artmasına müsbət təsir göstərmişdir.  
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THE PROCESS OF PHRASEOLOGIZATION IN MODERN ENGLISH 

 

Summary 

The researching work is devoted to the investigation of the process of phraseologization in Modern English. 

Phraseology of the English language is a complex conglomerate of stable word combinations, the stylistic range 

of which varies from neutral general literary turns to slang vulgarisms. The position adopted in Modern 

Linguistics that the reasons for the emergence of new words and new meanings of old words for the most part lie 

in changes in social life, in the development of production and other areas of human activity, as well as in the 

development of thinking.  

We consider it possible to extend to phraseology, which is an important part of the language system. Since the 

content of most phraseological units is based on an indication of images that are consonant with the era, social or 

professional environment, it seems possible to analyze the sources of origin of the selected phraseological material 

according to the etymological principle, which consists in identifying extralinguistic factors that caused the 

emergence of phraseological phrases. 

Investigating the main sources of formation of the phraseological word combinations in the modern English 

language at end of the XX – the beginning of the XXI century, the most principal extralinguistic spheres of 

formation of the largest part of the phraseological block (frame) of the literary language were revealed. Analysis 

of the phraseological units clearly show the dependence of the development of the phraseology from the 

surroundings, environment, reality, material and spiritual life of the people. 

Key words: word combination, phraseological unit, the process of the phraseologization, linguistic and 

extralinguistic factors 

 

Introductory 

Language, the most important and surprisingly perfect means of human communication, a means of 

exchanging thoughts, performing various and complex functions.  

There are a huge number of languages on the globe, and each of them has both some features in common with 

other languages, and features that we find only in a separate language. Only, as a consequence of interethnic 

relations, the language borrows lexical, phonetic and morphological features from another language. The 

vocabulary of any language is enriched through all these borrowed features and is developed through cooperation 

between countries. 

Phraseology is one of the main areas of language enrichment. The phraseology of any language is a huge 

challenge for both language learners and translators. Knowledge of phraseological units and their use in speech is 

one of the most important aspects of language proficiency. 

Everyone is well aware of the fact that various changes formed through socio-political events occurring in the 

political, economic, cultural life of each nation and historical events have a huge impact on the development of the 
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language, on the enrichment of vocabulary and on changes in the internal structure. As a result of international 

relations between different peoples and, accordingly, their languages, processes of borrowing take place. 

The phraseology of the English language is very rich and diverse in form and semantics; it contains a 

significant number of stable expressions that are distinguished by imagery and stylistic diversity. The relations 

between different states, the mutual ties of peoples and their influence on the historical development of languages 

for many centuries have been uneven. 

The main sources of formation of the phraseological word-combinations in the modern English language are: 

sphere of notions, spiritual culture, sphere of working activity of a man, historical facts, folklore. It is necessary to 

mark that the reasons of appearance of new words and new meanings of old words, mainly, are formed by means 

of changes in social life, in the development of industry and other spheres of man activity, and also in the 

development od thinking (Valiyeva, 2004: 9-11). 

In order to study the process of phraseologization of phrases in modern English, it is necessary to conduct a 

comparative linguistic analysis of phraseological phrases of Germanic, Slavic and Turkic language families, 

namely on the material of English, Russian and Azerbaijani languages, firstly, in order to study various stages of 

historical development thinking of the people, secondly, in order to study the causes of lexical and semantic 

similarity, identity, thirdly, in order to find out the significant influence of the spiritual and aesthetic views of the 

Turkic peoples on world culture, fourthly, to identify the stages of development of the initial philosophical views, 

to establish the connection between artistic and aesthetic abilities as a form of social consciousness. 

The events of the surrounding world provide the basis for the development of the values of stable figurative 

turns. In the language of every nation there are vivid turns, which are often the only exponents of concepts that are 

relevant to the life of society in a certain historical period. Typical examples are the phraseological phrases: 

“public bill”- парламентское выражение, означающее «законопроект, затрагивающий интересы всего 

населения»; “aid and abet”- юридический термин, означающий «оказывать пособничество и подстрекать»; 

“to give somebody the benefit of the doubt”- юридический термин, означающий «оправдать кого-либо за 

недостаточностью улик»; “a land-office business”- прибыльное дело, выгодное занятие; “make the best of 

both worlds”- умело использовать два противоположных обстоятельства; “campaign biography”- 

«биография кандидата», особенно в президенты, написанная незадолго до выборов с целью привлечения 

голосов; “a fighting chance”- «успех возможен при условии напряжённой борьбы».      

Examining individual languages, one can easily be convinced that similar features are found in different 

systems languages, i.e. non-cognate languages. For example, having analyzed the phraseological composition of 

the English, German, Russian, Azerbaijani and Turkish languages, one cannot fail to notice various specific 

features and traits, but nevertheless the same meanings: 

1) In English: Be hungry, be lame, be blind, but never be without land. In German: Bleibe hungrig, bleibe 

lalun, bleibe blind, aber bleibe nicht olme Heimat. In Russian: Будь голодным, будь хромым, будь слепым, но 

никогда не будь без земли. In Azerbaijani: Ac qal, topal qal, kor qal, amma torpaqsız qalma. In Turkish: Aç kal, 

topal kal, kör kal, fakat topraksız kalma. 

2) In English: There is no age limit to learning. It is never late to learn. In German: Lernen ist nie spat. In 

Russian: Учиться никогда не поздно. Век живи, век учись. In Azerbaijani: Oxumaq heç vaxt gec deyil. In 

Turkish: Ögrenmenin yaşı yoktur. 

3) In English: Youth is the greatest prosperity. In German: Die Jugend ist der beste Reichtum. In Russian: 

Молодость - самое ценное богатство. In Azerbaijani: Gənclik ən böyük dövlətdir. In Turkish: Genclik en büyük 

devletdir. 

Common structural features are found in a wide variety of languages that have no genetic relationship. Thus, 

a definitive phraseological phrase, in which an adjective precedes a noun without any agreement with it, is found 

in English, Japanese, Chinese, Turkic and Mongolian languages. 

In order to study the process of phraseology of words and phrases in modern English, first of all, different 

stages of historical development of people’s thinking, secondly, lexical-semantic similarity of different systematic 

languages, thirdly, significant influence of people’s spiritual and aesthetic views on world culture; fourthly, it is 

necessary to study the relationship between artistic and aesthetic abilities as a form of public consciousness.  

At the end of the XX-th century and the beginning of the XXI-st century the process of phraseologization of 

words and phrases in modern English accounts for forty per cent of the total number of phraseological units 

formed under the influence of external factors and involved in research, twenty per cent of the total number of 

phraseological units related to any historical fact, for instance: “the Eternal City”- «вечный город» - город Рим; 

“the Empire City” - «имперский город» -город Нью-Йорк; “the city of Magnificent Distances” - «город 

больших проспектов» - город Вашингтон; “the city of Angels”- «город ангелов»- город Лос-Анджелес; “the 

Golden City”- «золотой город» - город Чикаго; “the city of the Seven Hills” - «город на семи холмах» - город 



“Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları  / 30 aprel 2021 
Materials III Republican Scientific Conference on "Fundamentals of the Humanities and Social Sciences"  / 30 april, 2021 

DOI: https://www.doi.org/10.3 6719/2663-4619/2021/3 
 

31 

Рим; “the city of the Saints”- «город святых» - город Монреаль; twenty per cent of the total number of 

phraseological units studied in modern English belongs to the field of human and his professional activity.  

Professional phraseology is closely related to labour activity as the most important aspect of human life. All 

types of human activity, especially in metaphorical use, have their own vocabulary, dictionaries, special terms that 

penetrate the literary language.  

The sphere of spiritual culture is represented by phraseological phrases, which in a figurative form depict the 

peculiarities of the national culture of the people. For example, “to be born with a silver spoon in one’s mouth” - 

to be born in a shirt, to be born under a lucky star, is based on the custom according to which the godparents gave 

a silver spoon to a newborn from a wealthy family as a sign of future well-being. 

In the phraseology of the English language, the cultural background of which is directly related to the 

religious and mythological ideas of the English people, there is both formal and functional-semantic unity. This 

phraseo-semantic group includes expressions: God’s truth, my God, by God, God bless you, God Almighty, 

honest to God, God damn you, to make a God of somebody, be with God, depart to God , God defend me, God 

grant, God knows, God willing, God wots, great God, please God, so help me God , Christmas name, Father 

Christmas, Christmas – box, Christmas tide, Christmas tree, a devil to work, a devil to eat, the devil to you mean, 

lucky devil, poor devil, little devil, devil of fellow, talk of the devil, the devil to pay, the devil is not so bad as he is 

painted, to pain the devil blacker than he is, between the devil and the deep sea, devil’s own luck, devil take the 

hindmost, to give the devil his due, to play the devil with, to raise the devil, bad fortune, by good fortune, to seek 

one’s fortune, to read somebody’s fortune, to tell fortunes, to tell somebody his fortune, to marry a fortune, a small 

fortune, to come into a fortune, to make a fortune. 

After analyzing phraseological phrases, we see that the cultural sub-basis in the integral meaning of 

phraseological units with the “God” component performs a wide range of functions: from elementary expression 

in interjection exclamations to symbolic designation of the maximum degree of quality, its height, purity, etc., 

from literal designation of cultural reality to the symbolic designation of "perfection". In all these cases, the 

cultural background predetermines the phraseological meaning. 

A typical example of the influence of the development of some types of human activity on the further 

formation of the English phraseological system is the emergence of a large number of phraseological units from 

parliamentary, legal, commercial, stock exchange, diplomatic, financial, economic, journalistic, technical, 

aviation, naval, military terminology. The phraseological process can often be based on metaphorical associations 

in such a phraseological group. 

The other of the main sources of formation of the phraseological word combinations is recomprehendation of 

the expressions, which originally are used in different kinds of sport, hunting, in some rules of chess and cards, 

that are wide spread in casinos, gambling houses, at magnificient hotels throughout the world in  XX - XXI 

centuries. For example: to be in at the death, to be on the cards, the best card, a big card, cards on the table, to have 

the cards; lucky in cards, unlucky in love; even the score, set off at score, know the score, pay off a score, to buy 

money (Valiyeva, 2004: 34-37). 

The study identified the main extralinguistic areas of the formation of the majority of the phraseological 

corpus of the English language in the late XX-th and early XXI-st centuries (Valiyeva, 2004: 186-194). 

They are historical facts, changes in the development of industry and technology, changes in human thinking, 

new areas of human understanding, spiritual culture, folklore, changes in human social life, professional activity 

and other areas. 
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ELEKTRON KOMMUNİKASİYA DİLİ 

 

Açar sözlər: elektron, kommunikasiya, internet, dil, linqvistika, şəbəkə  

 

Language of electronic communication 

Summary 

Modern linguistics pays a lot of attention to the study of the linguistic features of communication on the 

Internet. A new style of language is being formed - the style of Internet communication - which not only acts as a 

specific uniqueness of the Internet community, but also affects the speech behavior of the entire society as a 

whole. For a large number of users, virtual communication is becoming a part of their lifestyle. The Internet 

activates the attention of communicators to the language tools they use. In the era of the Internet, the linguistic 

person invents new ways and forms of interpersonal communication for himself. These changes in the linguistic 

personality occur together with the formation of a virtual picture of the world, including a linguistic one, which 

demonstrates life in the Internet space with its characteristic features. The Internet language is an acceptable 

vector of innovative communication. 

Key words: electronics, communication, internet, language, linguistics, network  

 

Giriş 

Son illər sosial şəbəkə xidmətlərinin – istifadəçilərin bir-biri ilə ünsiyyət qurmasına imkan verən internet 

texnologiyalarının populyarlığında sürətli artım müşahidə edilir. Bu cür əlaqə müxtəlif xarakterli ola bilər – 

istifadəçilər fikirlərini, təcrübələrini və biliklərini paylaşa, xəbərlər verə, multimedia sənədləri yükləyə və əlaqə 

qura bilərlər. İnternet şəbəkəsindəki sosial xidmətləri xüsusən bloqlar, həmçinin mikrobloqlar, sosial şəbəkələr, 

mediahostinqlər və digər rabitə platformaları əhatə edir. Bu gün sosial şəbəkə xidmətləri sonsuz məlumat mənbəyi 

və fikir mübadiləsi üçün universal bir platforma olaraq getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dilçilik 

internetdə ünsiyyətin dil xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə çox diqqət yetirir.  

İnternet dilinin yeni bir üslubu – elektron ünsiyyət tərzi formalaşmaqdadır ki, bu da nəinki internet 

cəmiyyətinin spesifik özünəməxsusluğu kimi çıxış edir, həm də bütövlükdə bütün cəmiyyətin nitq davranışına 

təsir göstərir. Müasir zamanda çox sayda istifadəçi üçün virtual ünsiyyət həyat tərzinin bir hissəsinə çevrilir. 

İnternet ünsiyyət quranların istifadə etdikləri dil vasitələrinə olan diqqətini aktivləşdirir. İnternet dövründə dil 

şəxsiyyəti özü üçün yeni şəxsiyyətlərarası ünsiyyət yollarını və formalarını icad edir. Dil şəxsiyyətindəki bu 

dəyişikliklər, dünyanın virtual mənzərəsinin formalaşması, həmçinin eyni zamanda həyatı internet məkanında 

onun özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə nümayiş etdirən bir dil mənzərəsinin formalaşması da baş verir. Elektron 

kommunikasiya innovasion ünsiyyətin məqbul bir vektoru kimi çıxış edir. 

Tədqiqatçılar arasında dilin şəbəkə ünsiyyəti şərtlərinin təsiri altında nə dərəcədə çox dəyişməsi və bu 

dəyişikliklərin real ünsiyyət dilinə necə təsir etməsi barədə fərqli fikirlər mövcuddur. İstənilən ayrıca götürülmüş 

bir ölkənin sosial xidmətlərindəki ünsiyyət dilinin şəbəkədənkənar ünsiyyət dilinə bərabər olmadığı 

qənaətindəyik. Səbəb kimi isə onun mövcudluq şərtlərinin adi şərtlərdən xeyli fərqlənməsini qeyd edə bilərik. 

Məqsəddən, yəni məsələn, son xəbərlərlə tanış olmaq, məlumat axtarmaq, həmsöhbətlərlə fikir mübadiləsi 

aparmaq və s. asılı olmayaraq, sosial şəbəkə xidmətlərinə daxil olarkən bu fərqləri nəzərə almamaq mümkün 

deyil. Digər tərəfdən, şəbəkədə istifadə olunan dil şəbəkədənkənar ünsiyyət dilinə təsir edir, bu səbəbdən onun 

xüsusiyyətləri və inkişaf meyllərinin öyrənilməsi xüsusi maraq doğurur. Xüsusilə ünsiyyət şərtlərinin 

dəyişdirilməsi prosesində misilsiz ünsiyyət sferasına - internetə xidmət etmək üçün hazırlanmış yeni bir dilin necə 

formalaşdığını, bu dilin yeni sosial və texnoloji tendensiyalara necə reaksiya verdiyini, yeni reallıqları necə 

mənimsədiyini izləmək maraqlıdır. Bütün bunlar müasir internet cəmiyyətinin hansı dildə danışdığını 

müəyyənləşdirmək üçün lazımi amillərdir.  

 

İnternet ünsiyyətinin araşdırılması xarici dilçilər tərəfindən 1980-ci illərdən aparılır və N.Baron, D. Kristal, 

J.Paolillo, S.Herrinq, A.E.Voyskunskiy, E.N.Qaliçkina, E.İ.Qoroşko, Q.Ç.Hüseynov, L.Y.İvanov, 

O.V.Lutovinova və bir sıra digər tədqiqatçıların adları ilə bağlıdır. 

Müasir dövrdə internet dilçiliyi dilin internetdə işlənmə xüsusiyyətlərini linqvistik bilik baxımından araşdıran 

yeni bir linqvistik təhlil istiqaməti olaraq vurğulanır. Lakin bu gün elektron rabitənin öyrənilməsinə yönəlmiş 

mailto:vefabsu@mail.ru
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yanaşmalarda, istifadə olunan terminologiyada və elektron rabitə növlərinin mövcud tipologiyalarında hələ də 

uyğunsuzluq qeyd olunur. Konsepsiyaların və tədqiqat metodlarının parçalanması bir tədqiqat sahəsi kimi 

elektron rabitənin mövcudluğunun qısa dövrü ilə deyil, tədqiq olunan obyektin dəyişkən təbiəti ilə izah olunur. 

Məqaləmizin əsasını təşkil edən elektron kommunikasiya üzrə tədqiqatımızın nəzəri əsasını aşağıdakı 

müddəalar təşkil edir: 

Tədqiqatımız cəmiyyətin inkişafının yeni bir mərhələsində ünsiyyət proseslərinin sürətlənməsi və 

qloballaşmasının mövcud olduğu informasiya cəmiyyəti konsepsiyası çərçivəsində aparılır (D.Bell, M. Kastels, 

D.İ.Kutyugin, U.J.Martin, A.Toffler, F.Uebster, M.Poster). 

Şəbəkədə elektron ünsiyyətə xidmət edən və şəbəkədənkənar ünsiyyət dilindən fərqli bir xüsusi alt kod 

(subkod – dil reyestri) fəaliyyət göstərir. (L.Y.İvanov, D.S.Miçurin, E.A.Tulintseva, D.Kristal). 

Elektron rabitə mesajlar mübadiləsi və bir-biri ilə təmasda olan iki və ya daha çox şəxs tərəfindən onların 

şərhedilmə prosesi kimi şəxsiyyətlərarası ünsiyyət haqqında ünsiyyət nəzəriyyəsinin müddəaları çərçivəsində 

araşdırılır (M.A.Vasilin, V.B.Kaşkin, D.S.Miçurin, S.K.Şayxitdinova). 

Elektron rabitə unikal linqvistik xüsusiyyətlərə malik xüsusi vasitəçilik rabitəsi növü kimi öyrənilir (T. 

O.Vinoqradova, A.E.Voyskunskiy, E.İ.Qoroşko, Q.Ç.Hüseynov, M.A.Kronqauz, O.V.Lutovinova, L. 

A.Kapanadze, Q.N.Trofimova, L.Y.Şipitsina, N.Baron, D.Kristal, S.Herrinq, J.Androutsopoulos, M. 

Beissvenger). 

Çoxdilli elektron ünsiyyət şəraitindəki interferensiya dillərin təması nəticəsində yaranan hər hansı bir dil 

dəyişikliyi və həm dilin bütün səviyyələrində dil normasından kənarlaşmalar, həm də dilin qorunması məqsədilə 

mənimsənilən alınmalar kimi təmas dilçiliyi ənənələri üzrə tədqiq olunur (J.Baqana, U.Vaynrayx, 

E.V.Perexvalskaya). 

Elektron kommunikasiyanın əsas xüsusiyyətlərindən biri olan polikodluq intersemiotika ənənələrində 

semiotik cəhətdən heterojen komponentlərin – şifahi mətnlərin, şəkillərin və fərqli təbiət əlamətlərinin vahid 

qrafik məkanda birləşməsi kimi qəbul olunur (İ.V.Vaşunina, A.Q.Sonin, Y.A.Sorokin, E.F.Tarasov, D. P.Çiqaev, 

D.A.Udod). 

Korpusun linqvistik tədqiqatlar üçün əsas kimi istifadəsi korpusun və kompüter (mühəndislik) dilçiliyinin 

korpusların təmsilçiliyinin təmin edilməsinə dair müddəaları əsasında məqsədəuyğun sayılır (A. N.Baranov, 

L.N.Belyaeva, V.P.Zaxarov, S.A.Koval, E.P.Sosnina, R.Q.Piotrovskiy, S.A.Şarov). 

Elektron kommunikasiya dilində dilin yeni bir ünsiyyət mühitinə uyğunlaşmasını şərtləndirən xüsusi 

mexanizmlər işləyir ki, bu da mesajların kompressiyasına səbəb olur. 

Elektron kommunikasiyanın onu şəbəkədənkənar ünsiyyətdən fərqləndirən əsas xüsusiyyətləri vasitəçilik, 

hipermətnlilik, polikodluq, danışıq və yazı normalarının rəqabəti, yüksək ünsiyyət sürəti, ingilis dilinin dominant 

təsiri ilə çoxdillilikdir. 

Korpus dilçiliyi metodlarından istifadə edərək Twitter mikrobloqlar sistemindən gələn mesaj mətnləri 

əsasında elektron ünsiyyət dilini öyrənmək məqsədəmüvafiq hesab olunur. 

Elektron ünsiyyət dilində ədəbi dilin normalarından kənarlaşmalar meydana gəldikdə, ingilis dilinin dominant 

təsiri ilə çoxdillilik və şifahi və yazılı nitq normalarının rəqabəti kimi elektron ünsiyyət xüsusiyyətlərinin təsiri 

altında formalaşan mesaj kompressiyası mexanizmləri işləyir.  

Mesaj kompressiyası mexanizmlərinin fəaliyyətinin nəticəsi elektron rabitə mətnlərinin təhlilinin qrafik, 

leksik və sintaktik səviyyələrində aşkar edilir. 

Elektron ünsiyyət dilinin özəlliklərinin öyrənilməsi öz təsiri altında dili dəyişən və dili yeni ünsiyyət şərtlərinə 

uyğunlaşdıran xarici, ekstralinqvistik amillərin nəzərə alınmasını nəzərdə tutur. Çox vaxt dəyişikliklərin ilkin 

mənbəyi ekstralinqvistik amillər olur, bu zaman daxili amillər xarici impulsa reaksiya verərək dil sistemini yeni 

varlıq şərtlərinə uyğunlaşdırmağa başlayırlar. 

B.A.Serebrennikov (1970: 415) dil dəyişikliyinin xarici amillərinə dili əhatə edən mühitin yaratdığı şərtləri və 

cəmiyyətin tarixi inkişaf xüsusiyyətləri, miqrasiyalar, dillərin təması, nitq kollektivlərinin birləşməsi və 

parçalanması, nəsillərin dəyişməsi, dil daşıyıcıları kollektivi içərisindəki münasibətlər, ünsiyyət formalarındakı 

dəyişikliklər, mədəniyyət və texnologiyanın inkişafı və s. ilə əlaqəli bütün şərtləri aid edir.  

Müasir bilik iqtisadiyyatı cəmiyyətinin formalaşmasında dönüş nöqtəsi iyirminci əsrin yetmişinci illərində baş 

verən, mikroprosessor texnologiyası və inteqral sxemlər, fərdi kompüterlər, kompüter şəbəkələri, məlumat ötürmə 

sistemləri texnologiyasının meydana çıxması ilə əlaqəli dördüncü elmi-texniki (informasiya) inqilab oldu. Bu, 

ictimai istehsalda, cəmiyyətin sosial, iqtisadi və siyasi həyatında, insan fəaliyyətinin bütün sahələrində dəyişikliyə, 

məlumat, bilik tələbatlarının artmasına və bu ehtiyacların qarşılanması üçün yeni vasitələr və yolların 

yaradılmasına səbəb oldu. 

“Amerikalı sosioloq Daniel Bellin fikrinə istinad edərək, kompüter texnikası və informasiya 

texnologiyalarının meydana gəlməsi və yayılmasının müxtəlif məlumatların istifadəsi üzərində qurulmuş və ilk 
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növbədə maddi məhsul deyil, məlumat yaradan informasiya cəmiyyəti adını almış bir cəmiyyətin inkişafı üçün 

təkan rolunu oynadığı iddia edilə bilər” (Зубов, 2004: 196). 

İnformasiya cəmiyyəti ideyası iyirminci əsrin altmışıncı illərinin sonu və yetmişinci illərinin əvvəllərində 

formalaşdırılmışdır. “İnformasiya cəmiyyəti” termini Tokio Texnologiya İnstitutunun professoru Y.Hayaşi 

tərəfindən irəli sürülmüşdür. İnformasiya cəmiyyəti nəzəriyyəsinin tədqiqatçıları və inkişaf etdiriciləri həmçinin 

M.Kastels, F.Uebster, A.Toffler, D.Bell,  Z.Bjezinskiy, A.Kinq,  R.Abdeev, D.İvanov, A.Rakitov, V.İnozemtsev 

və başqalarıdır. 

İnformasiya cəmiyyəti insan sivilizasiyasının inkişafında yeni bir mərhələdir. “Bu tip sosial quruluş, E. 

A.Putilovanın ifadə edildiyi kimi, yalnız iqtisadi və sosial yeniliklərin sürəti ilə deyil, ilk növbədə ünsiyyət 

proseslərinin elmi bilik tutumlu, yüksək texnoloji vasitələrlə (mikroprosessor texnologiyaları və internetin 

kompüter şəbəkəsi) təmin edilən böyük sürəti ilə xarakterizə olunur və bu zaman  informasiya və biliklər fərdlərin 

və sosial qrupların həyat fəaliyyətinin əsas məhsuluna çevrilərək yeni bir keyfiyyət əldə edir” (Иванов, 2000: 41). 

“M.Kastels, E.Toffler, M.Posterin əsərlərindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, həm öyrənilən dilin daşıyıcısı 

olan, həm də müasir dövrün əsas xüsusiyyəti hesab edilən internetin özünəməxsus bir ünsiyyət mühiti kimi 

yaradıcısı olan cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsi üçün informasiya-kompüter texnologiyalarının və rabitə 

vasitələrinin intensiv inkişafı, dünya proseslərinin qloballaşması, mədəniyyətlərin yaxınlaşması və bir-birlərinə 

nüfuz etməsi, məkan və müvəqqəti sərhədlərin silinməsi, insan fəaliyyətinin bütün sahələrində yeniliklərin 

intensiv tətbiqi, yeni biliklərin həcmində davamlı artım, rabitə proseslərinin sürətləndirilməsi xarakterikdir” 

(Щипицина, 2010: 158). 

Şəbəkənin kommunikativ məkanının öyrənilməsində internetdəki mətn komponentinin dəyəri birinci plana 

keçir. İnternet mətnin hərəkəti üçün xüsusi bir vasitədir. Artıq həm xüsusi bir elektron yazının (şifahi və yazılı ilə 

birlikdə üçüncü danışıq forması), həm də onun xidmət etdiyi müəyyən bir ünsiyyət mühitinin yaranmasını qeyd 

edə bilərik. Bəzi dilçilər virtual dil şəxsiyyətinin meydana gəlməsini  qeyd edirlər.  

Elektron kommunikasiyada ən yeni linqvistik ünsiyyət vasitələrinin ortaya çıxması və köhnə vasitələrin 

dəyişdirilməsi, məsələn, birbaşa istifadəçilərin özləri tərəfindən hazırlanmış slenq və jarqonlar nəzərə çarpır. 

Qeyd edək ki, internetlə ünsiyyət prosesində istifadəçilər məntiqi vurğu, intonasiya, fasilə, temp və nitqin 

ritmini çatdırmaq qabiliyyətinə malik deyillər. İnternetin dil xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə ixtisarlar və 

abbreviaturaları, ədəbi olmayan söz ehtiyatının formalaşmasını, sözün qrafik formasının səsli forma ilə 

yaxınlaşdırılmasını, orfoqrafik, qrammatik və sintaktik normaların pozulmasını, emotikonların istifadəsini 

(emotikon – ingiliscə emoticon, emotion icon ifadəsinin mənası duyğu ikonası – emosional bir simvol, ifadə, 

emotikonka – duyğunu əks etdirən piktoqram ən çox tipoqrafik simvollardan, məsələn, internet rabitəsində tanış 

olan smayllardan ibarətdir), sözləri yazmaq üçün böyük hərflərin istifadə edilməsini (Caps Lock) və s. əks etdirir. 

Emotikon və smaylların (təbəssümlərin) əmələ gəlməsi və inkişafı istifadəçiyə həmsöhbət ilə istədiyi qeyri-

rəsmi əlaqəni seçməyə, şəxsin emosional əhval-ruhiyyəsini çatdırmağa və mesaja əlavə mənalar verməyə, dil 

ehtiyatlarına qənaət etməyə, həmsöhbətlər arasındakı status əlaqələrini qeyd etməyə imkan verir. Mətn 

emotikonları (simvollarla yaradılan) və qrafik (şəkillər - emosiyalar) emotikonlar fərqləndirilir. 

İxtisarlara nəzər salsaq, burada inisial ixtisarları, fonetik uyğunlaşma ilə əmələ gələn ixtisarlar, saitlərin 

buraxılmasına əsaslanan ixtisarlar, rəqəmlərdən istifadə olunan ixtisarlar, sözün bir hissəsinin buraxılmasına 

əsaslanan ixtisarlar və işarələrdən istifadə olunan ixtisarlar fərqləndirilir. 

 

Nəticə 

Nəticə olaraq, deyə bilərik ki, şəbəkə dilinin əsas vəzifəsi mətnə maksimum məlumat məzmunu vermək, 

mətnin maksimum ixtisar edilərək azaldılması və sadələşdirilməsidir. İndiki dövrdə internet dilinin ünsiyyət 

iştirakçılarının orfoqrafik və sintaktik qayda bilgilərində çatışmazlıqlar mövcuddur. İnternet ünsiyyətinin əsasını 

danışıq dili, piktoqram, abbreviatura və emotikonların dili təşkil edir. Virtual ünsiyyət prosesində, ən çox leksik 

ixtisarlara nitqdə düşüncə tərzini və əlaqələrini əks etdirmək mənasına malik ara sözlər rolunda çıxış edən ifadələr, 

düşüncələrin formalaşdırılması üsullarına dair qeydlər, mesajın mənbəyi, mesajın məqsəd istiqaməti, ara cümlələr 

rolunda iştirak edən söz birləşmələri məruz qalırlar. 

Buradan belə nəticə çıxır ki, insan sivilizasiyasına təsir dərəcəsi baxımından elektron rabitə vasitələrinin 

inkişafı yazının meydana çıxması və mətbəənin ixtirası ilə müqayisə olunur. Bu diskursun təbiətini kökündən 

dəyişdirən kompüter vasitəçiliyi ilə qurulmuş bir əlaqə formasının inkişafına səbəb oldu. Tarixi xatırlayaraq, 

rabitəni asanlaşdıran və sürətləndirən hər hansı bir yeniliyin, məsələn, radio və televiziya kimi, hər yerdə sürətlə 

genişləndiyini və möhkəmləndiyini müşahidə edirik. Eyni şəkildə ucuz, mobil, etibarlı və demək olar ki, hamı 

üçün əlçatan yeni, “virtual” bir əlaqə formasının baş tutmasını müşahidə edirik. Bundan əlavə, virtual şəxsiyyətlər 

yeni şifahi və sözsüz ifadə və ünsiyyət vasitələrinin yaradıcılarına çevirilirlər, yalnız virtual məkanın deyil, həm də 

bu cəmiyyətin ünsiyyət qurduğu dili genişləndirirlər. 



“Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları  / 30 aprel 2021 
Materials III Republican Scientific Conference on "Fundamentals of the Humanities and Social Sciences"  / 30 april, 2021 

DOI: https://www.doi.org/10.3 6719/2663-4619/2021/3 
 

35 

İnternet mühitində insanların ünsiyyəti sürətlə və ən sadələşdirilmiş formada həyata keçirilir, istifadəçilər 

müasir informasiya cəmiyyətinin vacib ehtiyaclarına cavab verən bu ünsiyyət növü üçün ən əlverişli dil 

vasitələrini seçirlər. Müasir informasiya cəmiyyətindəki savadsızlıq yenə də bir çatışmazlıq kimi tanınmalı və dil 

bilikləri prestijli sayılmalıdır. Nəticə etibarilə danışıq mədəniyyətini inkişaf etdirmək və dil normalarına 

yiyələnməyin vacibliyini qeyd edə bilərik. 
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TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏ QURULUŞLU SİNTAKTİK 

FRAZEOLOJİ KONSTRUKSIYALAR 

 

Açar sözlər: frazeoloji hadisə, tabe olan yaxın cümlələr, semantik tamlıq, sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

 

Summary 

Phraseological event covers not only expressinos and simple sentences but also subordinate close 

sentences. Compound syntactical phraseogical constructions with compound structure according to its type, 

main and subordinate sentences for its classifications contains relative structure. As if the semantic 

completeness is main. Though is modern Azerbaijan language there are tens of structures of subordinate 

sentences, there is also existence the role of the main or subordinate close of sentence function and syntactic 

phraseological constructions.  

Key words: phraseological event, subordenate close sentences, semantic completeness, syntactic 

phreaseological constructions 

 

Tabesiz mürəkkəb cümlənin birinci tərkib hissəsinə əlavə məlumat şəklində ikinci bir komponent qoşulur 

ki, bu da birinci komponentlə əlaqədar meydana çıxır. [1, 284]  

İkinci komponent birincidə söylənilən fikri təsdiqləyir və daha inandırıcı edir.  

Qız deyil, dağ başında kəklikdi. (M.İ.) 

Bu yara bir ilin, iki ilin deyildi, yüz illərin yarası idi. (Ə.C.) 

Adətən belə məna əlaqəsində ikinci komponentin məna çalarları daha qabarıq olur və subyetiv məna ifadə 

etmiş olur. Göstərilən nümunələrdə əsas məna yükü ikinci hissədə verilir. Hər iki hissə birlikdə mübaliğəli 

şəkildə qurulmuşdur. İkinci hissə də mübaliğə də daha güclənir, məntiqi vurğuludur. Frazeolojiləşmə 

hadisəsinin daha geniş sahəni əhatə etdiyini düşünən L.İ.Royzenzon öz tədqiqat əsərində yazır: 

“Frazeolojiləşmə hadisəsi təkcə söz, söz birləşməsi və sadə cümlə sahəsini deyil, qismən tabeli müərəkkəb 

cüməni də əhatə edir.”[2, 83] Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların isə tabeli mürəkkəb cümlələrlə qarşılıqlı 

münasibəti çox maraqlıdır. Bir qrup sintaktik frazeoloji konstruksiyalar ümumilikdə tabeli mürəkkəb cümlə 

şəklində bərqərar olduğu halda, ikinci qrup sintaktik frazeoloji konstruksiyalar tabeli mürəkkəb cümlənin baş 

və ya budaq cümləsi funksiyasını yerinə yetirir. İnformativ xarakterli mürəkkəb cümlələrdə tabesizliyi 

komponentləri bərabərhüquqlu, bir-birindən asılı olmayan münasibət, tabeliliyi isə komponentləri 

bərabərhüquqlu olmayan, biri digərindən asılı olan münasibət kimi təqdim etmək düzgünsayılırsa da, 
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mürəkkəb quruluşlu sintaktik frazeoloji konstruksiyada belə təsnifatözünü bir o qədər də doğrultmur. Burada 

birincikomponentin digərindən semantik asılılığıvə ya başqa cür söyləsək,semantik bütövlük daha önəmli 

sayılır. Burada özünü qrammatik deyil, məna aslılığı göstərir. Adətən tabeli mürəkkəbcümlənin növünü 

müəyyələşdirmək üçün budaq cümlənin baş cümləyə olan münasibətini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bir 

qayda olaraq, budaq cümlə baş cümləni tamamlamağa, onu baş cümlədə buraxılanı doldurmağa xidmət edir. 

Məhz baş cümlədə sual doğuran, buraxılan cümlə üzvü budaq cümlənin növünü müəyyən edir. Nəzərə alsaq 

ki, sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda cümlə üzvlərinə ayrılmaq nisbi xarakter daşıyır, bəzənsə heç 

mümkün olmur, o zaman budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirmək də çətinləşir. Bu çətinlik dərəcəsi 

sintaktik frazeoloji konstruksiyanın tabeli mürəkkəb cümlənin baş və ya budaq cümlə funksiyasında çıxış 

etməsinə görə dəyişir. Eyni zamanda bu tip sintaktik frazeoloji vahidlərdəqəliblər, qarşılıq sözlər, eləcə də 

baş və budaq cümləni bağlayan vasitələrdə adi mürəkkəb sintaktik quruluşlarda olduğu kimi deyildi. Bu kimi 

faktları praktik şəkildə izləmək məqsədilə tərkibində bu və ya digər komponenti sintaktik frazeoloji 

konstruksiya ilə ifadə olunmuş tabeli mürəkkəb cümlələri qruplaşdırmağa çalışdıq.  

Komponentlərindən biri sintaktik frazeoloji konstruksiyada ifadə olunmuş mübtəda budaq cümlələri:  

İmama çox lazımdır ki, Ağa Sadıq kimi axmaqlar onun ziyarətinə getdi, ya yox? (C.M.) 

Yoxsa harda görsənən şeydir ki,burnunun qanı kəsilməyə? (C.M.) 

Mübtəda budaq cümləsinin I tipinə aid olan bu nümunələrdə tipə müvafiq olaraq baş cümlə budaq 

cümlədən əvvəl işlənmişdir. Göründüyü kimi, komponentləri bağlayanvasitə kimi “ki” bağlayıcısından və 

intonasiyadan istifadə olunmuşdur. Birinci nümunənin sintaktik frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunmuş baş 

cümləsində inkarlığın heç bir morfoloji əlamətinin olmasına baxmayaraq, məzmununda inkaretmə vardır. 

Eyni fikri ikinci nümunəyə də aid etmək olar. Bu sintaktik frazeoloji konstruksiya heç birində qəlib sözə 

təsadüf edilmədiyindənonları mübtəda budaq cümləsinin I tipinin qəlibsiz baş cümlələr növünə aid etmək 

olar.  

Mübtəda budaq cümləsinin I tipinin daha bir növü qəlibli baş cümlələrdir. Məs: İki sözünün biri bu idi 

ki,əmim yaxşı adamdır.  

Bu nümunədə də budaq cümlə baş cümləyə “ki” bağlayıcısı və intonasiya ilə bağlanmışdır. Lakin baş 

cümlə olan sintaktik frazeoloji konstruksiyanın tərkibində qəlib söz “bu” işlənmişdir. Bu qəlib sözünün 

sintaktik frazeoloji konstruksiyanın tərkibində işlənməsi onun tabeli mürəkkəb cümlədəki baş cümlə 

funksiyasından irəli gəlmir. Sintaktik frazeoloji konstruksiya özü bu şəkildə dildə formalaşmışdır, əgər daimi 

və dəyişkən komponentlər baxımından “iki sözünün biri... idi” daimi komponent, “bu” isə dəyişən, fakultativ 

komponentdir. Bu qəlib sözü leksik vahidlərlə tamamlandıqda sintaktik frazeoloji konstruksiya özünü sadə 

cümlə şəklində öz əksini tapır. Bu hal sintaktik frazeoloji konstruksiyanıncümlə daxlindəki funksiyasından 

deyil, fakultativ komponentinin ifadə vasitəsindən asılı olaraq dəyişir. Əgər fakultativ komponentin yerində 

“o, bu” işarə əvəzlikləri işlənərsə, bu zaman sintaktik frazeoloji konstruksiya mübtəda budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlənin baş cümləsinə çevrilir. Bildiyimiz kimi, işarə əvəzliklərinin tabesiz və tabeli mürəkkəb 

cümlələrdəki rolu fərqlidir. Əgər tabesiz mürəkkəb cümlədə “o” işarə əvəzliyi ikinci komponentdə işlənərək 

birincidən məlum olan subyektə işarə edirsə, tabeli mürəkkəb cümlədə birinci komponentdə baş cümlədə 

işlənərək qeyri-müəyyənə, növbəti komponentə - budaq cümləyə işarə edir.     

Tərkibində qəlib söz olan sintaktik frazeoloji konstruksiyalara aid digər nümunədə, “orası da / burası da 

var ki...”ifadəsini özündən sonra mübtəda budaq cümləsini tələb edir.  

Ancaq orası da var ki, dostu ilə düşməninə fərq qoymur. (M.Hüseyn) 

Eləsi, beləsi,orası, burası tipli mənsubiyyət şəkilçili sözlər bəzən baş cümlədə sahib şəxs bildirən sözlərlə 

işlənərək ismi birləşmə əmələ gətirir, lakin bu halda yenə də qəlib söz kimi birləşmə deyil, həmin sözlər 

özləri çıxış edir. [3, 235]  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar mübtəda budaq cümləsinin baş cümləsi olmaqla bərabər, budaq cümlə 

funksiyasında çıxış edə bilirlər.   

Fikrimizcə, bu tip söz birləşmələrinin birinci tərəfindəmənsubiyyət şəkilçisi konkret III şəxsə deyil, 

abstraktlıq ifadə etdiyindən mənsubiyyət şəkilçisi donuq hal almışdır. Birləşmənin bütöv forması “işin 

orası...”, “məsələnin orası...” şəklində bərpa edilə bilər. Lakin belə birləşmələrin “...var ki” ilə birləşərək 

predikativ quruluş alması və onlar sintaktik frazeoloji konstruksiya adı altında təqdim etməyimizin bir səbəbi 

də ara söz kimi işlənməsi,yer zərfi funksiyasında çıxış etməməsi, yəni məkan mənası bildirməməsidir. “Orası 

da var ki...” sintaktik frazeoloji konstruksiya məzmunundakı məqsəd dinləyənin fikrini, diqqətini konkret bir 

məqama, nüansa yönəltməkdir. haqqında danışılan sintaktik frazeoloji konstruksiyanın ifadə etdiyi məna da 

icra etdiyi funksiyaya görə dəyişir. Belə ki,“orası da var...” ifadəsi “ki” bağlayıcısı ilə işləndikdə mübtəda 

budaq cümləsinin baş cümləsi kimi işləndiyi halda, tək müstəqil cümlə kimi də işlənə bilir. Belə hallara daha 

çox məişət üslubunda və ya bədii üslubda dialoqlarda təsadüf etmək olur.  
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– Sabah hava yağışlı olsa, tədbirin açıq havadakeçirilməsi baş tutmayacaq 

– Doğrudur. Orası da var. 

Gördüyümüz kimi, sintaktik frazeoloji konstruksiya dialoqda qarşı tərəfin fikrini təsdiqetmə, onunla razı 

olmaq kimi məna çalarları da ifadə edir. Çox vaxt özlərindən əvvəl “doğrudur”, “əlbəttə”, “bəli” kimi təsdiq 

bildirən modal söz və təsdiq ədatları ilə işlənərək söz cümlə funksiyasını yerinə yetirir. Lakin sintaktik 

frazeoloji konstruksiya müstəqil söz cümlə kimi işlənə bilər və bu da ümumilikdə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyaların modal münasibət bildirdiyindən irəli gəlir. Doğrudur, ilk baxışdan, “orası da var” sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanın söz cümlə kimi qəbul etmək heç də birmənalı qarşılanmasa da, lakin ifadə etdiyi 

mənaya, modal sözlərə, daha doğrusu modal ifadələrə yaxınlaşan bir dilvahidlərini, modal predikativ ifadələr 

hesab etmək olar. Söz cümlələrdə adətən bir fikir, bir cümlə bir sözə bərabər olduğu halda, bizim 

göstərdiyimiz nümunədə söylənilən fikrə münasibət predikativ quruluşlu birləşmə ilə ifadə olunur. Söz 

cümlələr dialoqda sual cümlələrinə cavab məqsədilə işlənirsə, modal sintaktik frazeoloji konstruksiyalar 

söylənilən fikrə qarşı tərəfin münasibətini ifadə etmək üçün işlədilir. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla 

ifadə olunan cümlənin təsir gücü, münasibət bildirmə imkanı, emosional tərəfi və subyektin münasibət 

bildirmə imkanı daha genişdir.  

Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar mübtəda budaq cümləsinin baş cümləsi olmaqla bərabər, budaq cümlə 

funksiyasında da çıxış edə bilirlər.  

Heç kimin ağlına gəlməzdi ki, Qarabağın Qoçəhmədli kimi uzaq, gündə qalmış bir kəndindən olasan, 

sonra da əlin çörəyə çata, gəlib sahibkarın qabağında belə lovğa-lovğa danışasan. (M.Hüseyn) 

Sintaktik frazeoloji konstruksiya bütövlükdə baş cümlədən doğan suala cavab verir. Baş cümlədə heç bir 

qəlib sözün işlənməməsinə baxmayaraq, nə? sualı ortaya çıxır. Bu tabeli mürəkkəb cümlənin əslində hər iki 

komponenti frazeoloji vahidlə ifadə olunmuşdur. Belə ki, baş cümlə frazeoloji birləşmə, budaq cümlə isə 

sintaktik frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunmuşdur. Sintaktik frazeoloji konstruksiyanın özü də həmcins 

xəbərlərdən ibarətdir. “Olasan” və “danışasan” feillərini həmcins üzv adlandırmaq özü də birmənalı şəkildə 

düzgün sayılmazdı. Çünki feillər, eyni şəkildə - arzu şəklində işlənmələrinə baxmayaraq, hadisələrin 

başvermə zamanı müxtəlifdir. Bu zaman müxtəlifliyi “sonra”zaman zərfi vasitəilə tənzimlənir. Bu tip 

sintaktik frazeoloji konstruksiyanın birinci hissəsindəki hadisə, proses daha əvvələ, ikinci hissədəki məlumat 

isə birinci nəzərən sonraya – gələcəkzamana aid olur. Birinci hissəyə görə gələcək zaman anlayışı ifadə edən 

ikinci  hissə obyektiv reallığa görə indiki zamanı ifadə edir.  

Mübtəda və xəbər budaq cümlələri ilə yanaşı tamamlıq budaq cümlələrinin tərkibində də sintaktik 

frazeoloji konstruksiyalara rast gəlirik. Ümumiyyətlə, tamamlıq budaq cümlələri dilfə digər budaq cümlə 

növləri ilə müqayisədəən çox işlənən mütəhərrik cümlələrdir. Bu hal sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda da 

izlənir.Sintaktik frazeoloji konstruksiyanın funksionallaşması tamamlığın hər iki növündə vasitəli və 

vasitəsiz tamamlıq budaq cümlələrində də öz əskini tapır.  

Mən onu bilmirəm ki, o haranın həkimi olub. (B.B.) 

Sintaktik frazeoloji konstruksiya vasitəsiz tamamlıq budaq cümləsinin budaq cümləsi vəzifəsində çıxış 

etmişdir. Baş cümlədə işlənən, “onu” qəlib sözü işlənmişdir. Bu nümunədə, sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalars xas olan daha bir xüsusiyyət ortaya çıxır. Adətən tabeli mürəkkəb cümlənin bir neçə cümlə 

növü istisna olmaqla, digərləriniasanlıqla feili tərkiblər şəklində sadələşdirmək və sadə cümləyə çevirmək 

mümkündür. Lakin sintaktik frazeoloji konstruksiyalarda məsələ başqa cürdür. Onları feili tərkib şəklinə 

salmaq ya mümkünsüz olur, yaxud da qrammtik cəhətdən sadə cümlə şəklində sadələşsələr də, semantik 

cəhətdən öz mənalarını itirmiş olurlar və informativ xarakterli ənənəvi cümlələrə çevrilirlər.  

Sadələşən tabeli mürəkkəb cümlələr birözəkli cümlələrdir ki, sadə cümlənin hər hansı bir komponentini 

itirərək budaq cümlə vasitəsilə izah olunması nəticəsində yaranır və bu səbəbdən də sadələşir. Çünki budaq 

cümlə baş cümlənin keçmiş komponentidir və onun yeri – qəlibi baş cümlədir. Tabeli mürəkkəb cümlə 

quruluşlu sintaktik frazeoloji konstruksiyalar isə sadə cümlədən törəməyib və cümlənin hər hansı bir konkret 

üzvünü də izah etmir və bu səbəblə də sadələşə bilmir.    

Mən onun haranın həkimi olduğunu bilmirəm. Bu çevrilmə zamanı “hara” nisbi əvəzlik funksiyasını itirir 

və sual əvəzliyi kimi çıxış edir və məkan bildirir, hərçənd ki, buna rəğmən III növ təyini söz birləşməsinin 1-

ci tərəfidir və bütövlükdə təhlilolunur. 

Cümlə ritorik sualdan çıxır. Əgər sintaktik frazeoloji konstruksiyada III şəxsin həkim olmaması, həkim 

kimi danışan tərəfindən qəbul edilməməsi, subyektiv mənfi münasibətini ifadə edirdisə, çevrilmədən  sonra 

yeni məna ifadə edur. Danışan II şəxsin harada həkim işlədiyini, hansı müəssisəsinin yaxud da ərazinin 

həkimi olduğundan məlumatsızdır. Bu cür çevrilmədə sintaktik frazeoloji konstruksiya xüsusiyyətlərini itirir. 

Sintaksisdə belə bir fikir mövcuddur ki, budaq cümlə sadə cümlənin hər hansısa bir komponentinin daha 

sonrakı inkişaf dövründə nisbi müstəqillik qazanaraq yeni cümlə sərhədləri əmələ gətirməsi nəticəsində 
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yaranır. Bir az da əvvəl qeyd edildiyi kimi, belə nəticəyə gəlmək olur ki, budaq cümlə sadə cümlənin 

istənilən bir üzvünün törəməsidir və həmin üzvə strukturca olmasa da, mənaca bərabərdir. Sintaktik 

frazeoloji konstruksiyanın isə bu çevrilmənin baş tutmaması onların sözə - söz birləşməsinə ekvavalent 

olmamasından irəli gəlir. Onlarnitqə hazır şəkildə daxil olduğundan və məzmunca daha mürəkkəb fikir ifadə 

etdiklərindən onların baş cümlədə yerləri yoxdur. Sintaktik frazeoloji konstruksiyalar budaq cümlə kimi baş 

cümlənin qrammatik davamından daha çox, semantik davamıdır. Eyni situasiya sintaktik frazeoloji 

konstruksiyanın baş cümlə kimi çıxış etdiyi tabeli mürəkkəb cümlələrə də aiddir.  

Bəs sənə deməzlər ki, Vətənin ağır günündə onu qoyub hara gedirsən. (Ə.C.)  

Buna deyən gərək, sən kimin üçün bəzənirsən. (B.B.)Yuxarıdakı vasitəsiz tamamlıq budaq cümlələrin hər 

ikisində baş cümlə sintaktik frazeoloji konstruksiya ilə ifadə olunmuşdur. Bu cümlələr sadələşərsə, o zaman 

əvvəlki təsir gücünü, emosionallığını itirmiş olur.  

İndi onun gücü hardaydı ki, uşaq oxuda, molla yanına oğul qoya. (Ə.C.)  

Söz yox,mənim adımın qəzetçi olmağına bais yoldaşım olmuşdu”.Bu nümunələrdə isə sintaktik frazeoloji 

konstruksiyalar vasitəli tamamlıqlı tabeli mürəkkəb cümlənin baş cümlələridir.  

Komponentlərindən biri sintaktik frazeoloji konstruksiya olan təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlənin tipinə aid nümunələr dilimizdə yetərincədir. Lakin II tipə aid sintaktik frazeoloji konstruksiyalı 

təyin budaq cümlələrinə demək olar ki, rast gəlinmir. Ümumiyyətlə, təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlələr I tiplə müqayisədə daha azdır. I tip təyin budaq cümlələrində baş cümlələr budaq cümlələrdən əvvəl 

gəlir, burada qəlib söz işlənə də bilər, işlənməyə də. Qəlib sözlər olmayan cümlələrdə də onların bərpası 

asanlıqla mümkündür.  

Allah kəssin belə işi, nə gündüz vaxtı var, nə gecə. (C.C.)  

O nə müəllimdir ki, bir uşaqla da dil tapa bilmir. ( )  

Hanı elə bir Allah bəndəsi ki, adamın əlini tutsun. (C.M.)  

Mən yənio günə qalmışam ki, onun anasıyla ağız-bağıza verim. (Anar) Nümunələrdə qəlib söz olaraq 

“belə, nə, elə o” kimi əvəzlikləri işlənmişdir. Təyin budaq cümlələrin bu tipində vurğu bir qayda olaraq, 

qəlib sözün üzərinə düşür və özündən sonra gələnbudaq cümləyə zəmin yaradır. Eyni halda “Koroğlu” 

dastanından gətirilmiş nümunədə də rast gəlirik.  

Axır o necə atdı ki, bizim ikimizi də bu qədər qoşunun içindən çıxarıb apara. (Koroğlu dastanı) 

Sintaktik frazeoloji konstruksiyaların funksional xüsusiyyətlərindən biri də onların zərflik budaq 

cümlələrinin baş və budaq cümləsi ola bilməsidir. Belə strukturlar sintaktik frazeoloji konstruksiya hesabına 

emosionallığa malik olur, adi cümlələrdən daha çox təsirlilik bildirir. 

Allahın suyuna da çəpər çəkiblər ki, nə var mənimdir. (C.C.)  

Sən gün-günortayacan yatıb, indi durub atıla-atıla gəlmisən üstümə ki, nə var iş bilmişəm.(Ə.C.)  

Amma mən bir yandan sevinirəm ki, vallah, o Spartak, o da o. (Anar) 

Nümunələrdə baş cümlə əvvəl işlənmiş, budaq cümlə isə ondan sonra gəlmişdir. Baş cümləbaş cümləyə 

“ki” bağlayıcısı və intonasiya vasitəsilə bağlanmışdır. Budaq cümlələr sintaktik frazeoloji konstruksiyalarla 

ifadə olunmuşdur. Seçdiyimiz nümunələr üzərində apardığımız müşahidələr göstərir ki, daxili məzmunundan 

və mənasından irəli gələrək “nə var...” tipli sintaktik frazeoloji konstruksiya yalnız budaq cümlədə işlənə 

bilir, budaq cümlə olur və həmişə işin səbəbini bildirir.  

Üçüncü nümunədə sintaktik frazeoloji konstrusiya səbəb budaq cümləsinin budağıdır. “O Spartak, o da 

o” ayrılıqda müstəqil şəkildə dildə mövcuddur, iki qütblüdür. Hər iki qütbdə “o”şəxs əvəzliyidir, 

konstruksiyanın daimi komponentidir. Model “o...”, “o da...” formasındadır. Dəyişən komponentlər feilin 

təsriflənən formaları istisna olmaqla, bütün əsas nitq hissələri və ismi birləşmələrlə ifadə oluna bilir. Belə 

modellərdə, adətən, xəbərlik şəkilçisi ixtisar olunur, iştirak etmir.  
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MÜASİR FRANSIZ DİLİNDƏ KONSTATİV CÜMLƏLƏRDƏ SÖZ SIRASI 
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“The word order in constative sentences in modern French” 

Summary 

In the article, the word order in constative sentences in French is investigated. In speech act performative 

sentences are put opposite the constative sentences. It means that it is possible to decipher the meaning of the 

sentence when using it. The communicative types of sentences are usually designed to speaker more than the 

listener. They are designed for the wishes and needs of the speaker. 

The word order plays an important role in constative sentences. It should be specially noted that the word order 

conforms with the semantics and the proposition of the sentence. 

Key words: sentence, simple sentence, complex sentence, context, constative sentence 

Giriş 

Cümlənin kommunikativ tipləri bir qayda olaraq dinləyicidən çox danışan üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onlar 

danışanın arzu və tələbatları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu cümlələr nisbətən az məqsədliliyə meyl edir, 

ümumilikdə daha ritorik və daha primitiv və bir qayda olaraq indiki zaman barədə olur. Cümlələr nida, əmr, 

informativ, nəqli və sual cümlələri olur.  

Cümlə çox mürəkkəb bir vahiddir. Onu başa düşmək üçün, onu müxtəlif tərəflərdən öyrənmək lazımdır. 

Cümlə və söyləmlər bir-birindən danışanın kommunikativ niyyətinə görə fərqlənə bilər ki, bu da müəyyən bir 

tip məsələnin həllinə istiqamətlənmiş olur. 

 

Müasir fransız dilində konstativ cümlələrdə söz sırası məsələsindən danışmazdan əvvəl cümlə və onların 

tipləri haqda danışmaq yerinə düşərdi. Cümlələrin dildə funksiyası nədir?  

Cümlənin kommunikativ tipləri bir qayda olaraq dinləyicidən çox danışan üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onlar 

danışanın arzu və tələbatları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu cümlələr nisbətən az məqsədliliyə meyl edir, 

ümumilikdə daha ritorik və daha primitiv və bir qayda olaraq indiki zaman barədə olur. Cümlələr nida, əmr, 

informativ, nəqli və sual cümlələri olur.  

Nida cümlələri güclü emosiya bildirir.  

Əmr cümlələri  isə əmr, göstəriş, xahiş, təklif, istiqamət, instruksiya bildirir. 

İnformativ cümlələr həm dinləyən və danışanının faydası üçün işlənən cümlələrdir və bu tip cümlələr hər iki 

tərəfin interaktivliyinə səbəb olur. Onlar daha çox məramlı və ya əvvəlcədən düşünülmüş, az ritorik olur və 

informasiya ilə təmin etmək və ya informasiya əldə etmək niyyəti daşıyır. 

Nəqli cümlələr isə dildə ən çox rast gəlinən cümlə növləridir və əksər hallarda cümlənin funksiyasının yerinə 

yetirilməməsi kimi qəbul edilə bilər. 

Sual cümlələri sual soruşmaq üçün işlədilir və sonunda sual işarəsi qoyulur. Onun məqsədi əvvəldən bilinən 

şeylər haqda informasiya toplamaqdır və ya əvvəldən götürülmüş fikir üçün dəyərləndirmə etməkdir. 

Cümlə çox mürəkkəb bir vahiddir. Onu başa düşmək üçün, onu müxtəlif tərəflərdən öyrənmək lazımdır: 

1. Struktur aspekt; 2. Semantik aspekt; 3. Aktual aspekt; 4. Praqmatik aspekt.  

Cümlə və söyləmlər bir-birindən danışanın kommunikativ niyyətinə görə fərqlənə bilər ki, bu da müəyyən bir 

tip məsələnin həllinə istiqamətlənmiş olur. 

Cümlənin kommunikativ məram məzmunu bu və ya digər cümləni praqmatik tipə aid etmək üçün 

həlledicidir. 

Müasir fransız dilində məzmun baxımından cümlələrin təsnifatına nəzər salmaq vacibdir. Məzmun 

baxımından müasir fransız dilində cümlələr üç tipə bölünür (1: 22): 

1.Nəqli cümlələr. Məsələn: C’est plutôt frisquet ici – Bura  kifayət qədər soyuqdur. 

2.Sual cümlələri.Məsələn: Qu’est ce que vous voulez acheter? – Siz nə almaq istəyərdinziz? 

3.Əmr cümlələri. Məsələn: Attends un peu, s’il vous plait – Zəhmət olamsa bir qədər gözləyin.  

Əmr cümlələrinə arzu bildirən cümlələr də daxil edilir. Məsələn: Elle veut que nous soyons a la fête – O, 

istəyir ki, biz bayramda olaq. 
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Cümlələr təsdiq və inkar olaraq iki yerə bölünür. Məsələn: La population mondiale augmente régulièrement – 

Dünya əhalisi tədricən artır.  

Tədqiqata cəlb edilmiş  fransız dilində mövcud olan konstativ cümlələr quruluş baxımından iki yerə bölünür: 

1. Sadə konstativ cümlələr. 

2. Mürəkkəb konstativ cümlələr. 

Sadə cümlələrdə söz sırası məsələsinə gəldikdə, qeyd edək ki, müasir fransız dilində isimlərdə flektiv 

elementlər yoxa çıxdığından, bu dildə söz sırası möhkəm xarakter almşdır və sözün daşıdığı funksiya onun yeri ilə 

müəyyənləşir.  

Adi söz sırası fransız dili üçün xarakterik olan söz sırasıdır. Bu ondan ibarətdir ki,  təyin olunan söz təyin edən 

sözün qarşısında durur. Başqa sözlə desək, mübtəda xəbərin, xəbər isə tamamalığın qarşısında gəlir. Fransız 

dilində cümlədə baş üzvlərin yerdəyişməsi halına isə əks söz sırası və ya inversiya deyilir (1:45). 

Nəqli cümlələrdə söz sırası məsələsinə gəldikdə fransız dilində ən geniş yayılan söz sırasına bu tip cümlələrdə 

rast gəlinir. 

 

1. Mübtədanın yeri 

Müasir fransız dilində konstativ cümlələrdə mübtəda bəzən tək, bəzən də ona aid olan təyin və  tamamlıqla 

ifadə olunaraq xəbərin yanında gəlir. Məsələn: Les Touareg ne sont pas de grands bavards – Tuarqelər çox 

danışan deyillər.  

Fransız dilində mübtəda xəbərdən yalnız köməkçi sözlər – inkarlıq bildirən “ne” hissəciyi və ya vurğusuz 

şəxs əvəzlikləri ilə ayrıla bilər. Məsələn: Il ne le connaissait même pas de nom – O, hətta onun adını da bilmirdi. 

2. Xəbərin yeri 

Fransız dilində konstativ cümlələrdə cümlənin baş üzvlərindən olan xəbərin yeri mübtədadan sonradır. 

Məsələn: Présenté par Jimmy Fallo, la 74
e
 cérémonie des Golden Globes aura lieu le 8 janvier 2017 à Los 

Angeles – Jimmi Fallo tərəfindən təqdim edilən 74-cü Qolden Qlob tədbiri 2017-ci il 8 yanvarda Los-Ancelsdə 

olacaq. 

 

3. Tamamlığın yeri 

Fransız dilində ikinci dərəcəli cümlə üzvləri arasında nisbətən müəyyən və ya stabil yer tutan cümlə üzvü 

vasitəsiz tamamlıqdır. Mübtədadan heç bir formal əlamətlərinə görə fərqlənməyən vasitəsiz tamamlıq xəbər və ya 

mübtədanın qarşısında dura bilmir, bir qayda olaraq bilavasitə xəbərdən sonra gəlir. Məsələn: A cette époque, le 

chat a une apparence encore sauvage. Plus tard, sa domestication change sa morphologie – Bu dövrdə pişiyin 

vəhşi bir görünüşü var idi. Daha sonra isə itaəti onun morfologiyasını dəyişir. 

Lakin vasitəsiz tamamlıq şəxsli vurğusuz əvəzliklə ifadə edildikdə, o, xəbərin qarşısında, mübtədadan isə 

sonra gəlir. 

Vasitəli tamamlıq bir qayda olaraq vasitəli tamamlıqdan sonra gəlir. Məsələn: Je me disais que je n’avais pas 

un ami parmi les cent mille hommes – Mən özümə deyirəm ki, bu yüz min insanın arasında bir dostum da yoxdur. 

Lakin vasitəli tamamlıq şəxsli vurğusuz əvəzliklə ifadə edildikdə, o, həmişə xəbərin qarşısında gəlir. Məsələn: 

Christophe lui avait dit quelques mots d’amitie – Kristof ona bir neçə dostluq sözü söylədi. 

Əgər vasitəsiz tamamlıq  çoxlu sayda sözlərlə və ya söz qrupu ilə ifadə edildikdə, o, vasitəsiz tamamlıqdan 

sonra işlənə bilər: 

a) Vasitəsiz tamamlıqdan sonra sözönülü isimlə ifadə edilmiş təyin gəldikdə. Məsələn: Elle avait dans les 

cheveux un gros bouquet  de jasmin – Onun saçlarında böyük bir buket yasəmən var idi. 

b) Vasitəsiz tamamlıqdan sonra ondan asılı olan budaq cümlə gəldikdə. Məsələn: J’ai recu de mon ami une 

lettre qui m’a fait beaucoup de plaisir – Mən dostumdan bir məktub aldım, hansı ki məni çox sevindirdi. 

Vasitəli tamamlıq bəzən cümlənin  əvəlində, mübtədadan qabaqda da gələ bilər. Məsələn: Le catalogue 

«Outdoor 2012», on feuillette avec délice -  «Outdoor 2012» kataloqunu həzzlə vərəqləyirlər. 

 

4. Zərfliyin yeri 

Müasir fransız dilində eləcə də konstativ cümlələrdə zərflik və ona aid olan söz qrupu cümlədə konkret olaraq 

bir yerdə işlənmir. Onlar aşağıdakı mövqelərdə gələ bilər: 

1. Xəbərdən sonra. Məsələn: En l’état, il est plus simple de se présenter directement à la présidentielle qu’à 

la primaire – Hökümətdə özünü prezidentliyə namizədlik irəli sürmək baş nazirliyə namizədlik irəli sürməkdən 

asandır.  

2. Cümlənin əvvəlində mübtədadan əvvəl. Məsələn: Depuis son élection, le pape a fait l’objet de plus de 100 

livres, dépassant le score de ses deux prédécesseurs – Papa seçildikdən sonra o 100 kitaba mövzu olmuşdur və 

beləliklə öz iki xələfini arxada qoymuşdur. 
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5. Təyinin yeri 

1. İsim ilə ifadə edilmiş təyin həmişə təyin edilən sözdən sonra gəlir. Məsələn: Avec talent, le réalisateur 

italien livre un portrait d’une réalisatrice en plein tournage, tiraillée entre questions professionnelles et 

existentielles – Bacarığı ilə italyan kinorejissor mövcud və professional suallar arasında əzab çəkən direktor 

haqqda tam metrajlı filmi çatdırmışdır. 

2. Əvəzlik sifət və ya say ilə ifadə edilmiş təyin həmişə ismin qarşısında gəlir və ondan yalnız keyfiyyət 

bildirən sifətlər ilə ayrıla bilər. Məsələn: Depuis près de cinq ans, j’ai un cancer du sein métastasé – Artıq beş 

ildir ki, döşümdə xərçəng var.  

3. Keyfiyyət bildirən sifətlərlə ifadə edilmiş təyinlər ya ismin qarşısında, ya da arxasında gələ bilər. Məsələn: 

Gilbert Trigano et Gérard Biltz ouvrent leur premier village de vacances à Palma de Majorque – Jilbert Triqano 

və Jerard Biltz Palma dö Majorkda birinci istirahət mərkəzlərini açdılar. 

 

6. Əlavənin yeri 

Konstativ cümlələrdə əlavə bir qayda olaraq təyin edilən ismin qarşısında gəlir. Məsələn: Le docteur Rene est 

derriere nous avec sa longue blouse blanche – Həkim Rene uzun ağ xalatı ilə arxamızdadır. 

 

7. Xitabın yeri 

Müasir fransız dilində konstativ cümlələrədə işlənən xitab cümlədə aşağıdakı mövqedə gələ bilər (2: 141): 

1. Söyləmin əvvəlində. Məsələn: Ma bonne femme, vous avez de jolis mioches – Əzizim, sizin gözəl 

balalarınız var; 

2. Söyləmin ortasında. Məsələn: Je vous assure, Monsieur, qu’il doit etre ici – Sizi əmin edirəm ki, Cənab, o, 

burada olmalıdır; 

3. Söyləmin sonunda. Məsələn: Alors, raconte-moi ca, mon cheri – Hə, bunu mənə danış, mənim əzizim. 

 

Konstativ cümlələrdə inversiya 

Müasir fransız dilində də, digər geniş yayılmış dillərdə olduğu kimi, inversiya hadisəsi mövcuddur. Konstativ 

cümlələrdə inversiya aşağıdakı hallarda olur: 

1. Əksər hallarda cümlə zərflik ilə başlayır, xəbər isə təsirsiz feil və ya əvəzlik feillərlə başlayır. Məsələn: Des 

lors commenca pour lui  la vie d’étudiant – O vaxtdan da onun  üçün tələbə həyatı başladı; 

2. Elmi və işgüzar üslubda sadalama zamanı. Məsələn: Doublent la consonne finale devant un “e” muet les 

adjectifs suivants: nul, epais, gros, etc – Aşağıdakı sifətlər – nul, epais, gros və s. kar e-nin qarşısında son samit 

qoşalaşır; 

3. Bəzən xəbərin ad hissəsi bağlayıcı feildən əvvələ qoyulur (3:223). Məsələn: Grande et belle est ma libre 

patrie – Mənim  azad vətənim böyük və gözəldir. 

Təbii ki, inversiya edilmiş cümlələrdə söyləmin mənası daha kəsərli olur və vurğulu sözlər cümlənin 

əvvəlində işlənir. Misal üçün, yuxarıdakı birinci və ikinci cümlələr feil ilə başlayır və söyləmin əsas mənasını 

onlar daşıyır. üçüncü cümlədə isə cümlədə vurğu qəbul edən sözlər sifətlər və ya predikativ hissədir ki, onlar da 

cümlənin əvvəlində gəlimişdir (3:286). 

 

Nəticə 

Tədqiqata cəlb edilmiş fransız dilində mövcud olan konstativ cümlələr quruluş baxımından iki yerə bölünür: 

1. Sadə konstativ cümlələr. 

2. Mürəkkəb konstativ cümlələr. 

Adi söz sırası fransız dili üçün xarakterik olan söz sırasıdır. Bu ondan ibarətdir ki,  təyin olunan söz təyin edən 

sözün qarşısında durur. Başqa sözlə desək, mübtəda xəbərin, xəbər isə tamamalığın qarşısında gəlir. Fransız 

dilində cümlədə baş üzvlərin yerdəyişməsi halına isə əks söz sırası və ya inversiya deyilir 
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КОНЦЕПЦИЯ «ИДЕАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ» 
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The concept of "ideal poetry" by V.G.Belinsky in the research of A.A.Gadzhiev 

Summary 
The scientist examines the types of romance and realism in three positions: the subject, the content, and the 

form. As a creative subject of romance, the moral and spiritual determination of the human being, and the subject 

of socialism as a subject of realism. The creative content of romance relates to artistic images and to the content of 

realism the content of the work. Thus, a romanticism or realization of a work of art or of a writer can be attributed 

to the time when they meet these three basic requirements. 

Key words: concept, V.G.Belinsky, “ideal poetry”, aesthetics, romanticism  

 

Первое своё научное исследование профессор А.Гаджив посвятил творчеству В.Г.Белинского и в 

качестве предмета исследования избрал концепцию «идеальной поэзии» великого критика. Этой 

проблеме посвящены такие работы А.А.Гаджиева, как «В.Г.Белинский о сущности романтизма», «Теория 

идеальной поэзии В.Г.Белинского в русском литературоведении» и др. 

Главная проблема, над которой сосредоточил своё внимание исследователь, была эстетика 

романтизма. Учёный продемонстрировал оригинальный подход к этой проблеме, рассматривая 

романтизм не как конкретное историко-литературное явление, появившееся в европейской литературе 

конца XVIII – начала XIX века, а как нереалистический тип творчества, имеющий место в мировой 

литературе, начиная от античности, кончая ХХ веком. Учёный достаточно аргументированно 

обосновывает научную значимость и новизну данной проблемы. Он ставит знак равенства между 

идеальной и романтической поэзией и выступает против мнения о том, что романтическая или идеальная 

поэзия имеет дело не с реальной действительностью и её проблемами, а занята воспеванием какого-то 

возвышенного, стоящего над реальной жизнью идеала, когда забывается связь между идеалом и реальной 

действительностью.  

А.Гаджиев считает В.Г.Белинского «основоположником теории художественной литературы в целом, 

т.е. и реальной и идеальной поэзии» (2, c. 5). Он ссылается на статью В.Г.Белинского «О русской повести 

и повестях Гоголя», где великий критик впервые говорит о двух типах творчества: пересоздание жизни с 

позиции своего идеала и воспроизведение её, какая она есть. Взгляды В.Г.Белинского на 

нереалистическое творчество, по мнению А.Гаджиева, включают в себя три основных аспекта проблемы: 

«жизненный источник идеальной поэзии, её идейное содержание и её художественную форму» (49, c. 6), 

т.е. материал, содержание и форму. Материал, как считает учёный, поэт-романтик берёт именно из 

реальной жизни, материал, соответствующий нереалистическому творчеству. Идейное содержание 

включает в себя прежде всего авторское отношение к изображаемому, а художественная форма – это в 

основном жанровый выбор поэта, когда поэма считалась основным жанром романтической поэзии. 

Получается, что романтизм заключается и в самом материале, и в содержании, и в форме произведения. 

Сущность романтической поэзии В.Г.Белинский, по мнению А.Гаджиева, видит в «творческом 

воспроизведении, поэтическом воспевании духовной красоты жизни в идеальных художественных 

образах» (1, c. 6). 

Вопросу об отношении В.Г.Белинского к сущности «идеальной поэзии» уделяется в работах 

А.Гаджиева большое место. Особо подчеркивается проблема об истоках романтического типа творчества, 

а также говорится об эволюции отношения Белинского к нереалистическому типу творчества. А.Гаджиев 

подробно останавливается на основных моментах этой эволюции. Ранний В.Г.Белинский, автор 

«Литературных мечтаний», как считает учёный, понятием романтизм обозначал «свободу 

художественной формы», позже, автор статьи «Горе от ума» романтизмом считал «средневековую 

поэзию», а во второй статье о А.С.Пушкине романтизмом он называл изображение «внутреннего мира 

души человека» (3, c. 6). Итак, от свободы формы в средневековой поэзии и оттуда к духовному миру 

человека – такова эволюция взгляда В.Г.Белинского на романтизм. Последнее, т.е. изображение 
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духовного мира человека, А.Гаджиев считает не субъективной категорией, не формой отношения поэта к 

изображаемому, а «определённой областью человеческой жизни, её духовной областью» (1, c. 6). 

Однако А.Гаджиев иногда ставит знак равенства между романтизмом и романтикой. Романтизм – это 

метод, тип творчества, а романтика – это пафос, идейно-эмоциональное изображение прекрасного и 

возвышенного. Романтика – это субъективное отношение поэта к изображаемому явлению. В этом 

смысле романтику можно противопоставить сатире или юмору. Но в любом случае и романтика и юмор, 

как авторские отношения к изображаемому, определяются характером самого изображаемого, т.е. 

объективного материала. Белинский под романтикой понимал духовную красоту человека и 

противопоставлял ей разум и осознанную разумом сторону жизни. А.Гаджиев эти две стороны жизни и 

поэзии трактует как «духовная сущность человека и его социальный образ существования» (1, c. 7).  

А.Гаджиев, опираясь на позицию В.Г.Белинского, не говорит о превосходстве реальной поэзии над 

идеальной поэзией. Основой той и другой он считал реальную действительность, откуда авторы черпают 

материал для своих созданий. Это вполне справедливая мысль. Но вместе с тем, следует отметить, что 

история литературы развивается по восходящей линии, от идеальной поэзии, или романтизма, переходит 

на более высокую ступень – к реальной поэзии, или реализму. В любом случае тут приходится отметить 

определённые преимущества реализма над романтизмом. Сам В.Г. Белинский это понимал и отмечал. Как 

пишет А.Гаджиев, «Белинский приходит к мысли не о неполноценности идеальной поэзии, а о том, что 

социальным потребностям его времени более соответствует реальная поэзия» (1, c. 13). Свои мысли об 

отношении В.Г.Белинского к идеальной поэзии А.Гаджиев обобщает таким образом: великий критик 

отмечал преимущества реальной поэзии не потому, что идеальная поэзия ущербна, а потому, что 

реальная поэзия, натуральная школа более соответствовали духу времени и вернее изображали чаяния 

эпохи 40-х годов XIX века. 

Другая важная проблема, над которой А.Гаджиев подробно останавливается, - это взгляд 

В.Г.Белинского на вопрос о формах идеальной поэзии. И к этой проблеме учёный подходит с позиции 

марксистско-ленинской методологии и отмечает, что В.Г.Белинскому неизвестна была истина «о том, что 

основу развития культуры и литературы составляет в конечном итоге способ материального 

производства» (1, c. 13). В этом учёный видит ограниченность мировоззрения великого критика, в чём 

трудно согласиться с ним, ибо литература и искусство имеют свои законы развития и никак не зависят от 

социально-экономических, производственных факторов. Учёный, отмечая приверженность 

В.Г.Белинского к идее революционного преобразования общества, старается приблизить его к 

марксистскому пониманию истории и историко-литературного процесса. 

Сильную сторону учения В.Г.Белинского А.Гаджиев видит в том, что в его понимании в содержании 

искусства и литературы, а также идеальной и реальной поэзии, сочетаются эстетическая сущность 

искусства с его социальными корнями, что даёт право сказать, что В.Г.Белинский в своих взглядах на 

литературу и искусство стоял на материалистической позиции. Учёный отмечает, что «искусство есть 

творческое воспроизведение человеческой жизни» (1, c. 16). Поэтому историю искусства В.Г.Белинский 

понимал как историю «человека и общества», а не как историю «стилей», «направлений» и т.д. Как 

думает А.Гаджиев, историю искусства и литературы нельзя рассматривать в отрыве от истории общества. 

Более того, второе он считает аргументом, а первое функцией, т.е. история общества в конечном итоге 

определяет историю литературы. Эта мысль есть продолжение того же подхода к проблемам культуры с 

позиции марксистско-ленинской методологии. Конечно, сегодня наука о литературе продвинулась вперед 

и такая прямолинейная, социологическая интерпретация историко-литературного процесса не отвечает 

требованиям времени и не может считаться научным подходом к проблемам литературы и искусства. 

Опираясь на концепцию В.Г.Белинского и ссылаясь на его мнения по вопросам исторического 

развития литературы, А.Гаджиев отмечает следующие исторические этапы в развитии искусства: 

восточный, античный, средневековый, новейший. Тут учёный усматривает связь основных этапов 

развития искусства с основными социально-экономическими формациями. Что же касается развития 

идеальной поэзии, то учёный, ссылаясь на В.Г.Белинского, указывает на следующие исторические формы 

идеальности: для античной идеальной поэзии характерна была «эпическая идеальность, для восточной – 

пантеистическая идеальность, для средневековой – спиритуалистическая идеальность, для новейшей – 

лирическая идеальность. Причём эпизм, пантеизм, спиритуализм, лиризм приходится рассматривать 

здесь как мироощущение эпохи…» (1, c. 14). 

А.Гаджиев видит важное значение творчества В.Г.Белинского не только в истории русской 

литературы и литературной критики, но и «в истории мировой эстетической мысли» (1, c. 16). Поэтому 

следует глубоко и всесторонне изучать наследие великого критика, теория которого строится на базе 
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изучения не только русской, но и всей мировой литературы. Основная сущность эстетических воззрений 

великого критика заключается в «утверждении гармонической личности» (1, c. 16) 
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Semantic Changes Accompanied by the Influence of Social Consciousness  

Summary 

The article is devoted to the problem of relation between the main tendencies of semantic development, 

namely semantic extension and specialization with social consciousness and intellectual activities of people. The 

level of social development and characteristics of national consciousness are among the reasons that identify main 

directions of semantic development. The meaning of a word is identified by human thinking activities and 

undergoes certain changes with the influence of linguistic and extralinguistic factors. Gradually more exact 

reflection of objective reality owing to human intellectual progress brings about the appearance of new semantic 

components of a word. The traces of linguacultural attitude to the concept are evidently seen in this process. 

Semantic changes are also constant trends of progress in general linguistic system.  

Key words: consciousness, social consciousness, context, modifications of meaning, semantic component  

 

Giriş 

İnsanın ictimai xarakterindən irəli gələrək cəmiyyət müxtəlif aspektlərdən, məsələn, mədəni normalar, dəyərlər 

və kontekst baxımından həm dil ifadə vasitələrindən istifadəyə, həm də onların dərk olunmasına təsir edə bilər. 

Funksional nitq fəaliyyətində, konkret diskursiv situasiyada sözün dil sistemində olduğundan fərqli mənalar kəsb 

etməsi və yeni məzmunun ümumi sabitləşmiş mənadan fərqli şəkildə dərk olunmasını müşahidə olunur. Bu da 

istənilən dil işarəsinin çoxfunksiyalı təbiətə, dil sistemində və nitqdə fərqli olmaqla ikili xüsusiyyətə malik olması 

deməkdir. N.Məmmədov və A.Axundov (1980: 102) sözün başlıca xüsusiyyətləri haqqında danışarkən buraya həm 

də sözün müəyyən kollektiv üzvləri tərəfindən anlaşılmasını da aid edirlər. Onlar, həmçinin sözlə onun aid olduğu 

əşya və hadisələr arasında fikri əlaqənin mövcudluğunu sözün bütün cəmiyyət üzvləri tərəfindən qəbul edilmiş 

leksik məna ifadə etməsinin səbəbi kimi qeyd edir. 

Həm bioloji, həm də ictimai varlıq olmaqla insanın mövcudluğunun ikili təbiətinin mahiyyəti bundan 

ibarətdir ki, insan bir tərəfdən təbiətin bir hissəsidir, onun qanunlarına tabedir, lakin, eyni zamanda o, həm də 

cəmiyyətin üzvü, sosial varlıqdır. Amerikalı sosial psixoloq E.Fromm bu ziddiyyəti “ekzistensial dixotomiya” 

adlandırmışdır. Cəmiyyət üzvləri və ya ayrı-ayrı kollektivlər arasındakı məişət, təsərrüfat, iqtisadi, istehsal, 

mədəni və s. ictimai münasibətləri müəyyənləşdirən ünsiyyət prosesi linqvistik, sosial və mədəni faktorların 

qarşılıqlı təsirini özündə cəmləşdirir. Cəmiyyətin həyatında sosial-iqtisadi tərəqqi fonunda dildə bəzi dəyişikliklər 

baş verir. Dildə sabit mənaya malik olan sözün başqa mənada istifadəsinə yol açan səbəblərdən biri cəmiyyətin 

həyatında müxtəlif tarixi, iqtisadi, texnoloji və s. sahələrdə inkişaf və dəyişmələrdir.  

Semantik strukturu zənginləşmiş sözün yeni mənalarının, ikinci dərəcəli və ya konnotativ mənalarının dərk 

olunması və cəmiyyət tərəfindən qəbul olunması semasioloji tədqiqatlarda diqqət mərkəzində olan 

məsələlərdəndir. Demək olar ki, hər bir cəmiyyətin ünsiyyət modelləri üçün normaları vardır. Bu normalar bir 
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mədəniyyətdən digərinə əsaslı şəkildə dəyişir. Sosial məna qrup daxilindəki insanlar üçün və ya geniş mənada 

cəmiyyət üzvləri üçün ümumi qəbul olunmuş norma, dəyər və inanclardan irəli gəlir. Bu baxımdan müəyyən 

tarixi dövrdə ictimai şüur sözün məna cəhətinin təkamülünə təsir edən və semantik inkişafın başlıca 

istiqamətlərini müəyyənləşdirən səbəblərdən biri kimi qiymətləndirilə bilər.   

 

1. İctimai şüur semantik dəyişmələri müəyyənləşdirən şərtlərdən biri kimi  

Dil cəmiyyətin mövcudluğunu təmin edən başlıca amillərdən biridir. XIX əsr fəlsəfi dilçilik məktəbinin 

banisi V.Humboldt dili xalq ruhunun təzahürü kimi başa düşürdü. Bu fikir dilçilikdə etnopsixologizm 

ideyalarının başlanğıcı sayılır. V.İ.Koduxov (1987: 36) isə dilin ictimai şüurla əlaqəsi barədə yazır: “Dil, 

ünsiyyət və təfəkkür vasitəsi olmaqla, təkcə hər hansı bir insanın təfəkkür və dərketmə fəaliyyəti ilə deyil, 

ümumiləkdə insanların maddi və mənəvi fəaliyyətləri, bazis və üstqurum, ictimai mövcudluq və ictimai 

şüurla əlaqədardır”.   

Tədqiqatçılar sözdə, semantika və praqmatikanın birləşdiyi sahəni psixolinqvistik aspektdən nəzərdən 

keçirdikdə sözdə iki semantik vəziyyətin mövcudluğunu müəyyənləşdirir: 1) sözün müəyyən bir semantik 

potensiala malik olduğu qeyri-situativ vəziyyət, 2) sözün semantik potensialının çoxsaylı kontekstual 

mənalar şəklində reallaşdığı situativ vəziyyət (Бубнова, Зыкова, Красных, Уфимцева, 2017: 101). Sözün 

istər fərd, istərsə də cəmiyyət tərəfindən dərk olunması təkcə linqvistik kontekstlə deyil, eyni zamanda 

psixolinqvistik, sosial-mədəni və s. ekstralinqvistik amillərlə də müəyyənləşir. Bu mənada sosial kontekst 

sözün xüsusiləşmiş mənada istifadəsinə və fərqli semantik komponentlərin aktuallıq kəsb etməsinə səbəb 

olan amillər sırasındadır.  

Koqnitiv tədqiqatlarda tez-tez rast gəlinən dünyanın koqnitiv mənzərəsi termini şüur stereotipləri və 

konseptosferi, mentalitet termini isə fərdin və ya xalqın düşüncə tərzi, təfəkkürünün xüsusiyyətlərini və 

gerçəkliyin spesifik dərk edilmə üsulunu özündə cəmləşdirir. Milli mentalitetə gəldikdə isə, bu, gerçəkliyin 

xalqın koqnitiv stereotipləri ilə müəyyənləşən dərk olunma formasıdır. Milli mentalitet kollektiv şüuru 

səciyyələndirir, kollektiv üzvləri arasında ictimai birliyi möhkəmləndirir, dünyanın mənzərəsini, sosial 

davranış qaydalarını, dəyərlər sistemini və düşüncə tərzini formalaşdırır. İsveçrəli psixoloq K.Q.Yunq isə 

“kollektiv təhtəlşüur” anlayışını irəli sürmüşdür. O, məzmununu arxetiplərin, yəni ümumbəşəri ilk obrazların 

təşkil etdiyi “kollektiv təhtəlşüur”u keçmiş nəsillərin təcrübəsinin inikası adlandırır. Kollektiv mentalitetin 

formalaşmasına fərdlərin sosial təcrübəsi, gerçəkliyi şərh etmə bacarığı, həyat haqqında təsəvvürləri, 

maraqları və s. təsir edir. Beləliklə, hər bir dildə dünyanın konseptual mənzərəsi milli özünəməxsusluq 

əsasında formalaşır.  

Linqvistik strukturunun dil daşıyıcılarının dünyagörüşünə təsir edərək onların dünyanı dərk etmə üsulunu 

müəyyənləşdirməsi barədə fikirlər əsasən E.Sepir və B.Uorfun adı ilə bağlıdır. B.A.Serebrennikov (1988: 

174) isə yazır: “Dil olmazsa ictimai şüur yarana bilməzdi, belə ki, ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən dünyanın dərk 

olunması yalnız dil vasitəsi ilə kollektiv təcrübəyə çevrilə bilər”.  

Əgər nitqin forma və sintaktik tərtibatı müəyyən inkişaf mərhələsindəki linqvistik normalara əsasən 

müəyyənləşdirilirsə, ayrı-ayrı fərdlər və kollektivlər arasında mübadilə olunan nitq ünsiyyətinin məzmunu və 

informasiyanın xarakteri bütövlükdə cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilir. Sosioloji dilçilik məktəbinin 

məşhur nümayəndələrindən A.Meyeyə görə, dil hadisələrini müəyyənləşdirən sosial şərait və cəmiyyətin 

quruluşundakı dəyişikliklərdir. Dilin inkişafında cəmiyyətin, sosial amillərin və sosial təzyiqin aparıcı 

rolundan bəhs edən V.Juravlyova (1982: 9-10) görə dil və cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı əlaqə aşağıdakı 

postulata əsaslanır: dilsiz cəmiyyət, cəmiyyətsiz dil mövcud ola bilməz.   

R.Vordhou (2006: 10) isə dil və cəmiyyət arasındakı əlaqənin aşağıdakı təzahür formalarından bəhs edir: 

ictimai quruluşun linqvistik struktura təsir edib onu müəyyənləşdirməsi; linqvistik strukturun ictimai 

quruluşa, dil daşıyıcılarının dünyagörüşünə təsir edib onu müəyyənləşdirməsi; dil və cəmiyyət arasındakı 

ikitərəfli, qarşlılıqlı təsir əlaqəsi.  

Dilin lüğət tərkibi ekstralinqvistik obyektiv aləmə dinamik reaksiya verir. Leksik səviyyə digər 

səviyyələrə nəzərən cəmiyyətin maddi-mədəni həyat və fəaliyyəti, elmi-mədəni tərəqqi, xalq ideologiyası və 

psixologiyası ilə daha sıx bağlıdır. Kazan dilçilik məktəbinin banisi İ.A.Boduen de Kurtene (2014: 59) yazır: 

“Dilin hazırkı mexanizm, struktur və sistemi onun bütün əvvəlki tarixi inkişafının nəticələrindən ibarətdir və 

əksinə, dilin sonrakı inkişafı müəyyən vaxtda bu mexanizmlə şərtlənir”. Dilçilik ədəbiyyatında semantik 

dəyişmələrə səbəb olan amillər dildaxili (linqvistik) və dilxarici (ekstralinqvistik) olmaqla iki cür 

qruplaşdırılır. Ekstralinqvistik amillərə psixolinqvistik, sosial-mədəni səbəblər aid edilir. Qeyd etdiyimiz 

kimi, xalqın ictimai həyatındakı inkişaf və dəyişmələr başlıca olaraq dilin leksik-semantik qatında özünü 

biruzə verir. Tarixi semasiologiyanın əsas tədqiqat obyekti bu dəyişmələrin səbəblərini, bu prosesə müxtəlif 

amillərin təsirini araşdırmaqdan ibarətdir. Müəyyən tarixi zaman kəsiyində obyektiv gerçəkliyin predmet, 
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hadisə və əlamətlərinin, həmçinin onlar arasındakı əlaqələrin dərk olunmasında xalqın dünyagörüşü, sosioloji 

baxışları və s. mühüm rol oynayır. Z.Verdiyeva, F.Ağayeva və M.Adilov (1979: 185) məna genişlənməsi, 

məna daralması və müxtəlif məna intiqallarını ümumiyyətlə insan təfəkkürünə xas olan və bütün dillərdə 

təsadüf edilən məntiqi qanunauyğunluq kimi izah edir. İ.Məmmədov (1988: 13) sözün polisemantikləşmə 

istiqamətində inkişafını bilavasitə dil kollektivinin təfəkküründə gedən proseslə, obyektiv gerçəklikdəki 

müxtəlif varlıqların məntiqi əlaqəsinin və daxili münasibətlərinin dərk edilməsi ilə əlaqələndirir. T.Arbekova 

(1977: 73) məna dəyişmələrinin səbəbini həm obyektiv gerçəklikdə baş verən, həm də dilin sistemdaxili 

dəyişiklikləri ilə əlaqələndirir, ictimai şüurun rolunu vurğulayır və hesab edir ki, sözdə məna dəyişkənliyi 

yeni predmetlərin yaranması və ya mövcud predmetlərin mahiyyətinin daha müfəssəl dərk olunması 

sayəsində baş verir. Yeni mənaların yaranma səbəblərinə tarixi və ya ekstralinqvistik amillər aid edilir 

(Антрушина, Афанасьева, 1985: 114-115).   

Beləliklə, semantik dəyişmələrə təsir edən başlıca amillərdən biri kimi xalqın təfəkkür fəaliyyətinin dildə 

öz əksini tapması müxtəlif tədqiqatlarda diqqət mərkəzində olmuşdur. Bütün bunlar onu göstərir ki, eyni 

predmetə qarşı ictimai şüurlu münasibətin dəyişməsini, ictimai təcrübə kontekstində anlayışın yenidən 

mənalandırılmasını sözdə məzmun dəyişmələrinin səbəblərindən biri hesab etmək olar. 
 

2. İctimai şüurun təsiri ilə müşayiət olunan semantik dəyişmələrin başlıca istiqamətləri 

İctimai-tarixi proseslərin təsiri ilə dilin lüğət fondunu təşkil edən sözlərdə baş verən semantik 

dəyişmələrinin üç başlıca istiqaməti ayırd edilir. Bunlardan məna genişlənməsi referensial mənaların sayının 

artması deməkdir. Bu prosesin əksi isə məna daralması, yəni referensial mənaların sayının azalmasıdır. Digər 

bir qrup semantik dəyişmə isə metaforik dəyişmə və ya məcazlaşmadır. Bu tip məna genişlənməsi dildə 

metaforaların yaranmasına səbəb olur. Sözlərin əksəriyyəti metaforik mənada işlənməklə yeni məzmun 

qazanır. Bəzi mənbələrdə məna genişlənməsi ümumiləşdirmə, məna daralması isə xüsusiləşmə kimi də 

adlandırılır. Məna tutumu baxımından məna genişlənməsi özündə ümumiləşdirməni, məna daralması isə 

dəqiqləşməni əks etdirir. Beləliklə, məna həcminin genişlənməsi və daralması məna modifikasiyaların iki 

əsas növünü təşkil edir. Məna genişlənməsi predmeti adlandıran sözün eynicinsli predmetlərin hər birinə aid 

edilməsi ilə nəticələnən məna dəyişməsidir. Bu zaman referentlər ümumi əlamətdar xüsusiyyətlərə malik 

olur.  Sözdə mənanın inkişafı, məna genişlənməsi bir qayda olaraq konkretdən ümumiyə, mücərrədə doğru 

gedir. Məsələn, ingilis dilində triumph: sərkərdənin zəfər yürüşü – uğur, qələbə, təntənə və ya stock – odun 

ehtiyatı – istənilən məhsulun, ərzağın ehtiyatı və s. Məna daralması zamanı isə müəyyən növ predmeti 

adlandıran sözün məna tutumu eyni növdən yalnız bir predmetin adı ilə məhdudlaşır. Tarixən eyni sinxron 

zaman kəsiyində bir çox mənanı əhatə edən söz, sonradan semantik cəhətdən daralmaya məruz qalır. 

Məsələn, ərik sözü əvvəllər dənəli meyvələrdən bir neçəsinin adı qismində istifadə edilirdi. Müasir dövrdə 

ümumxalq ədəbi dilində işlənən sözlərin bəziləri əvvəlki dövrlərdə daha geniş semantik struktura malik 

olmuş, sonrakı dövrlərdə sematik daralmaya məruz qalmışdır.   

Sözün istifadə kontekstinin dəyişməsi semantik dəyişmələrə səbəb olan amillərdən biri kimi 

qiymətləndirilə bilər. Sosial kontekstin, istifadə mühitinin dəyişməsi ilə, xüsusən də alınma sözlərdə məna 

daralması baş verir, sözün mənası dəqiqləşir. Məsələn, azərbaycan və rus dillərində ingilis mənşəli 

prodyusser (продюсер) sözü ingilis dilində işlənən producer sözünə nisbətən daha konkret məzmunun 

ifadəçisidir. 

Tarixi inkişaf prosesində söz əvvəlki mənalarından birini, yaxud bir neçəsini tərk edir və ya ümumxalq 

dilindən terminoloji sistemə daxil edilir... Bunlar müvafiq şəkildə mənanın tarixi və texniki cəhətdən 

daralması adlanır (Verdiyeva, Ağayeva və Adilov, 1979: 128). Bəzi hallarda isə terminlər, sənət-peşə sözləri 

məna genişlənməsi ilə ümumxalq danışıq dilinə keçir: mənfi, müsbət və s. Yeni məna meydana gəldikdə və 

bununla yanaşı ilk məna qorunub saxlanıldıqda çoxmənalılıq meydana gəlir.    

V.Vinaqradov (1977: 163) yazır: “Eyni bir mənada müxtəlif predmet, hadisə, hərəkət və əlamətin 

ictimaiyyət tərəfindən dərk olunması ümumiləşdirilir və cəmlənir”. Məna genişlənməsi yeni yaranmış 

anlayışla mövcud anlayış arasında məntiqi-assosiativ əlaqə yaradılmasına əsaslanır. Beləliklə, sözün ifadə 

etdiyi məzmun yeni mahiyyət qazanır. Sözün semantik strukturunun genişlənməsi eyni zamanda onun 

funksional imkanlarının, dilin ifadə imkanlarının zənginləşməsi deməkdir. Məna daralması isə sözün 

semantik diferensiallaşmaya məruz qalması nəticəsində meydana çıxan semantik hadisədir. Bu proseslər həm 

də dil birliyi təşkil edən fərdlərin şüur və təfəkkürünün inkişafı, ümumiləşdirmə qabiliyyəti ilə izah olunur. 

Nəticə 

Sözün mənaca genişlənməsi və daralması linqvistik və ekstralinqvistik səbəblərin qarşılıqlı təsirinin və 

birgə fəaliyyətinin nəticəsidir. Ekstralinqvistik səbəblərdən hesab olunan ictimai şüurun təsiri ilə müşayiət 

olunan semantik dəyişmələr öz növbəsində üç cür qruplaşdırıla bilər: 1) xalqın təfəkkür fəaliyyəti 
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nəticəsində. Semantik dəyişmələrin əsas ekstralinqvistik səbəblərindən biri predmet və hadisələrə ictimai 

münasibətin dəyişməsidir. Bu o deməkdir ki, xalqın təfəkkür fəaliyyətində və obyektiv gerçəkliyin müxtəlif 

əşya və hadisələrinə qarşı şüurlu münasibətdə özünü göstərən dəyişmə və inkişaf söz mənasının müxtəlif 

modifikasiyaları ilə nəticələnir; 2) tarixi-ictimai inkişafın müəyyən pilləsində elm, texnika, mədəniyyət, 

incəsənət və s. sahələrdə baş verən tərəqqi sayəsində ictimai şüurda yeni gerçəklik vahidlərinin meydana 

gəlməsi. Yeni predmet və hadisələrin meydana gəlməsi dilin lüğət fondunda boşluqlar yaranmasına səbəb 

olur. Onların adlandırılması üçün zərurət yaranır. Nəticədə mövcud sözün məzmunu tarixi-ictimai inkişaf 

prosesində müəyyən dəyişikliyə uğrayır; 3) özünəməxsusluğu ilə xarakterizə olunan müxtəlif sosial 

kontekstlərdə sözdən istifadə sayəsində. Fərqli diskursiv situasiyalarda sözün məna quruluşunda yeni və 

əlavə məzmun componentləri hesabına zənginləşmə müşahidə olunur. Yüksək istifadə tezliyi müşahidə 

olunan yeni semantik komponentlər asanlıqla ümumi dil faktına çevrilərək öz mövqeyini möhkəmləndirir.  
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Archaic words of common turkic origin in the language of Imadeddin Nasimi and "Shuhada-name" 

Summary 
Imadaddin Nasimi's unique language, such as creating the most perfect examples of native-language 

poetry, glorifying human grandeur and freedom in his works, enriching our poetry with humanistic ideas and 

new philosophical encounters, are rich in authentic Azerbaijani words. This fact can only be achieved by 

looking at the artist's creativity without extensive research. Contributions to Azerbaijani language bestowed 

by Nesimi  In the XIV century continued by Nishati in the sixteenth century. Mohammed bin Hussein Katib 

Nishati is well-known in our time with two translation works: "Shuhada-name" and "Sheikh Safi's 

represssion". Nishati also preferred to use Turkish words as much as Nasimi. Comparing creativity patterns 

of both artists to learn the directions of our language history is indispensable. These artistic examples can 

help to identify the connection between certain stages of the literary language of Azerbaijan, its comparisons 

with the present, and the general picture of the history of the language.  

Key words: Nasimi, Shuhada-name, poet,archaic words, turkish by origin, literary language, written 

monument 
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Giriş 
Ana dilli şeirin ən kamil nümunələrini yaratması, əsərlərində daim insanın əzəmətini, şəxsiyyət 

azadlığını tərənnüm etməsi, poeziyamızı humanist idealarla, yeni fəlsəfi görüşlərlə zənginləşdirməsi kimi 

misilsiz xidmətləri görkəmli alimlər, tədqiqatçılar, ziyalılar tərəfindən qeyd olunan İmadəddin Nəsiminin dili 

əsl Azərbaycan sözləri ilə zəngindir. Bu faktın sübutuna geniş tədqiqat işinə varmadan yalnız sənətkarın 

yaradıcılıq nümunələrinə nəzər salmaqla nail olmaq mümkündür. Əvəzolunmaz söz ustadının yaradıcılığı 

istər dil, istər ədəbiyyat, istərsə də incəsənət sahəsində geniş tədqiq obyekti olmuş, ədəbi irsi müxtəlif 

aspektlərdən araşdırılmışdır. Filoloji istiqamətdə Salman Mümtaz, Cahangir Qəhrəmanov, Həmid Araslı, 

Yusif Seyidov, Elçin Məmmədov, Qüdsiyyə Məmmədova  ayrıca tədqiqat işi yazmış, Məmmədhüseyn 

Təhmasib, Şamil Cəmşidov, Möhsün Nağısoylu, İsa Həbibbəyli, Teymur Kərimli, Qəzənfər Paşayev, 

Nurlana Əliyeva, Gülşən Əliyeva,  Mahirə Quliyeva isə şairin ədəbi fəaliyyətini fərqli prizmalardan təhlil 

edib elmi məqalələr həsr etmişlər. Eyni zamanda müxtəlif dərslik və dərs vəsaitlərində - Tofiq Hacıyev 

“Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi”, Əlyar Səfərli, Xəlil Yusifli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”, Nizami 

Xəlilov  “Aşıq sənətinin təşəkkülü, Nizami Xudiyev  “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” kimi kitablarda XIV əsr 

şairi İmadəddin Nəsimi və onun dili, üslubu haqqında məlumat verilmişdir.Türkiyədə isə  İmadəddin Nəsimi 

ilə bağlı elmi araşdırmalar aparanların siyahısına Fuad Köprülü (“Türk edebiyatı ders notları”, “Fuzuli'ye 

Kadar Azeri Edebiyatına Bir Nazar”), İsmayıl Hikmət (“Azerbaycan edebiyyatı tarihi”), Abdülbaki 

Gölpınarlı (“Nesimi-Usuli-Ruhi”), Hüseyin Ayan(“Nesimi divanı), Cahit Öztelli (“Kul Nesimi”), İbrahim 

Olgun(“Nesimi üzerine notlar”), Kemal Edip Kürkçüoğlu (“Seyyid Nesimi divanıˈ ından seçmeler”), Ahmet 

Kabaklı (“Türk edebiyyatı” II cilt, “Divan edebiyyatı”), Nihad Sami Banarlı(“Resimli türk edebiyyatı tarihi”  

I cilt) kimi tədqiqatçılar daxildir. 

XIV əsrdə İmadəddin Nəsiminin Azərbaycan dili üçün bəxş etdiyi töhfələri XVI əsrdə davam etdirən 

sənətkarlardan biri mütərcim Nişati olmuşdur. Məhəmməd bin Hüseyn Katib Nişati dövrümüzdə iki tərcümə 

əsəri ilə tanınır: “Şühədanamə” və “Şeyx Səfi təzkirəsi”. Nişati də Nəsimi kimi maxsimum dərəcədə türk 

sözlərindən istifadəyə üstünlük vermiş, bu həm də mütərcimin yazdığı əsərin(tərcümənin) xüsusiyyətlərindən 

irəli gələn keyfiyyət idi. Təkcə “Şühədanamə” ilə eyni əsərdən bəhrələnərək tərcümə olunmuş “Hədiqətüs-

süəda”nı müqayisə etsək, bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldiyini görərək. Yazıya alınması Səfəvilər 

dövrünün ideologiyası ilə əlaqələndirilən əsər haqqında ilkin qısa məlumatı Həmid Araslı “Böyük 

Azərbaycan şairi Füzuli” (1958) kitabında vermiş, abidədə türkmənşəli leksikanın üstünlük təşkil etdiyini 

bildirmişdir. Dini məzmunlu bu əsərlə bağlı ilk irihəcmli elmi araşdırma 1966-ci ildə Samət Əlizadənin 

“Şühədanamə”də adlar (isim, sifət, say, əvəzlik)” namizədlik dissertasiyası hesab olunur. İstər İmadəddin 

Nəsimi, istərsə də Hüseyn Katib Nişatinin ana dilinə qarşı həssaslığı ilə bağlı tədqiqatçıların düşüncəsi 

oxşardır.Yusif Seyidov Nəsimi haqqında: “Bu dildə Azərbaycan türk  sözlərinin aparıcı mövqeyi bir sistem 

halında özünü göstərir”(1996: 19). Möhsün Nağısoylu “Şühədənamə” barəsində:“Əsər geniş xalq kütlələri 

üçün nəzərdə tutulduğundan onun lüğət tərkibinin çoxunu Azərbaycan və ümumtürk mənşəli sözlər təşkil 

edir” (1978: 61). İmadəddin Nəsimi ilə müqayisədə Nişatinin yaşadığı dövr üçün ana dilində yazıb-yaratmaq 

üçün geniş imkanlar açılmışdır.  

 

Əsas mətn 
İki əsrlik müddət ərzində hər iki sənətkarın dilində ortaq olan, lakin müasir Azərbaycan ədəbi dilində arxaik 

hesab olunan türk mənşəli sözlərə kifayət qədər rast gəlmək mümkündür. Həmin leksik vahidlərin bəzilərinə 

diqqət yetirək. Biliş ‒  tanış.“Aşinanı bilməmişsən, еy bilişdən yad olan, Mə’rifətdən dəm urursan, nеyləyim 

biganəsən” (Qəhrəmanov, 1970: 141). “Ey cariyə, aya, sən yadmısan, yoxsa biliş?” (Nağısoylu, 2019: 361). 

“Etimologiya lüğəti”ndə “bilik” sözü ilə qohum olması göstərilir (Əhmədov, 2015: 48). “Bilmək” feilindən 

yaranmış leksik vahid müasir ədəbi dilimizdə müstəqil şəkildə işlənməyərək “tanış-biliş” mürəkkəb isminin 

tərkibində qalmışdır.  

Çəri ‒  qoşun. “Ol çəri ki, içəridə idilər, çıxub Muhəmməd Kəşirüŋ ləşkəri ilən uğraşdılar” (Nağısoylu, 2019: 

345). “Rüxün xəttilə xalından çəri çəkmişdir, ey dilbər, Zəhi şahzadəyi-ə’zəm ki, xoş uğurlu ləşkərdir” 

(Qəhrəmanov, 1970: 153). “Древнетюркский словарь”da “çeriğ” (ordu, vaxt (1969:144)), “Eski uygur türkçesi 

sözlüğü”ndə “çärig” (əsgər, ordu (Caferoğlu, 1968 : 61)), Vasili Radlovun lüğətində çəri/çərik/çərü (qoşun, ordu 

(1905 : 1967)) Gerard Klausonun lüğətində isə çerig “savaş sırasına göre hazırlanmış birlikler” (1972:428) kimi 

verilmişdir. 

Daŋla ‒  sabah. “Daŋla saŋa ol qədr səvab verələr ki, yerüŋ bitikciləri və gögüŋ müstövfiləri anuŋ hesabindən 

aciz qalalar”(Nağısoylu, 2019: 69).İmadəddin Nəsiminin dilində isə aşağıdakı nümunədə təsadüf edilir: “Və’dəyi 

qoy, ey könül, gəl bu dəmi xoş görəli, Dün ki, keçdi danla ğaib, bəs bu dəm xoş dəmdürür” (Qəhrəmanov, 1970: 

233). Mahmud Kaşğarinin lüğətində “tan”−sabah, axşam əsən sərin məltəm, əsinti, “tanq”-dan, dan üzü, sübh 
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çağı, obaşdan (2006: 503) kimi uyğun mənaları göstərilmişdir. Alman alimi Vasili Radlovun lüğətində “taŋla”/ 

“taŋna” (səhər) fonetik variantları verilmişdir(1905: 810). Qədim uyğur türkcəsində “tanglamaḳ ” leksik vahidinin 

anlamlarından biri “sabah olmak”, “şafak atmak” olmuşdur (Caferoğlu, 1968: 223).   

Dışxarı ‒  çöl, bayır. Bu arxaizmin semantikasında stabillik olmasına baxmayaraq, fonetik tərkibi haqqında 

eyni fikri söyləmək olmur. Müxtəlif dialektlərdə fərqli tələffüz olunan söz yazıda da sabitlik qazana bilməmişdir. 

“Andan ismət çadəri başına salub, Mədinə dərvazəsindən dışxarı çıxdı”(Nağısoylu, 2019: 145). İmadəddin 

Nəsiminin dilində isə “daşra” şəklindədir: “Ğəmzələrün sirrini candə dedüm saqlayam, Daşra bıraqdı könül 

pərdədən əsrarımuz” (Qəhrəmanov, 1970: 233).  

Gözətmək ‒  gözləmək. “Taŋrı-təaladan səvabi-cəzili gözədürəm”(Nağısoylu, 2019: 349). İmadəddin 

Nəsiminin dilində qorumaq, saxlamaq anlamındadır: “Gözət ol gün ki, can quşi bırağur, Qalur qalib təhi qatında 

üşşaq”(Qəhrəmanov,1970: 438). Vasili Radlovun lüğətində “гöзäт” yoxlamaq, qorumaq, qayğı göstərmək, kiməsə 

qulluq etmək, “гöзäтlä” gözləmək(1899: 1609) kimi qeyd olunmuşdur. İbrahim Rafraf “gözətmək” feilinin göz 

önünə almaq, gözləmək, baxmaq, nəzər salmaq, diqqətlə baxmaq mənalarını göstərmişdir: “Dağ gözədür, iyasını 

sağınduği yerlərinə yetürür”(2019: 126). Tuncer Gülensoyun lüğətində “küzä” kökündən yaranması ehtimal 

olunur,  göz kulak olmak, beklemek, kollamak anlamları verilir(2007: 386). “Türkçe sözcük incelemeleri”ndə  isə 

“göz” və “etmek”  sözlərindən yaranmış bir feil  olaraq “nazar etmek” semantikası göstərilir (2019: 182). 

Həmçinin “gözmek” feilinin gözünü dikmek, gözünü dikerek bakmak, gözünü ayırmadan bakmak ifadələri ilə 

əlaqəli olduğu irəli sürülür (2019: 183). “Gözətmək” feilində aşkardır ki, kökü “göz” ismi olub, feildən feil 

düzəldən -t şəkilçisi vasitəsilə “gözəmək” leksik vahidindən yaranmışdır. 

İlətmək ‒  çatdırmaq. Abidələrimizdə bol işlənən bu arxaik feilin “ilətmək” və “iltmək” variantları paralel 

şəkildə özünü göstərir. “Bu muştuluqi Kufənüŋ elinə iltürəyim” (Nağısoylu, 2019: 253). İmadəddin Nəsiminin 

dilində: “Bağdadə gəl, ey qasid, ilət bu xəbəri kim, Ol şöʼ bədəçi dilbəri-əyyarümi buldum” (Qəhrəmanov,1970: 

116). 

Ot ‒  od. “Qaçan ki, qətl edəsin, nəfsüni ota atasın, İrişə ayəti-fənzur, dönə həyatə məmat” (Qəhrəmanov, 

1970: 93). “Pəs, gögdən tütünsiz bir ot enüb ol quzını yedi” (Nağısoylu, 2019: 46). Etimoloji lüğətdə “od” 

sözünün qarşılığı olaraq “ütmək” feilinin kökü olan “üt” sözü verilmişdir (Əhmədov, 2015: 197). Müəllifin 

verdiyi izahat olduqca məntiqlidir. Mahmud Kaşğarinin əsərinin IV cildinə nəzər saldıqda, “üt” sözünün ütmək, 

tük ütmək, yandırmaq izahlarına təsadüf edirik (2005: 626). Bununla yanaşı, “odhğuç – odun alovu, şöləsi” kimi 

göstərilmişdir (Kaşğari, 2006: 379). Qədim uyğur türkcəsində “ateş, ot, bitki, ilaç otu” (Caferoğlu, 1968: 144) 

semantikasını daşımışdır. “Dədə Qorqud” dastanında və “Oğuznamə”də isə “ut” sözü fərqli semantikadadır, belə 

ki, “abır”, “həya” anlamlarında işlənmişdir. “Tarama sözlüğü”ndə də eyni məna çalarlarına rast gəlinir(). Deməli, 

orta əsrlərdə ot və ya üt  “atəş”, ut isə “abır” mənasını ifadə etmişdir. 

Ufatmaq ‒  sındırmaq. Cahangir Qəhrəmanov İmadəddin Nəsiminin dilində “üşətmək”/ “uşatmaq” feilinin əl 

çəkmək, çəkinmək, unutmaq, sındırmaq mənalarını göstərmişdir: “Saqiya, cami gətür kim, bən üşətdüm tövbəmi, 

Əski təlimüm bu gün bietibar oldı yenə”(1970: 100). “Bir vəqt dişlərimizi müşriklərüŋ daşı ilən ufadurlar 

(Nağısoylu, 2019: 123). “Divani lüğət-it türk”də uw/un/öw/ və uwşat/uşat feilləri eyni semantikanı ‒  “ufalamaq” 

anlayışını ifadə edir.(Kaşğari, 2006: 614). Lüğətin müəllifi olan böyük türk alimi Mahmud Kaşğarinin uyğun 

olaraq “uşal”/ “üşəl” ufalanmaq, “uşat”/ “uwşat”/ “üşət” ufalatmaq” izahlarına da rast gəlirik (2006: 612). Vasili 

Radlov “ufan”/”ufal” (xırda olmaq), “ufat” (üyütmək) feillərinin oxşar şərhini vermişdir (1893: 1783). Mirzə 

Rəhimov isə “Şühədanamə”də 1) sınmaq və 2)əzilmək, parça-parça olmaq mənalarında işləndiyini qeyd 

etmişdir(1962: 46).  İbrahim Rafraf “uşatmaq” leksik vahidinin kökünün “uş” (xırdaca, balaca) olduğunu irəli 

sürərək “uşaq” (parça, hissə, bölük) sözünün də bu kökdən yarandığını bildirir: “Uşatmaq- sındırmaq, parçalamaq  

Alca laçın yavzı qaz uşadur (mətn)” (2019: 134). İstənilən halda nəyi isə sındırdıqda parçalanır və müəyyən kiçik 

həcmli hissələrə bölünür. Bu baxımdan “uş” və “uşatmaq” arasındakı yaxınlığı görmək mümkündür. 

 

Nəticə 
Hər iki müəllifin əsərlərindən verilən bədii nümunələr dilinin aydınlığı, sadəliyi, “Dədə Qorqud” dastanlarının 

dilinə yaxınlığı ilə seçilir. Əzizxan Tanrıverdi “Kitabi-Dədə Qorqud”a həsr etdiyi monoqrafiyada Nəsiminin 

əsərləri ilə müqayisələr aparması, “Şühədanamə” haqqında ilkin məlumatı verən Həmid Araslının tərcümə 

abidəsinin “Dədə Qorqud” dastanlarının dilinə uyğunluğunu qeyd etməsi bunu təsdiq edir. Dil tariximizin inkişaf 

istiqamətlərini öyrənmək üçün bu yazılı abidələrin müqayisəsi əvəzolunmazdır. Təbii ki, yuxarıda qeyd olunan 

leksik vahidləri nə XIV əsr, nə də XVI əsr ədəbi dili üçün arxaik hesab etmək olmaz. Bu sözlər təkcə Nəsiminin 

və ya “Şühədanamə”nin dilində deyil, bir çox orta əsr yazılı abidələrin dilində işlənmişdir. Bu bədii örnəklər 

Azərbaycan dilinin müəyyən mərhələləri arasında əlaqə, həmin mərhələlərin müasir dövrlə müqayisəsi, ümumi dil 

tarixinin mənzərəsini müəyyən etməkdə köməklik edə bilər. 
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Philosophical thinking in the works of Gazali 

Summary 

Gazali has not accepted the beliefs formed with imitations  and traditions since the begining of his youth. 

According to the philosopher, intelligence and religion complement and they are not contradictory. The ones who 

see intellectual sciences as contrary to religious sciences are the ignorant. As intelligence can't find the right way 

without religion, and religion can only illuminate with intelligence. 

Key words: existence, philosophy, science, religion, politics, intelligence 

 

Qəzali kimi tanınan Əbu Həmid ibn Məhəmməd ibn Məhəmməd əl-Qəzali 1058-ci ildə Xorasanın Tus 

şəhərində anadan olmuşdur. Uşaq yaşlardından atasını itirən Qəzali atasının əmanət etiyi və dostu olan Yusif 

Nəssacdan təhsil almışdır. Qəzali bu şəxsin yanında rasional biliklərdən daha çox ümumi məlumatlara 

yiyələnmişdir. Daha sonra Cürcana gedərək Əbul-Qasım əl-İsmaildən dərs almışdır. Buradan isə Nişapura getmiş 
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və dövrünün şöhrətli alimi İmamul-Harameyn əl-Cüveynidən kəlam, fiqh üsulu və məntiq elimlərini öyrənmişdir. 

Bu ustadın ölümündən sonra isə Səlcuqlu vəziri Nizamül-Mülkün yanına gedərərək, orada vəzirin hörmətini və 

təqdirini qazanıb 1091-ci ildə Bağdaddakı Nizamiyyə mədrəsəsinə müəllim olaraq təyin edilmişdir. Filosofa dinin 

sütunu mənasında “zeynəddin” ünvanı verilmiş və dinin yeniləyicisi mənasında “Qəzali mücəddin” deyə də 

adlandırılmışdır. 

Qəzali yaşadığı müddət ərzində Şam, Qüdüs, İskəndəriyyə, Qahirə, Məkkə və Mədinəyə səfər etmişdir. Daha 

sonra vətəninə qayıdan Filosof  burada dərs demiş və 1111-ci ildə 52 yaşında vəfat etmişdir. 

Qəzali Nizamiyyə mədrəsəsində olduğu illərdə daha çox fəlsəfə üzərində çalışaraq, əşya və hadisələri izah 

etməkdən əlavə qəlbini hüzur və sükunətə quvuşdurmaq, yüksəh həqiqəti öyrənmək üçün səy göstərmişdir.  

Qəzalinin yaşadığı XI əsr siyasi, elmi və dini baxımdan İslam düşüncəsinin zirvəyə çatdığı dövrə təsadüf edir. 

Bu dövrdə yaşayan mütəfəkkir filosof təsəvvüf və kəlam sahəsində olduğu kimi, fəlsəfə sahəsində də şöhrət 

qazanmış və önəmli əsərlər yazmışdır. Mütəfəkkirin ən mühüm əsərləri bunlardır: “İhyau Ulumid-din”, 

“Məqasidul-Fəlasifə”, “Təhafutul-Fəlasifə”, “Miyarul-ilim və Mihaqqun-Nazar fil-Məntiq”, “əl-İktisad fil-

İttikad”, “İlcamul-Avam an İlmil-Kəlam”, “Mizanul-Əməl”, “ər-Risalətul-lədünniyyə”, “Mişqatul-Ənvar”, 

“Cəvahirul-Quran” “əl-Munqız minəd-Daləl” və digərləri (Watt, 1985: 90). 

Qəzalinin fikirləri və şübhəçiliyi İslam fəlsəfə tarixinin inkişafı üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. O, 

ağıl, din, ruh, siyasət kimi məsələlərdə öz fikirlərini bildirmişdir. 

Qəzali ağılı müxtəlif anlayışlar üçün istifadə etmişdir. Məsələn, ağıl nəzəri bilikləri qavramaq üçün insanın 

yaradılışda sahib olduğu qabiliyyətdir. İnsan bu özəlliyi ilə heyvandan ayrılır. Yetkinlik yaşına çatmış bir şəxsdə 

və ya normal bir insanda mövcud olan mədəni biliklərə də ağıl deyilir. Mütəfəkkirin “iki birdən çoxdur”, “bir şey 

eyniz zamanda  iki yerdə də mövcud ola bilməz” kimi mülahizələri bunu ifadə edir.  

Filosofa görə əqli elmləri dini elmlərə zidd kimi görənlər dünyagörüşdən kasad insanlardır. Ağıl, dinsiz doğru 

yolu tapa bilmədiyi kimi, din də ancaq, ağıl ilə aydınlığa qovuşa bilər. Ağıl gözə, din isə işığa bənzəyir. İşıq 

olmasa göz görməz, göz olmayanda isə sırf  işıqla görmək mümkün deyil. Başqa bir ifadə ilə, din binadır, ağıl isə 

onun təməli. Təməlin binasız mənası olmadığı kimi, bina da təməlsiz bir məna daşımaz və ayaqda dura bilməz. 

Qəzali bildirirdi ki, din pərdəsi altında təbiət elmlərini və təbabəti təkzib etmək, əslində dinə qarşı cinayətdir və 

din bu elmləri nə inkar, nə də iqrar edir (Cevdet, 2003: 135-136).  

Qısaca Qəzaliyə görə ağıl və din bir-birini tamamlayır. Bunlar bir-birinə zidd deyil. Din ağılın dəyərini inkar 

etmir. Ağılı istifadə etmək və düşünməyə təşviq etməklə bağlı Qurani-Kərimdə bir çox ayələr və hədislər vardır. 

Buna qarşılıq olaraq ağıl, dini dərk edib tanımağa, yaxşını və pisi ayırmağa və Allaha yönəlib yaxınlaşmağa 

kömək edir.  

Nəticə etibarilə Qəzali ağıl-din münasibətini belə bir ehtiyac və uzlaşma daxilində açıqlayaraq, dini elmlərlə 

əqli elmləri, din ilə dinə əks olmayan düşüncə tərzini formalaşdırmışdır (Taylan, 2006: 259, 261, 283). 

Filosof eyni zamanda özünün fəlsəfi izahlarında insanın fiziki və metafiziki tərəflərinə də toxunmuşdur. 

Filosofa görə Allah insanı iki şeydən yaradıbdır. Bunlardan birincisi yerə sərilmiş sucuq materiyadan ibarətdir. Bu 

materiya təbiət qüvvələrinə məruz qalır və onun mövcud olması kənar qüvvələrdən asılıdır. İkincisi, dərk edən, 

pak, sadə və işıq saçan, bütün cisimləri hərəkətə gətirən və onların kamilləşməsinə xidmət edən ruhdan ibarətdir. 

Qəzali insan ruhundan danışarkən onun iki növ gücə malik olduğunu söyləyir: a) bilici (idraki)  güc, b) 

yaradıcı güc.  

Bu güclərin hər birinə əql adı da vermək olar. Qəzali niyəsə bu güclərin araşdırılmasına ikincidən – yaradıcı 

gücdən başlayır. Yaradıcı güc insan həyatının tələb və ehtiyaclarını nəzərə alıb bədəni hərəkətə gətirən gücdür. 

Bədənin digər gücləri bu gücə tabedir və bu güc fəaliyyət zamanı onlardan istifadə edir. Əgər bu güc heyvani 

nəfsin güclərinə nəzarət etməzsə pis əxlaq, pis vücud hasil olar, əks halda isə yəni, əgər bu güc digərlərinə hakim 

olarsa, fəzilət və yaxşı əxlaq yaranar (Gazzali, 1328: 26). Bilici güc isə xarici və daxili dərkdən ibarətdir.  

Qəzaliyə görə ruhda əsas yeri qəlb təşkil edir. Ruh Allahın əmrindədir. Allahın əmri nə bədəndir, nə də xarici 

formadır. O İlahi qüvvədir, xalis substansiyadır, materiya ilə əlaqədar deyildir, qeyri-maddi təşkil olunur, rasional 

və qeyri-hissidir. Ruh bölünməz və əbədidir, onun kəmiyyəti yoxdur. Düşünən nəfs insanın ruhudur. O heç bir 

vaxt məhv olmur, başqa bir şeyə çevrilmir, bədəndən ayrılır və yenidən ona qayıtma gününü gözləyir.  

Qəzali eyni zamanda insanın və onun ruhunun fərqləndirici cəhətlərindən biri kimi biliyə sahib olmağı əsas 

göstərir. Bu problemin şərhinə o, bilik, bilik sahibi və dərk olunanın araşdırılmasından başlayır. Bilik (elm) zəkalı 

insan qəlbinin ayrı-ayrı şeylərin xarici mahiyyətləri, kəmiyyət və keyfiyyətləri, forma və məzmunları haqqında 

əldə etdiyi mücərrədləşdirilmiş həqiqətlərindən ibarət təsəvvürlərdir. Qəzaliyə görə bilən əşyalar haqqında 

məlumata sahib olan və onları əldə edib təsvir edəndir. Dərk olunan isə təsvir etmək nəticəsində qəlbdə əks 

olunanlardır. Bunu da bilmək lazımdır ki, biliyin dəyəri dərk edilənin dəyərindən və bilik sahibinin məqam və 

dərəcəsindən asılıdır. Ən yüksək bilik yaradıcı haqqında olan bilikdir. 
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Filosof öz fəlsəfi düşüncəsində bu gün də aktual mövzu olan inanc məsələsinə də toxunmuşdur. O, 

gənclik illərindən başlayaraq təqlidlə qazanılan və adət-ənənə ilə formalaşan inancı tam olaraq qəbul 

etməmişdir Qəzali, xüsusi ilə dini mövzularda əvvəlki alimlərin görüşlərinin tam olaraq təqlid edilməməsinin 

tərəfindən çıxış edərək, müəyyən bir elmi biliklərdən sonra təqlidi imana sahib olmağı rədd etmişdir (Kaya, 

2013: 293). Çünki, o, bir çox fikir cərəyanlarının öz inanclarının doğru olduğunu müdafiə etdiyini, digər 

yandan yəhudi övladının yəhudi, xiristiyan övladının xiristiyan, məcusi övladının isə məcusi olduğunu 

görmüşdür. Yəni, Filosof bu fikri irəli sürməyə çalışmışdır ki, müxtəlif dini inancların olduğu mühitdə 

doğulub böyüyən hər kəs sonradan, həqiqəti dərk edərək həmin mühitdən uzaqlaşıb, doğru sandığı yolla gedə 

bilər. Təqlidçilər isə heç bir halda həqiqəti dərk etməz, kor-koranə şəkildə ətraflarında hökm sürən inancı 

yaşayarlar. 

Müəyyən elmi biliklərə yiyələnən Qəzali özünə öyrədilən biliklərdən şübhələnərək əsl həqiqət axtarışını 

özü tərəfindən həyata keçirməyə çalışmışdır. Qəzali, bu şübhələrdən Allahın lütf olaraq onun qəlbinə 

yerləşdirdiyi bir nurun köməyi ilə qurtulduğunu söyləyir. Qəzaliyə görə kəşf yəni, həqiqətləri əldə etmək bu 

nur ilə mümkündür. Bu nur isə Allahın ilahi kərəmindən qaynaqlanır (Çubukçu, 1996: 81). 

Qəzali bir çox əsərlərində siyasət məslələlərinə toxunaraq, siyasətin insan həyatındakı əhəmiyyəti barədə 

açıq fikirlər bildirmişdir. Ona görə siyasət insanı müsbət yola sövq edən, əxlaqın yanında yer alır. Bu 

dünyada insan həyatı üçün təyin edilmiş davranış qaydaları qısa müddət üçün də olsa zəruridir. Çünki, bu 

qaydalar axirət həyatına hazırlıq şərtləri kimi qəbul edilməlidir. Sağlam bir dünyəvi təşkilat olmadan, insanın 

axirət həyatı üçün çalışa bilməsi çətindir. Belə ki bir ölkədə qanun və nizamın təmin edilməməsi səbəbilə 

siyasi çaxnaşma varsa, orada Allaha qulluq edə biləcək zehni bir sükunət də olmayacaqdır. 

Siyasi fikirlərinə uyğun olaraq O, dövlətin var olmasının əhəmiyyətini belə ifadə edir: İnsan yaradılışa 

uyğun olaraq tək yaşaya bilməz, həmcinsinə daima möhtac halındadır. Bu həm nəslin davamı üçün, həm də 

ehtiyaclarının qarşılıqlı münasibətlər halında təmin edilməsi üçün zəruridir. Lakin, insanlar cəmiyyət halında 

yaşayarkən qarşılıqlı münasibətlər formalaşdığına görə aralarında bəzi qarşıdurma və anlaşılmazlıqlar da 

mövcud olacaqdır. Onlar belə bir vəziyyətdə öz öhdələrinə buraxılsalar, biri digərinin xoşbəxtliyi üçün 

çalışmayacaq və bir-birlərini yox edəcəkdir. Bunun qarşısını almaq üçün hüquq, hakim və hökümət gərəkli 

olduğu kimi, bu siyasi təşkilatı idarə edə biləcək, bilikli və rəhbər qüdrətinə malik, xüsusi özəllikləri olan 

şəxsin olması da lazımdır.  

Qəzali dövlət idarəçiliyində rəhbər şəxs üçün altısı yaradılışdan olan, dördü isə sonradan qazanılan on 

vəsfin olduğunu söyləyir. Bunları belə sıralaya bilərik: Həddi buluğa çatmaq, ağıllı olmaq, azad olmaq, kişi 

olmaq, görmə və eşitmə kimi hiss üzvlərinin sağlam olması, şəfqət sahibi yəni, cəsarətli və mətanətli olmaq, 

kifayət sahibi yəni, doğrunu yanlışdan ayırmaqda ədalətli olmaq və doğru yolu tapa bilmək, baş verəcək 

vəziyyətə görə ən uyğun metodu seçə bilmək, təqva sahibi olmaq yəni, dini sağlam, mənəviyyətı yüksək, elm 

sahibi olmaq.  Ona görə rəhbər şəxs həmçinin özü biliklərə yiyələnmiş şəxs kimi, bunu digər bilikli insanlara 

da danışmalıdır və onlarla məsləhətləşməlidir (Taylan, 2006: 271, 289, 290). 

Nəticə etibarilə bu qənaətə gəlirik ki, Qəzali həqiqəti tapmaq üçün ağıl, bilik, sağlam düşüncə, əlverişli 

ətraf-mühitin olmasını zəruri hal hesab etmiş, həqiqi kamillik üçün düşüncənin, biliyin və dinin eyni 

zamanda istifadə olunmasını əsas götürmüşdür. O, müntəzəm həyat qaydasının nizamlanması üçün dövlət, 

qayda-qanun məhfumunun var olması, rəhbər şəxsin tam formalaşmış zehniyyətə sahib olması və bütün 

kütləni arxasınca apara bilmə qabiliyyətinə malik olması tərəfindən çıxış etmişdir. Həmçinin, filosof süni 

təqlidçiliyə qəti şəkildə əks münasibət bəsləmiş, həqiqi kamilliyi biliyin, ağlın və nəfsin düzgün 

istiqamətləndirilməsində görmüşdür. 
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NATÜRMORT JANRI HÜSEYNQULU ƏLİYEVİN YARADICILIĞINDA 
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The genre of still life in huseyngulu aliyevs creative activity 

Summary 

The subject of works in the genre of still life is various objects, household items, dishes, bouquets, plants and 

fruits, hunted birds, etc. Although still life means "inanimate nature" in French, the still lifes of the People's Artist 

of Azerbaijan, Professor Huseyngulu Aliyev, are not "dead nature", but joy, cheerfulness and vitality. Despite the 

fact that the objects in his series "Still life" are traditional, the style of execution is colorful. Sometimes the artist 

pays attention to the materiality and texture of the objects, sometimes he summarizes them and expresses them in 

several swabs, and in some cases he emphasizes their history. 

Key words: Huseyngulu Aliyev, still life, artist, composition, genre, flowers 

 

Giriş 

Natürmort janrına daxil olan əsərlərin mövzusunu müxtəlif əşyalar, məişətdə işlənən predmetlər, qablar, gül 

dəstələri, bitki və meyvələr, ovlanmış quşlar və s. təşkil edir. Natürmortda həm təbiətin bərəkəti, həm də insan əli 

ilə yaradılan predmetlər əks olunur. XVI-XVII əsrlərdə Avropa rəssamlığında əfsuslar olsun ki, əksər bədii 

tənqidçi və rəssamlar tərəfindən natürmort janrı da mənzərə və məişət tabloları kimi aşağı səviyyəli janr hesab 

olunurdu. Buna baxmayaraq bu fikirlə razılaşmayanlar da vardı. Görkəmli İtaliya rəssamı, peşəkar natürmort 

ustası M.M.Karavacco (1573-1610) qeyd edirdi: “Natürmort işləmək süjetli rəsm qədər ustalıq, məharət tələb edir 

və tək bir gülün rəsmini çəkmək insan fiquru çəkməkdən heç də asan deyildir” (1,s.48).   

Natürmort- fransız dilindən tərcümədə “cansız təbiət” mənasını versə də, Azərbaycanın Xalq rəssamı, 

professor Hüseynqulu Əliyevin əksər natürmortlarında “ölü natura” deyil, məhz, şuxluq, canlılıq və həyatsevərlik 

hökm sürür. Onun “Natürmortlar” silsiləsindəki predmetlərin ənənəvi olmasına baxmayaraq icra tərzi 

rəngarəngdir.  Rəssam bəzən predmetlərin materiallığına, fakturasına diqqət yetirir, bəzən onları ümumiləşdirib 

bir neçə yaxı ilə ifadə edir, bəzi hallarda isə tarixiliyini önə çıxarır. Onun “Güllər”, “Ağ güllər”, “Qızılgüllər”, 

“Alma ilə yasəmənlər”, “Küpə ilə natürmort”, “Nurayın oyuncağı”, “Yasəmənlər”, “Həyətdə güllər” və başqa 

natürmortları kifayət qədər canlı və hərəkətlidir. Onlar solmaq üzrə olmayıb, əksinə, inkişafdadır. Adlarını 

çəkdiyimiz natürmortlar sürətli yaxılarla işlənərək “rafinə edilmə”dən uzaqdır. Xırda detallardan imtina edərək 

cəmi bir neçə belə sürətli yaxı ilə bütöv natürmortlar ərsəyə gətirə bilməsi görkəmli fırça ustasının peşəkalıq 

səviyyəsinin göstəricisidir.  

Hüseynqulu Əliyevin gənc yaşlarında işlədiyi natürmortlardan biri “Çölməklərlə natürmort” adlanır.  

Tabloda olduqca sadə, lakin predmetləri xüsusi diqqətlə çəkilmiş bir natürmort nümayiş olunur. 1982-ci ilə 

aid olan bu əsər işlənmə tərzi baxımından akademik natürmortun xüsusiyyətlərini daşıyır. Əsər, lakonik aydınlıqla 

icra olunaraq, həm də çölmək kimi milli sənətkarlıq nümunələrimizin tanıdılmasında mühüm rol oynayır. 1990-cı 

ildə güldanda gülləri təsvir edən natürmortda isə yaxılar daha sərbəstləşir, kompozisiya sıxlaşır, gurlaşır, kiçik 

detallardan çəkinmədən rəssam onları ümumi yaxılarla fırçaya alır. Artıq professional rəssamın kifayət qədər 

formalaşmış dəsti-xətti hiss olunur. Hüseynqulu Əliyev uzun müddət natürmortlarını bu üsulla ərsəyə gətirir. 

“Lalələr”, “Yasəmən”, “Güllər”, “Limonla güllər”, “Qızılgüllər”, “Gilənar”, “Alma ilə yasəmənlər”, “Nurayın 

oyuncağı”, “Həyətdə yasəmən budaqları”, “Sarı güllərlə natürmort”, “Yasəmənlər”, “Ağ vazda güllər” və s. məhz, 

belə tablolardandır. “İncəsənətdə insan gözəlliyi”, “Dolça ilə natürmort”, “Heyvalar”, “Venera ilə natürmort”, 

“Ağ güllər”, “Gilənar”, “Yasəmənlər” və s. əsərlər müəllifin təbiətin gözəllik aləminə həssas yanaşma tərzini 

sərgiləyir. Təbiətin gözəl, dadlı neməti olan alma təsvirindən bir çox tablolarında olduğu kimi “Dolça ilə 

natürmort”, “Venera ilə natürmort”, “Alma ilə yasəmənlər”, “Meyvələrlə qızılgüllər”, “Şərablar”, “Xalça ilə 

natürmort”, “Nurayın oyuncağı”, “Sarı güllərlə natürmort”, “Ağ vazda güllər” adlı əsərlərində də istifadə edir.  

Xalq rəssamı “Nurayın oyuncağı” adlı 2 natürmortdan birini akvarel, digərini isə yağlı boya ilə fırçaya 

almışdır. Professional rəssam adı çəkilən tablolarda istifadə etdiyi sürətli yaxılar sayəsində natürmorta dinamika 

bəxş etmişdir. Hər iki əsərin kompozisiyalarında baxış mərkəzi məzmun mərkəzi ilə üst-üstə düşmür. Rəssam 

bilərəkdən bu üsula yol vermişdir ki, əsərin orijinal cəhətlərindən biri də, məhz, bu faktorla səciyyələnir. Belə ki, 

mərkəzdə qızılgüllərlə dolu güldan verilməsinə baxmayaraq, kiçik, yumşaq ayı oyuncağı tablonun əsas fiqurudur. 
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Əsərin məzmunu bu oyuncağın üzərində qurulmuşdur. Hüseynqulu Əliyevin sevimli nəvələrindən biri olan 

Nurayın oyuncağını təsvir etdiyi bu natürmortlarda şəfqətli babanın nəvə sevgisi hiss olunur.  

Natürmort əşya və təbiət məhsullarının surəti vasitəsi ilə dövr haqqında təsəvvür yaratmaqla yanaşı, rəssamın 

həyata münasibətini də göstərir. “Venera ilə natürmort” əsərində şüşə güldanda əlvan çiçəklər, heykəl və almalar 

təsvir olunmuşdur. Kompozisiyanın mərkəzinə güldan və çiçəklərlə yanaşı, natürmortun fonuna Qədim Romanın 

“Meloslu Venera” adlı böyük heykəlinin 0,7 metrlik imitasiyasını da daxil etmişdir. Bu heykəl Qədim Yunan 

mifologiyasındakı eşq tanrıçası olan Afroditanın Qədim Roma “varisi”, gözəllik, məhəbbət və bahar ilahəsi 

sayılan Veneranı təmsil edir. Müəllifin həm də peşəkar heykəltəraş olduğuna görə onun natürmortunda heykəlin 

təsvirinə rast gəlinməsi təbiidir. İnsan anatomiyasını mükəmməl bilən rəssam-heykəltəraş üçün Venera heykəlinin 

quruluşu çox güman ki, ideal qadın gözəlliyi etalonu olmuşdur. Natürmortda heykəlin təsvirinə XVIII əsrin 

fransız natürmort ustası Jan Batist Simeon Şarden də müraciət etmişdir (3). O, bir neçə variantda işlədiyi 

“İncəsənət atributları” əsərində fransız heykəltəraş Jan Batist Piqalın (1714-1785) “Səndəlini bağlayan Merkuri” 

heykəlciyini, digər variantda isə portret heykəli natürmortun kompozisiyasına yerləşdirmişdir (4). Hüseynqulu 

Əliyev “Venera ilə natürmort” əsərində güllərin, predmetlərin forması və hazırlandığı materialı dəqiqliklə işləmiş, 

suyun, şüşə güldanın, almaların, gipsdən olan heykəlin fakturasını aydın çatdırmışdır. Əsərdə güllərlə insan 

gözəlliyinin harmonik vəhdət təşkil etdiyini görürük. Venera heykəlciyindən rəssam “İncəsənətdə insan gözəlliyi” 

adlı natürmortda da istifadə etmişdir.  

Təsvir olunan predmetlərlə yanaşı özündə daşıdığı məna-məzmun səciyyəsinə görə tablonu tematik natürmort 

adlandırsaq yerinə düşər. Böyük rəssamın bunun kimi erkən dövr rəsmlərində belə çoxmənalılıq vardır. Gənc 

rəssama xas olan xüsusi diqqətlə işlənmiş bu əsər fəlsəfi-estetik mahiyyət kəsb edir. Məşhur “Qara Qarayevin 

portreti” adlı əsəri natürmortda gözəl rəssamlıq nümunəsi kimi verməkə, bu tabloda Hüseynqulu Əliyev mənəvi 

müəllimi olmuş Tahir Salahovu yenə xatırlamışdır. Natürmortda Q.Qarayev obrazı təsadüfən seçilməmiş, onun 

təsvirilə iki məna vurğulanmışdır: bəstəkarın obrazı həm rəsm əsəri kimi təsviri sənətdə gözəl portret 

nümunəsidir, həm də bu personajın özü notlarla incəsənətdə gözəlliklər yaradan sənətkardır. Masa üzərində təsvir 

olunmuş və bu mövzudan bəhs edən kitabın üz qabığında göstərilən məşhur Misir kraliçası Nefertitinin portreti 

insan surətinin gözəllik etalonu kimi, Venera heykəlciyi isə ideal qadın forması kimi kompozisiyaya daxil 

edilmişdir. Bu kitab adından da məlum olduğu kimi incəsənətdə insan gözəlliyindən bəhs edir, burada böyük 

rəssamların gözəl əsərləri yer alır. Natürmortda gözə çarpan molbert, vatman kağızı, kətan tablolar və rəsm 

prosesində fon üçün istifadə olunan parça bu məkanın rəssam emalatxanası olduğunu bildirir. Veneranı təsvir 

edən hər iki əsər özünəməxsus ifadəliliyi ilə seçilir. Hüseynqulu Əliyevin bu natürmortunun özü də heyrətamiz 

səlisliklə ərsəyə gətirilərək ən gözəl əsərlər sırasındadır.  

“Milli sərvətimiz” adlı natürmort-kompozisiya Xalq rəssamının maraqlı həllini tapdığı əsərlərdəndir. 

Təsvirin əsasını təbiətin sərvəti olan nar və mədəniyyətin sərvəti olan milli musiqi alətlərimiz təşkil edir. 

Hüseynqulu Əliyev həm zərb, həm nəfəsli, həm də simli musiqi alətlərimizdən bir neçə nümunə göstərərək 

kompozisiyanın mərkəzinə yerləşdirmişdir. Tablonun mövzusunda təsvir olunmuş nar və onun çiçəkləri də 

mühüm elementlərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, narı milli sərvət, məhsuldarlıq rəmzi kimi təqdim etmiş və 

ondan əsərlərində ən çox istifadə etmiş rəssam, Hüseynqulu Əliyevin müəllimi, Azərbaycanın görkəmli 

rəssamlarından olan Toğrul Nərimanbəyov olmuşdur. T.Nərimanbəyovun bu ənənəsi onun yetirməsinin də 

yaradıcılığına sirayət etmişdir. Hüseynqulu Əliyev bu natürmort-kompozisiyasında predmetlərin təsvirində 

akademizmin sərhədlərindən kənara çıxaraq əşyaların öz təbii effektlərindən daha çox formalarına üstünlük 

vermişdir. Bununla da, əsərə monumentallıq bəxş etməyə nail olmuşdur. Əsərin janrına gəlincə, özündə divar 

rəngkarlığının əlamətlərini daşıdığına görə ona təkcə natürmort demək səhv olar. Çünki bu tablonun 

təsvirləri, xüsusilə də nar ağacının budaqlarının əsərin kənarları boyunca dolanaraq mərkəzi fiqurları əhatə 

etməsi naturadan deyil, düşünülərək tapılmış kompozisiyanın təzahürüdür. Əsərin kompozisiyasının üstün 

cəhətlərindən biri də odur ki, böyük ölçülü monumental divar boyakarlığının tələblərinə də cavab verir. Bu 

kompozisiyanı mədəniyyət evlərinin və ya başqa funksional cəhətdən uyğun binanın divarına mozayka, 

freska, rospis və s. şəkildə tətbiq etmək olar.  
Mövsümündə yasəmən ağacının çiçəklərini xalq rəssamı demək olar ki, hər il tablolarında əks etdirir. Bu 

çiçəklərin xoş ətri, zərif görkəmi və gözəl rəngi incə zövqlü rəssam üçün ilham mənbəyidir. “Ərik budaqları” və 
“Həyətdə yasəmən budaqları” əsərlərinə rəssam həm natürmortun, həm də mənzərə janrının xüsusiyyətlərini 
vermişdir. Bu tablolar pleneyrdə çəkildiyi üçün o qədər real görünür ki, əgər onlar otağın divarından asılarsa, 
kənarları, sanki pəncərə çərçivəsiymiş kimi zənn olunar və onlara baxan tamaşaçı pəncərəsinin barlı-bəhrəli gözəl 
bir bağa açılması təəssüratını yaşayar. “Həyətdə yasəmən budaqları”na tamaşa edən hər kəs yaz abu-havasını, bu 
reallıqdan seçilməyən yasəmənlərin xoş ətrini duya bilər. Haqqında bəhs olunan natürmortlar heyrətamiz 
səlisliklə, yüksək texniki bacarıqla və naturanın həssaslıqla qavranılması ilə işlənmişdir.  
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Yaxşı natürmortun əmələ gəlməsi üçün kiçik elementləri işləmədən əsəri vahid kütlə şəklində çəkmək əsas 
şərtdir. Bununla yanaşı mümkün qədər predmetin, tablonun  ümumi rəngini, ləkələri, konturları, işıq-kölgə 
keçidlərini dəqiq müəyyən etmək lazımdır. Hüseynqulu müəllim “Yasəmənlər” natürmortunda çiçəkləri, yaxıları 
xırdalamadan ümumi, vahid kütlə şəklində verə bilmişdir. Bu da natürmorta təbii effekt vermişdir. Həyatsevər 
rəssam “Gilənar”, “Küpə ilə natürmort”, “Yasəmən”, “Güllər”, “Lalələr”, Həyətdə yasəmən budaqları”, “Sarı 
güllərlə natürmort”, “Ağ vazda güllər” və bir sıra başqa natürmortlarını nikbin ruhda tabloya həkk etmişdir (1). 

2019-cu ildə rəssamın fırçası yenə bir gözəllik ərsəyə gətirdi. “Ağ vazda güllər” adlı bu natürmortda açıq 
rəngli mühitdə al-əlvan güllərin cazibəsi müsbət təsir gücü ilə tamaşaçını məftun edir. Həm çiçəklərin təravətində 
və dinamikasında, həm də gilənar kimi mövsümi meyvənin təsvirində yaz fəsli, bahar əhval-ruhiyyəsi duyulur. 
Kompozisiyanın yuxarı hissəsindəki güllərin olduqca isti rəng ahənginə bir qədər soyuqluq qatmaq üçün, 
ümumiyyətlə, əsərin koloritini balansda saxlamaq məqsədi ilə Hüseynqulu Əliyev masa üzərinə düşən vazın 
kölgəsini və refleksi göy-mavi rənglə ifadə edib. Həm də kompozisiyanın bol çiçəklərə nisbətən bir az seyrək 
görünən aşağı hissəsini tarazlamaqdan ötrü rəssam masanın üzərinə meyvələr və biri sarı, digəri qırmızı olan bir 
cüt gül də əlavə etmişdir. Vazdakı güllər kifayət qədər hərəkətli göründüyündən fırça ustası haqlı olaraq bu 
natürmort üçün boz rəngli neytral fon seçmişdir. Baharın gəlişi ilə təbiətin oyanması, bağ-bağçaların çiçəklənməsi 
rəssamın şairanə ruhu ilə səsləşir və belə nikbin tabloların ərsəyə gəlməsinə səbəb olur. 

Natürmortlar sırasında rəssamın təsadüfən diqqətini çəkən və görünüş effektindən ilhamlandığı “Həyətdə 
güllər”, “Kaktus” (Eforbia Trigona), “Sarı güllərlə natürmort”, “Solmuş güllərlə natürmort”, “Ağ vazda güllər” və 
b. onun bu qəbildən olan silsilə əsərlərinə rəngarənglik qatır.  

2019-cu ildə qurduğu başqa bir natürmorta rəssam novator nəzərindən yanaşaraq güldanın yanına müasir 
zamanın tələbi olan mobil telefon əlavə etmişdir. Güllərin arasında mərkəzdə yer alan bir gül xüsusi şuxluğu və 
rəngi ilə başqalarından seçilir. Tamaşaçının gözü bərabərində görüntüyə gətirdiyi bu düm ağ gül ilə Hüseynqulu 
Əliyev müasirliyin işıqlı, parlaq gələcəyinə böyük inam bəslədiyini diqqətə çatdırır. 

Azərbaycan xalqına qarşı törədilən kütləvi soyqırımlarına həsr etdiyi bir neçə natürmortlar da vardır (2,s.347). 
Müşahidə etdiyi hər predmetdə bir cazibə duyan Hüseynqulu Əliyevin fırçasının növbəti hədəfi güldanda 

solmuş qızılgüllərdir (2020-ci il).  
“Solmuş güllərlə natürmort”u məcazi mənada “qış natürmortu” adlandırmaq olar.  
Rəssamın sanki eyni hissi bölüşdüyü solmuş gülləri təsvir edən bu tablo doğma Azərbaycanın çətin və gərgin 

günlər keçirdiyi vaxtlarda kətana həkk olunmuşdur. 2020-ci il bir tərəfdən pandemiyanın Vətən üzərinə qara 
bulud tək çökdüyü bir dövr olmuş, digər tərəfdən isə Azərbaycan torpağında işğalçı düşmənlərə qarşı müharibənin 
baş verəcəyini həssas qəlbi ilə sanki duymuşdu rəssam. 

Tablonun çəkildiyi həmin gün qocaman rəssamın pandemiyadan yenicə sağalandan sonra öz emalatxanasına 
ilk gəlişi idi. Onu burada ilk qarşılayan on günlər öncə təravətli və şux görkəmi ilə hər kəsi valeh edən, bu gün isə 
artıq solmuş və qurumaq üzrə olan tünd qırmızı qızılgüllər idi. Bu effektdən təsirlənən rəssam onları tamamilə 
məhv olmalarından bir an öncə kətana köçürüb “ölümsüzləşdirməyə”, əbədiləşdirməyə çalışmışdır. 

 
Nəticə 

Bütün bu təhlillərdən aydın olur ki, əsər rəssam ruhunun, hissiyyatının və düşüncəsinin təcəssümüdür 
(S.N.S.). 

Azərbaycan təsviri sənətində Naxçıvan rəssamlıq və heykəltəraşlıq ənənələrinin qorunması və inkişafında 
Xalq rəssamı, professor Hüseynqulu Əliyevin böyük rolu olmuşdur. O, sənətinə sevgi ilə yanaşan rəssamdır. 
1988-ci ildə Naxçıvan MR əməkdar incəsənət xadimi, 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar 
rəssamı, 2002-ci ildə Azərbaycanın Xalq rəssamı fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1986-ci ildən SSRİ Rəssamlar 
İttifaqının və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının, 2000-ci ildən isə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının üzvüdür. 
Hüseynqulu Əliyevə 2008-ci ildə dosent, 2017-ci ildə professor elmi adları verilmişdir. 

Hüseynqulu Əliyev natürmortlarında ən adi əşyaları təsvir etmiş, amma öz sənətinin gücü ilə onlara gözəllik 
və poetika bəxş edə bilmişdir. O, Azərbaycanın müasir professional təsviri sənətinin inkişafında müstəsna 
xidmətləri olan əvəzsiz sənətkarlardandır.  
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DAHİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ HUMANİST İDEYALARIN TƏBLİĞİ 

 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, ədalət, poeziya, humanizm, insani keyfiyyətlər  

 

Propaganda of humanist ideas in the works of the great Nizami Ganjavi 

Summary 

The article deals with the promotion of humanist ideas in the works of the great Azerbaijani poet and thinker 

Nizami Ganjavi. In addition to inculcating human qualities in the lyrical and epic poetry, the poet summed up to 

educate and instruct all people, especially those in power, to enlighten the rulers of the time, to promote justice 

and goodness, to call them to stay away from evil, humility and praise.  

Key words: Nizami Ganjavi, justice, liriks, humanism, human qualities 

 

Giriş 

 

Söz gövhərinin boyunbağısını heç kim Nizami kimi düzməyib. 

Haqqın minlərlə rəhməti onun ruhuna ki, həqiqətən, şeir onunla xətm olunub. 

Saib Təbrizi 

 

Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında epik şeirin ən böyük ustadlarından biri olan Nizami Gəncəvi lirik şeirin 

mükəmməl nümunələrini yaratmışdır. Yaradıcılığa dövrünün ədəbi ənənəsinə uyğun olaraq lirik şeirlər: qəzəl, 

qəsidə və rübailərlə başlayan Nizami qısa bir zaman ərzində öz "Divan"ını tərtib etmiş və bir şair kimi 

məşhurlaşmışdır. Yaradıcılığında milli olduğu qədər də bəşəri fikirlərə önəm verən sənətkar öz əsərlərində ən adi 

həyat hadisələrini belə ümumbəşəri səviyyəyə qaldıraraq, ona ən yüksək zirvədən baxmağı bacarmışdır. Hər bir 

insanın cəmiyyətdəki davranışı, həyata baxışı, digərlərinə münasibəti Nizamini düşündürmüş, ömrü boyu lirik 

şeirlər yazmaqda davam etmiş, o cümlədən irihəcmli poemalarında verə bilmədiyi müxtəlif ağrılı, fəlsəfi 

problemləri rübabi şerin köməyi ilə lakonik şəkildə ifadə etmişdir.  

Dahi sənətkarın ilk poeması "Sirlər xəzinəsi"ndən (1174) başlamış son əsəri "İskəndərnamə"yə (1203) qədər 

dövrünün aktual, eləcə də bəşəriyyətin əbədi problemlərinin həllini bir an belə nəzərdən qaçırmamış, əsərdən 

əsərə bu işi daha da təkmilləşdirmişdir. Bu amal ölməz Nizami sənətinin humanist konsepsiyasını təşkil 

etməkdədir. Nizaminin beş poeması sonralar "Xəmsə" adı altında birləşdirilmiş və bu adla da Yaxın və Orta Şərq 

xalqlarının ədəbiyyatlarında məşhur olmuşdur. “Xəmsə”yə daxil olan həm irihəcmli poemaları ilə, həm də 

yığcam, lakin dərin məzmunlu, həyati hekayələri ilə dəyərli fikirlərini cəmiyyətə çatdıraraq dövrün, mühitin geniş 

epik lövhələrini cızan şair lirik əsərlərində duyğu və düşüncələrini əks etdirir,  gah keçmişin ibrət dərslərini yada 

salır, gah da gələcəklə qorxudur, bağlı gözləri açmağa, yatmış vicdanları oyatmağa, zalımların qəlbini 

yumşaltamağa çalışır. İnsana zidd olan bütün hallar Nizami poeziyasında tənqid atəşinə tutulur.  

Ümumiyyətlə, Nizami Gəncəvinin Əxlaq fəlsəfəsinin mühüm tezisi: “İnsan dəyərli və ehtirama layiqdir”. 

İnsan dəyərli olduğu üçün bir sıra fundamental və təməl hüquqlara malikdir. Filosof şair “Sirlər xəsinəsi” əsərinin 

yeddinci məqaləsində insanın möhtəşəm məqama sahib olduğunu iddia edir və qeyd edir ki, “bütün digər 

mövcudat insanın nazını çəkir”(Nizami, İlyas İbn Yusif, Kolliyate Xəmsə, Tehran, 1389 (2001), səh.92). Sənətkar 

insanın yüksək dəyərini vurğulayarkən poetik təbirlərdən yararlanır, insana xitabən sanki onu əzizləyir: “Sən 

dünyaya gəldikdən sonra süd deyil, şəkər içmisən”
 
(Nizami, səh.92). Ustad insan haqda mülahizələrini daha da 

inkişaf etdirərək qeyd edir: “İnsan o qədər əzəmətli və zəngin varlıqdır ki, kainatda olan mövcudatın hamısında 

sanki onun vücudunun zərrəcikləri vardır, yəni insanın qabiliyyəti və zərfiyyəti o qədər genişdir ki, bütün 

varlıqlarda insanın nişanəsi, ünvanı görünür”
 
(Nizami, səh.93). Hər kəlməsi, hər cümləsi bir canlı xəzinə olan 

Nizami Gəncəvi ideal insan üçün ideal cəmiyyət arzulayırdı.  

Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıq idi. İrqi, milli və dini ayrı-seçkiliyi qətiyyətlə 

rədd edən şairin qəhrəmanları içərisində türk, fars, ərəb, çinli, hindli, zənci,  yunan, gürcü və s. xalqların 

nümayəndələrinə rast gəlinir. Humanist və tolerant şair müxtəlif dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin 

milliyyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun  qəhrəmanları ədalət, xalq xoşbəxtliyi, yüksək məqsədlər 

uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı 

mövzularındandır. Nizami Gəncəvi həm də vətənpərvər şair idi. O, təsvir  etdiyi bütün hadisələri Azərbaycanla 
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əlaqələndirməyə, Vətənin keçmiş günlərini tərənnüm etməyə çalışmışdır. Şairin yaradıcılığında vətən məhəbbəti 

doğma xalq yolunda qəhrəmanlıq ideyası ilə birləşir. Böyük humanist şair olan N.Gəncəvinin yaradıcılığında 

ictimai ədalət ideyası da aparıcı mövqedə dayanır. “Sirlər xəzinəsi” poemasında bu məsələyə ciddi diqqət 

yetirilmişdir. 4-cü məqalətindən sonra məşhur bir hekayə” Sultan Səncər və qarı” nəql edilir. Sultan Səncər həmin 

dövrdə daim eyş-işrətdə olan,  ədalətdən xəbərsiz Səlcuqi hökmdarıdır. Şəhər hakimi  bir qatili tapmaq üçün qoca 

qarının evinə hücum çəkir, ondan zorla qatil  haqda məlumat istəyir. Qoca qarı isə qatil barədə məlumatsızdır. 

Qarının Sultana  şikayəti və ona dediyi sözlər poemada yüksək bədii tərzdə təsvir edilir. Qoca qarı  Sultanı 

qiyamət gününün hesab-kitabından qorxudur. Hər kəsi, eləcə də hökm sahiblərini həyat hadisələrindən ibrət 

almağa, Tanrını unutmamağa, Tanrıya bağlanmağa səsləyir və sultana xatırladır ki, şahın vəzifəsi insanlara 

çətinlik yaratmaq deyil, onların çətinliyini həll etməkdir, zəiflərin başına sığal çəkməkdir, ac zavallıların komasına 

işıq saçmaqdır, yaralı könüllərə dərman olmaqdır. Şairin fikrincə, insanın ən müsbət cəhətləri onun adilliyi, 

ədalətliliyi, ağlı, mərdliyi, sədaqəti, uzaqgörənliyi ilə bağlıdır. Bu poemaya daxil olan hər bir hekayə bizi 

dünənimizdən ibrət almağa, bu günümüzün ab-havası ilə yaşamağa, sabahımızın mənzərəsini aşkar görməyə 

səsləyir. Böyük şair əsərlərində müsbət əxlaqi keyfiyyətləri tərənnüm etməklə kifayətlənmir, hətta insanın 

mənəviyyatını korlayan mənfi, zərərli əxlaqi sifətləri ifşa etməkdən belə çəkinmir. Şair bütün bunları öz 

əsərlərində yaratdığı obrazların dili ilə bizlərə təqdim edir. 

N.Gəncəvi yaradıcılığında insanı ucaldan, insanı insan edən insani hisslərdir. Bu fikirlər sənətkarın 

yaradıcılığının ana xəttini təşkil edir. 

Sən ey yerdə fələyi heyrətdə qoyan insan, 

Yer də, göy də nazınla daim oynayan insan. 

Ülviyyət aləmindən xəbərdarsan deyə sən, 

Qüdrətinlə şərəfsən, şansan yerə, göyə sən. 

Filosof şair Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə məhəbbəti  fəlsəfi mənada şərh edərək nəcib məhəbbət konsepsiyasını 

yaratmışdır. “Xosrov və Şirin” poemasının qəhrəmanının tarixi şəxsiyyət olmasına baxmayaraq, şair, əsasən 

məhəbbətin qüdrətini tərənnüm edərək bu əsərdə məhəbbətin böyüklüyünü, insan ağlını, düşüncəsini təsvir edərək 

əsrlərlə unudulmayan bədii surətlər, ədəbi qəhrəmanlar yaratmışdır.Dünya ədəbiyyatının məhəbbət mövzusunda 

yazılmışəsərləri içərisində müstəsna yer tutan bu poemada şair insanlara yüksəkhisslər aşılayan, onları qabacıl 

ideyalar uğrunda mübarizəyə səsləyən ülvi məhəbbətdən söz açılmışdır. Şairin tərənnüm etdiyi bu məhəbbət 

oxucuya ilham verir, onu daim irəliyə, qəhrəmanlığa, fədakarlığa sövq edir. Bu əsərdə qəhrəmanlar sırasında 

dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin gözəl incisi olan Şirin öndə durur. Böyük mütəfəkkir şair bu poemasında həm də 

Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq əmək adamını - Fərhad surətini dərin məhəbbətlə qələmə almış, onu həm 

əmək, həm də eşq fədası kimi şahlara nümunə göstərmişdir.  

Söylərkən o həkim bu xoş dastanı, 

Çıxarıb içindən eşqi, fəğanı. 

Altmış yaşındaydı yazanda bunu, 

Saxlaya bilmirdi yayda oxunu. 

Altmışda sevginin, eşqin həycanı 

Titrədə bilməzdi yorğun qocanı. 

Qəhrəman xarakterinin dinamik inkişafını romantik sənət tipinin tələbləri baxımından əks etdirən Nizami 

poemanın sonunda öz qəhrəmanının məhəbbətin təsiri altında heyrətamiz dərəcədə dəyişərək ideal bir şəxsiyyətə 

çevrildiyini göstərmişdir.  

Şərq ədəbiyyatı tarixində Nizami Gəncəvi ilk dəfə olaraq  qadını yüksək insani keyfiyyətlərə malik ülvi varlıq 

kimi təsvir  etmişdir. Böyük Nizami türk qadınını ucalardan ucalara qaldırmış, qadın fədakarlığına, qadın ağlına, 

sədaqətinə,  ismətinə yüksək qiymət vermişdir. Onun Fitnəsi, Şirini, Nüşabəsi əsl türk qadınlarıdır. Türk qadını 

Fitnə o qədər cəsur, ağıllı, səbirli təsvir edilmişdir ki, o hətta Bəhram şaha özünün fikirlərini təlqin edə bilir. 

“İsgəndərnamə” əsərində o, Nüşabə kimi hünərli qadın hökmdarın mərdliyini, ağıllı, gözütox, uzaqgörən 

olmasını, onun ölkəni müdafiə etmək bacarığını yeri gəldikcə xatırlamış və müasirlərini bu şərəfli tarixdən öyüd 

almağa çağırmışdır. Şair həmişə xalqı birlikdə olmağa, mehriban yaşamağa çağırıb və müharibə və sülh 

məsələlərinə xüsusi diqqət yetirmişdi. “Hərb ilə, sülh ilə sulanmış cahan, Sülhdən xeyir görmüş, hərbdən ziyan”, 

deyərək insanları həmişə mehribanlığa, dünya nemətlərindən birlikdə istifadə etməyə çağırıb. Ümumiyyətlə, 

Nizami bəşəri səadət carçısı idi. O, təkcə   Vətəninə deyil, bütün xalqlara xoşbəxtlik arzulayan bir dahi idi. 

Bütün yaradıcılığı boyu şairi düşündürmüş ictimai həyat həqiqətlərini aramış olan böyük mütəfəkkir insan və 

cəmiyyət münasibətlərini öz fəlsəfi konsepsiyası əssında aydınlaşdırmağa cəhd etmiş, bu ictimai problemlərlə 

bağlı olan suallara “İskəndərnamə” əsərindəki İskəndər obrazı vasitəsilə cavab tapmağa çalışmışdır. Bu obraz 

bütün həyatı boyu mənəvi təkamül yolunu qət edən və sonda peyğəmbərlik məqamına  çatan kamil-ideal insandır. 

Düzdür, burada peyğəmbərlik məqamı deyəndə səmavi  dinlərdəki peygəmbərlik nəzərdə tutulmur. Nizami özü 
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də bir ilahiyyat alimi kimi  bu məsələdən agahdır. Demək, ideal insan modeli yaratmaq mütəfəkkir şairin əsas  

amallarından biridir. Nizaminin ideal insanının əsas və təməl xüsusiyyəti bu əsərdə böyük ustalıqla yaratmışdır. 

Böyük humanist şairin vətənpərvərlik duyğuları onun beynəlmiləlçi görüşləri ilə sıx bağlıdır. Nizami xalqlar 

dostluğu və sülh ideyalarının carçısıdır.  

“Alimlərin Hürmüzü inkar etmələri və həlak olmalarının hekayəsi”ndə  həsəd, alçaqlıq, yalan kimi mənfi 

sifətlər pislənir. Eyni ideyalar sonrakı “Əflatunun çalğı aləti hazırlaması” hekayəsində də təbliğ edilir. Burada da 

həsəd, özündən bədgümanlıq pislənir. Lakin bu hekayədə Ərəstu öz səhvini başa düşdüyü üçün əfv edilir. Hekayə 

böyük insan hünərinin mədhinə həsr olunmuşdur. Dünya nemətlərində əl çəkmək insana zülm və zalımlıq hökm 

sürən dünyada öz mənliyini, insani ləyaqətini qorumaq üçün lazımdır.Nizami qəhrəmanlarında təki-dünyalığa 

meyil də buradan doğur. Bu surətlər tərki-dünyalığa behişt naminə yox, bu dünyada insani ləyaqəti qorumaq, 

insan qürurunu itirməmək naminə meyil edir, aza qane olurlar. Eyni zamanda, hekayədə əxlaqi paklıq, təmizlik, 

nəcabət ideyaları da Sokratın dili ilə təbliğ və tərənnüm edilir. 
 

Nəticə 
Nizami dühasının böyüklüyü ondadır ki, o, xalqla hökmdar arasındakı münasibətləri və bu münasibətlərin 

kölgəli cəhətlərini qorxmadan cəsarətlə açıb göstərə bilir. İbrətləndirmək, qorxutmaq, öyrətmək, xəbərdarlıq 
etmək yolu ilə onları ədalətə, insanlığa istiqamətləndirir, humanizmi təbliğ edir. Əsərlərində şahların ədalətini 
təsvir etmək Nizami üçün az əhəmiyyətlidir, dövrünün hökmdarlarını isə utandırmaq, ağıllandırmaq yolu ilə 
ədalətə yönəltmək, onların ədalətli olmasına nail olmaq mütəfəkkirin böyük  irsinin əsas qayələrindən birini təşkil 
edir. Bu eyni zamanda Nizaminin siyasi idealı, onun nail olmaq istədiyi, yaxud bərqərar olacağına ümid etdiyi 
məqsədlərindən biridir. Mütəfəkkirin müasiri olduğu hökmdarlara xəbərdarlıqları, müəyyən mənada kəskin 
vahimələndirici qınaqları, hər şeydən əvvəl, tövsiyə xarakteri daşıyır. Şairin düşüncələrinə görə, hökmdar ilk 
növbədə aqil, ləyaqətli və nəcib insan olmalıdır. O, alicənablığı ilə seçilməli, nümunəvi və əxlaqlı bir fərd kimi 
insan, insanlıq adını uca tutmalıdır. Hökmdar xalqın etimadını siyasi cəhətdən səbatlı və tədbirli, ədalətli olması 
ilə qazanmalı, xalqın hakimiyyət iradəsinə arxalanmalıdır. Nizaminin əxlaq və əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı dəyərli 
fikir və ideyaları, hikmətli sözləri neçə- neçə nəsillərin mənəvi tərbiyəsində mühüm  rol oynamış və bu gün də öz 
əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Şair hər bir əsərində vətəndaş-şair mövqeyindən çıxış edir,  qaranlıq dünyaya işıq 
salaraq  öz sənətinin qüdrəti ilə insanları məruz qaldığı bəlalardan xilas etməyə çalışmışdır. İnsanların mənəvi 
cəhətdən saflaşması, özünü dərk etməsi Nizami əsərlərinin təntənəsi idi. Dahi mütəfəkkirin əsərlərində yüksəklik, 
kamillik, haqq, ədalət, xeyirxahlıq- bir sözlə, humanizm təbliğ olunur, alçaqlıq, nadanlıq, zülm, şər, mütilik, 
zülmət,  soyuqluq, yalan, əsarət, köləlik, məddahlıq kimi qeyri-insani keyfiyyətlər pislənilir.   
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ORTA ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA KEÇƏÇİLİK SƏNƏTİ 

 

Açar sözlər: keçəçilik, arxeologiya, etnoqrafiya, tarix, toxuculuq  

 

Felting in Azərbaijan in the Medival period 

Summary 

Felt from wool is considered to be the oldest known textile. Many cultures have legends as to the origins of 

felt making. Sumerian legend claims that the secret of feltmaking was discovered by Urnamman of Lagash. Most 

likely felt’s origins can be found in central Asia, where there is evidence of feltmaking in Siberia (Altai 

mountains) in Northern Mongolia and more recently evidence dating back to the first century AD in Mongolia. 

Siberian tombs (7th to 2nd century BC) show the broad uses of felt in that culture, including clothing, jewelry, 

wall hangings, and elaborate horse blankets. Employing careful color use, stitching, and other techniques, these 

feltmakers were able to use felt as an illustrative and decorative medium on which they could depict abstract 

designs and realistic scenes with great skill. Over time these makers became known for the beautiful abstract 

patterns they used that were derived from plant, animal, and other symbolic designs. Azerbaijan as ancient Turkic 

land had own weaving traditions. One of them was felting. The felting was an important part of weaving during 

medieval period of Azerbaijan history.  

Key words: felting, archaeology, ethnography, history, weaving  

 

Giriş 
Azərbaycanda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı qədim dövrə aid keçə parçaları və onun hazırlanmasında 

işlədilən alətlər hələlik tapılmayıb. Keçənin hazırlanması heyvanların əhilləşdirilməsi qədər qədimdir. Keçəçilik 

sənətinin təşəkkül tapmasında maldarlığın rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Araşdırmalar göstərir ki, qədim 

dövrlərdə soyuq vaxtları insanlar isti olsun deyə adi yunu və ya yunlu dərini altlarına salıb üzərində oturardılar. Bu 

zaman yunun bir-birinə yapışdığını görüb keçə əldə etməyi öyrənmişlər. Orta əsrlərdə keçənin işlədilməsi 

haqqında yazılı məlumatlara əsasən elmi fikirlər söyləmək mümkündür. Əhalinin həyatında mühüm rol oynayan 

toxuculuğun müxtəlif sahələri kimi keçəçilik də özünəməxsus yerə malik olmuşdur.  

 

Tədqiqatin obyekti 

Azərbaycanın orta əsrlər dövründə sənətkarlığın müxtəlif sahələrinin inkişafı, xüsusilə də intibah dövrü baş 

verən dirçəliş toxuculuğun da xüsusi bir sahə kimi məşhurlaşmasına şərait yaratmışdır. Əkinçilik və maldarlığın 

inkişafı, ipəkçiliyin və pambıqçılığın tərəqqisi də bilavasitə buna təsir göstərən amillərdən olmuşdur. 

Toxuculuğun ayrı-ayrı bölmələri inkişaf etdikcə ixtisaslı sənətkarlar da yerli, eləcə də, regional bazarlara yeni-yeni 

məhsullar ixrac edir, tacirlər Azərbaycan istehsalı olan malları dünya bazarlarında sata bilirdilər. Dünyaca məşhur 

olan Azərbaycan xalçaları, ipək nümunələri, kətan və pambıq parça nümunələrindən olan geyimlər və digər 

məhsullar orta əsrlərdə iri şəhərlərdə satıla bilən əsas məhsullar sırasında idi. Keçənin və keçədən hazırlanmış 

məhsulların da bazarlarda toxuculuq məhsulları satışı ilə məşğul olan tacirlər tərəfindən satışı təşkil olunur, istər 

gündəlik, istərsə də həftəbazarları adı ilə bilinən ticarət günlərində keçəçilik məhsulları da alqı-satqı obyekti kimi 

ticarətə daxil olurdu.  

Orta əsrlərdə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində və şəhərtipli yaşayış yerlərində, eləcə də kəndlərində 

keçəçilik məhsullarına kifayət qədər tələbat artmışdı. Yazılı mənbələr və tarixi təsvirlər də bunu söyləməyə əsas 

verir. Yazıllı mənbələrə görə, hələ qədi dövrdən etibarən Midiyada yaşayan əhali başlarına uzun keçə papaq- 

“tiarı” qoyurdular. Böyük ehtimalla, həmin dövrdə keçədən digər geyim dəstləri də hazırlanıb. Mingəçevir 

ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı e.ə. IV-III əsrlərə aid bir neçə tunc möhür tapılıb. Həmin 

möhürlərin üzərində olan insan rəsmlərindəki geyim nisbətən gödək keçə yapıncını xatırladır. Xüsusilə əlində 

çomaq, başında şiş papaq və gödək yapıncısı olan təsvir daha xarakterikdir. Orta əsrlərdə keçəçilik Azərbaycanda 

kustar sənətkarlığın mühüm bir sahəsinə çevrilmişdi. Bu sahə dağ və dağətəyi ərazilərdə daha çox inkişaf 

etmişdir. Bu da belə yerlərdə qoyunçuluğun əsas məşğuliyyət sahəsinin olması bu sahənin inkişafına təkan 

verdiyini göstərir. Azərbaycan xalqının məişətində keçədən istifadə geniş yer tutmuşdur. Keçə məmulatlarından 

müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilmişdir. Əhali keçədən döşənəcək, at üçün tərlik, baş geyimi, yapınçı, ən əsası 

alaçıqların üstünü örtmək üçün istifadə etmişlər. Tarixi-arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, lazım gələndə keçə türk 

mailto:mammadova.sh@mail,ru
https://en.wikipedia.org/wiki/Sumer
https://en.wikipedia.org/wiki/Urnamman
https://en.wikipedia.org/wiki/Lagash
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döyüşçüsünün döyüş geyimi də olmuşdur. Qədim xalq sənəti olan keçəçilik təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün 

türk dünyasına xas olmuşdur. Altayda Pazırık kurqanlarında tapılmış keçə parçası buna bir daha subutdur. 1947-

1948-ci illərdə Rudenko tərəfindən aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı e.ə. IV-III əsrlərə - Hun imperiyası 

dövrünə aid edilən keçə yəhər örtüyü aşkar edilmişdir. Bu tapıntı keçəçilik sənətinin qədimliyini və türk 

dünyasına məxsusluğunu sübuta yetirir. Qazıntılar zamanı Hun kurqanlarından tapılmış keçədən hazırlanan 

uzunboğaz çəkmə və corablar, geyim nümunələri ondan məişətdə geniş istifadə olunduğunu göstərir. E.ə. V əsr 

mənbələrində qeyd edilir ki, saklar keçədən tikilmiş ucu şiş papaqlar qoyardılar. Ucu şiş keçə papağı Azərbaycan 

türkləri börk adlandırırdılar (Bünyadov, Məhərrəmova, 2007, 463-464). Keçədən məişətdə istifadə olunması 

haqqında “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında da məlumat var: “Kimin ki, oğlu-qızı yox, qara otağa qondurın, qara 

keçə altına döşəyin, qara qoyun yəxnisindən önünə gətirin” (Kitabi Dədə Qorqud, 1988).  

Müəyyən tarixi mərhələdə alaçıqları keçəsiz təsvir etmək mümkün deyildi. Yaylaqda yaşayış evlərinin 

hansı etnosa aid olması uzaqdan bəlli olurdu. Belə ki, azərbaycanlılara məxsus olan alaçıqlar keçə ilə 

örtülmüş və bir-birindən fərqlənərək iki cür olmaqla alaçıq və dəyə adlanırdı. Yaylaqdakı çadırların nəinki 

hər hansı bir etnosa, hətta hansı tayfaya məxsusluğunu da çadırların formasından və rəngindən təyin etmək 

mümkün idi. Keçəni sаlаnа keçəçi, həllаc, həm də аtıcı deyərlər. Аtıcılıq аlətini düzəltmək üçün 8-9 metr 

qoyun bаğırsаğını (acı bağırsaq) bir neçə qаt bir yerdə eşib yаy üçün kiriş düzəldilirdi. Acı bağırsaq 

quruyandan sonra qatıq və ya süddə yumşaldılırdı. Yаy kirişinin uzunluğu bir metrdən аrtıq olur. Kiriş 

аğаcdаn düzəldilmiş yаyа bаğlаnır. Yаyın əltutаn yerində dördkünc tахtа kiriş vаsitəsi ilə yаyа bərkidilir. 

Аtıcının yаy kirişini vurmаq üçün 3-4 kq аğırlığndа toхmаğı olur. Аtıcı toхmаğını yаy kirişinə vurduqdа 

kiriş yunu didir. Keçə sаlmаq üçün “güzəm” yunundаn istifаdə edilirdi. Keçəçi ustаlаrın söylədiyinə görə, 

yаz yunundаn (sаçаqlı) keçə sаlmаq olmаz. Onа görə ki, sаçаqlı yun uzun olduğu üçün bitmir, yəni bir-birinə 

yаpışmır. 7-8 yunundаn (12-15 kq yundаn) bir keçə (yəni bir qəlib) hаzırlаnır. Аlаçığın üstünü örtmək üçün 

bir neçə qəlibi bir-birinə tikirdilər. Alaçığın baş hissəsini tutmaq üçün baş qəlibdən, yanlarını örtmək üçün 

yan qəlibdən, qabağını örtmək üçün isə qənşər qəlibdən istifadə edirdilər. Bu dа аlаçığın ölçüsündən аsılı 

olаrаq hаzırlаnırdı (Bünyadov, Məhərrəmova, 2007, 465; Qədirzadə, 2007; Məhərrəmli, 2006, 26-27). 

Orta əsrlərdə yaylaq-qışlaq maldarlığı ilə məşğul olan əhalinin həyatında keçənin yeri xüsusi idi. XI 

əsrdə yaşamış Mahmud Kaşğarlının “Divani-lüğət-it-türk” əsərində də keçədən danışılır. Keçə hаzırlаnаrkən 

həllаclаr çаlışırdılаr ki, хüsusən qаrа yundаn istifаdə etsinlər. Keçə qаrа olduqdа həm gec kirlənir, həm də 

qаrа keçədə hаvа keçirməmək хüsusiyyəti olduğu üçün soyuq havalarda alaçığın isti, yаydа sərin olmаsınа 

imkаn verir. Məişətdə keçədən döşəmə kimi də geniş istifаdə edilmişdir. Araşdırmalardan məlum olur ki, 

türk tayfaları çobanlar üçün keçədən hazırlanan arxalıqlardan da istifadə ediblər. Başı yağışdan qorumaq 

üçün həmin arxalıqların arxa hissəsinə papaq şəklində ayrıca keçədən hazırlanmış başlıq da əlavə edilərdi. 

Çünki keçə üzərinə yağış və qar yağsa da, islanmazdı. Keçələr çöllərdə çobanları əqrəb və ilan kimi zəhərli 

həşəratlardan da qoruyardı. Keçənin basılma prosesi aşağıdakı qaydada icra olunur. Yunu yаy-kirişi ilə 

diddikdən sonrа onu аğ pаrçаnın (bezin) üstünə sərirlər. Bundаn sonrа hаmаrlаnmış, yonulmuş, düz silindirik 

аğаcа büküb hər iki tərəfindən bаğlаyırlаr. Bu аğаcın аdınа oх deyirlər. 5-6 nəfərin iştirаkı ilə onu аyаqlаyır, 

sonrа аyаqlаrı ilə vurа-vurа fırlаdırlаr ki, yetişsin (hazırlansın). Hərdən bir sаlınmış yunun üzərinə ilıq su (bu 

su bəzən sаbunlu dа olur) səpirlər ki, yun bir-birinə tez yаpışsın. Yun bitişib tam keçə halına gələnə qədər bu 

iş davam etdirilirdi. Yunun yаpışmаsı üçün küncləri toхmаqlа döyülürdü. Hazırlanan məhsul “qəlib” 

adlanırdı. Keçə hazırlanarkən yerinin hamarlığı, genişliyi və rahatlığı da nəzərə alınmalıdır (Çeliker, 2018; 

Hacıyeva, 2018; Cəfərova, 2019) Keçəçilik sənətində həllаclаr qohum-qonşunun qüvvəsindən də istifаdə 

edərdilər, çünki keçənin bаsılmаsı prosesində хeyli аdаmın iştirаk etməsi tələb olunurdu. Həllаclаr bəzən 

keçələrin ortаsınа nахış dа sаlırdılаr. Bunun üçün müəyyən rəngə boyаdılmış ipi keçənin üzərinə qoyub 

toхmаqlа döyərdilər. Belə olduqdа ip keçənin üzərinə həkk olunurdu. Keçələr yunun tərkibindən asılı olaraq 

ağ, qara və qəhvəyi rəngdə olurdu. Bunların içərisində isə ən qiymətlisi ağ rəngli yundan hazırlanmış keçələr 

sayılırdı. Bununla yanaşı, qırmızı, yaşıl, narıncı rənglərə boyanmış bəzəkli keçələr də hazırlanırdı. Belə 

keçələrə nəmənd deyərdilər. Nəmənd, heybə, yəhərüstü, tərlik və başqa keçələrin bəzəkləri əsasən zoomorf 

(dağ keçisi, ceyran, aslan, heyvanların döyüş səhnələri), həndəsi (romb, düzbucaq, üçbucaq), nəbati (budaq, 

gül-çiçək), kosmoqonik (ay, günəş, ulduz) ornamentlərindən, həmçinin “zəncir”, “qoç buynuzu”, “qaz 

ayağı”, “ürək” və s. naxışlardan ibarət olurdu (İbrahimoğlu, 2010, 15; Hacıyeva, 2018; Cəfərova, 2019; 

Qədirzadə, 2007).   

 

Nəticə 
Beləliklə, tarixə nəzər saldıqda görürük ki, keçə sənəti Azərbaycanda qədim zamanlardan yaranmaqla, 

orta əsrlədə inkişaf edərək dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Müasir dövrə doğru keçə sənəti inkiçaf edir, 

hörmə, tikmə, toxumadan fərqli olaraq, bu peşə basma üsulu ilə ixtisaslaşmış ustalar tərəfindən aparılırdı. 



“Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları  / 30 aprel 2021 
Materials III Republican Scientific Conference on "Fundamentals of the Humanities and Social Sciences"  / 30 april, 2021 

DOI: https://www.doi.org/10.3 6719/2663-4619/2021/3 
 

61 

Keçə hazırlamaqla məşğul olan ustalar “həllac” və ya “atıcı” adlanırdı. Azərbaycanda maldarlığın, xüsusən 

də qoyunçuluğun geniş yayılması keçəçiliyin təşəkkülünə zəmin yaradıb. Keçənin hazırlanmasında yun əsas 

material olduğu üçün burada qoyun bəslənməsi və qırxılması vacib elementdir. Bu baxımdan köçmə və 

yarımköçmə yaylaq-qışlaq maldarlığı ilə məşğul olan əhali arasında bu sahənin inkişafı təbii 

qanunauyğunluğun təzahürü idi. Yazılı mənbələr və etnoqrafik müşahidələr keçənin hazırlnması prosesi 

haqqında müəyyən təsəvvürlərə malik olmağımıza imkan verir. Müasir dövrdə də mövcud olan bu sahənin 

orta əsrlərdə geniş yayılmış keçəçiliyin davamı olduğu şübhəsizdir. Məhz orta əsrlərdə Azərbaycanın 

müxtəlif yerlərində keçəçilik məhsulları əhalinin məişətində və təsərrüfatında işlədilir, gündəlik həyatın 

tələbatları sırasına daxil olurdu.  
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PALİMPSEST MƏTNİN TƏRCÜMƏ PROBLEMİ 
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Translation problem of palimpsest text  

Summary  
The article examines the linguo-poetic quality of Magdalina’s poem, one of the most famous works of Nobel 

Laureate Boris Pasternak in his novel “Doctor Zhivago”, the peculiarity of its artistic structure, the textual ideas 

and content. The author notes that although the poem appeared in the period of socialist realism, then the features 

of the current of symbolism, the method of “text after text” are more pronounced. The dedication of the Micro 

Series to Mary Magdalene, the protagonist of the Bible, was linked to Pasternak”s conclusions about the society in 

which he lived: The author emphasizes the complexity of the translation of the poem into Azerbaijani, taking into 

account the two-pronged idea of the poem, the specificity and complexity of its artistic and phonetic structure, and 

substantiates his opinion with concrete examples. Comparing the translations of the poem by Salim Babullaoglu 

and Eyyub Giyas, the author shows the merits of both texts, as well as their degree of closeness to the original, the 

level of protection of the spirit of the poem. He said that talent and language skills were not enough to translate 

such works, and that the translator was required to have a deep knowledge of the Russian-Christian spirit. The 

author also includes theoretical views on translation in the article. 

Key words: Poetry, Christ, Magdalene, Bible, metaphor, translation, allusion, Catholicism, Orthodoxy 

 

Giriş 
Məqalədə Boris Pasternakın  mətn üstündə mətn üslubunda yazılmış şeiri “Maqdalinan”ın azərbaycan dilinə 

tərcümə edilməsində yaranan problemlər haqqında bəhs edəcəyik. İki tərcüməçi, Əyyub Qiyas və Səlim 

Babullaoğlunun, tərcümələri müqayisə olunacaq. Hansının orijinala daha yaxın, hansının zəif tərcümə olduğunu 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-17480/hunlar-doneminde-tepme-kececilik.html
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qeyd edəcəyik. “Tərcümədən hansı B.Pasternakın düşüncəsini Azərbaycan oxucusuna daha mükəmməl çatdırır” - 

fikri analiz olunacaq. B.Pasternakın bu şeiri xristian dini ilə bağlıdır. Ona görə də tərcüməçi xristian adət-

ənənələrindən, xristian dininin  müqəddəs kitabı “İncil”dən məlumatlı olmalıdır. 

Müharibədən sonrakı dövrdə Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi ədəbi proseslərə kobud və aqressiv 

şəkildə müdaxilə etdiyi zaman B. Pasternak öz həyatının yekunu kimi düşündüyü roman üzərində işləməyə 

başlamışdı. O, bu dövrdəki yaradıcılığını rus patriarxal cəmiyyəti və xristianlıq dəyərləri üzərində düşüncələr kimi 

xarakterizə edirdi. Yazıçı “Doktor Jivaqo” romanında qəhrəmanının dili ilə deyirdi: “Dünyada sədaqətə layiq bir 

şey varmı? Belə şeylər çox azdır. Mən hesab edirəm ki, ölməzliyə-həyatın bu başqa adına sadiq qalmaq lazımdır. 

Ölümsüzlüyə sədaqəti saxlamaq lazımdır, Xrista sədaqətli olmaq lazımdır” (Pasternak, 2011: 535)  

 “Doktor Jivaqo”nun nəticə hissəsində onun daxil vəziyyətini, Allaha doğru cəhdini, “İncil”ə və İsaya 

məhəbbətini əks etdirən şeirlər xüsusi yer tuturdu. Əslində, “Doktor Jivaqo” şeirlə nəsrin üzvi sintezindən doğmuş 

epik təhkiyə romanıdır. Romanın “Doktor Jivaqo”nun şeirləri” hissəsində yer alan ən yaxşı poetik nümunələrdən 

biri də “mikrosilsilə” kimi diqqəti çəkən “Maqdalina” şeiridir. Qəhrəmanın-Maqdalinanın-Allah qarşısında 

monoloqundan ibarət olan bu poetik mətn xristianlığın əsas rituallarından sayılan etiraf mənəvi rahatlıq prinsipini 

özündə ehtiva edir. Mətn üstündə mətn üslubunda (palimpsest) yazılmış şeirin, demək olar ki, hər misrasının 

arxasından “İncil”dəki məşhur Maqdalina hekayəsinin boylandığını görürük. 

Müəllif burada Mariya Maqdalina ilə bağlı müraciət etdiyi “İncil” əhvalatını, qızmar Fələstinin faciəvı 

günlərini yaşadlığı dövrün hadisələri və reallığı ilə sanki  müqayisə edir və qədim tarix fonunda öz dövrünün 

ziddiyyətlərini qabartmağa çalışırdı. Zamanlar və məkanlar arasındakı məsafələrin uzaqlığına baxmayaraq, 

analogiyalar və paralellər müəllifi heyrətləndirirdi. Lakin total cəmiyyətin təhlükəli qanunları ona fikrini açıq 

deməyə imkan vermirdi.  

“Maqdalina”  şeiri və onun tərcüməsi haqqınada fikir söyləməzdən öncə müəllifin müraciət etdiyi süjetin 

simvolik faktını, mahiyyətini və Maqdalina obrazının ümumi səciyyəvi xüsusiyyətlərini araşdırmaq lazım gəlir. 

“Müqəddəs kitab”ın “Yəhya”, “Luka” və “Mətta” “İncil”lərində Mariya Maqdalina ilə bağlı əhvalatlar demək olar 

ki, bir-birini təkrar edir, onların hər üçündə bu qadın fahişəlikdən müqəddəsliyə gedən yolun yolçusu kimi təqdim 

olunmuşdur. Sonda isə biz onu İsanın son şam yeməyində (yevxaristiya), çarmıxa çəkildiyi və qeyb olduğu 

səhnələrdə görürük. “Müqəddəs kitab” deyir: “İsanın edam olunduğu işgəncə dirəyinin yanında anası, xalası, 

Klopasın arvadı Məryəm və Məcdəlli Məryəm durmuşdular” (Müqəddəs kitab, 2014: 1449). 

Məcdəlli Məryəm B.Pasternakın Maqdalinasıdır. İsa onu ölümün əlindən almışdı. Doğrudur, bu rəvayətlə 

bağlı katoliklərlə provaslavlar arasında fikir ayrılığı var, amma sadə insanlar üçün bunun elə bir önəmi yoxdur, 

onlar təxminən iki min ildir ki, onu əbədi müqəddəslər sırasına daxil ediblər, onun haqqında rəvayəti sevə-sevə 

danışırlar. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hətta İsanın qeybə çəkilməsini də ilk görmək xoşbəxtliyi də ona nəsib olub. 

“Yəhya İncili”nin 20-ci surəsində bu barədə deyilir: “Həftənin ilk günü səhər tezdən, hələ hava açılmamış 

Məcdəlli Məryəm sərdabəyə gəldi və gördü ki, sərdabənin ağzındakı daş qırağa çəkilib. O, qaçıb Simon Butrusun 

və İsanın sevdiyi o biri şagirdin yanına gəldi və dedi: “Ağanı sərdabədən götürüblər...” (Müqəddəs kitab, 2014: 

1449). Bu fikir bir qədər fərqli şəkildə “Luka İncil”ində təkrarlanır, amma burada Məryəm adlı başqa bir qadının 

da adı çəklir: “Bu qadınlar (yəni sərdabədən İsanın yoxa çıxdığını ilk görənlər) Məcdəlli Məryəm, Yuhənnə və 

Yaqubun anası Məryəm idi” (Müqəddəs kitab, 2014: 1414) 

B.Pasternak “Yuri Jivaqonun şeirlər silsiləsi”nə daxil etdiyi “Maqdalina”nı ürəkdən vəsf edir, ona mərhəmətlə 

yanaşır, ona acıyır, onun etiraflarının səmimiliyinə şübhə yeri qoymur, monoloqunu kanonik mətn kimi təqdim 

edir. İstər-istəməz sual doğur: Bəs B.Pasternakı Marina Maqdalinaya cəlb edən nə idi? Bu suala cavab vermək 

üçün bir daha Maqdalinanın həyatını xatırlatmaq lazım gəlir. Mariya Maqdalina fahişəlik etdiyinə görə, rəcm 

(daşqalaq) olunmalı idi. Qəzəblənmiş insan kütləsi əlində daş sinəsinədək torpağa basdırılmış Mariyaya hücum 

edəndə İsa kənardan çıxıb, “Sizlərdən kim günahsızdırsa, ona birinci daş atsın” deyir və onu xilas edir (günahı 

olmayan adam tapılmır). Ölümdən yaxasını qurtaran Mariya İsanın yol yoldaşı və sədaqətli şagirdi olur və ölərkən 

onun ayaqlarını yumaq şərəfinə nail olur.  

Məcdəlli Məryəm sonralar kanonik obraz kimi bir çox dahi sənətkarların diqqətini cəlb etdi, onlar onu öz 

əsərlərinin qəhrəmanına çevirdilər. Buna misal olaraq İspan rəssamı Joze de Riberanı, yazıçı Den Braunu 

göstərmək olar. Katolisizmdən fərqli olaraq provaslavlıq onu müqəddəsləşdirdi.   

B.Pasternak bu obrazı öz daxili aləminin təbəddülatlarının və dəyişikliklərin simvolu kimi qələmə aldı. Yazıçı 

“Doktor Jivaqo” üzərində işlədiyi dövrdə öz keçmiş “günahlarına” görə peşmançılıq keçirir, bir xristian olaraq 

bağışlanmaq istəyirdi. Şeirdə insan ruhunun gizli daxili qatında səslənən etiraflar, sanki, İsa xaçına sarılmaqla 

dünya əzablarından xilas olmağa yönəlmişdir. Həm də bu məqsəd çoxqatlı mətnin bütün səviyyələrində özünü 

göstərir.   
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B.Pasternak gəncliyində simvolizm cərəyanının fəal nümayəndələrindən olmuşdu və sonrakı dövrlərdə 

“sosialist realizminin uğurlarından bəhrələnsə də” simvolizmdən tam uzaqlaşa bilməmişdi. Onun demək olar ki, 

bütün şeirlərində, o cümlədən məşhur “Doktor Jivaqo” romanında simvolizmin əsas elementləri özünü açıq 

şəkildə büruzə verir. Və əslində biz onun bir çox əsərlərinə məhz simvolizm nöqteyi–nəzərindən yanaşdıqda, 

şairin əsas məqsədini və ideyasını duya bilirik. Bir rus ədəbiyyatçısı onunla bağlı belə bir müqayisə aparır: 

“Nəhəng bir ağac, bu ağacın kötüyünün altında çoxsaylı günahlar gizlənib. Ancaq şairin öz sözləri ilə desək, 

“suda və bataqlıqların soyuğunda” ilahi bir mərhəmət kimi bir “qar çiçəyi çiçəkləməkdədir”. Bu halda onun 

yanında ötən quşun nəğməsi Allaha ünvanlanmış duanı xatırladacaq. Müəllifin şeirdə yaratdığı bu təəssürat çox 

güman ki, heç onun özünə də tam aydın olmayıb. “Ancaq orası da məlumdur ki, yaxşı əsər təkcə insanın deyil, 

həm də ona ilham verən qüvvənin yaradıcılıq məhsuludur. Buna görə də şeirin dərin mənası müəllifin özünə də 

məlum olmaya bilər” (Литературная страничка). 

Ümumiyyətlə, simvolizm ömrünün sonunadək B.Pasternakı bu və ya digər şəkildə izləmişdir. Dmitri Bıkov 

“Boris Pasternak” kitabında “Doktor Jivaqo”nu  bütövlükdə simvolizmin ən yaxşı nümunələrindən hesab edirdi. 

O, yazır: “Romanın fabulası sadədir, onun simvolik planı aydın görünür. Əsərin əsas qəhrəmanlarından olan Lara 

- məişətdəki heyrətamiz bacarığını həyatla uyğunlaşdırmağı bacarmayan Rusiyadır.  Həvəskarları, avantüristləri, 

şairləri cəzb edən məsum taleli qadın və məsum taleli ölkə. Laraya vurulmuş Antipov radikal, inqilabçı, dəmir 

adamdır; hakimiyyət və sərvət obrazı olan Kamarovski bayağılığın və həyati məharətin təntənəsidir” (Быков, 

2016: 346). D.Bıkov roman barədə qənaətini sonda belə yekunlaşdırırdı: “Şairə (yəni Doktor Jivaqoya) Laranı, 

həm də Rusiyanı geyindirmək, təmin etmək bacarığı yox, sadəcə onu dərk etmək şansı verilmişdi. B.Pasternakın 

qeyd etdiyi kimi, Yuri Jivaqo başlıca keyfiyyəti qurbanlıq və səxavət olan rus  xristianlığının təcəssümü idi” 

(Быков, 2016: 896).  

Bax, indi biz əsas məsələnin üstünə gəlirik. Roman boyu izlənilən bu xristianlıq-provaslavlıq ruhuna qayıdış 

istəyi “Maqdalina” şeirndə son pik nöqtəsinə çatır: Rusiya günahlarını etiraf etməli və  əzablardan xilas olmaq 

üçün xristianlığa dönməlidir. Yuri Jivaqonun nəsri və poeziyası da məhz bu peşmançılığın, göz yaşının və etirafın 

nümunəsidir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “Maqdalina” şeiri 1949-cu ildə yazılmışdı. Əlli doqquz yaşlı B.Pasternak 

həmin dövrdə Hötenin “Faust”unun tərcüməsi ilə məşğul olur, yaxın dostlarının, O. İvinskayanın, onun son əzablı 

məhəbbətinin acılarını yaşayırdı. Buna görə də roman yalvarış, göz yaşı, dua janrında yazılmışdı.   

“Maqdalina” şeiri iki hissədən ibarətdir: Birinci şeir 5 bənd olmaqla mürəkkəb qafiyə quruluşu olan dörd 

təqtili yamb üslubunda yazılmışdı. Şeir İsanın sonunda onun saçına mirro yağı tökən Mariya Maqdalinanın 

dilindən söylənilir. Birinci misrada şair qəhrəmanının ikili - (fahişə) və provaslav (cin) obrazını yaradır: onun 

keçmiş həyatı bütövlükdə adi insanlığın təcəssümü, indiki həyatı isə Allaha doğru gedən insanların yoludur. Bu, 

palimpsest şeirin birinci qatından doğan nəticədir. Burada mətn mətnin üstündə və yaxud içindədir, hər bir mətnin 

öz daxili təlatümü, peşmançılıq hissi, yalvarışı, göz yaşı, duası, özünə qayıdış ehtirası var və bu onu hədsiz 

mürəkkəbləşdirir, eyni vaxtda oxucunu mətnlər iyerarxiyasında sıçrayışlı keçid etməyə, çoxqatlı təəssüratlar 

yaşamağa, həqiqətin dərki üçün dərindən  düşünməyə vadar edir. Təbii ki, belə bir poetik nümunənin bir dildən 

digər dilə tərcüməsi də son dərəcə mürəkkəb, əngəlli olmaqla bərabər, həm də paralel mənəvi dünyaların 

təcrübəsini sınaqdan keçirməyi tələb edən işdir. Bu proses tərcüməçidən böyük zəhmətlə yanaşı, həm də çox 

böyük istedad, duyum, bilik, informasiya tələb edir, əks halda onun fərqli mədəniyyət daşıyıcısı olan oxucusu 

quru, sxolastik mətn əldə edəcək.   

“Maqdalina” şeirini Azərbaycan dilinə istedadlı tərcüməçi Səlim Babullaoğlu və bütövlükdə “Doktor Jivaqo” 

romanının tərcüməçisi Əyyub Qiyas çevirmişlər. Yuxarıda bu şeirin birinci misrasından sonadək palimpsest 

prinsipinə uyğun olaraq mətn üstündə  mətn görüntüləri ilə müşaiyət olunduğunu qeyd  etdik. Məlum olduğu 

kimi, bədii əsərdə palimpsest prinsipindən istifadə yalnız dərin potensialın açılmasına xidmət etmir, həm də 

müxtəlif mətnlər arasındakı əlaqələri ortaya qoymağa, onları aktuallaşdırmağa və süjetlərin paralel şəkildə  

davamlılığını təmin etməyə imkan verir. Palimpsest mətnlər  folklor və folklor obrazlarından, o cümlədən kanonik 

mətnlərdən gələn obrazlardan istifadəyə imkan verir. Bu şeirdə müasir mətnlə bərabər, xristianlığın tarixi 

mübahisələri, fərqli mətnləri və obrazları yer almışdır. İrəlidə qeyd etdiyimiz kimi, həvarilərə bərabər tutulan 

katolisizmin fahişəsi, provaslıqlığın müqəddəs mələyi Mariya Maqdalina əsərin əsas ideyasını çatdırmaqla 

bərabər həm də palimpsest mətnlərin müqayisə predmeti kimi çıxış edir. Onu da qeyd edək ki, B.Pasternakın 

"Maqdalina" şeirində yalnız Mariya Maqdalinadan bəhs edilmir, burada həm də günahı tərk etmiş ruhun Məsihin 

xaç yoluna çıxmasından danışılır. Amma yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, palimpsesti saxlamaq, yəni üst-üstə 

yazılmış  mətnlər iyerarxiyasını tərcümədə saxlamaq son dərəcə müşkül məsələdir. Üstəlik, nəzərə alanda ki, 

şeirdə əsas ideya  məzmunla bərabər, həm də şeirin forması, strukturu, fonetik-leksik üslubu ilə verilmişdir, onda 

tərcüməçinin qarşısında duran vəzifənin mürəkkəbliyi bir daha aydınlaşacaq. Gəlin şeirin birinci hissəsinin birinci 

bəndinə baxaq:  
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Чуть ночь, мой демон тут как тут, 

За прошлое моя расплата. 

Придут и сердце мне сосут 

Воспоминания разврата, 

Когда, раба мужских причуд, 

Была я дурой бесноватой, 

И улицей был мой приют (Пастернак, 1989: 405) 

Yeddi misradan ibarət olan şeirin bu bəndi əvəldən-axıradək çarpaz qafiyələr üzərində qurulmuşdur. 

Maqdalina öz keçmiş səhvlərini (hələlik günah demək olmaz-İ.Quliyev) monoloq şəklində etiraf edir, xatirələrin 

ona əzab verdiyini bildirir: şeirin ritmindən bu etirafların pıçıltı şəkilində səsləndiyini duyruq, bununla bərabər, biz 

həmin misralarda yalvarış, iltimas intonasiyası, yaxud qəzəb, nifrət görmürük. Onu qeyd edək ki, İosif Brodski 

B.Pasternakın “Maqdalina” şeirinin birinci hissəsinin ruhunda R.M.Rilkenin “Pieta” şeirinin təsirinin olduğunu 

əsaslandırırdı. O, ümumiyyətlə, B.Pasternakın diptixinin (iki hissəli şeir) birinci hissəsinin Rilkenin, ikinci 

hissəsinin isə Mariya Svetayevanın eyni mövzudakı şeirlərinin əks-sədası kimi yarandığını iddia edirdi 

(Бродский, 1998: CXXII-CXLV). Həqiqətən, bu şeirdə iki nəhəng şairin nəfəsi hiss olunsa da, amma onun 

özünün bir ayrıca linqvoenerjisinin olmasını hiss edirik.  Şeirin ingiliscəyə tərcüməsində bu bu enerji çox uğurlu 

şəkildə saxlanılmışdır.  

The night now falls, my demon’s here, 

The reckoning for my past exacting. 

Debauchery’s memories appear, 

The lifeblood from my heart extracting, 

Of how, seized by men’s whimsy’s steer, 

I was propelled in mad distraction 

And alleyways became my sphere. 

Təkcə orijinalın strukturu deyil, burada ritm və intonasiya, bədii-fonetik vurğu da uğurlu şəkildə saxlanmışdır. 

Şeirin rusca və ingiliscə birinci misralarını tutuşdurduqda söz və ifadə seçiminin həm məzmun baxımından, həm 

də dil faktı baxımından bir-birini üzvi şəkildə tamamladığını görürük. Bəs “Maqdalina”nın Azərbacan dilinə 

tərcüməsində vəziyyət necədir? Bəri başdan qeyd edək ki, yuxarıda vurğuladığımız iki tərcümənin heç birində biz 

ingilis dilinə tərcümədəki poetik, leksik, fonetik uyarlığı, musiqi və məntiqi görmürük. Əyyub Qiyas birinci bəndi 

aşağıdakı kimi çevirmişdir:  

Gecədir, iblisim yenə yanımda, 

Keçmişimə görə məni cəzalandırır. 

Gəlib ürəyimə od vuracaqlar,  

Xatirələr məni yoldan çıxaracaqlar, 

Çünki erkəklərin qul olduğu vərdişlər 

Çıxacaq üzə, 

Çünki bir vaxtlar başı boş olmuşam mən 

Küçədə bir pis işlədiyim zamanlar (Pasternak, 2011: 405) 

Göründüyü kimi, tərcümədə nəinki bədii-fonetik özəllik, struktur xüsusiyyətləri, dil-üslub öznəməxsusluğu 

qorunub saxlanmayıb, üstəlik, məzmun, fikir də anlaşılmaz hala salınmışdır. Çünki şeirə hədsiz sərbəst yanaşan 

tərcüməçi orijinaldakı fikri dəqiqləşdirmədiyindən ifadə seçimində yanlışlığa yol vermişdir. Məsələn , orijinaldakı 

“Чуть ночь, мой демон тут как тут...” misrasının “Gecədir, iblisim yenə yanımda” kimi tərcüməsi həm poetik, 

həm də fikrin dəqiqliyi baxımında uğurlu alınmayıb. Azərbaycan dilində “günahlarım məni qarabaqara izləyir” 

ifadəsi var, bu mənada şair “gecə olan kimi günahlarınin iblis kimi” onu izləməsinin əzabını yaşadığını bildirmək 

istəyir. Amma “Gecədir, iblisim yenə yanımda, keçmişimə görə məni cəzalandırır” misraları həmin mənanı 

vermir. Sonrakı misraların tərcüməsində də fikir təhrifləri elə bir səviyyəyə gətirib çıxarır ki, şeirin mənasını 

anlamaq olmur. Şeir, irəlidə dediyimiz kimi, Maqdalinanın monoloqu kimi qələmə alınıb, Maqdalina İsaya 

qədərki həyatını nağıl edir, onun İsadan əvvəlki həyatı əxlaqsızlıq, mənəvi pozğunluq və günahlardan ibarət 

olmuşdur: onlar Maqdalinanı sıxır, qəlbinin qanını içir, ona rahatlıq vermir. Şair  həmin hissləri belə ifaə edir: 

Придут и сердце мне сосут.  

Воспоминания разврата.  

Misraların sətri tərcüməsi belədir: “Əxlaqsızlıq xatirələri gələcək və mənim qanımı içəcəklər”.Əyyub Qiyas 

həmin misraları tam anlaşılmaz bir şəkildə tərcümə etmişdir: 

Gəlib ürəyimə od vuracaqlar,  

Xatirələr məni yoldan çıxaracaqlar. 
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İlk əvvəl tərcüməçinin burada “yoldan çıxaracaqlar” ifadəsini haradan aldığını (əslində isə, söhbət burada 

yoldan çıxmış adamın haqqa qayıtmasından gedir) bilmək olmur. İkincisi, Maqdalinanın incidən, qəlbinin qanını 

içən əxlaqsızlıq xatirələridr. Tərcüməçi burada “əxlaqsız” sözünü də kənara atmış, bununla da kanonik mətnə 

söykənən şeiri havadan asılı vəziyyətə salmışdır. Yaxud növbəti misralar: 

Когда, раба мужских причуд, 

Была я дурой бесноватой, 

И улицей был мой приют. 

Misraları aşağıdakı kimi tərcümə olunmuşdur:  

Çünki erkəklərin qul olduğu vərdişlər 

Çıxacaq üzə, 

Çünki bir vaxtlar başı boş olmuşam mən 

Küçədə bir pis işlədiyim zamanlar. 

Şeirin ruscadan hərfi tərcüməsi belədir: “Kişi istəklərinin (qəribəliklərinin) qulu olanda, mən şeytananabənzər 

bir axmaq olmuşam, küçə mənim evim olub”. Fikir verdinizsə, Ə.Qiyasın tərcüməsi ilə mətn arasında ciddi fərq 

vardır. Biz tərcümədə şeirin forma təhrifini, linqvo-poetik estetikasının itkisini bir tərəfə qoysaq belə, məzmun 

natamamlığının üzərindən keçə bilmirik. Bu, daha çox şeirdəki “бесноватой” təyini ilə bağlıdır. Bu təyin isə 

birbaşa şeiri “İncil”lə bağlayır. “Lukanın İncilində” deylir: “İsa on iki həvarisini yanına çağırıb bütün cinləri 

qovmaq üçün, xəstəlikləri sağaltmaq üçün onlara güc və səlahiyyət verdi” (Müqəddəs kitab, 2014: 1385). 

Göründüyü kimi, burada “cinləri qovmaq” və “xəstlikləri sağaltmaq” bərabər götürülür. Bununla “Maqdalina” 

şeirində Mariyanın əxlaqsız yox, xəstə olduğu qabardılır. Həmin epitetin buraxılması isə şeirə qeyri-müəyyənlik 

gətirir. “И улицей был мой приют” misrasının isə “Küçədə bir pis işlədiyim zamanlar” kimi tərcümə edilməsi, 

ümumiyyətlə, bu tərcümə mətninin orjinalının B.Pasternaka aid olmasını şübhə altına alır.   

İstedadlı şair və tərcüməçi S.Babullaoğlunun bu şeir üzərində öz qələmini sınamasını bəri başdan müsbət 

addım kimi qiymətləndirməliyik. Üstəlik, S.Babullaoğlunun rus dilini və mədəniyyətini yaxşı bilməsi bu işin 

öhdəsindən onun uğurla gəlməsinin başlıca təminatçısı olmuşdur. S.Babullaoğlu mətni bütövlükdə dəqiq 

duyduğuna, rus həyatına və xristianlıq təliminin postulatlarına kifayət qədər bələd olduğuna görə  yuxarıdakı 

tərcüməçinin buraxdığı səhvləri təshih edə, məzmunu və ideyanı düzgün verə bilmişdir. Şair-tərcüməçi orjinala 

sadiqdir, hətta ifadənin orijinaldakı yerini və səslənməsini belə saxlamağa çalışmışdır. Amma bütün bunlar da 

Azərbaycan oxucusunun B.Pasternakı olduğu kimi tanımasına və sevməsinə kifayət etmir, çünki bu şeirdə 

məzmun linqvoenerjidən, fonetik laddan, konfiqurativ estetikadan ayrı deyil, onlar üzvi sintez halında çıxış edir. 

Hər hansı bir tərəfin ağır və yaxud yüngül olması tərcümənin keyfiyyətində özünü dərhal büruzə verir. Yuxarıda 

haqqında danışdığımız misralrı S.Babullaoğlu belə tərcümə etmişdir:   

Gecə düşür, o saat cinlərim peyda olur.  

Keçmiş günahlarımın əvəzi kimi.  

Gəlib sıxırlar məni, hey əzirlər ruhumu  

Suçlu ötən günlərin pozğun xatirələri.  

Kişi istəklərinin onda müti quluydum,  

İçinə şeytan girmiş dəlinin yekəsiydim.  

Küçə idi bir vaxtlar mənim yerim və yurdum (Pasternak, 2010: 35).   

Tərcümədə yerində olmayan ifadələri belə sıralamaq olar: “hey əzirlər ruhumu”, “suçlu ötən günlər”,  

“pozğun xatirələr, “müti”, “bir vaxtlar” və s. Bu söz və yaxud sintaqmların heç birisi orijinalda yoxdur, həm də 

onların poetik mətnə əlavə edilməsi ona poetik-estetik dəyər gətirmir, əksinə bədii mətn artıq ifadələrlə yüklənmiş 

olur və ritorika anlaşılmaz olur. “Məsələn, “pozğun xatirələr” nə deməkdir? Müəllif pozğun xatirələrdən deyil, 

əxlaqsızlığın, yaxud əxlaqsızlıq dövrünün xatirəsindən danşır. Şeirin ikinci bəndi də Maqdalinanın avtotəqdimatı 

ilə bitir, bundan sonra metafora İsanın çarmıxdakı obrazının canlanmasına yönəlir:  

Осталось несколько минут, 

И тишь наступит гробовая. 

Но раньше, чем они пройдут, 

Я жизнь свою, дойдя до края, 

Как алавастровый сосуд, 

Перед Тобою разбиваю (Пастернак, 1989: 406) 

Sətri tərcümə belədir: Bir neçə dəqiqə qalıb, tabut sükutu başlanır, onlar keçib getməzdən öncə mən öz 

həyatımı sona çatdırıram, (onu) kəcdən düzəldilmiş qab kimi sənin qarşında sındırıram. Burada Əhdi-cədiddən 

gələn sırf xristian mətninə işarə edilir. Məlum olduğu kimi, “alebastr qab” mirro yağı saxlamaq üçündür. Yumru, 

dəstəyi olmayan, uzunboğaz qabdan qədim dövrlərdə Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrində xoş ətirli maddəni 

saxlamaq üçün istifadə olunmuş, sonra xristianlığın ritual elementinə aid əşya kimi işlənmişdir. Əhdi-cədidin 
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“Məttanın yazdığı müjdə” hissəsində 26/6,7,8,9,10,11,12-ci ayələrində həmin qabla bağlı belə bir əhvalat 

söylənilir: “6.İsa Beytaniyyədə cüzamlı Simonun evində. 7. Süfrədə əyləşən bir qadın əlində qab (hərfən 

tərcümədə alebastr qabı) ona yaxınlaşdı. Qabın içində bahalı ətirli yağ var idi. Qadın yağı İsanın başına tökməyə 

başladı. 8. Şagirdlər bunu görəndə əsəbləşdilər:”Bu boyda israfçılıq olar? 9. Bu yağı baha qiymətə satıb pulunu 

kasıblara paylamaq olardı. İsa dedi: Niyə qışqırırsınız? O mənim üçün savab iş gördü. 10. Kasıblar həmişə 

yanınızdadır, mən isə həmişə yanınızda olmayacağam. 11. O, yağı üstümə tökməklə məni dəfnə hazırladı”. 12. 

İsanın müjdəsi dünyanın harasında təbliğ olunsa, bu qadının gördüyü işdən danışıb onu yad edcəklər” (Müqəddəs 

kitab, 2014: 1330)  

“Alibaster qab”ın sınması İsanın çarmıxa çəkilməsini simvoizə edir: Həmin misraların Azərbaycancaya Səlim 

Babullaoğlu tərəfindən edilmiş tərcüməsini nəzərdən keçirək: 

Az qalıb, ola bilsin  bir neçə dəqiqə lap.  

Sonra ölü bir sükut çökəcəkdir araya.  

Amma onlar ötməmiş, halım olmamış xarab,   

Öz ömrümün sonuna çatıb dolan qab kimi,  

Ömrümü sındırıram bir saxsı gülab kimi  

sənin qarşında, Ustad (Pasternak, 2010: 35). 

Bər başdan bildirməliyik ki, ümumiyyətlə, tərcüməçi bu hissədə mətnə sərbəst yanaşıb, lakin şeirin bədii-

estetik dəyərləri naminə bu sərbəstliyə də göz yummaq olar. Sadəcə nəzərə almalıyıq ki, “Maqdalina” diptixinin 

arxasından, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, xristianlığın kanonik mətni boylanır, kanonik mətnlə isə sərbəst 

davranmaq caiz deyil. Məsələn, birinci misrada işlənən “ola bilsin ki” fərziyyəsi xristianlığın ehkamı ilə ziddiyyət 

təşkil edir, çünki xristianlıq İsanın çarmıxa çəkilməsi barədə hökmün əvvəldən ona məlum olduğunu və İsanın 

özünün nə zaman edam ediləcəyini əvvəldən bildiyini mətn boyu qeyd edir. “Ola bilsin ki, ifadəsi isə doqmanı” 

şübhə altına alır. Digər bir anlaşılmazlıq “halım olmamış xarab” birləşməsi ilə bağlıdır. Orijinalda bu ifadə 

yoxdur, sadəcə olaraq “alebaster qab” ifadəsinin sınmasından danışılır, bu isə ölümü nəzərdə tutur. Və nəhayət, 

şeirdəki “Ömrümü sındırıram bir saxsı gülab kimi” misrası da nəzərdə tutulan  fikri vermir. Çünki “saxsı gülab” 

ola bilməz, gülab gül suyudur, su necə sına bilər. Birincisi, burada söhbət, yuxarıda dediyimiz kimi, gülabdan yox, 

mirro yağından gedir, ikincisi, şeirdə qabdakı mayedən yox, mayenin saxlandığı qabdan danışılır. Bunların sərbəst 

tərcüməsi şeirin ideyasını, mahiyyətini dəyişir. Əyyub Qiyasın tərcüməsində isə həmin bənddə söhbətin nədən 

getdiyi aydın olmur.   

Bir neçə dəqiqə qalıb o ana, 

Hər tərəf qəbir kimi sakitdir, 

Amma onlar gələnə qədər, 

Mən də ömrümün sona gedib çatacağam, 

O müqəddəs cam kimi, 

Qarşında sınıram mən (Pasternak, 2011: 405) 

Əgər biz əvvəldən orijinalda söhbətin nədən getdiyini bilməsəydik, çətin bu misralardan bizə nəsə aydın 

olardı.   

Ümumiyyətlə, şeirin hər iki hissəsində simvol və allüziyalardan (eyham) geniş istifadə olunmuşdur. Məsələn, 

növbəti bənddə “əbədiyyət onu fahişələr evinin “yeni qonağı”tək gözləyir” kimi paradoksal bir müqayisə ilə 

qarşılaşırıq. Təbii ki, burada da bir “İncil” surəsinə işarə edilir. Yaxud, “Allah “tat kimi” (oğru)  yatanların və 

ayıqların arasında gəzir” ifadəsini götürək. Burada son gecə İsanın həvarilərinin arasında gəzməsinə işarə edilir. 

Allahla mükalimə isə aşağıdakı metafora ilə verilmişdir: “ağacdan pöhrə kimi göyərdi”, yaxud “kükürd atəşi” 

yüksəldi. Qəhrəman qadın kədər içində “bir neçə dəqiqə qaldığını” hiss edərək mirronu Məsihin başına tökür. 

Bununla İsanın dəfə hazırlanmasına işarə edilir. Daha sonrakı “ağuşuma almağı öyrənirəm” ifadəsi ilə gələcək 

çarmıx nəzərdə tutulur.  

Təbii ki, bu simvol və allüziyaları tərcümədə saxlamaq, yaxud onları xristianlığın konkret hadisələrini 

xatırlada bilən ifadə və sözlərlə dilimizə çevirmək çətindir. Başqa cür olduqda isə çoxqatlı mətndə nədən 

danışıldığı bəlli olmur. Fikrimiz aydın olsun deyə allüziyalarla zəngin olan birinci hissənin üç aşağıdakı  bəndini 

burada təqdim edirik: 

О где бы я теперь была, 

Учитель мой и мой Спаситель, 

Когда б ночами у стола 

Меня бы вечность не ждала, 

Как новый, в сети ремесла 

Мной завлеченный посетитель. 
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Но объясни, что значит грех, 

И смерть, и ад, и пламень серный, 

Когда я на глазах у всех 

С Тобой, как с деревом побег, 

Срослась в своей тоске безмерной. 
 

Когда Твои стопы, Исус, 

Оперши о свои колени, 

Я, может, обнимать учусь 

Креста четырехгранный брус 

И, чувств лишаясь, к телу рвусь, 

Тебя готовя к погребенью (Пастернак, 1989: 405) 

Allüziyaların, eyhamların, üslubi fiqurun nələrə işarə etdiyini yuxarıda göstərdik. İndi həmn misraların 

tərcüməsini nəzərdən keçirək:  

İndi görən hardaydım, nə gözləyərdi məni, 

Ey mənim Xilaskarım, sən ey mənim Müəllimim.  

Mənə öz qollarını Cənnət açmazdı yəqin,  

Sənətimin toruna düşən növbəti hərif  

Masa başında məni yəqin o gözləyərdi.   

 

Nolar, anlat ki, mənə nədi axı, bu günah.?  

Nədi ölüm, cəhənnəm, atəş, alov, nədi ah?!  

Necə oldu ki, söylə hamının qarşısında,  

O hüdudsuz qüssəmin boy atıb arasından,  

Sanki pöhrəylə ağac qovuşdum mən səninlə.  

 

Sənin qədəmlərini dizimə söykəyərək  

Bəlkə qucaqlamağı beləcə öyrənirəm  
xaçın dördkünc tirini.  
Dəfnə hazırlayarkən o gözəl bədənini,  
İsa, huşdan gedirəm, itirirəm hissimi (Pasternak, 2010: 37) 

 

Göründüyü kimi, tərcümədə fikir kifayət qədər saxlanılıb, lakin o, leksik-fonetik struktur, ritm. intonasiya, 
qafiyə baxımından orijinaldan çox uzaqdır. Xilaskarının edam ərəfəsini yaşayan bədbəxt qadının hiss və 
duyğuları, iztirabları mətndən–mətnə ötürülməyib. Orijinalda Maqdalinanın Məsihə-öz müəlliminə xitabı səmimi, 
inandırıcı, canlı və lakonikdir, lakin tərcümənin 14-lük hecada edilməsi onu xeyli ağırlaşdırmış və canlılıqdan 
uzaqlaşdırmışdır. İsa Maqdalina üçün yaşadığı dövrdə müəllim, dünyanın sonunda isə xilaskardır, ona görə 
orijinalda ilk növbədə onun müəllimliyi, sonra xilaskarlığı qeyd edlir.  Lakin tərcümədə bu ardıcıllığa əməl 
edilməyb. Ümumiyyətlə, B.Pasternak yaradıcılığında dil bütün tərəfləri ilə mövzunun çatdırılmasına, bədii və 
üslubi fiqurlar isə tarixin, mədəniyyətin, dinin allüziyasına xidmət etdiyindən tərcüməçi onları əsas xüsusiyyət 
kimi nəzərə almaldır.  

Səlim Babullaoğlunun tərcüməsindən fərqli olaraq Əyyub Qiyasın tərcüməsində fikir təhriflərinə kifayət 
qədər tez-tez rast gəlinir. Məsələn, “Но объясни, что значит грех, И смерть, и ад, и пламень серный, Когда я 
на глазах у всех С Тобой, как с деревом побег, Срослась в своей тоске безмерной” bəndi aşağıdakı kimi 
tərcümə edilmişdir: 

Bir başa sal, de görüm, günah nədir? 
Ölüm nədir, cəhənnəm atəşi nə? 
Elə ki, hər kəsin gözü önündə  
Səninlə birlikdə qaçırdım,  
Bax onda öz kədərimə qərq oldum yenə (Pasternak, 2011: 839) 
Göründüyü kimi, burada bir çox misraların orijinala heç bir aidiyyatı yoxdur. “Səninlə birlikdə qaçardım” 

fikrini müəllif haradan alıb. Əgər bu, “С Тобой, как с деревом побег” misrasının tərcüməsidirsə, onda müəllifin 
rus dilindən xəbərsizliyi təəssüratı yaranır. Maqdalina əslində burada İsaya bağlılığını və onun edamı ərəfəsində 
yaşadığı kədəri obrazlı şəkildə ifadə etmişdir: “Öz nəhayətsiz kədərimdə ağacdan göyərən pöhrə kimi səninlə 
qaynayıb qarışmışam”. Növbəti bənddə də bu cür yanlışlığa yol verilmişdir: “İsa sənin pəncəni öz dizimə 
söykəyəndə, bəlkə də mən dördkünc xaç tirini qucaqlamağı öyrənirəm” misrasını tərcüməçi anlaşılmaz bir şəkildə 
tərcümə etmişdir: 
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Sənin dur dayan deyəcəyin gün, Məsih,  
Dizlərimi qoyub yerə,  
Bəlkə səni qucaqlamağı öyrənirəm (Pasternak, 2011: 839) 
Tərcüməçi burada “стопы” sözünü “dayanmaq”, “durmaq” kimi başa düşdüyündən ciddi yanlışlığa yol 

vermişdr. Halbuki müasir rus dilində stopa “pəncə” mənasında, klassik rus dilində isə “ayaq” mənasında 
işlənmişdir. B.Pasternak burada Maqdalinanın edamdan əvvəl İsanın ayağını yumasına işarə edir. Beləliklə, 
tərcüməçinin səhvi nəticəsində  allüziya itmiş, yanlış mətn meydana çıxmışdır.   

Şeirin ikinci hissəsi məişət detallarından başlanır. “Bayramqabağı yır-yığış” - bütün İsrailin Pasxanı qeyd etmək 
üçün Yerusəlimə toplanması mənasında işlənmişdir. Məlum olduğu kimi, bu bayram xalqın Misir əsarətindən azad 
olması şərəfinə qeyd olunurdu. Xalqın həyatını nişan vermək üçün ümumişlək sözlər işlənir: vedrə, kələf, dolamaq 
və s. Tanrıya xitab üzərində qurulmuş daxili monoloq bu hissədə də davam edir. O, tanrıya göz yaşından işıqlı 
dünyanı görə bilmədiyini deyir. İsanı Xilaskar adı ilə çağırır. Maqdalina iki dəfə Tanrıya adı ilə müraciət edir. 
Gələcəyin indiyə oxşadığını bildirmək üçünsə “sanki sən onu dayandırmısan” ifadəsini işlədir. Onun gözünün 
qarşısında günahların yuyulmasının sirri dayanır. Şair sonra “öncəgörənlərdən” danışır. Çünki onların bəziləri İsanın 
doğulması haqqında qabaqcadan xəbər vermişdilər. “Pərdə salınacaq” ifadəsi müqəddəs yer üzünə onun 
qayıdacağını bildirir. Final isə Qolqofdan Dirilməyə qədərki yolu ehtiva edir. Şeir bu misralarla başa çatır: 

Но пройдут такие трое суток 
И столкнут в такую пустоту, 
Что за этот страшный промежуток 
Я до Воскресенья дорасту (Пастернак, 1989: 405) 
(Sətri tərcümə belədir: Lakin üç sutka keçəcək, belə bir boşluğa düşəcəklər, nədir bu qorxulu aralıq, dirilik 

gününə qədər böyüyəcəyəm). S.Babullaoğlunun tərcüməsidə bədii obrazlar, ziddiyyətli daxili monoloqdan doğan 
bədii təzadlar orijinaldakı qədər effektiv olmasa da, saxlanılıb, eyhamlar mətn arxasındakı mətni görməyə imkan 
verir. Aşağıdakı bəndin nümunəsində də bunu görürük:    

Amma keçəcəkdir üç gün beləcə,  
Elə dərin boşluğa düşəcəyəm...  
Keçən bu dəhşətli günlər ərzində.  
Dirilik günüyçün böyüyəcəyəm (Pasternak, 2010: 40) 
Fikir verdinizsə, ikinci misrada B.Pasternak İsanın ölümündən sonra insanların boşluğa düşəcəyini deyir, 

lakin Səlim Babullaoğlu bunu Maqdalinanın üzərində cəmləməklə İsanın missiyasını bir individiuma qədər 
məhdudlaşdırır. Əyyyub Qiyasın tərcüməsinə gəldikdə isə, tamam başqa mənzərə ilə qarşılaşırıq. Tərcüməçi 
burada da nəinki söz və ifadələri təhrif etmiş, hətta orijinaldakı konkret zamanı da dəyişmişdir. B.Pasterak “üç 
sutkadan sonra” dediyi halda, Ə.Qiyas “üç sutka”nı bir günə “endirmişdir və bununla da şairin kanonik mətndəki 
əhvalata işarəsi naməlum qalmışdır. Çünki Maqdalina üç gündən sonra İsanın qeybə çəkildiyini görmüş və 
Müqəddəs kitab onun həftənin ilk günü dirildiyini müjdə vermişdir. 

Bir daha təkrar edirik, belə mətnlərin tərcüməsi tərcüməçidən xüsusi hazırlıq, kanonik mətnlərə, 
ümumiyyətlə, dini təlimə dərindən bələdlik, orijinal müəllifinin mənsub olduğu xalqın xarakterik xüsusiyyətlərini 
bilmək tələb edir. Əks halda, palimpsest mətnlər  mənasız söz yığımına çevrilə bilər. Dahi Höte deyirdi: 
“Tərcüməçi bir gözəlin naməlum üstünlüklərini tərifləyən və onunla tanışlığa sövq edən vasitəçini xatırladır”. 
Əlbəttə ki, müasir tərcümə təkcə “xatırlatma” verməklə kifayətlənə bilməz, o, yanız dəqiq informasiya və zövq 
verdiyi halda qiymətli ola bilir.  

 

Nəticə 
“Maqdalina” şeirinin Səlim Babullaoğlu və Əyyub Qiyas tərəfindən edilmiş tərcümələrinin müqayisəsi, hər 

iki mətnin məziyyətlərini göstərməklə bərabər,onların orijinala yaxınlıq dərəcəsi, şeirin ruhunun qorunma 
səviyyəsi müzakirə olundu.Belə əsərlərin tərcüməsi üçün istedadın və dil bilgisinin kifayət etmədiyini, 
tərcüməçidən rus-xristian ruhuna dərindən bələd olmaq tələb olunduğu ərz edildi. Belə qənaətə gəlindi ki, Səlim 
Babullaoğlunun tərcüməsində də qüsürların olmasına baxmayaraq, o, orijinala daha yaxındır. Ümumiyyətlə, 
tərcüməçi öz tərcümə əsərində çox yaxın uyğunluq və dəqiq informasiya ötürməlidir. 
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SİYASİ-HAKİMİYYƏT QURULUŞUNA TƏSİRİ 

 

Açar sözlər: cəmiyyət, dövlət, seçkilər, qanun, Qədim Yunanıstan, Qədim Roma, Qədim Rusiya, demokratiya, 

seçki üsulu, səsvermə 

 

The significance and influence of elections on the political and authorities  

structure of the society and state 

Summary 

From the creation of the state to the present day, the methods of the political and power structure have a great 

influence on the future development of society. The political-ruling process consists of activities, development 

and formation of a political system. 

For centuries, the formation of society and the development of methods for managing it have been the focus 

of political science. The problem of the structure of relations between society and power was also assessed as an 

important issue. In this regard, the recognition of political power by society and the management of the state on 

the basis of its decisions are of great importance.   

The development of the electoral system, its functioning in the new political conditions, in our opinion, is one 

of the important stages of the legitimacy of state power. In this regard, the most important and the only democratic 

and legal way of formalizing state power, which is elections today, requires special attention. The wave of 

revolutions, protests against political power at the present stage of social development, once again prove the need 

to reform the electoral system for its full compliance with the requirements of the new time.  

The presented small scientific research is devoted to the history of elections, which are the main form of 

political and power structure.   

Key words: society, state, elections, law, Ancient Greece, Ancient Rome, Ancient Russia, democracy, elective 

method, voting 

 

Giriş  
İnsan cəmiyyətinin quruluşu bir sıra meyyarlara əsaslanır. Onların əsas mahiyyəti və əhəmiyyəti ondan 

ibarətdir ki, cəmiyyət tarixi ənənələrə, insan keyfiyyətlərinə, millətin xüsusiyyətlərinə və dövlət qanunlarına 

əsasən, habelə əsrlər boyu qəbul olunmuş əxlaqi, ideoloji və demokratik hüquqi normalarla müasir inkişafı təmin 

etsin. Göstərilən amillərin tam şəkildə həyata keşirilməsi üçün bütün dövlətlərdə seçki üsuluna üstünlük 

verilmişdir. Qeyd etmək vacibdir ki, seçki prosesinin böyük tarixi mövcuddur. Yeni cəmiyyətlər formalaşdıqca 

seçki üsulu da təkmilləşir, dövlətin siyasi durumuna öz təsirini göstərir və tövhəsini verir. 

Seçkilər dedikdə, xalqın özünün və ya onun nümayəndələrinin hakimiyyətə kimin təyin ediləcəyi və 

kimlərdən kənarlaşdırılması məsələsini müəyyən edilmiş səsvermə və uyğun seçmə qaydası ilə həll etmək 

imkanına sahib olduqları dövlət orqanlarını və yerli özünüidarə orqanlarını formalaşdırma üsulu və mahiyyəti 

etibarilə demokratik olan iki və ya daha çox namizədlərin seçilməsidir. Vətəndaşların seçim hüquqlarından 

istifadə etmələri, onların hökumətdə iştirakının ən vacib formalarından biridir. 

Müasir seçkilərin mənşəyi Qədim Yunanıstan və Qədim Romadadır. Burada azad vətəndaşlar dövlətin siyasi 

həyatında iştirak etməli idilər.  Bu səbəbdən onların xalq məclislərində oturması zəruri idi. Məclisdə səs verməklə 

ifadə olunan xalqın iradəsi qanun qüvvəsini əldə edirdi. 

Qədim Yunanıstanda adətən açıq səsvermə, gizli səsvermədə isə püşkatma üsulundan istifadə olunurdu. 

"Bülleten" qismində paxla çıxış edirdi: ağ paxla - "lehinə", qara paxla isə "əleyhinə" mənasını verirdi (Бюттен, 

2006: 82). 

Afinada başqa bir gizli səsvermə növü mövcud idi - "kəllələr məhkəməsi". Bu halda, ictimai xadimin 

məşhurluğu demokratiyanın təməlinə təhlükə olurdusa, onu şəhərin hüdudlarından kənara çıxarmaq hüququ 

cəmiyyətə verilirdi. 

Müasir referendumların mənbəyi də məhz Qədim Yunanıstanda və Romada meydana gəlmiş və cəmiyyətdə 

öz mövqeyini təsdiqləmişdir. Burada azad vətəndaşlar ölkənin siyasi həyatında xalq məclislərində oturaraq iştirak 

edirdilər. Məhz bu hadisə Aristotelin insanın siyasi heyvan olduğunu ifşa etməsinə səbəb oldu.  
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Afinafa xalq məclisləri müharibə və sülhü elan etmə, qanunları qəbul etmə, vəzifəli şəxslərin seçilməsi, 

habelə mühüm və xüsusi qərarları qəbul etmə hüququna səlahiyyətli idilər.  

Feodal münasibətlərinin inkişafı kontekstində xalq yığıncaqları təkamül edir, tədricən xalq hakimiyyəti 

orqanlarından dövlət və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən idarə olunan qurumlara çevrilir.  

Qədim Rusiyada isə birbaşa demokratiya hökm sürürdü. Bu, xüsusilə Novqorodda (Novqorod Veçesi) və 

Pskovda özünü göstərdi. Veçeda dövlət həyatının ən vacib məsələləri nəzərdən keçirildi: vəzifəli şəxslər seçilirdi, 

təyin edildi və vəzifədən azad edilirdi, habelə qanun layihələri müzakirə və qəbul edildi. Bütün qərarlar seçmə 

prinsipi ilə qəbul edilirdi: iştirak edənlər təkliflərin "lehinə" və ya "əleyhinə" səs verirdilər (Блинова, 2011: 5). 

Rus mərkəzləşdirilmiş dövlətinin yaradılmasından sonra təbəqələrin formalaşması başlayır - irsi hüquq və 

vəzifələri olan qapalı insanlar qrupları. Təbəqə daxilində insanlar ərazi icmalara - dünyalara birləşdilər. Dünyəvi 

iclasda icmanın rəsmiləri seçilirdi. Bu şəxslərin seçilməsi  icmanın həm hüququ, həm də vəzifəsi idi. Çünki 

seçilən şəxslər vasitəsi ilə onlar dövlət qarşısındaki öhdəliklərini həyata keçirirdilər. Vəzifəyə seçilmə isə 

hökmdarda xidmət xarakterini təşkil edirdi. I Pyotrun islahatlarınan sonra dünyavi özünüidarəetmə saxlanılır. II 

Yekaterina dövründə isə dünyavi özünüidarəetmə təsdiq edilmiş forma və qaydalarda olduğu kimi qalır (Блинова, 

2011: 5). 

Böyük Fransa İnqilabı yeni dövrdə demokratiyanın inkişafında çox böyük rol oynamışdır. Məhz bu dövrdə 

"aktiv seçki hüququ", "passiv seçki hüququ", "seçici siyahıları", "insan və vətəndaş hüquqları" kimi anlayışlar 

meydana gəlmişlər. 

Seçki komissiyasının seçki bülletenin tipoqrafik metodla çap olunması, və onda işarə edilməsi üçün seçiciyə 

təqdim edilməsini nəzərdə tutan müasir gizli səsvermə sistemi isə XIX əsrin ikinci yarısında Avstriyada işlənib 

hazırlanmışdır. 

Seçkilərlə bağlı əsas məqam və seçkilərin daha da reallığını və qanuniliyini təmin etməyin vacib amili olan 

seşki sisteminin formalaşması və mövcud olan müasir tələblərə cavab verilməsidir. Cəmiyyətin hər bir yeni 

inkişaf mərhələsi siyasi hakimiyyətin formalaşmasına, təyin etmə prosedurlarına, və umümiyyətlə seşki sisteminin 

mahiyyətinə və təyinatına böyük təsir göstərir (Желтов, 2005: 121). 

XIII-XV əsrlərdə Avropada hakim dövlət idarəetmə forması təbəqəli monarxiya qəbul edilir. Belə senyoriya-

vassal münasibətlər sistemində hökmdar yalnız ali hökmdar kimi qəbul edildi.  

Qeyd etmək vacibdir ki, 1295-ci ildə İngiltərədəki "Nümünəvi parlament"in yaradılması tarixi əhəmiyyətli 

hadisədi. Bu andan etibarən parlamentlərin əvvəllər olduğu kimi kralın yanında bir məsləhət orqanı kimi yox, 

xüsusi statusa malik olması və səlahiyyətli nümayəndəli oqran kimi formalaşması meylləri  meydana gəldi.  

XIV əsrin ortalarında İngiltərədə parlament iki palataya bölündü - yuxarı və alt - Lordlar Palatası və İcmalar 

Palatası. Yuxarı palata dünyəvi və kilsə aristokratiyasının nümayəndələrindən, alt palata isə cəngavərlər və şəhər 

sakinlərindən ibarət idi. İki palatalı parlamentin yaradılması, gələcəydə hakimiyyətin iki qola bölünməsinə şərait 

yaratdı -  qanunverici və icraçı (Alder, 2015: 176).  

XIX əsrdə seçkilər birbaşa və dolayı üsulla keçirilirdi. İngiltərədə parlament seçkiləri həmişə birbaşa idi. 

Fransada isə XIX-cu əsrin birinci yarısında seçkilər dolayı üsulla keçirilirdi (seçicilər institutu mövcud idi), lakin 

sonralar birbaşa seçkilərə üstünlük verməyə qərar verildi. Dolayı seçki prinsipi habelə Rumıniya, İspaniya, 

Avstriya-Macarıstanda mövcud idi.  

XIX-cu əsrdə seçki prosesinin demokratikləşməsi ilə yanaşı, əsas seçki sistemləri formalaşdı. Fransada, 

Almaniyada, İngiltərədə majoritar seçki sistemi istifadə edildi (fransızca – çoxluq deməkdir). Sistemin mahiyyəti, 

seçki dairələrinin sayının vəkil mandatlarının sayının üst-üstə düşməsidir, yəni bir dairə bir millət vəkilini seçə 

bilərdi.  XIX-cu əsrdə formalaşmış bu seçki sistemləri bu gün də istifadə olunur. 

Məsələn, müasir Rusiyada Dövlət Dumasına deputat seçkisində qarışıq seçki sistemi istifadə olunur (millət 

vəkillərinin yarısı majoritar seçki sisteminə, yarısı isə proporsional sistemə görə seçilir). Rusiya Federasiyası 

Prezidentinin seçkiləri zamanı isə müəyyən vəziyyətlərdə həm mütləq, həm də nisbi əksəriyyətin majoritar seçki 

sistemi (ikinci tur) istifadə olunur. 

Böyük Britaniyada gizli səsvermə metodu ideyasının tətbiqi mürəkkəb idi. Hesab edilirdi ki, səsvermə 

kabinəsinə gizli və oğrucasına daxil olması düz və dürüst ingilislərin xarakterinə yaraşmayan bir hərəkətdir. Bu 

səbəbdən, yalnız 1872-ci ildə Böyük Britaniyada gizli səsvermə sistemi tətbiq olundu (Thompson, Gordon, 2017: 

212-213).  

Avropa ölkələrində nümayəndəli demokratiyanın inkişafı Rusiyadakı ictimai fikrə də təsirsiz ötüşmədi. 

Avropa dövlət quruluşlarında olduğu kimi, Qədim Rusiyada da orta əsrlərdə birbaşa demokratiya veçe iclasları 

şəklində inkişaf etdirildi ki, bu da xalqın şahzadə hakimiyyətinə qarşı, iqtisadi və siyasi müstəqillik uğrunda 

apardığı mübarizədən xəbər verdi.  

Rusiyada nümayəndəli demokratiyanın inkişafında əhəmiyyətli bir addım 1917-ci ildə Təsis Məclisinə 

seçkilər oldu. Seçki hüququ nəinki o dövrün qabaqcıl seçki qanunlarının səviyyəsinə uyğun idi, hətta bəzi 
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müddəalar daha da üstün idi. Seçkilər ümumilik, bərabərlik prinsipləri əsasında keçirilməli və birbaşa olmalı idi. 

Qanunla bu kimi qadağa və məhdudiyyət şərtləri ləğv edilirdi: əmlak həcmi, savadlıq səviyyəsi, etnik 

mənsubiyyəti. Təsis Məclisi, zemstvo və şəhər özünüidarəetməsinin maneəsiz ləğvi Rusiyada möhkəm bir 

bazanın və ya burjua demokratiyasının qurumları və prinsipləri üçün geniş şəkildə xalq dəstəyinin olmadığını 

göstərdi. 

Müsəlman dünyasında seşki prosesinin inkişafı ilk dəfə olaraq  kişilərlə bərabər, qadınlara seçkilərdə iştirak 

etmək – seçmək və seçilmək hüququnun verilməsi ilə bağlıdır.  

Şərqdə, hətta demokratiyanın beşiyi sayılan bir sıra Avropa ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından 

əvvəl qadına cəmiyyət həyatında siyasi proseslərə qoşulmaq hüququ Azərbaycanda verilmiş oldu. Bu hal Xalq 

Cümhuriyyəti hökumətinin demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət yaratmaq əzmində olduğunu bütün dünyaya 

nümayiş etdirdi. 1918-ci il dekabrın 8-də işə başlayan Azərbaycan parlamentinə seçkilərdə də azərbaycanlı 

qadınlar iştirak etmişdir. Lakin, təəssüflər olsun ki, parlamentdə qadınlar təmsil olunmamışdı, çünki onlar rəhbər 

vəzifələrə öz namizədlərini irəli sürməkdən imtina etmişdilər (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, 

2004: 440). 

Sovet dövründə də seçki sisteminin tətbiqi mövcud idi. Sovet seçki hüququnun formalaşmasında 10 iyul 

1918-ci il tarixində V-ci Ümümrusiya sovetlər qurultayında RSFSR Konstitusiyasının qəbulu vacib rol oynadı.  

Seşkilər ümumi, bərabər və gizli üsulla həyata keçirilirdi. Formal olaraq Sovet seçki sistemi xalq 

nümayəndələrini seçmək üçün ardıcıl demokratik bir sistemin bütün ən vacib xüsusiyyətlərinə sahib idi. Əslində, 

seçkilər qanuniləşdirici rolunu qorumaqla bərabər, idarəedici dövlət orqanlarının təbiətinə və tərkibinə heç bir 

şəkildə təsir etməyən rəsmi, ritual prosedur xarakterli idi. Xalqin nümayəndələrinin seçilməsində əsas amil yox 

idi, xüsusən də, müəyyən partiya orqanları tərəfindən artıq təsdiq edilmiş namizədin “lehinə” yaxud “əlieyhinə” 

səs vermək yox, bir neçə namizədlərin azad seçim imkanı. Belə şəraitdə əhalinin seçkilərdə iştirakı asan bir vərdiş 

halına gəldi və seçki institutunun rolu son dərəcə əhəmiyyətsiz oldu (Лазаревский, 2003: 72). 

Formal olaraq ən yüksək orqan Sovetlər idi, lakin praktikada isə onların fəaliyyətlərinə bolşevik rəhbərliyi 

nəzarət edirdi. Bu cür sovetlər Müvəqqəti Hakimiyyət dövründə təsis edilən seçkili nümayəndəlik institutunun 

inkişafına şərait yaratmırdılar.  

Real siyasi rəqabətin olmaması, Sovet İttifaqı Komunist Partiyasının hakimiyyətə inhisarı olduğu vəziyyətdə 

vaxtında islahatların apara bilməməsi 1960-70-ci illərdə sosial apatiyanın yayılmasına, habelə, sümüklənmiş 

siyasi sistemə inamsızlıq potensialının toplanmasına səbəb oldu. 

Sovet seçki sisteminin əsas islahatı yenidənqurma dövründə başladı. XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında, 

dəyişikliyin zəruriliyini dərk edən yüksək partiya və dövlət aparatlarının bir hissəsi islahatlar yoluna başladı. 

1989-cu ilin baharında SSRİ Xalq Deputatları seçkiləri Sovet cəmiyyətində siyasi həyat dərəcəsini kəskin şəkildə 

artırdı. Təsis Məclisi seçkilərindən sonra (12 Noyabr 1917 il), ölkə yenidən az-çox azad seçkilərdən danışa bilərdi 

(Амелин, 2001: 87). 

Müasir şəraitdə əhalinin əksəriyyəti üçün siyasətdə əsas və çox vaxt yeganə iştirak forması olan seçki 

prosesidir. Demokratik ölkələrdə seçkilər dövlətçiliyin bütün səviyyələrini əhatə edir - mərkəzdən yerli səviyyəyə 

qədər. Ümumi seçkilər, ölkədədə mövcud olan siyasi qüvvələrin tarazlığını həm dövlət, həm də ayrı bölgələrdə 

aşkar etməyə, habelə seçicilərin müvafiq partiyaya və onun liderlərinə inamının dərəcəsini müəyyənləşdirməyə 

şərait yaradır. Seçkilər imkan verir ki, seçicilər hərtərəfli düşünülmüş şəkildə ölkənin uğurlu inkişafını təmin edən 

və onların maraqlarına cavab verən proqrama səs versinlər. 

Seçki kampaniyası çərçivəsində seçkilərdə iştirak edən bütün partiyalar və namizədlər üçün fürsət 

bərabərliyini təmin etmək vacibdir. Bunun üçün bir çox ölkələrdə seçki kampaniyasının maliyyələşdirilməsini 

dövlət öz üzərinə götürür. Digər bir prinsip seçkiqabağı müzakirələrin təşkili ilə bağlıdır: namizədlər rəqiblərinə 

qarşı saxtakarlıq və təhqirlərə yol verməməyi öhdələrinə götürürlər. Bu dövrdə dövlət aparatı bitərəfliyi qorumalı 

və seçki kampaniyasının gedişatına müdaxilə etməməlidir. 

Hal-hazırda bir sıra ölkələrin qanunlarnda dövlət vəzifəsinə namizədlər üçün müvafiq tələblər müəyyən 

edilmişdir. Bunlara adətən minimal yaş həddi, məskunlaşma şərtləri, iddialı olan müvafiq vəzifəyə peşəkarlıq 

dərəcəsi daxildir.  

Hazırda ölkələrin böyük əksəriyyətində ümumi seçki hüququ mövcuddur. Eyni zamanda, bir sıra əyalətlərdə 

səs vermək yalnız hüquq deyil, həm də bir öhdəlikdir. Riayət etməməyə görə cəza nəzərdə tutulub və əksər 

hallarda cərimə tətbiq edilir.  
 

Nəticə 
Ən müasir seçki prosedurları əsasən XIX-cu əsrdə formalaşmışdır. Yenilənmiş seçki qanunvericiliyi bu günə 

qədər mövcud olan vətəndaş hüquqlarının və insan azadlıqlarının həyata keçirilməsinin əsas təminatçılarından biri 

olmuşdur.  
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Qeyd etmək zəruridir ki, seçki sisteminin dərin islahatları, bir qayda olaraq, çətin, böhranlı dövrlərdə baş 

verir, əksər hallarda dövlətdəki siyasi rejim və görünüşü bütövlükdə dəyişir. Bu cür islahatlar çox vaxt ya 

qanunsuzluğa və reaksiyaya, ya da əksinə, demokratik bir sosial sistemin intensiv inkişafına doğru bir dönüşə 

çevrilir.  

XX-ci əsrin  sonunda – XXI əsrin əvvəlində dünyada iqtisadi, siyasi, hüquqi və digər sahələri bürüyən dərin 

bir sosial böhranın təzahürlərindən biri də cəmiyyətdəki siyasi vəziyyətin qeyri-sabitləşməsinə səbəb olan güc 

böhranıdır. Siyasi proseslərin ümumi istiqaməti ilə şərtlənən islahatların əsas məzmunu seçki sisteminin 

demokratikləşməsidir. Lakin bu, tam olaraq, öz növbəsində onun ardıcıl tətbiqi üçün əsas çətinliklərdən biridir. 

Müasir ölkələrdə demokratik bir sosial sistem haqqında danışmağı mümkün edən əsas elementlərin 

deformasiyasıdır. Bunlara ənənəvi olaraq siyasi otuşturulmuş bir sivil toplum, parlament tipli siyasi partiyalar və 

qanunun aliliyi daxildir. Bu halda, hökumət orqanları sistemi seçki kampaniyası zamanı vətəndaş cəmiyyətindən 

siyasi mandat alan partiyalar tərəfindən formalaşdırılmalıdır. İnkişaf etmiş siyasi strukturların olmaması islahat 

yolunda obyektiv bir çətinlik halına gəldi.  

Beləliklə, seçkilər hakimiyyət sahiblərini müəyyənləşdirməyin əsas yollarından biridir. Hal-hazırda seçkilər 

müasir dövlət hakimiyyətinin yeganə qanuni üsulu olaraq təsdiqlənir. Seçkilər gizli səsvermə yolu ilə ümumi və 

birbaşa seçki hüququ əsasında keçirilir. Bu üsulun əhəmiyyəti olduqca vacib və zəruri olduğuna görə onun 

təkmilləşməsi və demokratikləşməsi məsələsi müasir politologiya elmində daima müzakirə məsələsini təşkil edir 

və yeni elmi tədgiqatların ərsəyə gətirilməsi üçün zəruri səbəbdir.  
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Historical Syntax of the Turkish languages 

Summary 

After gaining independence, our country has achieved a number of successes in the field of linguistics, 

one of which is the translation of Mahmud Kashgari's "Divanu lugat-it-turk" into Azerbaijani. It was after 

this translation that serious works were written to study this fundamental dictionary in Azerbaijan, which has 

been the center of Turkological research for centuries, and as a result, a lot of work has already been done in 

this field. Proverbs and parables used in Mahmud Kashgari's "Divanu lugat-it-turk" are important for 

studying the historical syntax of the Turkish languages and tracing its development. The study of the 

syntactic features of the examples developed in the work of Mahmud Kashgari created conditions for the 

emergence of important facts not only for Azerbaijani linguistics, but also for Turkological linguistics in 
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general. The examples used in Divan prove that the sentence structure has not changed for thousands of 

years in the historical development of the Turkish languages. This can be explained by the stability of the 

syntactic structure. Clarify the types of word combinations used in proverbs and parables in “Divanü lüğət-it-

türk” and the syntactic connections (approach, management, coordination) between the words related to 

these combinations and compare them with modern Azerbaijani. provides very important material in terms of 

studying historical development. 

Key words: syntaxes, linguistics, M.Kashgari, the Turkish languages 
 

Türk dillərinin tarixi sintaksisi digər sahələrlə müqayisədə az öyrənilsə də, son illər bu sahə ilə bağlı da 

müəyyən tədqiqatlar aparılmışdır. Xüsusən də N.Hacıyeva və B.Serebrennikovun müəllifləri olduğu “Türk 

dillərinin müqyisəli-tarixi qrammatikası (sintaksis)” (Сравнительно-историческая грамматика тюркских 

языков (синтаксис) Ə.Rəcəblinin “Göytürk dilinin sintaksisi” Q.Kazımovun “Azərbaycan dilində tabeli 

mürəkkəb cümlənin inkişaf tarixi”, M.Musayevin “Türk ədəbi dillərində mürəkkəb cümlə sintaksisi” və s. 

əsərləri bu sahədə yazılmış sanballı işlər sırasında saymaq ola. Bununla belə, tarixi sintaksis türkologiyada 

ən az tədqiq olunan sahələrdən sayılır. Bu mənada M.Kaşğarinin “Divanü lüğət-it-türk” əsərində işlənən 

atalar sözləri və məsəllərin sintaktik xüsusiyyətlərinin tədqiqi bu sahədə aparılan digər işlər üçün də təkan 

ola bilər. Nəzərə alsaq ki, indiyə qədər dilçiliyimizdə bu istiqamətdə M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən 

atalar sözləri və məsəllərin qrammatik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi istiqamətində, demək olar ki, heç bir iş 

görülməmişdir. Doğrudur, müstəqillik illərində bir çox sahələrdə olduğu kimi, dil tarixi istiqamətində 

görülən işlər də artmış, bu mənada M.Kaşğari ilə də bağlı kifayət qədər tədqiqat işləri aparılmışdır. Əlbəttə, 

bu işlərin əsasında R.Əsgərin “Divan”ın azərbaycanca nəşri durur. Məhz bu əsərin nəşrindən sonra 

Azərbaycan dilçiliyində M.Kaşğariyə olan maraq artdı və bu sahədə bir sıra tədqiqat işləri yazıldı. 

Fikrimizcə, hələ də yazılacaq və bu dəyərli əsərə dilçiliyimizdə dönə-dönə qayıdılacaqdır. Çünki Mahmud 

Kaşğari və onun bu dəyərli əsəri nəinki Azərbaycan dilinin, eyni zamanda bütövlükdə türk dillərinin tarixinin 

araşdırılması üçün ən qədim və dəyərli mənbələrdən biridir. 

T.Hacıyev bu barədə danışarkən haqlı olaraq yazır: “Divanü lüğət-it-türk” min il bundan əvvəlki 

dilimizin, tarix və mədəniyyətimizin ən dəyərli, ən başlıca mənbəyi və məxəzi kimi elmimizdə tamamilə 

yeni üfüqlər və istiqamətlər açmağa, daha geniş, daha əhatəli və daha dərin araşdırmalar aparmağa kömək 

edəcəkdir” (2, s.7). Bu fikirlər şübhəsiz deyilənləri bir daha təsdiqləyir ki, “Divanü lüğət-it-türk” əsərinin 

tədqiqi dilçiliyimizin inkişafı, o cümlədən, türkoloji dilçiliyin inkişafı üçün yeni bir səhifə açır. Türk 

dillərinin tarixi sintaksisinin tanınmış tədqiqatçılarından olan N.Hacıyeva və B.Serebrennikov türk dillərinin 

tarixindən danışarkən yazır: “Bir çox türkoloqlar sintaksisi tipoloji bütöv kimi nəzərdən keçirir, amma 

müasir türk dillərində ən azı üç sintaktik tip vardır: qədim türk, keçici və hind-Avropa və ya, daha dəqiq türk 

hind-Avropa”. Bu kontekstdən M.Kaşğarinin dövründəki ümumtürk dilinin sintaksisinin tədqiqi həm də türk 

dillərinin qrammatik quruluşunun tarixən inkişafını izləmək üçün əhmiyyətli material verir. N.Xudiyev 

T.Hacıyevə istinadən yazır: “...ümumiyyətlə belə bir mülahizə mövcuddur ki, ədəbi dilin sintaksisinin inkişaf 

səviyyəsi ən çox xalqın intelektual tərəqqisi, danışıq dili sintaksisinin inkişafı isə, hər şeydən əvvəl, 

kollektivin adət-ənənələri, etnik təkamülü ilə mütənasibdir” (3, s.145).  

Nəzərə alsaq ki, M.Kaşğarinin əsərlərində işlənən atalar sözləri və məsəllər xalq danışığından götürülüb, 

deməli, bu misallarda etnik təkamülü görə bilərik. Etnik təkamül isə eyni zamanda, heç şübhəsiz, dilin də 

təkamülü deməkdir. Deməli, dil tarixinin tədqiqi eyni zamanda dilin tarixi tərəqqisinin tədqiqidir. 

Baxmayaraq ki, türk dillərinin tarixi tədqiqi onun lap qədimdən artıq formalaşdığını deməyə əsas verir. Bu 

özünü sintaktik qururluşda da göstərir. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının sintaktik qururluşundan bəhs 

edərkən Q.Kazımov yazır: “Dədə Qorqud” dilinin sintaksisi elə kamil formadır ki, keçən 1500 ilin ərzində 

söz birləşməsi və cümlə strukturunda əsaslı bir dəyişiklik baş verməmişdir. Bütün yeniliklər təkmilləşmə, 

zənginləşmə və səlisləşmə istiqamətində olmuşdur. Sözlərin söz birləşməsi və cümlə şəklində, cümlələrin 

mətn şəklində əlaqələndirilməsi texnikası yalnız təkmilləşmə, zənginləşmə istiqamətində irəliləmişdir. 

Sintaktik əlaqələr, ismi və feili birləşmələr, sadə cümlələr, genişlənmiş sadə cümlələr, sadə quruluşlu 

mürəkkəb cümlələr müasir dildə olduğu kimidir. Sonralar, təbii olaraq, söz birləşməsi və cümlə modelləri 

zənginləşmiş, yönlük, yerlik, çıxışlıq halların qrammatik mənaları xeyli sabitləşmiş, feili tərkiblər inkişaf 

etmiş, qarışıq tipli mürəkkəb cümlə modelləri və mətnin sintaktik-semantik bağlılığını təşmin edən vasitə və 

üsullar çoxalmışdır (4, s.255). M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar sözləri və məsəlləri tədqiq edərkən 

biz bu mülahizənin bir daha şahidi olurur. Belə ki, bu atalar sözlərinin bəzilər günümüzdə olduğu kimi işlənir 

və demək olar ki, heç bir dəyişikliyə uğramamışdır. 

M.Kaşğarinin əsərinin bu xüsusiyyətlərinədən danışarkən R.Əsgər yazır: “Ortaq türk ədəbiyyatı qədim 

dövrdə Orxon-Yenisey abidələrinin, orta dövrdə isə dörd fundamental, möhtəşəm klassik əsərin üzərində 
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yüksəlir. Bunlar türk və dünya ədəbiyyatının ən nadir incilərindən biri sayılan «Dədə Qorqud» dastanları, 

bəşər tarixinin və mədəniyyətinin həcm etibarilə ən böyük əsəri olan «Manas» dastanı, böyük türk 

mütəfəkkiri, şairi və dövlət xadimi Yusif Xas Hacib Balasağunlunun «Qutadğu Bilig» poeması və ilk türk 

ensiklopedisti, dahi dilçi, fıloloq, etnoqraf, mədəniyyətşünas Mahmud Kaşğarinın «Divanü lüğat-it-türk» 

əsəridir. Umumtürk ədəbiyyatının təməl sütunları olan bu dörd şah əsərdən üçü türk dillərinin ayrı-ayrı 

qruplarına, məsələn, «Dədə Qorqud» oğuz qrupuna, «Manas» qıpçaq qrupuna, «Qutadğu Bilig» karluq 

qrupuna məxsus və mənsubdur. «Divanü lüğat-it-türk» isə universal bir əsər kimi bütün qrup, dil və 

ləhcələrin fövqündə dayanan, onların arasında heç bir fərq qoymadan istisnasız olaraq hamısını əhatə edən və 

özündə cəmləşdirən son dərəcə zəngin xəzinədir”. “Divanu lüğət-it-türk” əsəri türk dilinin ortaq abidəsi 

olmaqla təkcə türk dilinin nümunəsi deyildir. “Əsərdə min il bundan əvvəlki türklüyün bütün xüsusiyyətləri 

– başda dili və ədəbiyyatı olmaqla türkün tarixi, coğrafıyası, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, mənəvi-milli 

dəyərləri, psixologiyası, dünyagörüşü, həyat tərzi, adət və ənənələri, ailə, qohumluq, qonşuluq və ümumən 

sosial münasibətləri, geyimi, silahları, mətbəxi, oyunları, əyləncəsi... bir sözlə, hər şeyi ideal şəkildə öz 

əksini tapmışdır” “Divan”da bütün bu xüsusiyyətləri özündə ən çox əks etdirən isə heç şübhəsiz, tarixi 

yaddaşı özündə əks etdirən atalar sözləri və məsəllərdir. Bu barədə M.Kaşğarinin özü də söz açır və yazır: 

“Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli 

günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən-

nəsillərə keçərək gəlmişdir” (1, s.8-52).   

Dil özünəməxsus inkişaf qanunları olan mürəkkəb və çoxşaxəli bir sistemdir. Bu sistem cəmiyyətin 

yarandığı gündən ona xidmət etməsi və insanlar arasında ünsiyyət prosesini həyata keçirməsi onu sistemlər 

sistemi kimi formalaşdırmışdır. Dilin təfəkkürü ifadə etməsi dolayısı ilə onun cəmiyyətdə baş verən 

prosesləri, daha doğrusu gerçəkliyi ifadə etməsi deməkdir. Gerçəklik isə bütün insanların beynində eyni 

şəkildə təcəssüm etsə də müxtəlif insanlar tərəfindən müxtəlif şəkildə ifadə olunur. Deməli, təfəkkürün ifadə 

vasitəsi olan dil eyni məfhumu və ya hadisəni müxtəlif şəkildə ifadə edə bilər. Məsələn, biz uşağın yuxudan 

oyanmasını bir neçə formada ifadə edə bilərik: oyanan uşaq, oyanmış uşaq, oyanacaq uşaq, yuxudan oyanan 

uşaq, uşağın yuxudan oyanması, uşağın oyanması və s. Misallardan da göründüyü kimi, insan dili ifadə 

imkanlarına görə zəngindir. Bu zənginlik isə müxtəlif formalar hesabına reallaşır. 

İnsan dilinin əsas ifadə vasitəsi söz birləşmələri və cümlələr vasitəsi ilə olur. Bu mənada sintaksis və 

onun predmeti olan söz birləşmələrinin və cümlələrin öyrənilməsi dilçilik baxımından həmişə maraq 

doğurmuşdur. 

Dilçilikdə bir çox məsələlər kimi söz birləşməsi məsələsi də yeni deyildir. Belə ki, söz birləşməsi 

probleminə müasir dilçilikdəki kimi olmasa da ta qədim dövrdən başlamış bu günə qədər dilçilərin 

diqqətində olmuş, bir sıra dilçilər bu məsələyə öz fikrini bildirmişlər. Məhz buna görədir ki, həm ümumi 

dilçilikdə, həm də türkoloji ədəbiyyatda söz birləşməsi məsələsi müxtəlif cəhətdən izah edilmişdir. Bəzən 

söz birləşməsi məsələsi, ümumiyyətlə, kiçildilmiş, bəzən isə söz birləşməsi cümlə ilə eyniləşdirilmişdir. Bu 

məsələnin rus dilçiliyində daha geniş izah edildiyini qeyd edən N.Məmmədov yunan dilçiliyindən müasir rus 

dilçiliyinə qədər bir sıra görkəmli dilçilərin söz birləşməsi məsələsinə münasibətini təhlil etdikdən sonra 

yazır: “Göründüyü kimi, “dilçilərin bəziləri, ümumiyyətlə, söz birləşməsini sintaksisin xüsusi obyekti hesab 

etməmiş (Buslayev, Potebnya), bunlar bu anlayışa olduqca müxtəlif mənalar vermişlər. İki bütöv sözün 

birləşməsində (Fortunatov) sözlərin sadə cümlələr kimi birləşməsini də (Peterson) tam ifadəni daxil etməklə 

sözlərin bütün birləşmələrini də (Peşkovski), cümlənin hissəsini də (Şaxmatov) hətta ayrı-ayrı sözləri də 

(Peşkovski) söz birləşməsi hesab etmişlər” [5,s.368].   

Türkoloji ədəbiyyatda da söz birləşmələri haqqında kifayət qədər məlumat verilir. Doğrudur, Y.Seyidov 

türkologiyada söz birləşmələrinin tədqiq tarixinin o qədər də qədim və zəngin olmadığını yazır. Lakin son 

illər turkologiyada bu sahədə də kifayət qədər tədqiqatlar aparılmışdır. Y.Seyidovun özü də türkoloji 

ədəbiyyatda söz birləşmələrinin tədqiq tarixini haqlı olaraq tədqiqat obyektimiz olan M.Kaşğaridən başlayır. 

Müəllif yazır: “Türkologiyanın bahadırı” adlanan Mahmud Kaşğarinin ilk və geniş müqayisəsini verən, bır 

sıra sahələrə aid ətraflı zəngin faktlarla dolu olan “Divanü lüğat-it-türk” kimi irihəcmli əsərində söz 

birləşmələrinə nəzər yetirilməmiş və bunlar müqayisə obyekti kimi qarşıda durmamışdır. Yalnız tək-tək 

hallarda, sözü sözü müəyyənləşdirmək məqsədi ilə birləşmələrə müraciət etmişdir. Məsələn, M.Kaşğari 

məsdərdən danışarkən məning barığım, keyir keliği kimi misallar verir və göstərir ki, bunlar (məsdərlər) 

əslində yox, izafət yolunda məsdər olanlardır. Yaxud o, boya, rəng mənasında olan çüvüt sözünü izah 

edərkən göstərir ki, çüvüt rənglərin hamısını toplayan bir kəlmədir. Aralırını ayırmaq üçün çüvüt kəlməsinə 

rəng isimləri (adları) gətirilərək söylənilir: kızıl çüvüt, al çüvüt, kor çüvüt”. Sonrakı mərhələlərdə də söz 

birləşmələri türkoloji ədəbiyyatda ötəri şərh olunmuş və yalnız XX əsrdən başlayaraq bu sahədə də ciddi 
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əsərlər yazılmağa başlanır. Doğrudur, söz birləşmələri ilk əvvəllər yalnız izafət kimi öyrənilsə də sonralar 

söz birləşmələrinə kompleks yanaşma müşahidə olunur. (7, s.255).    

Görkəmli türkoloq alim N.A.Baskakov haqlı olaraq türk dillərində əsas sintaktik vahidlərin söz 

birləşməsi və cümlə olduğunu qeyd edir. Söz birləşmələrinin cümlədən fərqindən danışarkən alim qeyd edir 

ki, cümləni təşkil edən sözlərdə hökm ifadə olunduğu halda, söz birləşmələrini təşkil edən sözlər arasında 

hökm ifadə olunmur. N.A.Baskakov qaraqalpaq dilindəki söz birləşmələrini sabit və qeyri-sabit olmaqla iki 

yerə bölür və bunun bütün türk dillərində özünü göstərdiyini qeyd edir. (9, s.55).   

Qazax dilinin qrammatikasından bəhs edərkən isə M.B.Balakayev onların quruluşundan və növlərindən 

bəhs edir. Alim söz birləşmələrini ismi və feili olmaqla iki yerə bölür. Yakut dilinin sintaksisindən bəhs 

edərkən Y.İ.Ubryatova söz birləşmələrinin yalnız cümlə daxilində reallaşdığını qeyd edir. Türk dillərinin 

qrammatik quruluşu və söz birləşmələri ilə bağlı ən dəqiq müəyyənləşməyə isə biz Ə.Rəcəblidə rast gəlirik. 

Müəllif Göytürk dilinin qrammatik quruluşundan danışarkən yazır: “Türk dilləri öz inkişafının hələ Orxon-

Yenisey dövründə (VII-VIII yüzilliklər) yetkin qrammatik quruluşa malik olmuşdur. Bu yetkinlik özünü 

göytürk dilinin morfologiyasında göstərdili kimi, sintaksisində də göstərir. Göytürk dili qeyri-predikativ söz 

birləşmələrinin sintaktik çalarına görə müasir türk dillərindən nəinki geri qalmır, hətta onların bir çoxundan 

daha zəngindir: göytürk dilində müasir türk dillərində rast gəldiyimiz qeyri-predikativ söz birləşmələrinin 

bütün növləri işlənir, növlərin məna çalarlarına gəlincə isə qədim türk qəbilələrinin dili bu sahədə, bəlkə də, 

müasir türk xalqlarının dillərindən, bu paradoks kimi görünsə də, daha rəngarəng, daha zəngindir” (6, s.355). 

Söz birləşmələrinin daha doğru izahı üçün ilk növbədə onların təsnif prinsiplərini müəyyənləşdirmək 

lazımdır. İndiyə qədər türk dillərinin tədqiqi tarixində söz birləşmələrinin müxtəlif təsnifləri olmuşdur. 

Y.Seyidov yazır: “Hər bir elm sahəsində, hər bir problematik məsələnin tədqiqində olduğu kimi, söz 

birləşmələrinin hərtərəfli və düzgün izahı üçün onların təsnif edilərək qruplaşdırılması mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Təsnifat tədqiqat obyektini əhatə etmək, dəqiqləşdirmək və düzgün başa düşmək üçün ən 

əhəmiyyətli vasitələrdən biridir” (8, s.255). Türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilindəki sintaktik əlaqə 

formaları min illər boyu demək olar ki, dəyişməmişdir. Bunu biz türk dilləri ilə bağlı digər yazılı mənbələrdə 

də görürük. Məsələn, “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında sintaktik əlaqələrdən danışarkən Q.Kazımov yazır: 

“Dastanların dilində cümləni təşkil edən sözlər arasında qrammatik əlaqələr müasir dildə olduğu kimidir – 

tabesizlik və tabelilik əlaqələrindən ibarətdir. Tabesizlik özünü sadə cümlənin həmcins üzvləri, tabesiz 

mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında göstərir. Məs.: Qalqubanı xan Bayındır yerindən turmış, bir yerə 

ağ otaq, bir yerə qızıl otaq, bir yerə qara otaq dikdirmiş. Hünəri oğul atadanmı görər, ögrənər, Yoxsa atalar 

oğuldanmı ögrənür? - cümlələrindən birincisində həmcins üzvlər, ikincisində həmcins üzvlər və tabesiz 

mürəkkəb cümlənin komponentləri tabesizlik yolu ilə əlaqələnmişdir” (4, s.255). Daha sonra müəllif yazır: 

“Həmcins üzvlərin və tabesiz mürəkkəb cümlə komponentlərinin əlaqələndirilməsində əsas vasitə prosodik 

vasitələrdir, fakt və hadisələrin sadalanması, qarşılaşdırılması, fərqləndirilməsi, bölüşdürülməsi üsullarıdır və 

bu prosesdə nitqin ritmik-melodik axını əsasdır; məs.: Mənim savaşdığım, mənim dögüşdügim, Mənim 

çəkişdügim, mənim qılıclaşdığım görgil, ögrəngil!. Ox atdılar, batmadı. Qılıc urdılar, kəsmədi. Sügüylə 

sancdılar, ilmədi və s. Hazırkı canlı danışıq dilində olduğu kimi, bir komponentə aid sözün öz yerində deyil, 

digər komponentlə işlənməsi halları da intonasiyanın təbii imkanlarından irəli gəlmişdir. Bəkil beş gün oldı, 

divana çıqmadı cümləsində “Bəkil” sözündən sonra edilən aydın fasilə həmin sözü birinci komponentdən 

ayırır və ikinci komponentlə birləşdirir. Bu cür cümlələrdə sonralar canlı danışıq dilinə yol tapmış ‘amma’ 

bağlayıcısının işlənməsinə də ehtiyac olmamışdır.” Bu deyilənləri M.Kaşğarinin “Divan”ında işlənən atalar 

sözləri və məsəllərin sintaksisi haqqında da demək     
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Similar aspects in the life and creativity between  

Aziza Jafarzade and Mary Stewart  
Summary 

Prominent writers of the 20th century Aziza Jafarzade and Mary Stewart differ from other female writers 
because of their positions, style of writing, and the topics they touched upon. The article shows examples of the 
appeals of thinker writers of Azerbaijan and Britain to both children’s literature and historical themes. Their works 
on the historical subject have a special place in the history of literature. Mary Stewart’s historical legendary 
“Arthur pentalogy” and Aziza Jafarzade’s “Hun Mountain” historical story help the readers to travel to the distant 
past and present the spirit, way of thinking of the period to the readers. The similarities in the personal lives of the 
writers who gained the love of the readers also listed the content and fullness of their works. 
Key words: Aziza Jafarzade, Mary Stewart, the same idea, children’s literature, historical theme 

 
Giriş 

“Aləmdə səsim var mənim” romanı Əzizə Cəfərzadəninin Azərbaycan ədəbiyyatında ən məşhur əsərlərindən 
biri hesab olunur. Əsərə olan tələbata görə əsər Azərbaycanda 4 dəfə təkrar nəşr olunur və roman o qədər maraq 
oyadır ki, rus dilinə tərcümə olunanraq Rusiyada çap olunur. Bu əsərin Rusiyada nəşrindən əldə etdiyi qanararla 
ədib Hacıqabul rayonunun Tağılı kəndində 1979-cu ildə 7 illik məktəb binası tikdirir. Hətta qananararın pulu 
yetmədiyindən boynundan bir sap mirvarisini də satıb məktəbin tikintisinə əlavə edir. Bu hərəkətilə insanlığa səs 
salan, sevdiyi və hörmət etdiyi Seyid Əzizm Şirvani kimi gənclərin gələcəyini düşünən, tariximizin əsil 
həqiqətlərini, onun etnoqrafiyasını bədii əsərlərin təsir gücü ilə oxuculara çatdıran Əzizə Cəfərzadənin bu il 100 
illik yubileyidir.  

Meri Styuart 1921-ci ildə Əzizə xanımın dünyaya göz açdığı vaxtda özünün hələ 5 yaşı olarkən yazdığı 
“Teeth” adlı şeiri çap olunur. Əslində Əzizə xanım da yaradıcılığa erkən yaşlarda başlamış və hələ 15 yaşında 
ikən ilk “Əzrayıl” adlı hekayəsi işıq üzü görür. Yazıçılar uzun ömür yaşamış, müharibənin sərt dövründə pedaqoji 
fəaliyyət göstərmişlər. Lakin peqaqoji fəaliyyəti Meri Styuartın vaxtını aldığından sırf əsərlərini yazmağa 
başlamış və beləliklə müəllimlik fəaliyyətindən uzaqlaşmışdır. Əzizə xanım isə illər boyu bədii yaradıcılığı ilə 
birgə pedağoji və digər ictimai fəaliyyətini də davam etdirmişdir. Onu da qeyd etməliyik ki, hər iki ədibin 
pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olmaları və geniş ədəbi biliyə sahib olmaları əsərlərində də öz əksini tapmışdır.  

Əfsuz ki, yazıçıları birləşdirən bir hal da onların evlad həsrəti olmuşdur. Əzizə xanım 2-3 yaşlı yeganə qızını 
gözlənilməz halda itirmişdir və 31 yaşında olan Meri Styuart ektopik hamiləlik keçirmiş və onun fəsadları Meri 
Styuartı sonsuzluğunun ağır acısı ilə barışmaq məcburiyyətində qoymuşdur. Beləliklə yazıçılar həyatın onlara 
verdiyi bəzən isə əllərindən aldığı xoşbəxtlikləri ədəbi aləmlərinə köçürmüşlər.  

Həyat yoldaşlarının səyahətləri zamanı onlara yoldaşlıq edən yazıçıların səfərləri də onların yaradıcılıqlarında 
təsirsiz ötüşməmişdir. Səyahət olunan yerlər əsərlərin daha canlı təsvir olunmasına təkan verir. Belə ki, Meri 
Styuartın romantik saspens romanlarında baş verən hadisələr əsasən İngiltərədən qıraqda – Fransada, 
Yunanıstanda, Avstriyada, İspaniyada, Livanda baş verir. Əzizə Cəfərzadənin də “Qızıl sahilə səyahət” adlı 
kitabında Afrikaya səyahətindən olan təəsüratının ümumi mənzərəsi canlandırılır. 

Ədiblərin yaradıcılıqlarının ortaq nöqtələrdən biri də uşaq ədədbiyyatına olan maraqlarıdır. Əzizə 
Cəfərzadənin “Qızımın hekayələri” adlı kitabına – “Diyircəkli araba”, “Sağ əl”, “Xardal”, “Günəş”, “Elçinin 
dərsi”, “Məstan və dərman”, “Diş”, “İnək”, “Yağış”, “Tüfeyli” kimi hekayələr daxildir. 1982-ci ildə dərc olunan 
“Anamın nağılları” adlı kitabına isə – “Çörək”, “Yaşlı qonşu”, “Artıq tamah baş yarar”, “Sədaqət”, “Şam və 
pərvanə”, “Ay doğdu, o da para” və s nağılları sadalamaq olar. Kitab haqqında Əzizə xanım deyir: “Bu kitabın əsl 
müəllifi anamdır. Əvvəldən axıra çiynimin üstündə dayanıb öz dili, öz ifadəsi ilə, şirin pıçıltıları ilə mənə kömək 
eləyib. ...bircə kəliməsi də mənim deyil. Qaibanə şəkildə mənə nə deyibsə, onu da yazıya gətirmişəm.” (1, s.6)  

Meri Styuart 1971-ci ildə fentezi janrında qələmə aldığı “Kiçik süpürgə” (“The Little Broomstick”) uşaqlar 
üçün nəşr olunmuş kitabdır. 2017-ci il iyun ayında bu kitabın əsasında Yaponiyanın “Studio Ponoc” şirkəti 
tərəfindən “Meri və Cadugər gülü” (“Mary and the Witch’s Flower”) adlı cizgi filmi təqdim olunmuşdur. Hətta, 
Studio Ponoc şirkəti məhdud vaxt çərçivəsində (15 sentyabr – 5 noyabr) Tokiyonun Skaytri Qülləsində (Tokyo 
Skytree Tower) “Mary and the Witch’s Flower” mövzulu “Garden Sand Cafe” adlı məkan açılmışdır. Orada 
təqdim olunan yeməklər və atmosfer də çizgi filminin konsepsiyasına uyğun təşkil edilmişdir. Uşaqlar üçün 1974-
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cü ildə “Ludo və Ulduz at” (“Ludo and the Star Horse”), 1980-cı ildə isə “Canavar meşəsində gəzinti” (“A Walk 
in Wolf Wood”) hekayələri nəşr olunmuşdur. 1958-ci ildə nəşr olunan “Doqquz fayton gözləyir” (“Nine Coaches 
Waiting”) adlı romantic saspens romanı əsasında Meri Styuart 1981-ci ildə uşaqlar üçün olan variantı “Təhlükə 
qalası” (“The Castle of Danger”) nəşr olunmuşdur. 

Meri Styuart 1992-ci ildə verdiyi müsahibələrinin birində ilk uşaqlar üçün yazdığı nağılın necə nəticələndiyini 
bu cür ifadə edir. “...I wrote a story for children, a fairy story, called “The Enchanted Journey” and sent this to 
every conceivable publisher in the United Kingdom. It’s still upstairs. ...They said it was too frightening for 
children. It was something like the adult thrillers I write now but with children. As a matter of fact, I think they 
were wrong, children just love frightening stories and witches, and murder and sudden death and so on.” (2) 

Ömürlərinin müdrik çağlarında tarixi mövzulara müraciətləri də yazıçıların yaradıcılıqlarında ortaq 
məqamlardan hesab oluna bilər. Meri Styuart “Artur pentaloqiyası”nda eramızın V-VI əsrlərini əhatə edən tarixi 
əfsanəvi dövrü canlandırmışdır. Əzizə Cəfərzadənin tarixi dövrümüzü əhatə edən çoxsaylı əsərlərini nümunə 
gətirmək olar-“Bakı-1501”, “Cəlaliyyə”, “Bəla”, “Hun dağı”, “Gülüstan’dan öncə” və s. Ədiblərin dövr olaraq 
bir-birinə yaxın zamanı əks etdirən əsərləri “Hun dağı” povesti və “Artur pentaloqiyası”dır. 

Tarixi, ədəbiyyatı, folkloru, əfsanələri çox yaxşı bilən ədiblər bu məvhumları birləşdirərərk bəzən açıq bəzən 
sətir altı mesajlar verir keçmişin tarixini onun həqiqətlərini bədii üsulla həmvətənləri və oxucularıyla bölüşürlər. 
Yazıçıların tarixə müraciətləri tənqidçilər, ədbiyyatşünaslar tərəfindən müxtəlif cür qiymətləndirilir. Meri 
Styuartın bu müraciətini S.Zolotsev “...От лица чародея” adlı məqaləsində belə dəyərləndirir. “Писатель-
реалист обращается к истории не ради аллегории, не для «обновленного» взгляда на прошлое, но для 
утверждения своей социально-этической позиции по отношению к веку своему.” (3, c.67) Tənqidçi və 
ədəbiyyatşünas Valentina Vasilyevna İvasheva Meri Styuartın “Oyuq təpələr” (“The Hollow Hills”) və “Sonuncu 
sehrbazlıq” (“The Last Enchantment”) adlı romanlarının rusca tərcümə olunan kitabının ön sözündə yazır: “– 
главное слышится внимательному читателю в другом: повествование, идущее от лица Мерлина, учит 
ненавидеть предательство и подлость и любить родину. В конечном счете эта любовь есть верность-
верность родной земле, верность в бою, верность жизненной цели. Этот мотив проходит красной нитью 
через весь роман.” (4)  

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı Ədalət Rəsulova Əzizə Cəfərzadənin tarixi 
romanlarından yazarkən qeyd edir ki,  “...baş qəhrəmanların vətəndaşlıq amalı özünü canlı və qabarıq şəkildə 
göstərmişdir. Yazıçının qələmə aldığı tarixi romanlar yalnız düşüncəsinin nəticəsi olaraq qalmayıb, xalqımızın 
yaddaşını əks etdirən qiymətli sənət əsərləridir. Sənətkarın tarixi romanlarını daha da oxunaqlı edən ən mühüm 
cəhətlərdən biri də onların ideyaca müasirliyi, bu günün problemləri ilə bağlı olmasıdır..” (5)  

Din mövzusu hər bir xalqın və dövlətin ayrılmaz bir hissəsidir. Artur pentalogiyasında müxtəlif dini 
inancların məsələn xristian, roma allahları, kelt xalqının dini mövcuddur. Bir qrup insanlar dinə kor-koranə 
inandiqları halda digər qrup insanlar ateistlər, skeptiklər isə onun sadəcə ideologiya olduğunu irəli sürür. 
İnsanların özünümüdafiyə və ya qorunaxlıq hissi üçün Allah anlayışına ehtiyacı vardır. Bəzi ierarxix dini 
qadağaların, qaydaların olması həqiqətən inanclı insanlarda tabu anlayışının tam riayət etməsinə gətirib çıxardır və 
ya əksinə bu qaydalara riayət edən insanlardan öz mənafeyi naminə sui-istifadə edən “din xadimləri”nin meydana 
gəlməsinə də tam şərait yaradır. Xüsusən öz mövqeyindən istifadə edən “din xadimi” Əzizə Cəfərzadənin 
“Aləmdə səsim var mənim” romanında Molla Qurbanqulu timsalında bütün çılpaqlığı ilə göstərmişdir.  

Meri Styuart “Artur pentaloqiyası”nda və Əzizə Cəfərzadə “Aləmdə səsim var mənim” romanında Allah 
haqqında olan fikirlərinin eyniliyinin şahidi oluruq. Pentaloqiyanın baş qəhrəmanı Merlinin inandığı və xidmət 
etdiyi din kelt xalqının qədim inanclarından gələn çoxallahlılıqdır və əsərdə müəllif onun dilindən Allahın 
haqqında təsəvvürünü belə təqdim edir. “Mitras, Apollo, Arthur, Christ—call him what you will, ... What does it 
matter what men call the light? It is the same light, and men must live by it or die.” (6, p:372) Əzizə Cəfərzadə də 
“Aləmdə səsim var mənim” romanında Seyid Əzim Şirvaninin dilindən eyni fikri bu cür səsləndirir. “İlahi! 
Haradasan, kimsən, nəçisən-bilmirəm... Qoy səni ərəb – Allah, ...urus – Boq, Türk – Tanrı adlandırsın... 
Kimliyini, bu əngin, füsunkar fəzanın hansı yerindədirsə, mövqeyini bilmirəm. Amma bu mütəbəssüm aləmi 
yaradan ulu qüvvət – sənə səcdə eləyirəm, sənə inanıram... Mənim də mənliyim hürufilər demişkən eynən sənin 
öz təşbehində xəlq olunub” (7, s.355) 
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STİVEN KİNQİN YARADICILIĞINDA UŞAQLIQ KONSEPSİYASI 

 

Açar sözlər: uşaq obrazları, uşaqlıq konsepsiyası, Amerika ədəbiyyatı, qorxu janrı, psixoanalitik təhlil 

 

The concept of childhood in Stephen King`s literary legacy 

Summary 

This article analyses the concept of childhood in Stephen King’s works. The child characters in Stephen 

King’s major stories are examined from mythological, psychoanalytic and sociocultural aspects and linkages are 

made with the relevant authors who may have impacted the writer. Unlike his contemporaries King portrays the 

children as innocent victims of the irrational evil forces and illustrates how they mature into adulthood as they 

undergo all the ordeals carrying their childhood traumas throughout their lives. The analysis of Stephen King’s 

stories gives every reason to believe that they mirror acute problems of modern American society and Western 

civilization in general, in a vivid and convincing way. The author purposefully uses the figure of the child as a 

symbol of wholeness, the manifestation of consciousness and unconsciousness, the conjecture of rebirth and 

death, the stability between experience and innocence, responsibility and independence, weakness and strength 

and at the same time as painful transition into adulthood.  

Key words: the child’s image, concept of childhood, American literature, horror fiction, psychoanalytical analysis 

 

Giriş 

Uşaqlıq motivi dünya ədəbiyyatında vacib mövzulardan biri olduğundan illərdir uşaq obrazlarının və uşaqlıq 

konsepsiyasının qəbul edilməsi bütün dünyanın diqqətində olmuş və uşaq fiquruna münasibət kəskin şəkildə 

dəyişmişdir. J.P.Sartr qeyd edir ki, “Hər insanın özünün təbii koordinatları var: yüksəklik səviyyəsi nə iddialarla, 

nə də ləyaqətlə müəyyən edilmir – hər şeyi uşaqlıq həll edir”. Sartın fikrinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, məhz 

müəllifin qeyd etdiyi səbəbdən bədii əsərləri, dövrü və sivilizasiyaları tədqiq edərkən uşaq obrazlarına, onları 

əhatə edən problemlərə, cəmiyyətin onlara münasibətinə və ən əsası uşaqların daxili dünyasına (və ya şüuraltına) 

işıq tutmaq lazımdır.    

 

Amerika ədəbiyyatında uşaq obrazının və uşaqlıq konsepsiyasının təkamülü XVIII əsrin sonlarına təsadüf 

edir. Lakin bu uşaqlıq konsepsiyasının ədəbiyyatda daha əvvəllər mövcud olmadığı demək deyil. “Yeni ədəbi 

uşaq” istilahının meydana çıxması “Romantik dirçəliş” deyilən inqilabla sıx bağlı idi (Coveney, 1967: 29). Digər 

ölkələrdən fərqli olaraq Amerikada uşaqların taleyini həll etmək, onların problemlərini dərk etmək daha çox 

mümkün idi. 

Çağdaş Amerika ədəbiyyatında uşaq ədəbi obrazı həm konsepsiya kimi, həm də uşaqların mənəvi və zehni 

problemlərinin inikasının göstəricisi kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əsərlərində uşaq obrazını fərqli baxımdan 

vurğulayan S.Kinq nüfuzlu və müasir postindustrial cəmiyyətdə uşaqların qorxularını, problemlərini 

işıqlandırmağa çalışır. Buna paralel olaraq, yazıçı əvvəllər görülməmiş bəzi sosial və mənəvi hadisələri 

proqnozlaşdırmağa cəhd edir. Əsərlərinin əksəriyyəti uşaqlıq motivini, müasir Amerika cəmiyyətindəki uşaqların 

problemlərini, ailələrin və ətrafdakıların uşaqların psixoloji inkişafındakı rolunu və başqa bu kimi həlledici 

fikirləri qabartdığından S.Kinqi çağdaş Amerika paradiqmasının şərhçisi adlandırsaq yanılmarıq. Onun Amerika 

konsepsiyası qorxulu bir mənzərəni təcəssüm etdirir. O, yalnız qorxu və fantastika ustası deyil, eyni zamanda 

millətinin salnaməçisi və Amerika psixologiyasının müşahidəçisidir. S.Kinq əsərləri ilə dünya ədəbiyyatına xeyli 

töhfələr versə də, onun obrazlarının xüsusiyyətlərini dərk etmədən yazıçının dünyagörüşünü və estetik 

prinsiplərini tam təhlil mümkün deyil. Yazıçı dünya əhəmiyyətli məsələlərə cavab verməkdə R.Bredberi, 

K.Vonnequt, C.Oruel, C.R.R.Tolkin kimi tanınmış yazarlarla ortaq fikirləri bölüşdüyündən onun əsərləri 

münaqişələrin əxlaqi sahəyə keçdiyi XX əsrin fantastika və reallıq ənənələri ilə genetik olaraq əlaqəli hesab 

olunur.   

S.Kinqin əsərlərindəki uşaqlıq mövzusu mifoloji, psixoanalitik və sosial-mədəni rakurslardan araşdırıla bilər. 

“Tom Qordonu sevən qız”, “Talisman”, “Kerri”, “Heyvan qəbirstanlığı”, “Parıltı”, “Ölü zona”, “Bədən”, 

“Qarğıdalı uşaqları”, “Bəzən onlar geri qayıdır”, “Balaca uşaqlara döz”, “Qabil qalxdı”, Meymun” əsərlərində 

yazıçı uşaqlıq konsepsiyasını yaradıcılıq potensiyasına uyğun formada işləmişdir.  
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Aleksandr Xeberger (2002: 63) qeyd edir ki, “Çox vaxt böyüklərin səbəb olduğu uşaqlıq günahının və 

narahatlığının uzunmüddətli təsiri Kinqin yaradıcılığındakı uşaqlıq konsepsiyasının bünövrə komponentidir. 

S.Kinqin bir çox əsərləri uşaqlıq qorxuları və yetkinlik nevrozları arasındakı əlaqədən ibarətdir. Onun böyümüş 

xarakterlərinin çoxu böyüklərin dünyasına daxil ola bilmir, ona görə ki, keçmişləri onları izləyir və onların 

həyatının əsas psixoloji bünövrəsi uşaqlıq dövründə qoyulub”.  

Məlum olduğu kimi, Z.Freydin psixoanalitik tədqiqatlarının əsasını xoşagəlməz uşaqlıq xatirələrinin və 

komplekslərinin aradan qaldırılması, gələcəkdə şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edə biləcək qorxuların və nevroz 

hallarının dəf edilməsi ideyası təşkil edir. S.Kinq əsərlərinin əksəriyyətində Freydin izi ilə gedərək uşaqların şüur 

və təhtəlşüurundakı “qaranlıq” tərəfləri göstərməyə çalışmışdır. Uşağın şüuraltı arxivindəki xatirələrin ört-basdır 

edilməsi və insanın inkişafına təsiri S.Kinqin “Kitabxana Polisi” əsərində açıq şəkildə göstərilmişdir. “Gecəyarını 

dörd keçmiş” külliyyatına daxil olan və 1990-cı ildə çap olunmuş hekayə uşaqlıq travması ilə fövqəltəbii dəhşətin 

ən narahatedici tərzdə birləşdiyi, real həyatda da rəast gəlinə biləcək motivlərə əsaslanır. Kitabxana polisi, müasir 

Amerika uşaq folklorundakı bir xarakterdir. Bu mifik yadplanetli kitabxanadan kitab borc alan və vaxtında 

qaytarmayan uşaqları cəzalandırır. Qəhrəmanın təcavüzlə bağlı xatirələrini şüuraltında “gizlətməsinə” 

baxmayaraq “kitabxana polisi” kimi özünü göstərən “pislik” ona yetkin insan olsa da onu idarə etmək üçün 

gəldiyini düşündürür. Anlama yetərsizliyi qəhrəmanın nevroloji problemlərinin səbəbidir və bu səbədən də o 

qeyri-iradi olaraq iblisin qaydalarına tabe olmağa məcburdur. Azyaşlını nevroz vəziyyətində olmağa vadar edən 

fəhmsizlik yalnız onun güclü iradəsi vasitəsilə özünü idarə mərhələsinə keçir və baş verən hadisəni qəbul etməklə 

pisliyə qalib qəlir, normal fərd kimi yetişir (Сурова, 2001: 237).  

Protaqonistin situasiyasında manyak, hər uşağa məlum olan dəhşətli “kitabxana polisi” obrazından kiçik 

oğlanı qorxutmaq və həqiqəti başqalarından gizlətməyə məcbur etmək üçün istifadə edir. Hadisə şəhər 

kitabxanasına gedib götürdüyü kitabları qaytarmaq istəyərkən baş verdiyindən oğlan daha da qorxur. Qəhrəmanın 

güclü iradəsi işarələri təqib edərərək məqsədə şüurlu şəkildə çatmağına və əzmi ilə şeytanı məhv etməyinə kömək 

edir. Yalnız gizlətməyə çalışdığı uşaqlıq xatirələrini qəbul etməklə yetkinlik yaşına çatmağı bacarır  (Parkhill, 

2009: 99). 

Bədii ədəbiyyatda cinsi istismardan yazmaq bir qədər çətindir. Bu problem bütün kamil insanları incidir və 

S.Kinq əvvəllər heç toxunmadığı bu həssas mövzunu “Kitabxana polisi” hekayəsində bir qədər sərt şəkildə şərh 

etmişdir. Sözsüz ki, yazıçının bu mövzuya müraciət etməsi təsadüfi deyil. Yalnız Amerikada deyil, bütün 

dünyada, hətta dindar Şərq ölkələrində də “uşaq istismarı”, “uşaqlara təcavüz” ciddi problem olaraq qalmaqdadır. 

Real həyatda baş verən bu kimi hallar bəzən sensasiyaya səbəb olur, bəzən uşaqlar susdurularaq ört-basdır edilir, 

bəzən isə uşaqlar ya nə baş verdiyini dərk etmədiyindən, ya da hiss etdikləri günahkarlıq duyğusundan 

gizlənməyə və bunu hər kəsdən gizlətməyə çalışırlar. Cəmiyyətin “təhlükəsiz” inkişafı üçün susdurulan uşaqlar 

travmaları böyüdükcə cəmiyyətdən uzaqlaşır, bir çox hallarda isə duyduqları qorxu və utanc səbəbi ilə intihar 

edirlər. S.Kinq məsumluğun sərt həyatla toqquşduğu bu hekayəsində təcavüzü qrotesk detalları ilə təsvir edir. 

S.Kinq özü T.Maqistrellə (1992: 4) müsahibəsində “mən uşaqlıq dövrünün bizim təxəyyülümüzə üstünlük 

təşkil etdiyi mifik hakimiyyətlə və xüsusilə böyüklərin özlərini uşaqlıq keçmişləri ilə əlaqələndirmək qabiliyyəti 

ilə maraqlanıram” deyir.  

“Skelet qrupu” toplusuna daxil olan “Meymun” hekayəsində yazıçı müsahibəsindəki fikrinin təzahürü kimi 

obrazın uşaqlığındakı dumanlı xatirələrə işıq salaraq onun günahkarlıq kompleksinin səbəblərini tapmağına şərait 

yaradır. Oyuncaq meymun baş qəhrəman Hel Şelboron üçün uşaqlığının faciəli hadisəsinin, yaxınlarının ölümünə 

görə duyduğu gizli günahkarlıq hissinin simvoludur. Təhkiyənin çox hissəsi artıq böyümüş qəhrəmanın anası, 

qardaşının ən yaxın dostu, onların köməkçiləri və itinin  faciəli şəkildə həlak olması ilə əlaqəli düşüncə və 

xatirələrinə həsr olunub. Bu hadisələrdən qabaq oyuncaq meymun tapmış Hel ölümlərlə bu oyuncaq arasında 

əlaqə olduğunu düşünür. Helin uşaqlığındakı bu duyğunu tədqiqatçı J.Piaje belə əsaslandırır: “Uşaqların 

düşüncələrində hər şey hər şeylə bağlıdır və hər şey gözlənilməyən nəticə və işarələrə gətirib çıxara bilir” 

(Wiegers, 2000: 32) Səsli oyuncağı işə salmağa məcbur edən daxili səs sanki Heli təhdid edir. E.A.Ponun “Qara 

pişik” hekayəsindəki oxşar motivdə də nə isə qəhrəmanı daxildən müqavimət göstərdiyi, etməyi arzulamadığı 

hərəkətləri etməyə məcbur edir. Ölüm qarşısındakı qorxu və yaxınlarının ölüm vaxtının oyuncağın işə salınması 

ilə üst-üstə düşməsi Helinin günahkarlıq duyğusunu gücləndirir.  

Oyuncağın gözlənilmədən Helin yetkin həyatında da üzə çıxması ilk növbədə mənəvi böhranla əlaqəli idi. 

Belə ki, duyğuların kəskinləşməsi həyatın böhran anında baş verən psixoloji xəstəliklərə işarədir. Lakin Hel öz 

qorxularında haqlı idi, oyuncağın yenidən ortaya çıxması ilə onu böyüdən xalası ölür, həyat yoldaşı və böyük oğlu 

ilə münasibətləri gərginləşir, öncədən hiss edir ki, balaca oğlu Pitin başına faciəli hadisə gələcək. Buna görə də, 

təəccüblü deyil ki, yetinlik yaşına çatmış Hel Şelborn kənardan kiçik və əhəmiyyətsiz bir oyuncaq kimi görünən 

meymunu gördükdə hiss etdiyi dəhşət və ümidsizlik duyğusu ilə qışqırır. 
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Beləliklə, baş verən faciəyə görə uşaq günahkarlığı hissi və ölümdən qorxu yetkin həyata da keçir. Meymun 

sanki irrasional təhtəlşüuru, Helin psixikasının uşaqlıq dövründə baş verən hadisəyə qalib gələ bilməyən dağılmış 

hissəsini təmsil edir. Helin psixi gərginlikləri və uşaqlıq travması özünü yalnız günahkarlıq duyğusu kimi 

göstərmir, getdikcə ətrafdakılara şiddətə çevrilir. Böyük oğluna qarşı cilovlaya bilmədiyi “düşmənçilik” duyğusu 

ani qəzəblə onu divara vurmağı ilə nəticələnir və bu zaman oyuncaq meymun sanki məmnuniyyətlə gülümsəyir. 

Meymun onun ikili şəxsiyyətinin göstəricisi idi. Bir fakt da maraqlıdır ki, oyuncağa olan bütün nifrət və 

qorxusuna baxmayaraq Hel yuxuda qeyri-iradi olaraq onu qucaqladığının da fərqinə varır.  Meymuna qarşı olan 

ambivalent duyğularına rəğmən Hel ondan xilas olmağın yolunu tapır, onu uşaq vaxtı əmisi ilə getdiyi dənizə 

ataraq, sanki uşaqlıq xatirələrini də məhz ona uşaqlığını xatırladan yerdə dəfn edir.  

“Qarğıdalı uşaqları”, “Uzun yürüş”, “Qəzəb”, “Kerri”, “O”, “Buqimen” hekayələrində də uşaq obrazlarını 

özünəməxsus rakursdan təsvir edən S.Kinq cəmiyyətin azyaşlı təbəqəsinin simasında sosiomədəni prizmadan 

Amerika cəmiyyətinin hər pilləsindəki (ailə, məktəb, kilsə və s.) problemləri göstərməyə çalışır. Müəllif ölkəsinin 

keçmişindən və bu günündən təəssüflənir, açıq-aşkar uşağın fədakar qurban olmağında hakim, qəddar cəmiyyətin 

və sivilizasiyanın icraçı olduğunu vurğulayır. O, cəmiyyətdəki problemlərin parçalarını ədəbi cəhətdən toplamaq 

üçün səy göstərir və müasir dünyada uşaqların aqressiv, daş qəlbli, əxlaqi və mənəvi cəhətdən zəif fərd kimi 

böyüməklərində qayğısız ailələrinin, faydasız təhsillərinin, azadlığa acgözlüklə can atmalarının, dinə həddən artıq, 

fanatik meyllərinin danılmaz rolunu özünəməxsus formada şərh edir.  
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Factors for the establishment of large cities 

Summary 

As a result of the formation of cities, large cities such as metropolises, megacities, agglomerations are formed. 

Thus, there is a change in the living standards of the population. Socio-economic development in the formation of 

such large cities creates conditions for the regulation of the material and spiritual lifestyle of the population. 

Expanding urban and suburban areas affect the construction structure. 
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Giriş 

Şəhərlərin genişlənməsi insanların həmin ərazidə yaratdığı həyat şəraiti ilə əlaqədardır.Şəhər tabeliyində olan 

ərazi əhalinin artması ilə öz hüdudlarını genişləndirir. Beləliklə də şəhərlərin və şəhərkənarı ərazilərin 

strukturlarında dəyişiklik baş verir. Həmin strukturların müxtəlif aspektlərdə inkişafa təkan verir və iri şəhərlərin 

formalaşması ilə nəticələnir. Şəhərlər inzibati-mədəni, elmi-tədrisi, iqtisadi cəhətdən öz aralrında fərqlənmə 

xüsusiyyətlərinə malikdir. Müasir şəhərlərdə məskunlaşmaq sosial rifahın yaxşılaşmasına təsir edir. Quruculuğun 

əsas istiqmətlərini müəyyənləşdirilərkən bir sıra perspektivlər qabaqcıl əhəmiyyət daşıyır. Bunlar sosial yönümlü 

bir iqtisdiyyatın inkişafı, sosial infrastrukturun inkişafı, regionların inkişafı sosial təminat sahələrinin inkişafı, elm 

təhsil səhiyyə sahəsində islahatlar hüquqi sahədə islahatlar sahibkarlığın dəstəklənməsi yoxsulluğun azadılmsı 

qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və s. 

Ərazi vahidləri müxtəlif struktura malikdir. Hər bir ölkədə özünə məxsus müxtəlif inzibati coğrafi ərazi 

bölgüsü mövcuddur. Bura şəhər, kənd, qəsəbə, rayon kimi ərazi vahidləri daxildir. Həyat fəaliyyəti təbii-coğrafi 

şəraitdən asılı olaraq dövlət tərəfindən müxtəlif dövlət orqanları yaradılır və idarə olunur. Hər birində 

məskunlaşan insanın sosial rifahı dövlət tərəfindən düşünülür. Hər bir insanın hansısa əmək fəaliyyəti, sənayesi, 

nəqliyyat, binalar, təsərrüfat bir sözlə həyat tərzi insanın mənəvi ruhuna xoşagələn və ya uyğun olan ona 

göstərdiyi psixoloji təsirlə sosial həyatın formalaşdığı istənilən coğrafi ərazidə məskunlaşmaq hüququ vardır. Hal 

hazırki dövrdə insanlar şəhər yaşayış məskənini seçirlər. Texnoloji avadanlıqlardan istifadə olunaraq yaradılan 

komfort şəhər ab havasının insanın zövqünü oxşayan rəngarənglik şəhərdə yaşayış tərzini seçmək ətraf ərazilərdə 

yaşayan əhali üçün daha münasib görsənir. Məhz buna görə də  qloballaşan dövrdə şəhərləşmə problemi yaranır 

bu da cəmiyyətdəki sosial-fizikanın davamlı olaraq təhlilini tədqiqatçıların diqqət mərkəzində saxlayır. 

Şəhər sözü fars mənşəli sözdür.Dünya əhalisinin yarısı şəhərlərdə yaşayır. Şəhərin əmələ gəlməsi qədim 

zamanlardan başlamışdır. Feodalizmdən kapitalizmə keçid dövründən sonra şəhərlərin formalaşması sürətləndi. 

İngiltərədə şəhərlərin istehsal qüvvəsinin sənayləşməsi ilə kəndlərdən şəhərlərə köçün artması şəhərləşmə 

prosesinin  yaranmasına səbəb olan mühüm amillərdən biri oldu. O dövrlərdə sənayeləşmə ilə şəhərlərdə başlayan 

tərəqqi inqilab dövrü kimi cərəyan etmişdi. Şəhərlərin inkişafı bazar iqtisadiyyatının yaranması ilə də əsaslı 

sürətdə sıx bağlıdır. Sosial cəmiyyətin aktiv olması, bazar münasibətlərindən dolayı siyasi-iqtisadi harmoniyanın 

vəhdəti ilə şəhər coğrafi inzibati ərazinin idarə olunması şəhərin başlıca xüsusiyyətləri kimi təzahür edir. 

Kapitalizmin hökm sürdüyü şəhər bölgələrində kəndləridə öz tabeliyində saxlayan struktur əhalini şəhərlərə 

aparması kəndlərin sıradanlaşması problemini yaratdığı üçün kapitalizm kənd ərazilərini yaddan çıxartmış 

olur.Kənd ərazi bölgüləri üçün xüsusi proqramlar, bir çox tədbirlər hazırlanır tətbiq edilir.Mənəvi keyfiyyətlərdən, 

insanların təbiətə bağlılığı, təsərrüfat sahələrində çalışmaq iqtisadiyyatın təsərrüfat sahəsinin irəliləməsində 

iqtisadiyyatın canlı qüvvəsi olan kəndli əhalisinin olması təsərüffatıın və kənd həyatının tənəzül etməsinin 

qarşısını alır. Son zamanlarda şəhərlərdə sıxlığın artması ilə urbanizasiyanın əksi ruralizasiya prosesinin əmələ 

gəlməsinə səbəb olmuşdur. Ruralizasiya az da olsa əhalinin təsərrüfatla məşğul olmaq istəyi və yaxud şəhərin 

dəymə düşərliyindən qaçıb fərdin sakit həyat seçməsi nəticəsində yaranan proses kimi adlandırmaq olar.Kənd 

əhalisinin çoxu kənd təsərrüftı ilə məşğul olan ərazi vahidi olub, nəqliyyat yox səviyyəsində, təbii-coğrafi 

struktura malikdir. Müasir dövrdə şəhərləşmə prosesinin irəliləməsində bu səbəblər başlıca rol oynayır-şəhərlərin 

sənayeləşməsi ilə kənd bölgələrində məskunlaşan əhalinin təsərüffat sahəsində çalışması səbəbiylə iqlim şəraitinə 

görə məhsul həcminin dəyişməsi bununla gəlirə təsir, işçi qüvvəsinə az sayda ehtiyac görülməsi bilindiyi kimi 

sənaye sahələrinə aid strukturun şəhərlərdə formalaşması bununlada iş yerlərinin daha çox olması, sosial 

tələbatların ödənilməsinin daha rahat formada - əl çatan olması şəhərlərə köç prosesinə yəni urbanizasiyaya səbəb 

olur. 

Urbanizasiya latınca urbanus sözündən olub şəhər, şəhərləşmə mənasını verir. Bir növ Urbanizasiya şəhərin 

ərazi genişlənməsinə, böyüməsinə, əhalinin artmasına daha çox sənayləşmə prosesinin artmasına səbəb olan amil 

hesab olunur. Urbanizasiya prosesinin təsiri nəticəsində şəhərlərin genişlənməsi başlamış beləliklədə iri şəhərlər 

əmələ gəlmişdir. Şəhər tipologiyasında iri şəhərlər ayırd edilir. Şəhər və şəhərsalma coğrafiyasında şəhərlərin 

böyüklüyünə görə aşağıdakı təsnifatı qəbul olunmuşdur: əhalisi 50 min nəfərəqədər olan kiçik şəhərlər, orta (50-

100 min), böyük (100-250 min), iri (250-500 min), ən iri (500 min-1 milyon), milyonçu şəhərlər (1 milyondan 

çox). İri şəhərlərin formalaşması  metropolis, meqapolis və aqlomerasiya və basqa adlarla özünə məxsus 

xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənir. https://virtualkitabxana.files.wordpress. com. Metropolis şəhərlər bir 

milyondan çox əhalisi olan daha yeni fomalaşmağa başlayan iri şəhər hesab olunur. Aqlomerasiyalar əsasən 

böyük şəhərlərin ətrafında yerləşir. Şəhərtipli yaşayış məntəqələrinin kompakt ərazidə toplanmasıdır. Onun 

mərkəzində böyük şəhər nüvə kənarlarında isə kiçik şəhər və kənd yaşayış məntəqələri peyk şəhərlər yerləşir.Çin, 

Hind, ABŞ, Brazilya, Rusiya, Meksika aqlomerasiyalar çoxdur. Ən iri aqlomerasiyalar Tokio Mexiko Nyu-York 

San-Pauldur. İri şəhərlər genişləndikcə ətraf əraziləri öz tərkibinə qatır. Bununla şəhər ərazisinin genişlənməsi və 

https://virtualkitabxana.files.wordpress/


“Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları  / 30 aprel 2021 
Materials III Republican Scientific Conference on "Fundamentals of the Humanities and Social Sciences"  / 30 april, 2021 

DOI: https://www.doi.org/10.3 6719/2663-4619/2021/3 
 

82 

ətraf rayonları tərkibinə qatması prosesi gedir. Aqlomerasiyaların genişlənməsi və ərazi hüdudlarının bir-birinə 

keçməsi ilə meqapolis mövcud olur. Meqapolislər şəhər və şəhər ətrafı ərazilərin birləşməsi nəticəsində 

yaranır.Dünyada 6 meqapolis vardır. Əhalisi 10 milyondan artıq olan şəhərlərə əsasən meqapolis şəhərlər deyilir. 

Azərbaycan Respublikasında əhalisinin sayına, ərazisinə görə Bakı, Gəncə, Sumqayıt iri şəhərlər hesab olunur.  

Bakı 12 inzibati rayon, 5 şəhər tipli qəsəbə və 32 kənd də daxil olmaqla 2, 262, 600 nefer əhalisi ilə Azərbaycan 

Respublikasında iri şəhərlərdən ən böyüyü hesab olunur. Bakı daxili ərazisinin genişliyi, əhalisinin digər 

şəhərlərdən daha çox olması, iqtisadiyyatının çox çalarlı olması ilə Bakını adlandırmaq əbəs yerə deyildir. Burada 

çoxlu sayda iri sənaye müəssisələri, təhsil ocaqları, teatrlar, muzeylər cəmləşmişdir. Şəhərin inkişafı həmçinin 

digər ətraf regionlardan insanların köç etməsi ilə yaranmış urbanizasiya problemini yaratması bununla qalmır, 

həmçinin cəmiyyətdə nüfüz qazanmaq və insanlar arası qeyri-berabərliyin yaranmasına gətirib çıxardır. Gəncə- 

ərazisinə görə Bakıdan sonrakı iri şəhərlərdən biridir. Ölkənin ən iri sənaye şəhərlərindən biri olan Gəncə 

şəhərinin ərazisi 110 kv.km, əhalisi 01.01.2020-cI il tarixə rəsmi qeydiyyatda 335583 nəfərdir.Gəncə şəhəri 6 

inzibati qəsəbədən - Hacıkənd, Cavad xan, Şıxzamanlı, Natavan, Məhsəti, Sadıllı qəsəbələrindən ibarətdir. Şəhər 

ərazisində 585 idarə və müəssisə, o cümlədən 277 iri, orta və kiçik sənaye müəssisəsi. Gəncə bu gün Azərbaycan 

elm təhsil mədəniyyət sənətkarlıq ticarət və s mərkəzlərindən biridi. Gəncə şəhərində təhsil demək olarki başqa 

dövlətlərlə inteqrasiya olunur. İqtisadi yeniliklərə daima açıqdı. İnsanların sosial durumları get-gedə 

yaxşılaşır.Ölkə başçımız Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev Gəncə şəhərinə xüsusi qayğı və münasibət göstərir. 

Şəhərə istər iqtisadi istərsədə sosial baxımdan xüsusi diqqətd göstərilməkdədi. Bununlada Gəncə şəhəri get-gedə 

gözəlləşir çiçəklənir.http://www.ganja-ih.gov.az/page/14.html.Azərbaycan   Respublikasında iri şəhərlərdən biridə 

Sumqayıt şəhəridir.Əhaslisinin sayı və ərazisinə görə üçüncü böyük şəhərdir. Şəhər Abşeron yarımadasında Xəzər 

dənizinin qərbində düzənlik ərazidə yerləşir. Ərazisi 9417 km əhalisinin sayı 326020 nəfərdir.Şəhər əhalisinin orta 

sıxlığı isə 3570 nəfər km təşkil edir. Sumqayıt şəhərində ölkəmizdə iri şəhərlər sırasında olduğunu bilirik.Şəhər 

sənaye ölkəsi kimi tanınır. Kimya və metallurgiya zavodu buna misal olaraq kərpic zavodu polimer tikinti 

materiallar kombinatı superfasfor zavodu, polad əridilmə zavodu Sumqayıt alminum zavodu kimi sənayenin 

inkişafında faydalı olan müəssisələr mövcuddur. Sumqayıt şəhəri olduqca valeh edici gözəlliyə malikdir.  
 

Nəticə 

Bu kimi iri şəhərlərin formalaşmasında sosial –iqtisadi inkişaf əhalinin maddi-mənəvi yaşayış tərzini 

tənzimlənməsinə şərait yaradır. Amma bu o demək deyil ki cəmiyyətdə firavan yaşayış hökm sürür. Sosiallaşma 

faktorunun yaranması – cəmiyyətdə yaxşı iş imkanı əldə etmək istəyi bununlada rifahını yaxşılaşdırmaq 

məqsədini əmələ gətirir. Həmçinin azad sahibkarlıq da inkişaf edir. Kommunikasiya və informasiya şəhərin sosio-

mədəni məkanının ayrılmaz elementləri kimi çıxış edir, çünki məhz onlar sosial-mədəni dəyərlərin 

yaradılmasında, qorunmasında və gələcək nəsillərə ötürülməsində sosiumun əsas bazası kimi çıxış edirlər. 

Şəhərlərin genişlənməsi həmçinin infrastrukturun dəyişməsinə buda maliyyə gəlirin kifayət qədər olmasından aslı 

olan dəyişikliyə səbəb yaradır. Ekologiya, sosiologiya, iqtisadiyyat kimi elm sahələri  iri şəhərlərin bu 

problemlərini öyrənməklə düzgün həll yollarını  araşdırır. 
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Açar sözlər: tərzi-hərəkət zərfliyi, sadə cümlə, variasiya, temporal, akustik 

 

Variation of simple sentences with adverbial modifier of manner 

in English and Azerbaijani according to the temporal component 

Summary 

Experimental phonetic research is universal, regardless of the experience of learning languages to a greater or 

lesser extent, technically can be applied equally to the study of the sound structure and phonological systems of all 

languages. Experimental-phonetic research is an event directly related to live spoken language, because language 

finds its real expression in live communication. Old ideas in linguistics also do not want to accept innovation 

easily, researchers who are proponents of innovation have to use experimentation to substantiate and prove new 

ideas. We have turned to experimental material to clarify existing theoretical ideas about the pronunciation 

features of sentences containing the adverbial modifier of manner. The length of the sentence, its syntactic 

structure, place, number of accents, intonation-content membership, context and situation, intensity of the speaker, 

etc. depend on the realization of the variability of intonation affect. 

Key words: adverbial modifier of manner, simple sentence, variation, temporal, a custic 

 

Giriş 

Eksperimental - fonetik tədqiqatlar tərzi-hərəkət zərflikli sadə  cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri haqqında 

obyektiv fikir söyləməyə və həmin xüsusiyyətləri əyani şəkildə açıb göstərməyə imkan verir. Dil materialının 

prosodiyasını tədqiq edərkən intonasiya və sintaktik vahidlərin qarşılıqlı əlaqəsinə xüsusi diqqət yetirməklə 

yanaşı, cümlənin müəyyən məna daşıyan mərkəzlərini müəyyənləşdirmək vacib amildir. İntonasiya konturu dilin 

digər vahidləri kimi variativliyə məruz qalır, yəni danışıq aktında istər səslənmə, istərsə də məna baxımından 

variantlarda, realizasiyalarda təmsil oluna bilər. Səslənmənin variativliyi hər bir intonasiya konturunun öz 

aralarında akustik – artikulyator xüsusiyyətləri fərqlənən və cümlənin neytral üzvü ilə əvəzlənə bilən intonasiya 

tiplərini əmələ gətirir. Tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiyasını araşdıran D.N.Y unusov yazır: “…bu vahidlərin 

intonasiya strukturu həmişə qrammatika ilə sıx bağlıdır. Tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiya strukturu, eləcədə 

onun qrammatik xüsusiyyətləri dil funksiyasının ümumi qanunauyğunluqlarının ifadəsidir” (1. s. 7).  

 

Ünsiyyət prosesində tələffüz edilən hər bir cümlə müəyyən zaman kəsiyində reallaşır. Zaman kəsiyi 

davamlılıq baxımından dəyişkən olur. 

L.R.Zinder səsin uzunluğunun “...fonetik şəraitdən, fonetik mövqelərdən birbaşa asılıdır. Səsin uzunluğu 

əksər hallarda söz strukturundakı açıq və qapalı hecalarda fərqli olur. Səsin uzunluğu əvvəlki və sonrakı samitlərin 

akustik keyfiyyətindən (kipləşən və ya novlu, kar və ya cingiltili və s.), saitdən sonra yerləşən samitlərin sayından, 

sözdəki vurğunun yerindən (vurğulu heca, vurğudan əvvəlki, son sonrakı, ikinci və s.), həmçinin söz və ya söz 

birləşmələrindəki hecaların sayından asılı ola bilər” (2, s. 187). 

Təhlil olunan seqmentlərin uzunluğunun ölçülməsi mütləq vahidlər əsasında (m/san) aparılmışdır. Zaman 

parametrinin tədqiqində mütləq uzunluqla yanaşı, nisbi uzunluq da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nisbi uzunluğun 

tapılmasında aşağıdakı prosedur yerinə yetirilmişdir: orta heca uzunluğunun tapılması; saitlərin orta səs 

uzunluğunun tapılması. Zaman parametrinin araşdırılmasında aşağıdakı əlamətlər təhlil edilmişdir: söyləmin 

uzunluğu (m/san); sait səsin orta uzunluğu; söyləmdə maksimum uzunluğun lokallaşması; söyləmdə minimum 

uzunluğun lokallaşması; söyləmdə hecanın orta uzunluğu və s. 

Orta tələffüz tempini tapmaq üçün söyləmin ümumi tələffüz tempi ondakı hecaların sayına bölünmüşdür. 

Müqayisə olunan dillərdə söyləmlərin tələffüz tempinin orta göstəricili olmasını həmin söyləmlərin məzmun və 

funksional baxımdan vacibliyi ilə şərtlənmişdir. Təhlil olunan söyləmlərdə bəzi hecalarda uzanmaların yer alması 

müəyyən funksiyalar yerinə yetirir: onlar bu və ya digər emosional çalarları, dinləyicilərin diqqətini daha vacib 

olan elementlərə cəlb etməkdən ibatərdir.  

İngilis dilindəki /With troubled eyes Doctor McPhail looked at Davidson// [w91 `tr0b7ld a9z `d6kt7 m7kfe9l 

l-kt 5t `de9v9ds7n] cümləsində tərzi-hərəkət zərfliyi cümlə strukturunda prepozisiyada reallaşmışdır. /w91 
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`tr0b7ld a9z/ tərzi-hərəkət zərfliyində zaman göstəriciləri115-104-81-169 m/san, orta tələffüz müddəti isə 117 

m/san-dir. Cümlənin sonunda tələffüz sürəti 100 m/san-dir. Cümlənin ümumi orta tələffüz müddəti isə 79 m/san-

dir ki, bu da prepozisiyadakı tərzi-hərəkət zərfliyinin orta tələffüz müddətindən38 m/san azdır.  

With open eyes they lay side by side// [w91 6p7n a9z `1e9 le9 `sa9d ba9 sa9d] cümləsində də tərzi-hərəkət 

zərfliyi cümlə strukturunda prepozisiyada reallaşmışdır. /w91 6p7n a9z/ tərzi-hərəkət zərfliyində zaman 

göstəriciləri 123-71-170 m/san, orta tələffüz müddəti isə 137 m/san-dir. Cümlənin sonunda tələffüz sürəti 181 

m/san-dir. Cümlənin ümumi orta tələffüz müddəti isə 114 m/san-dir və bu da prepozisiyadakı tərzi-hərəkət 

zərfliyinin orta tələffüz müddətindən 23 m/san azdır (bax: səkil 2.7). 

Şəkil 2.7 

Başlanğıc mövqedə reallaşan tərzi-hərəkət zərflikləri və cümlələrin ümumi orta 

zaman göstəricilərinin nisbəti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With covered eyes they knelt// [w91 `k0v7d a9z 1e9 nelt] cümləsində / w91 `k0v7d a9z/ tərzi-hərəkət 

zərfliyində zaman göstəriciləri 90-96-63-159 m/san, orta tələffüz müddəti isə 102 m/san-dir. Cümlənin sonunda 

tələffüz sürəti 90 m/san-dir. Cümlənin ümumi orta tələffüz müddəti isə 99 m/san-dir. Prepozisiyadakı tərzi-hərəkət 

zərfliyinin orta tələffüz müddəti cümlənin ümumi orta səslənmə müddətindən 3 m/san çoxdur (bax: səkil 2.7). 

With a passion of undignified, he uttered the last words// [w91 7 p537n 7v ^0nd9gn9`fa9d, hi: `0t7d 17 last 

w8:d] cümləsində /w91 7 p537n 7v ^0nd9gn9`fa9d/ tərzi-hərəkət zərfliyinin orta tələffüz müddəti 89 m/san-dir. 

Cümlənin sonunda tələffüz sürəti 133 m/san-dir. Cümlənin ümumi orta tələffüz müddəti isə 82 m/san-dir. Tərzi-

hərəkət zərfliyi və cümlənin ümumi orta heca uzunluğu arasında interval fərqi 7 m/san-dir (bax: səkil 2.7). 

With choking voice they said their words// [w91 `t37-k92 v69s 1e9 sed te7 `w8:dz] cümləsində /w91 `t37-k92 

v69s/ tərzi-hərəkət zərfliyində zaman göstəriciləri 84-159-80-163 m/san, orta tələffüz müddəti isə 121 m/san-dir. 

Cümlənin sonunda tələffüz sürəti 123 m/san-dir. Cümlənin ümumi orta tələffüz müddəti isə 112 m/san-dir. 

Prepozisiyadakı tərzi-hərəkət zərfliyinin orta tələffüz müddəti cümlənin ümumi orta səslənmə müddətindən 9 

m/san çoxdur (bax: səkil 2.7). 

With approval Mr.Warburton looked on him// [w91 7`pru:v7l `m9st7 `w6:(r)b8:t7n l-kt 6n h9m] cümləsində 

/w91 7`pru:v7l/ tərzi-hərəkət zərfliyində zaman göstəriciləri 84-88-71-80 m/san, orta tələffüz müddəti isə 81 

m/san-dir. Cümlənin sonunda tələffüz sürəti 123 m/san-dir. Cümlənin ümumi orta tələffüz müddəti isə 86 m/san-

dir. Prepozisiyadakı tərzi-hərəkət zərfliyinin orta tələffüz müddəti cümlənin ümumi orta uzunluğundan 5 m/san 

azdır (bax: səkil 2.7). 
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Qrafik 2.7 

Başlanğıc mövqedə reallaşan tərzi-hərəkət zərflikləri və cümlələrin ümumi orta zaman qiymətləri 

 

 
 

 

Söyləmlərin zaman parametrlərinin müqayisəsi göstərir ki, altı mümkün halın beşində tərzi-hərəkət 

zərfliklərinin orta heca uzunluğu cümlələrin ümumi orta tələffüz tempini üstələyir (bax: qrafik 2.7).   

Azərbaycan dilindəki /Dizin-dizin qız sürünürdü// və /Yavaşca gəlin ayağa qalxdı// cümlələrində zaman 

göstəriciləri aşağıdakı nisbətdə qeydə alınmışdır: I cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyinin orta heca uzunluğu 108 

m/san, cümlənin ümumi orta tələffüz müddəti 96 m/san, II cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyinin orta heca uzunluğu 

103 m/san, cümlənin ümumi orta tələffüz müddəti 90 m/san-dir. Cümlələrin başlanğıcındakı tərzi-hərəkət zərfliyi 

və cümlənin ümumi orta heca uzunluğu arasında interval fərqi müvafiq olaraq 12-13 m/san-dir (bax: şəkil 2.10). 

 

Şəkil 2.10 

Başlanğıc mövqedə reallaşan tərzi-hərəkət zərflikləri və cümlələrin ümumi orta zaman  

qiymətlərinin nisbəti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təmkinini pozmadan jurnalı yazdı// və /Gurultu ilə qapıya doğru qaçdılar// cümlələrində təhlil olunan 

parametr aşağıdakı nisbətdə qeydə alınmışdır: I cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyinin orta heca uzunluğu 82 

m/san, cümlənin ümumi orta tələffüz müddəti 105 m/san, II cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyinin orta heca 

uzunluğu 87 m/san, cümlənin ümumi orta tələffüz müddəti 112 m/san-dir. Cümlələrin başlanğıcındakı tərzi-

hərəkət zərfliyi və cümlənin ümumi orta heca uzunluğu arasında interval fərqi müvafiq olaraq 23-25 m/san-

dir. Cümlələrin son hecasında tələffüz tempi nisbətən zəifləmişdir – 95-112 m/san (bax: şəkil 2.10). 

Qrafik 2.10 
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Başlanğıc mövqedə reallaşan tərzi-hərəkət zərflikləri və cümlələrin ümumi orta zaman qiymətləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəticə 

Bütün təhlillər bir daha onu deməyə əsas verir ki. tərkibində tərzi – hərəkət zərfliyi olan cümlələrin 

tələffüzündə temporal göstərici cümlədəki leksik vahidlərin sayından, daha doğrusu cümlənin uzunluğundan 

və qısalığından asılı olaraq variativliyə uğrayır. Əlbətdə, burada temporal xüsusiyyətin variativliyini yalnız 

bununla əsaslandırmaq  düzgün olmazdı, cünki bu prosesdə cümlə daxilində tərzi – hərəkət zərfliyinin hansı 

mövqedə işlənməsi danışanın hadisəyə münasıbəti və ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə olunan dilə danışanın nə 

səviyyədə bələd olması da əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən faktordur. Təhlillər göstərir ki, dahi dilçilərin 

dilçilik elminə töhvə etdikləri yeniliklərin özləri də eksprimental tətqiqat işlərinin sayəsində mümkün 

olmuşdur. L.V.Şerba onu da qeyd etmişdir ki, obyektiv və subyektiv metodlar bir – birilərini 

tamamladıqlarından, onların arasında qəti sərhəd çəkmək qeyri – mümkündür. Təhlil onu da deməyə əsas 

verir ki, sadə cümlə daxilində tərzi – hərəkət zərfliyinin tələffüzündə baş verən variativ dəyişiklik normadan 

yayınma olub, forma dəyişikliyi yaradır və bu dəyişiklik cümlənin ümumi temporal strukturu çərçivəsində 

özünü göstərir” (3. s. 420). 
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FRAZEOLOGİYADA “GÖZƏLLİK” KONSEPTİ 

 

Açar sözlər: tədqiqat obyekti, linqvistik ifadə formaları, dil vahidləri, koqnitiv biliklər, milli dil, 

kateqoriya və vahidlər, frazeoloji kompleks tədqiqi və müqayisəsi, müxtəlifsistemli dillərdə, inkişaf nöqteyi-

nəzərindən, frazeologiyanın formalaşması prosesi 

 

Summary 

The object of study of modern linguistics is not only the forms of linguistic expression of language 

units,but also the cognitive knowledge reflected in the categories and units of each national language. 

A comprehensive study and comparison of the phraseology of languages of different systems allows to 

clarify the characteristics and common features of fixed compounds in English, which belongs to the 

Germanic language group, Azerbaijani, which belongs to the Turkic languages, and Russian, one of the 

Slavic languages. 

In this article, the concept of "beauty" is studied on the basis of materials from different systems of 

languages.In different systematic languages, the concept of "beauty" is analyzed both from  general and 

evolutionary points of view. 

The article pays special attention to the causes and features that affect the evolution of the phraseology of 

languages of different systems. The scientific novelty of the article is the identification of the main features 

of the concept of "beauty"; the analysis of the phraseological and paremiological systems of this concept in 

English, Azerbaijani and Russian cultures. 

The article examines the expressive features of the concept of "beauty" in the artistic, media and 

conversational types of discourse. 

Key words: object of study, linguistic forms of expression, language units, cognitive knowledge, national 

language, categories and units, comprehensive study and comparison of phraseology, in multi-system 

languages,  in terms of development, the process of forming phraseology 

 

Giriş 

Dilin frazeoloji fondu milli-mədəni özəlliklərin ifadəsi baxımından xüsusi markerlənmiş təbəqə təşkil 

edir.Bu problemə alimlər fərqli baxımdan yanaşmışlar. R.A.Budaqov, V.V.Vinaqradov, A.V.Kunin, 

V.M.Mokienko, V.M.Oqoltsev, V.N.Teliya, N.M.Şanski və s.alimlər bu barədə fərqli fikirlər söyləmişlər. 

Öz tədqiqatımızda biz frazeologiyada daha geniş baxışa əsaslanırıq.Bu nəzəriyyə V.M.Oqoltsevin, 

V.N.Teliya,N.M.Şanskinin əsərlərində əks olunmuşdur.Bu yanaşmada söz olmayan, dilə hazır şəkildə daxil 

olan hər bir ifadə frazeoloji birləşmə hesab olunur.Beləliklə,səciyyəvi xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq 

dilə hazır şəkildə daxil olan hər bir söz birləşməsi frazeoloji ifadə hesab olunur.(Огольцев, 1978:61-67),( 

Телия, 1996: 3-10) 

Öz tədqiqatımızda biz “gözəllik” konseptini ifadə edən idiomları,paremioloji vahidləri, atalar sözləri və 

məsəlləri sabit birləşmə kimi qəbul edib araşdırmışıq.Tarixən müxtəlifsistemli dillərdə müqayisə formaları 

müxtəlif olmuşdur. 

 

Əsas hissə 

Sabit birləşmələrdə dəyərləndirmə komponenti dominant mövqe tutur.Azərbaycan,rus,ingilis 

dillərindəinsanın gözəl görkəmini ifadə edən,müsbət estetik dəyərləndirmənin funksiyasını daşıyan idiomatik 

ifadələr çoxdur.Bu ifadələr təsvir olunan obyektin prototipm obrazla əlaqəsini ifadə edir. 

Rus dilində «любо(дорого)посмотреть»,»красив на диво»,»красив на зависть»,» красив на 

удивление»,»другоготакого не искать»,»Ты человек со вкусом! Да жена -то у тебя красавица!Любо 

посмотреть!Вот уж подлинно кровь с молоком.(М.Н.Загоскин.Москва и москвичи); «Ерофей был 

умный,красивый и сильный парень-на зависть всей деревне».(М.Бубенов «Белая береза») 

İngilis dilində “easy on the eye”,”easy to look at” (cazibədar,görkəmli,qəşəng),”fine as a May 

queen”(baharın gəlişi münasibətilə kraliça seçilmiş qız qədər gözəl);” She is easy on the eye” ifadələri çox 

işlənir.Rus dilində zahiri görkəmin gözəlliyi mənəvi gözəlliklə,daxili aləmin zənginliyi ilə 

əlaqələndirilir.(Мещерякова, 2004:102-104) 
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İngilis dilində isə gözəllik etalonu olaraq yalnız zahiri görkəm əsas götürülür. 

Azərbaycan dilində “gözəllik” semantikası olan frazeoloji birləşmələrin sayı olduqca çoxdur:”göz 

oxşayan”,”gözə şirin gəlmək”,”gözə fərəh vermək”,”gözə şirin görünmək”,”gözlərini oxşamaq” və 

s.(Bayramov, 1978: 27-35) 

Rus və ingilis dillərində sağlamlığın gözəl görkəmdə əsas rola malik olduğunu vurğulayan frazeoloji 

birləşmələr mövcuddur:”кровь с молоком, пышет здоровьем.»-(alyanaqlı,sağlam); “коса девичья 

краса”(hörük qızın gözəlliyidir) она была как говорится,кровь с молоком,даже страшно была видеть 

такую здоровую,цветущую девушку в городских условиях.(А.Рыбаков.»Тяжелый песок»); «Она была 

очень красивая,в полном цвете свежей молодости, белая, румяная, как говорится, кровь с молоком» 

(Ф.И.Буслаев. Мои воспоминания). 

İngilis dilində,ingilis şüurunda gözəllik və sağlamlığın əlamətləri kimi üzün gözəl rəngi,sağlam görünüşü 

əsas götürülür: “as fresh as a daisy”; “blooming  with health”, “bursting with health”, “in full bloom”; “the 

very picture” və s. 

İngilis dilində “hale and hearty ” frazeoloji birləşməsi əsasən yaşlı kişilərin gözəl görünüşü mənasında 

işlənir.Onun əsas semantik komponentlərini “gümrahlıq”,”möhkəmlik”,”sosial aktivlik”,”gözəl əhval-

ruhiyyə” bildirən sözlər təşkil edir. (Мещерякова, 2004:38-40) 

Geyim insan gözəlliyində xüsusi rola malikdir.Azərbaycan,rus və ingilis dillərində geyimi 

səciyyələndirən ifadələr çoxdur:”Gözəllik ondur, doqquzu dondur”,»На кавалерах были сюртуки с 

иголочками»(И.С.Тургенев.Дым).Ingilis dilində “spick and span” ifadəsi “çox səliqəli,təmiz” mənasında 

işlənir. 

“When I looked up, Candy was standing at the doorway spick and span in his white coat,his hair brushed 

back and shining black”(R.Chander.The Long Goodbye)-“Başımı qaldıranda kandarda dayanmış Kendini 

gördüm.Onun əynində səliqəli ağ gödəkçə var idi.Parlaq ,qara saçlarını arxaya daramışdı.” (Мещерякова, 

2004:31-34) 

Rus dilində səliqəli geyinmiş insan haqqında bir çox frazeoloji ifadələr mövcuddur:» одета хоть куда 

,что надо,выше всяких похвал,лучше не бывало,как нельзя лучше,комар носа не подточить,первый 

сорт,на все сто процентов,высший класс,вне конкуренции, в полном параде.» 

«Федор Васильевич был как называется в полном параде,новенькая гимнастерка,брюки с 

кантом,щегольские хромовые сапоги.»(Ю.Лаптев.Заря.) 

Rus və ingilis dillərində bəzənmə prosesi aşağıdakı ifadələrlə təqdim olunur:»наводить красоту»-“to 

take oneself” выглядеть,держаться молодцом»-“ to put up a good show”.Insan daima çalışır,öz xarici 

görkəmini gözəlləşdirməyə can atır.Rus dilində belə insanlar «добрый молодец»,»писаная красавица», 

«красная девица»; ingilis dilində isə “a man of fashion”,” a picture of beauty”,”a candy-box beauty”,”eye 

candy” ifadələri ilə təsvir edirlər. 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında,xalq mahnılarında bəzənmə prosesi çox poetik bir dildə təsvir 

olunur: 

“Geyib ağ köynəyini, 

Örtüb ağ örpəyini, 

Laləsən,süsənmisən, 

Ah,nə gözəl bəzənmisən! 

Mənə bir çarə,gözəl, 

Qaşları qarə gözəl, 

Verərəm öz canımı, 

Sən kimi yarə,gözəl 

Yenə tavus kimisən, 

Ah,nə gözəl bəzənmisən!” 

Azərbaycan,rus və ingilis dillərinin paremiologiyasında “gözəllik” konseptinin leksik-semantik sahəsi 

xüsusi yer tutur.Azərbaycan dilində “Ağıl gözəllikdə deyil”,”Bilik insanın bəzəyidir”,”Əsil al,çirkin 

olsa;bədəsil gözəl alma”; “göəl də kamallı gərək”; “gözəl gözəl deyil,könül sevən gözəldir”;”gözələ baxmaq 

savabdır”.Bu göstərilən frazeoloji vahidlər “gözəllik” konseptinin leksik-semantik sahəsini əhatə edir. 

Rus dilindəki bir çox frazeoloji birləşmələrdə ağıl, qabiliyyət,fərasət,igidlik,mənəvi zənginlik zahiri 

gözəllikdən daha üstün tutulur: «не родись красивой, а родись счастливой»-«Gözəl doğulma,xoşbəxt 

doğul»;»Волос долог,да ум краток»- « Saç uzun ,ağıl qısadır»;»не с лица воду пить» (hərfi tərcüməsi 

“üzündən su içməyəcəklər”) “üzündə bozbaş yeməyəcəklər”(ekvivalenti). 

«По одежде встречают,по уму провожают»-“Paltarın gözəlliyinə görə qəbul edir,ağlın üstünlüyünə 

görə yola salırlar”;  «На красивую глядеть хорошо,а с умной пить хорошо» -“Gözələ baxmaq,ağıllı ilə 
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yaşamaq yaxşıdır”.Beləliklə,rus dilindəki frazeoloji birləşmələrdə gözəllik və ağıl qarşılaşdırılır və ağıla 

üstünlük verilir. 

İngilis dilində xoşbəxtlik gözəllikdən üstün tutulur,bəzən göəllik səfehliklə müşayiət olunur.”Beauty and 

folly are old companions”-“Gözəllik və səfehlik əl-ələ tutub gedirlər”; “Better be born lucky than rich”-

“zəngin doğulmaqdansa xoşbəxt doğulmaq yaxşıdır”.İngilis və rus dillərində araşdırılmış bəzi 

frazeologizmlərdə insanın daxili aləminin,gözəl əməllərinin zahiri görkəmin gözəlliyindən üstün 

olduğu,xarici görünüşünə görə fikir söyləməyin düzgün olmadığı xüsusi vurğulanır. (Мещерякова, 2004:21-

26) 

«Личком гладок,а делами гадок»; «Лицом хорош,да душой пригож»; “сверху ясно,снизу 

грязно”,”Рубашка бела,да душа черна”;”не ищи красоты,а ищи доброты”. “Virtue lives when beauty 

dies”-“Gözəl görkəmin arxasınd alçaq qəlb gizlənə bilər”;” Fair without foul within”-“Zahirdən 

gözəl,batindən çirkin”. 

“Gözəllik”konsepti iş sahəsinə və ona veriləndəyərə aid olub,bir çox atalar sözlərinin tərkibində 

işlənir.Bütün dillərdə qeyd olunur ki,tutduğu yüksək vəzifə,var-dövlət,şöhrət insanı gözəl etmir.İnsanın 

yalnız şəxsi keyfiyyətləri,zəngin daxili aləmi,ağlı onu gözəl edir.Rus və ingilis dillərində də bu mövzuda 

atalar sözləri çoxdur:”не место красит человека,а человек красит место”-“Tutduğu yer(vəzifə) deyil,insan 

yeri gözəlləşdirir”; “ Важна не должность,занимаемая человеком а его личные качества и умения”-

“İnsanın tutduğu vəzifə deyil,onun şəxsi keyfiyyətləri və bacarığı əsasdır”; “Position doesn’t make the man, 

the man takes the position ”- “Vəzifə insanı deyil,insan vəzifəni formalaşdırır”.  

Rus dilində qeyd olunur ki,insan özü tutduğu mövqeyə təsir edib onu dəyişməyi bacarmalıdır.İngilis 

dilində isə belə dil faktlarına rast gəlinmir.İngilis dilində belə bir atalar sözü vardır: “A good face is a letter 

of recommendation”-“Gözəl sifət təqdimat məktubuna bənzəyir”.Bu dil faktı insan münasibətlərinin ümumi 

istiqamətini-insanən xarici görkəminin əsas olduğunu müəyyən edir.Rus dili mədəniyyətində isə əsasən 

insanın daxili keyfiyyətlri,zəngin mənəviyyatı əsas götürülür.»Глаза-зеркало души».-«Göz qəlbin 

aynasıdır». 

Hər bir dil daşıyıcısının gözəllik haqqında öz mülahizləri mövcuddur.»О вкусах не спорят»; «на вкус и 

цвет товарища нет»; « У всякого свой вкус ;кто любит дыню,кто арбуз»;  “Beauty is in the eye of the 

gazer”,” Beauty is in the beholder’s eye “.Bu paremiyaların ümumi mənası belədir: “Zövqlər müxtəlifdir”. 

Gözəllik və məhəbbət arasında sıx əlaqə vardır: «Не по хорошу мил,а по милу хорош»;»Не красивая 

красива,а любимая»;  “Beauty is in the eye of the gazer/beholder “;”Beauty lies in lover’s eyes”;”In the 

eyes of the lover a pork- marked face is one with pretty dimples”;”If Jack is in love, he is no judge of Jill’s 

beauty/Jack is no judge of Jill’s beauty”. 

Bu frazeoloji ifadələrin və paremiyalarınümumi semantik nüvəsi belədir:”Gözəl gözəl deyil,könül sevən 

gözəldir”. 

Gözəl geyim insanı daha da gözəlləşdirir.»Наряди пень и пень хорош будет» -“Pisi də bəzəsən,qəşəng 

olacaq”;«Встречают по одежде,а провожают по уму»-“Geyimə görə qarşılayıb,ağıla görə yola salırlar”; 

“The tailor makes the man”-“ İnsanı dərsi bəzəyir”; “Gözəl görünmək və gözəl danışa bilmək əsas 

deyil,insanın əməli gözəl olmalıdır”; «Не тот хорош,кто лицом пригож,а тот ,кто на деле гож», «О 

человеке судят не по словам,а по делам»; «На словах и так,и сяк, а на деле никак»; Не спеши 

языком,а торопись делом»; ”Handsome is as that handsome does”; “Good words and no deeds”. (Вендина, 

2002 : 143-161). Bu frazeoloji birləşmələrin ümumi mənası belədir: ”Əsl gözəl odur ki,gözəl işlər görür”. 

Araşdırılan dil faktları sübut edir ki,xoşbəxtlik,gözəl nəticələr verən əmək fəaliyyəti daha üstün hesab 

edilir.Rus milli şüurunda ağıl və fərasət gözəllikdən daha üstün tutulur.İngilis mədəniyyətində isə gözəllik və 

ağıl eyni meyarla ölçülür.İngilis dilində gözəllik var-dövlət hesab olunur və bu zənginliyə yalnız cəsur 

insanlar çata bilir: ”Faint heart never won fair lady” - “Zəif və qorxaq insan heç bir zamangözəl qadının 

qəlbini fəth edə bilməz” (Мокиенко, 2007:68-73), (Мещерякова, 2004:28-37) 

Qərb mədəniyyəti rus milli şüuruna nisbətən daha antroposentrikdirşDəyər simvolu kimi qərbdə gözəlin 

qəlbi götürülür. 

Rus mədəni fikrində isə dəyər simvolu şəhərlər,var-dövlət və maddiyyat hesab olunur. «Смелость 

(удаль) города берет» ; «кто смел, тот и съел». 

Sabit birləşmələrin tərkibində dildə daimiləşmiş simvolların və stereotip obrazların sistemləri mövcud 

olur.Azərbaycan,rus və ingilis dillərində müqayisə semantikalı sabit birləşmələr mühüm yer tutur.İnsan,ilahi 

qüvvələr,qəhrəmanlıq,nağıl personajları müəyyən sosial sinifləri təmsil edən obrazlar müqayisə mənasını öz 

strukturunda ehtiva edir.İnsan əməyinin məhsulu olan maddi nemətlər,məişət əşyaları,incəsənət 

əsərləri,musiqi,heykəltaraşlıq,rəssamlıq,ədəbiyyat,kino və s.də müqayisə olunan obrazlar sırasına 

daxildir.Eyni zamanda insan şüurunda göy cisimləri,təbiət,təbiət mənzərələri,bitki və heyvanlar aləmi də 
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müqayisə olunan obyektlər sırasına daxildir.Azərbaycan,rus və ingilis dillərində “gözəllik”konseptini ifadə 

edən sabit birləşmələri müxtəlif qruplara ayıraq mümkündür.Qeyd etmək lazımdır ki,müəyyən mövzu 

sahəsinə aid edilən obrazlar sabit birləşmələrdə daha çox işlənir. 

1) Müqayisə zamanı müqayisə olunan dil vahidlərinin semantik strukturunda hansı dəyər və 

konnotasiyalar üstünlük təşkil edir? 

2) Bu zaman dillərdə hansı fərqliliklər müşahidə olunur? 

İnsanı səciyyələndirən qrup daha çoxsaylıdır.Bu zaman insanın xarici görkəmi, saçları, geyimi, 

əndamının mütənasibliyi və s. kimi xüsusiyyətlər nəzərə alınır. 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatında, aşıq yaradıcılığında belə müqayisələrə və təşbehlərə çox rast 

gəlinir: 

“Xumar-xumar baxmaq göz qaydasıdır, 

Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır, 

Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır, 

Nə badi-səbadan,nə şanədəndir.” 

“Mən ha səni nuri-ilahi sannam, 

Camalının çeşməsinə dolannam, 

Atəşinə mərdi-mərdanə yannam, 

Bu xasiyyət mənə pərvanədir. “(Vaqif,2004:175) 

 

Aşıq Ələsgərin (2004:48) məşhur  qoşmasında gözəl “kölgədə qalan qara” bənzədilir. 

“Əylən-əylən görüm,kimin yarısan? 

Hansı bəxtəvərin vəfadarısan? 

Kölgədə bəsləmiş quzey qarısan, 

Səhərin günəşi tez dəyər sənə.” 

 

Rus ədəbiyyatında mavi gözlər gözəllik hesab olunur.Belə gözəl gözlər qəlbin aynası sayılır,daxili 

zənginliyi,mənəvi gözəlliyi ifadə edir. 

Like-cornflowers; like a sapphire; like a wave; “Eyes whose sleepy lid like snow on violet lies”-

“Yarıörtülü kipriklərlə bağlanmış gözləri qarla örtülmüş bənövşələri xatırladırdı.”  

İngilis dilində mavi gözlərin gözəlliyini təsvir etmək üçün aşağıdakı ifadə vasitələrindən istifadə edilir:” 

O lovely eyes of azure, Clear as the waters of a brook that run Limpid and laughing in the summer sun! ”.-«О 

прекрасные глаза цвета небесной лазури,ясные как вода в ручейке,прозрачном  и весело струящимся 

в лучах летнего солнца» - «Lacivərd səmaya bənzər gözlər,yay günəşinin şüaları altında bərq vuran dağ 

çayının parlaq sularına bənzəyirdi.» 

Azərbaycan ədəbiyyatında və folklorunda, aşıq yaradıcılığında gözlərin gözəlliyi əsrarəngiz ifadələrlə, 

parlaq təşbehlərlə təsvir olunur.Dahi Səməd Vurğun (2005: 165) gözələrin gözəlliyini belə təsvir edir: 

“Yenə cəllad olub durdu qəsdimə, 

Qələm qaş altında piyala gözlər. 

Başımdan getmişdi sevdanın qəmi, 

Xəyalım gəzirdi bütün aləmi. 

Bu dustaq könlümü, deyin, yenəmi 

Çəkdiniz sorğuya, suala, gözlər? 

Sevda yolçusuyam əzəl yaşımdan, 

Könlüm ayrı gəzir can sirdaşımdan; 

Dağıdır huşumu alır başımdan 

Süzülüb gedəndə xəyala gözlər.” 

Rus dil şüurunda gözəl gözlər ceyranın,dağ keçisinin,maralın gözlərinə bənzədilir:”В праздничной тени 

быстро блеснули передо мной ее глаза,большие,светлые и пугливые,как у лани.” 

(И.С.Тургенев.Свидание.) - «Kölgəlikdə onun gözləri qarşısında parıldadı.Bu gözlərin işıqlı və ürkək 

baxışları ceyrana bənzəyirdi.» (İ.S.Turgenev. Görüş.) 

Rus dili şüurunda mövcud olan belə obrazlar şərq mədəniyyətinin klassik lirikasını xatırladır. Gözəllərin 

ceyran və marala bənzədilməsinə şərq şairləri Rudəkinin, Firdovsinin, Ömər Xəyyamın, Sədinin, Hafizin, 

Caminin; Azərbycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Nizami Gəncəvinin və Xaqaninin 

yaradıcılığında rast gəlinir (Мещерякова, 2004:48-53) 

Rus,Azərbaycan və ingilis dillərində gözəllər çiçəklərlə,güllərlə müqayisə edilir: 
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1.”Варвара Павловна в Париже расцвела как роза,и так же скоро и ловко,как в Петербурге сумела 

свить себе гнездо.” 

2.”Красавица, свежа, как распустившийся розан, умница.”(П.Д.Боборыкин) 

İngilis dilində gül və çiçəklərə bənzətmələr özünəməxsus obrazlara çevrilir:”Anyway,she looked as 

beautiful as a rose in her tub dress, arshing her neck, turning her flowerlike head, pouting professionally, 

smiling.”-“O,bədəninə kip oturmuş palratda qızılgül tək gözəl idi.Dodaqlarını nala büzərək başını 

döndərəndə qızılgül qönçəsinə bənzəyirdi.” 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatında qadın gözəlliyi gül-çiçəklə müqayisə olunur: 
 

“Barmağında xatəm,belində kəmər, 

Telində güşvarə,düymə tamam zər, 

Qərq olsun yaşıla,ala sərasər, 

Naz ilə sallana -sallana gəlsin!” 

“Bənövşələr başın salsın aşağa, 

Nərgiz olsun gözlərinə sadağa, 

Gül camalın görüb düşsün torpağa, 

Bülbülü götürüb əfqanə gəlsin.” 

(Q.Zakir) 

Saçlar insan gözəlliyinin ən əsas əlamətlərindən biridir.Gözəl saçlar insan ictimai vəziyyətindən və 

mənşəyindən asılı olmayaraq Allah tərəfindən bəxş olunur. 

Azərbaycan,rus və ingilis dillərində gözəl saçların təsvirinə xüsusi önəm verilir. Saçların rəngi, forması, saç 

düzümü xüsusi qeyd olunur. 

Rus dilində şabalıdı,kürən saçlar xüsusilə gözəl hesab olunur. 

1.»В ней восхищает все: длинные,прямые,русые волосы,голубые глаза,идеальная фигура и черты 

лица.»(Е.Романова.Н.Романов.Дамы-козыри.) 

2.»Волосы руслые,тонкие и легкие как пух,(у дочери),хотя у мамы они каштановые и густые.» 

(А.Берсенева. Возраст третьей любви.) 

İngililid dil şüurunda kürən,qıvrım,şabalıdı saçlar xüsusilə gözəl hesab olunur. 

1.Red hair all fluffed out,like her face lived in a pink cloud. 

2.Red hair as glossy as plum-skins. 

3.A carroty mass of hair flaming round his  cheeks and crown like a brush fire. (Кунин, 2005:94-102) 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatında saçların gözəlliyinə,saç düzümünə xüsusi önəm verilir. 
 

“Uca boylu,mina gərdən,nazik bel, 

Sizə qurban tamam ölkə,tamam el, 

Gülab ilə sığallanıb qara tel, 

Xoş yaraşıb bəyaz buxağa ,qızlar!” 

     (Aşıq Ələsgər) 

“Zər haşiyə al nimtənə üstündə, 

Xallar üz yanında ,çənə üstündə, 

Buxağın altında, sinə üstündə, 

Zülfün burulması, hayıf ki, yoxdur!” 

     (M.P.Vaqif) 

 

Nəticə 

Dildə konseptə sözün leksik mənası uyğun gəlir.Sözün leksik mənası öz dil əhatəsində mövcud olaraq 

sintaqmatik və paradiqmatik əlaqələri ilə səciyyələnir. 

Mental dairədə konsept formal anlayışları və obyekt haqqındakı adi təsəvvürləri özündə ehtiva 

edir.Təfəkkür kateqoriyası olan konseptin nüvəsini anlayış təşkil edir.Dildə anlayışı sözün leksik mənası-

konseptin adı əvəz edir. 

Konseptin nüvəətrafı zonasını assosiasiya və dəyər təşkil edir.Bu assosiasiya və dəyərlər konseptin 

konnotativ əhatəsini ,dil vahidlərinin sinonimliyini özündə ehtiva edir. 

Assosiativ təsəvvürlər və dəyərlər  leksemin -konseptin adının və onun sinonimliyinin sintaqmatik 

xüsusiyyətlərində ifadə olunur.Konseptual sahənin nüvəətrafı zonasında dəyər və assosiativ obraz 

komponentləri stereotip təsəvvürlərdə,koqnitiv metaforalarda,prototiplərdə və etalonlarda, dilin frazeoloji 

fondunda,idiomlarda və sabit birləşmələrdə saxlanılır. 
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Konseptlərin tədqiqinin ən vacib metodlarından biri dildə saxlanılan  assosiasiyaların,dəyərin,sintaqmatik 

xüsusiyyətlərin lüğətlərdə qeyd olunmayan,lakin nitqdə mövcud olan leksik vahidlərdə ifadə olunmasını 

araşdırmaqdır. 

Azərbaycan,rus və  ingilis dillərinin paremiyaları arasında insanın davranış və hərəkətlərini dəyərləndirən 

sabit birləşmələr xüsusi yer tutur.Bu paremiyalar semantik nöqteyi-nəzərdən təhlil edilərək onların kateqorial 

mənası və sistem münasibətləri araşdırılır. 

Paremiyalarda ifadə olunan gözəllik anlayışı hər bir xalqın milli dil şüuru,təfəkkürü,hər bir etnosun 

etnopsixoloji xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.İnsan gözəlliyi görmə orqanı-göz vasitəsi ilə görür və dərk edir. 

I.”Göz gördü,könül sevdi”;”Göz görməz,ürək bulanmaz”;”Gözdən uzaq ,könüldən iraq”;”Gözəl də 

kamallı gərək”;”Gözəl gözəl deyil,könül sevən gözəldir”;”Gözələ baxmaq savabdır.” 

II.”Глазам глянул,сердцем полюбил”; “Глаз не мозолит и сердцу спокойно”; “От глаз вдали- от 

сердца вдали”; “С глаз долой ,из серца вон”; “И красавице ум не помеха”. 
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AZƏRBAYCANDA ZORAKILIQ PROBLEMİ 

VƏ ZORAKILIĞA  MƏRUZ QALAN ŞƏXSLƏRİN  SOSIAL MÜDAFİƏSİ 

 

Açar sözlər: zorakılıq, məişət zorakılığı, qanun, komitə, sosial müdafiə 

 

Violence problem in Azerbaijan and sosial support to victims of violence 

Summary 

Domestic abuse is a pattern of coercive, controlling behavior that is a pervasive life-threatening crime 

affecting people in all our communities regardless of gender, age, sexual orientation, race, ethnicity, religion, 

social standing and immigration status. Domestic violence takes many forms: physical; emotional; economic; 

stalking and harassment; and sexual. This study explores issues related to domestic violence and social 

support of victim of violence. 

Key words: violence, domestic violence, law, committee, social support 

 

Giriş 

Son zamanlar cəmiyyətin normal inkişafına mane olan fenomenal bir məsələ ‐ məişət zorakılığı haqqında 

tez‐tez eşitməyə başlamışıq. Məişət zorakılığı nədir, nə kimi sosial problemlər yaradır və bu zorakılığa 

kimlər daha çox məruz qalır? Tədqiqatçıların bu problemə xüsusi diqqət ayırması səbəbini XX əsrin sonu, 

https://centerforfamilyjustice.org/faq/sexual-violence/
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XXI əsrin əvvəllərində sosial‐tarixi vəziyyətdəki rəngarəngliklə əlaqələndirmək doğru olardı. Belə ki, XX 

əsr tarixə ən böyük kəşflər əsri kimi daxil olmaqla yanaşı öz eybəcərlikləri ilə də yadda qalan bir dövr oldu. 

Məhz bu əsrdə  bəşəri cinayətlər, müharibələr və onlardan kütləvi zərərçə‐kənlər, terrorlar, totalitar rejimlər, 

özünə qəsdlər, insanlarda soyuq‐qanlılıq və biganəlik kimi keyfiyyətlər daha intensiv xarakter aldı. Güclünün 

zəif üzərində hakimiyyətini zorakılıq yolu ilə əldə etməsi, eləcə də şərin xeyir üzərində qələbəsi bu əsrin 

fenomenal xüsusiyyəti kimi XXI əsrə miras olaraq ötürüldü. Ümumilikdə zorakılıq termini başqalarına 

münasibətdə müxtəlif məcburetmə formalarının tətbiq edilməsi kimi başa düşülür. Bu mövzunun araşdırması 

ilə  məşğul olan ekspertlərin fikirinə əsasən, ʺ məişət zorakılığıʺ  dedikdə, beynəl xalq termin kimi ailədaxili 

zorakılıq başa düşülür. Yəni, bu bir ailə  üzvünün digər ailə  üzvünü öz nəzarəti altında saxlamaq istəyidir. 

Bu xüsusən keçmiş patriarxal adət‐ənənələrin qaldığı, üstünlük təşkil etdiyi regionlarda daha qabarıq şəkildə 

müşahidə olunur. Bu məqalədə məişət zorakılığı problemi, onun səbəbləri, formaları, zorakılığa məruz 

qalanların sosial  müdafiəsi, dəstək və müvəqqəti sığınacaqların verilməsi, qanunda edilən dəyişikliklər və s 

kimi məsələlərə toxunulmuşdur. 

 

Azərbaycanda zorakılıq problemi və zorakılığa məruz qalan şəxslərin sosial müdafiəsi 

Zorakılıq anlayışı – Zorakılıq insanın iradəsinə qarşı ona edilən zərərverici əməldir. 

Zorakılıq anlayışına Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə tərif verir: Zorakılıq – özünə, digər şəxsə bir 

qrup insana, icmaya qarşı  yönələn və nəticədə cismani zədələr ölüm psixoloji travma inkişafın pozulması və 

ya digər formada zərər vuran həqiqi və ya hədə şəklində qəsdən edilən fizikiqüvvə və ya səlahiyyətin tətbiq 

edilməsidir. 

Zorakılıq deyəndə əksəriyyətimizin beynində “döymək”, “cinsi zorlama” və s. fiziki zorakılıqlar 

canlanır. Amma zorakılıq təkcə bunlarla məhdudlaşmır. Zorakılığın 5 növü var. 

Fiziki zorakılıq –Psixoloji-Sosial-Cinsi-İqtisadi 

Azərbaycanda məişət zorakılığı geniş yayılmış gender problemidirvə əksər ailələrdə məişət zorakılığı 

müəyyən formalarda özünü biruzə verir, bəzilərində fiziki, bəzilərində cinsi, psixoloji təzyiq, təcrid edilmə 

və s. kimi formalarda özünü göstərir. Məişət zorakılığı bütün dünyada geniş yayılmışdır. Aparılan 

tədqiqatlara əsasən məişət zorakılığının əsas qurbanları qadınlar olsalar da, yalnız qadınlara aid deyil çünki 

kişilər və uşaqlar da məişət zorakılığına məruz qalırlar. Məişət zorakılığına məruz qalanların 95%ni qadınlar 

təşkil edir. Məişət zorakılığı yalnız bir ailə üçün təhdid deyil həm də cəmiyyətin inkişafına təsir edən amildir. 

Zorakılığın total xarakter daşıması və eyni zamanda cəmiyyətimizdə mövcud olan patriarxal dəyərlərə, 

müəyyən adət ənənələrə bağlı olması, cəmiyyətimizin və dövlətimizin inkişafını əngəlləyəcək qədər böyük 

təhlükədir. 

Zorakılıq ilə mübarizə olduqca mürəkkəb bir işdir xüsusilə bizim kimi qapalı cəmiyyətlərdə daha da 

mürəkkəbdir .Ölkəmizdə məişət zorakılığa ilə mübarizəyə əhəmiyyət verilir vəbunun üçün qanunlar qəbul 

edilir dövlətimiz beynəlxalq təşkilatların zorakılıq ilə mübarizədə imzalanmış müqavilə və aktlarına qoşulur. 

Məişət Zorakılığı ilə mübarizədə ölkəmizin fəaliyyəti: 

1-1995 ci ildə qadınların siyasi iqtisadi sosial vəziyyətini yaxşılaşdıran Pekin bəyənnaməsinə qoşulması  

2-1998 Qadın Siyasəti 

3-2010cu 22 iyun  Azərbaycanda Məişət Zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun 

4-Nazirlər Kabinetinin 2012 ci il 25 aprel tarixli qərarı ilə “Məişət Zorakılığından zərərçəkmiş şəxslərə 

yardım mərkəzlərinin fəaliyyəti və Məişət Zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə qeyri dövlət yardım 

Mərkəzlərinin akkreditasiyası Qaydaları” 

5-2012 ci il 15 mart Sosial Xidmət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanununda məişət zorakılığına 

məruz qalan insanlara  yardım və ya sosial xidmətlərin göstərilməsi  

6-2000 ci il Qadın Siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında fərman 

7-Nazirlər Kabinetinin  2000-2005 ci illər üçün imzaladığı Milli Fəaliyyət planı 

8-BMT nin qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin ləğvi üzrə konvensiyasına qoşulması 

9-Ailə Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

 

Milli Fəaliyyət Planları 

1-ci 2000-2005 Cİ illər Milli Fəaliyyət Planı 

2-ci 2008  - 2012 ci illər Ailə Qadın və Uşaq problemləri üzrə Milli Fəaliyyət  Planı 

3-cü Milli Fəaliyyət Planı - 27.11.2020 ci ildə Prezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məişət 

zorakılığı ilə mübarizəyə dair 2020-2023 cü illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı və.s 
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Ailə Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

Ölkəmizdə qadın hüquqlarının müdafiəsi və bərabərsizlik məsələsinin həllində ötən əsrin 90-cı illərindən 

artıq müəyyən addımlar atılmağa başlamışdır. Qadınların siyasi mədəni iqtisadi sosial vəs kimi sahələrdə 

uğur qazanmasına və rollarının artırılmasına ən böyük təkan verən hadisə 1998 ci ildəki Pekin konfransıdır 

belə ki dövlətimiz sırf Pekin konfransına hazırlıq üçün 1994-cü ildə Azərbaycan Qadınlarının Milli 

Komitəsini yaratmışdır. 1998-ci ildə qadınların cəmiyyətin bütün sahələrində rolunu artırmaq,hüquqlarının 

təminatı,qadın əməyinə hörmət vəs. kimi məsələlər 1998 ci ildə 14 yanvar tarixində “Qadınların Rolunun 

Artırılmasına dair” tədbirlər haqqında sərəncam qəbul edilmişdir və elə bu sərəncamın nəticəsi kimi 

ölkəmizdə 1998 14 yanvarda prezidentimiz Azərbaycanda Qadın Problemləri Üzrə Dövlət Komitəsinin 

yaradılması haqqında fərman imzaladı. Və həmin fərmana əsasən də Qadın Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsi yaradıldı.Yadda saxlamaq lazımdır ki ölkəmizdə qadın hüquqlarının müdafiəsində ilk ixtisaslaşmış 

təşkilat kimi qeyd olunur. 

2006 6 fevral tarixli qərar ilə isə Qadın problemləri üzrə komitənin əsasında ailə, qadın və uşaq 

problemləri ürə Dövlət Komitəsi yaradıldı və eyni zamanda qadın hüquqlarının müdafiəsinə bağlı olaraq 

qanunvericilikdə xüsusi dəyişiklik və əlavələr edildi. Komitənin fəaliyyəti sırf insan hüquqlarının 

müdafiəsinə yönəlmişdir və erkən nigahlar, uşaqlar, məişət zorakılığı, insan alveri, valideyn məsuliyyəti, risk 

qrupuna daxil olan yeniyetmə və gənclər ümumiyyətlə qadın və uşaqlara zorakılıq hallarının qarşısının 

alınmasına yönəltmişdir. 
 

Məişət Zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun 
Qadınların psixi, cinsi, fiziki umumiyətlə məişət zəminində baş verən zorakılıq hallarından müdafiəyə 

dair ən əhəmiyyətli sənəd məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun hesab edilir. Qanuna 
əsasən məişət zorakılığının 4 forması vardır.1)fiziki 2)psixi 3)iqtisadi xarakterli qanunsuz məhdudiyyətlərin 
tətbiqi 4) cinsi zorakılıq  

Qanuna əsasən  zərərçəkmiş şəxslə əlaqəli hüquqi tədbirlərə aiddir. 
1-zorakılıq ilə bağlı cinayət təqibinin həyata keçirilməsi 
2-zorakılığı törətmiş şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsi 
3-zərərçəkmiş şəxsin hüquqi azadlıqlarının ,mənafelərinin müdafiəsi 
4-zərəçəkmiş şəxsə dövlət hesanına hərcür maddi və mənəvi yardım göstərilməsi  
5zərərçəkmiş şəxsin sosial müdafiəsi – (müvəqqəti sığınacaq, hüquqi və tibbi yardım, zərərçəkmiş 

şəxsinişlə təmin edilməsi, tibbi yardım, psixoloji reabilitasiya kursları, zərəçəkmiş uşaqlara sosial qayğı və s. 
Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikası Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi tərəfindən zorakılıqdan 

zərərçəkmiş şəxslər üçün pulsuz dövlət yardım mərkəzləri təşkil olunur. 
Qanuna əsasən  uzunmüddətli və qısamüddətli mühafizə orderi verilə bilər. Qısamüddətli order məişət 

zorakılığında cinayət əlamətləri olmadıqda verilir və 24 saatdan 30 günə qədər olur, uzunmüddətli isə zorakı 
şəxs qısa müddətli orderə əməl etmədikdə məhkəmə tərəfindən verilir və 30 gündən 180 günə kimi olur. 
Qanunda zərərçəkmiş şəxslərlə bağlı bir çox tədbirlər nəzərdə tutulsa da çatışmazlıqlar olduqca çoxdur belə 
ki 1)mühafizə orderinin verilməsində 2) zərərçəkənə hüquqi, psixi, tibbi yardımların göstərilməsində, 
sığınacaq ilə təmin edilmədə və s. ciddi problemlər indi də qalır. 

 
Uşaq və Ailələrə dəstək mərkəzləri 

Uşaq və ailələrə dəstək mərkəzləri Ailə qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin tərkibinə 
daxil olan qurumdur və komitəni hazırda Ağdam İsmayıllı, Göygöl, Saatlı, Zərdab, Qəbələ, Şüvəlan 
Sabirabad vəs. rayonlarında dəstək mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Komitə bu mərkəzlərin fəaliyyətinin təşkil 
edir ,onların fəaliyyətinə müntəzəm nəzarət edir.Mərkəzlər aşağıdakı xidmətləri göstərir. 

 Sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər və onların ai Valideyn 
himayəsindən məhrum olan kimsəsiz uşaqlar  

 Fiziki və əqli əlilliyi olan uşaqlar və ailə üzvləri 
 Qaçqın və məcburi köçkünlər 
 Aztəminatlı ailələr 
 Təkvalideynli uşaqlar və onlara  
Qadınlara və uşaqlara psixoloji dəstək  
Fərdi qrup və ailə terapiyası 
Sosial psixoloji  reabilitasiya 
Şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi 
Şəxslərin problemlərinin həlli və onların cəmiyyətə qoşulmasının təmin edilməsi məqsədilə zəruru 

tədbirlərin görülməsi 
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Dəstək mərkəzləri sosial yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər, kimsəsiz uşaqlar, fiziki və əqli geriliyi olan 
insanlar, yeniyetmələr və onların ailə üzvləri ,qaçqın və məcburi köçkünlər, şəhid ailələri, zorakılığa məruz 
qalan şəxslər aztəminatlı ailələr və.s şəxslərə sosial xidmətlər göstərir. 

 
Qadın siyasəti və qadınların müdafiəsi rəsmi sənədlərdə 

 Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları müdafiəsinə əsasən MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI- 

 Demokratik cəmiyyətdə zorakılıqla mübarizə üzrə respublika kopmleks proqramı 

 Məşğülluq strategiyasının həyata keçirilməsiüzrə Dövlət proqramı (2007-2010) qaçqın və məcburi 
köçkünlər arasında cinsi zorakılıqla mübarizə,qadınların əməyə cəlb edilməsi, peşə kursları və s. 

 Rayon və kənd yerlərində yaşayan qadınların sosial həyatda iştirakının təşviqi layihəsi 
 16 günlük Fəallıq Kompaniyası çərçivəsində Qadınlara qarşı zorakılığa yox deyək layihəsinə həsr edilmiş 

tədbir 
 BMT Əhali  İnkişaf Fondu ilə təhsildə gender  
2006 ci il BMTnin qadınlar üçün inkişaf fondunun Qadınlar Cənubi Qafqazda münaqişələrin qarşısının 

alınması və sülh yaradılması uğrunda layihəsi 
 2008 Ailə Qadın və uşaq komitəsi ilə BMT əhali fondu ilə birlikdə 21-ci əsrdə qadınlara qarşı zorakılıq  

layihəsi 
2008 BMT qaçqınlar üzrə ali komissarlığı və ailə qadın uşaq problemləri üzrə komitəsi ilə məcburi köçkünlər 

arasında cinsi zorakılığın aradan qaldırılması layihəsi 
2009 UNİCEF və Ailə qadın uşaq komitəsi ilə birlikdə Azərbaycanda uşaq nigahlarına dair tədqiqat  
2011 Ailə qadın və uşaq problemləri üzrə komitənin keçirdiyi 
1-Cəmiyyət dəstəkli polis layihəsi 
2-Gənc nəslin sağlam düşüncə tərzinin humanizm prinsiplərinin formalaşmasının inkişaf etdirilməsi 
3-Şəxsi biznesinə başla layihəsi 
4- Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların sosial və iqtisadi  həyatda  iştirakının təşviqatı layihəsi 
5-Avropa Komissiyası, Ailə qadın və uşaq komitəsi və ACİ İnsan Hüquqları ilə birgə keçirilən Məişət 

zorakılığı barəsində məlumatlandırma kompaniyası  
 

Nəticə 
Məqalədə ilk olaraq zorakılıq anlayışı onun baş vermə səbəbləri və formaları haqqında məlumat verilmişdir 

qalan şəxslərin xüsusən də qadınların sosial müdafiəsi, zorakılığa məruz qalanlara göstərilən dəstək və yardımlar, 
zorakılıqla müdafiəyə dair qəbul edilən qanunlar və rəsmi sənədlərdə edilən dəyişikliklər yazılmışdır. Bundan 
əlavə cəmiyyətimizə qarşı böyük təhdid olan məişət zorakılığı  problemi təhlil edilmiş və zoakılığa məruz  
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KLASSİK ƏSƏRƏ YENİ YOZUM GƏTİRƏN FİLM: QAY RİÇİNN “ŞERLOK HOLMS” FİLMİ 

 

Açar sözlər: Şerlok Holms dedektiv zəka müşahidə qabiliyyəti detallar  

 

A film that brings a new interpretation to the classic: Guy Ritchie’s Sherlock Holmes 

Summary 
Sherlock Holmes and Sherlock Holmes: A Game of Shadows, directed by Gui Ritchie in 2009 and 2011, are 

among the most successful screenplays of modern times. Sherlock Holmes is a detective who lived in London in 

the early 19th century with a well-developed ability to observe and think. He is more interested in the events they 

cause than in the people. The film skillfully depicts 19th century England. Sherlock Holmes's interpretation of 

Guy Ritchie becomes an entertaining image, re-created by Robert Downey Jr. The film manages to entertain as 

well as inform. Thanks to John Watson, Sherlock's intelligence connects the audience, closing the gap. 

Key words: Sherlock Holmes, detective, intelligence, observation, details  

 

Giriş 

Ədəbiyyatın vizuallaşmağı 2000-ci illərdə də dünya kinematoqrafiyasında rejissorların tez-tez müraciət 

etdikləri üsuldur. Kino yarandığı ilk dövrlərdən ssenari mənbəyi kimi ədəbi əsərlərə müraciət olunub. Dünya 

kinematoqrafiyasında bir çox klassik əsərlər və məşhur romanlar əsasında filmlər çəkilmişdir. “Şerlok Holms” 

dünya kinematoqrafiyasında ən çox ekranlaşdırılmış əsərdir. İngilis ssenari müəllifi və kinorejissor Qay Riçi 

tərəfindən 2009 və 2011-ci illərdə yenidən ekranlaşdırılmış filmlər müasir Böyük Britaniya kinematoqrafiyasında 

diqqətə layiq ekranlaşdırmalardandır. Dünya kinematoqrafiyasının və ədəbiyyatının ən məşhur obrazlarından biri 

olan Şerlok Holms rejissor Qay Riçinin yozumu ilə yenidən ekranlaşdırılır.   

“Şerlok Holms” (Sherlock Holmes) filmi 2009-cu ildə rejissor Gay Riçi tərəfindən, Artur Konan Doylun 

hekayələrində yaratdığı, dünyanın ən məşhur dedektivlərindən biri olan Şerlok Holms obrazı əsasında 

ekranlaşdırılmış filmdir. Filmin ssenari müəlliflərindən biri də rejissorun özüdür. Filmin musiqisi isə Hans 

Zimmerə aiddir. Filmin ikinci hissəsi 2011-ci ildə “Şerlok Holms: Gölgə oyunları” adı ilə eyni rejissor tərəfindən 

çəkilib. Şerlok Holms rolunda Robert Dauni-kiçik (Robert  Downey Jr), Con Uatson rolunda Cud Lou (Jude Law) 

çəkilib. 

Müasir dövrdə, dünya kinematoqrafiyasında qarışıq janrlara tez-tez müraciət olunur. Dövrün İngiltərəsində 

keçən dedektivlik hekayəsi özündə bir çox janrın xüsusiyyətlərini birləşdirir. Bu filmdə dedektiv, macəra, tarixi, 

qorxu elementləri hiss edilir. Filmin musiqisi hadisələrə mistik hava qatır. Musiqisi ilə yanaşı həmçinin, səs 

effektlərindən də olduqca məharətlə istifadə edilib. Silahdan güllə açıldığı səhnədə güllə ilə bərabər eşidilən qulaq 

cingiltisi, filmə xüsusi dad qatan elementlərdəndir. 

Filmdə baş qəhrəmanlar dedektiv Şerlok Holms və onun yaxın dostu, eyni evi paylaşdığı Con Uatsondur. Iki 

hissədən ibarət olan filmin ilk hissəsində Şerlok, Uatson və onu müxtəlif macəralara çəkən Bleykvud arasındakı 

mübarizə əsas sujet xəttini təşkil edir.  

Filmdə hadisələr Londonda cərəyan edir. Şerlokun yox deyə bilməyəcəyi və tək dəyər verdiyi qadın Edlerla 

münasibəti filmə həyəcan qatan məqamlardandır. Edler, Şerloku məğlub edə bilər tək qadındır. Onlar arasında 

izah edilə bilməyən get-gəlli münasibət filmdə maraq doğurur. Hər ikisinin macəra axtarışı və təhlükəyə bərabər 

girməkdən çəkinməyən halları onları bir-birinə bağlayır. Edler zəkası ilə Şerloku özünə heyran edir.  

Artur Konan Doyl əslən həkim olub və boş vaxtlarını keçirmək üçün hekayələr yazıb. Şöhrəti yazarını geridə 

qoyan Şerloku hekayəsində öldürmüş, lakin oxucuların reaksiyalarına 10 il dözə bilmiş və onu “Boş ev” adlı 

hekayəsində yenidən diriltmişdir.  

Şerlok həll etməsi çətin olan hadisələr sayəsində həyata bağlanır, çünki sadəcə onlar vasitəsilə zehnini məşğul 

edib, özünü yaxşı hiss edir. O, evindən çıxmadan sadəcə beynində hadisələri canlandıraraq tapır axtarılan əşyaları, 

insanları. Şerlok bu gün bir çox kitab, film və seriallara ilham olan obrazdır. 

Şerlok Holms xüsusi dedektiv, məntiq və düşüncələri ilə hərəkət edən, analiz etmək qabiliyyətini yüksək 

dərəcədə inkişaf etdirmiş, son dərəcədə qeyri-adi həyat tərzinə malik olan, dünya kinematoqrafiyasının və 

ədəbiyyatının ən məşhur obrazlarından biridir. Onun ən vacib xüsusiyyətlərindən biri, ən xırda detalları belə 

unutmaması və problemləri həll edərkən bu xırda detalların onu nəticəyə aparmasıdır. Zəkası, soyuq qanlılığı, 

qeyri adi şəxsiyyəti və özünü bəyənmişliyi ilə bəzi insanları özünə heyran edən, bəzilərini isə özündən nifrət 

mailto:fatimashabanova07@gmail.com
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etdirən bir obrazdır. Şerlok Holmsun öz qanunları var və onlar əsasında hərəkət edir. Şapqası və paltosu onun ən 

əsas atributlarıdır.  

Şiddəti sevmir, lakin bacarıqlı döyüşcüdür və ehtiyac olduqda yumruqlarından istifadə edir. Xarici görünüşü 

dəyişmə qabiliyyətində olduqca məharətli olan Şerlok, şifrələri açığa çıxarmaqda da ustadır. Baxışları ağıllı və lağ 

edən sifət ifadəsi, kəskin, insanın içinə işləyən baxışları var. İnsanların marağına səbəb olan, lakin tək dostundan 

başqa insanlarla maraqlanmayan bir dedektiv. Insanlardan çox onu insanların səbəb olduğu hadisələr 

maraqlandırır.  

Şerlokun tək dostu doktor Con Uatsondur və həyatda sahib olduğu ən dəyərli insandır. Bunu Şerlokun daim 

onun evliliyinə mane olmaq üçün sərf etdiyi sözlər, qısqanclıq və tək dostunu itirmə qorxusu, daim onu qoruma 

istəyi sübut edir. Con Uatson istər hərəkətləri, istər xarici görünüşü, istərsə də seçilmiş kostyumlarda Şerlokdan 

heç də geri qalan bir obraz deyil. Əsərdəki Şerlok Holmsun zəkasına heyran olan sadəlövh Uatson yerinə, filmdə 

Şerlokun onun köməyinə ehtiyacı olan, özünə daha çox güvəni olan, ayaqları özərində Şerlokun köməyi olmadan 

da dura bilən bir obraz yaradılıb. Qay Riçi, Con Uatsonu daha güclü göstərir. 

Şerlok Holms Gay Riçinin yozumu, Robert Dauni-kiçik ustalığı ilə yenidən yaratdığı əyləncəli bir obraza 

çevrilir və məşhur papağı da başında deyil. O, daha az insanlarının sinirlərinə toxunan bir obrazdır bu filmdə. 

Robert Davni Cuniorun əyləncəli,qəribə halları və Cud Lovun daha soyuq rəftarı ilə tarixi London küçələri 

arasında onların maraq doğuran macəraları filmi baxımlı edir. Eyni anda həm olduqca istedadlı bir dedektiv, həm 

də işləri batıran, ağıllılıq ilə dəlilik arasında qalan, heç bir şeyə əhəmiyyət verməyən, eyni anda hər şeyi düşünən 

bu obraz filmə xüsusi dad qatır. Film insanın diqqətini və zəkasını cəmləməyə məcbur edən bir filmdir. Hadisələr 

axıcıdır və tamaşaçı marağını çəkməyi bacarır. Qay Riçi hər şeyi sonda açmaqla bərabər filmin müəyyən 

hissələrində tamaşaçıya ip ucu verir və eyni zamanda bir an belə tamaşaçıların hadisələrdən qopmasına, 

uzaqlaşmasına icazə vermir. 

Filmin bəyənilən və olduqca ustalıqla ekranda həll edilən hissələri olduğu kimi bəzi əksiklikləri də var. Buna 

misal olaraq filmin sonunda, baş verənlərin Şerlokun dilindən eşidilməsini göstərə bilərik. Bu hissədə hadisələri 

sözlə nəql etmək yerinə, göstərərək tamaşaçıya təqdim etməsi daha düzgün olardı. Sirrləri necə açığa çıxardığını 

bir-bir izah etməsi filmin ruhuna yaraşmır. Aktyor seçimi, istifadə edilən effektlər, dekor, döyüş səhnələri olduqca 

müvəffəqiyyətlidir, lakin filmdə Şerlokun möhtəşəm zəkası və sirrləri açanda istifadə etdiyi ağlagəlməz usullar 

filmdə bir qədər geri planda qalır. Filmin ritmi arasında itir. Həmçinin Bleykvud və onun ovsununun filmin uzun 

hissəsini almağındansa, Şerlokun kəskin zəkası və obrazlar arası münasibətlərin qabardılması daha məqsədə 

uyğun olardı. Film dedektiv janrından daha çox macəraya yaxındır. Dəlilik və dahilik arasındakı halları, Uatsonun 

onun yanında əzilmiş deyil, onu tamamlayan biri olması filmə xüsusi hava qatır.  

Uatsondan fikrini soruşur, o, deyir sonra Şerlok onun fikirlərinin doğru, lakin sadə olduğunu deyir və öz 

fikirləri açıqlayır. O, hadisələrin gerçəkləşdiyi yerə gedir və öz beynində hadisələri açır sonra isə Uatsona 

hadisələri açdığını deyir və necə açdığını izah edir. Şerlok fiziki görüntüdən, paltardan, davranışdan, əşyalardan 

özünə detallar toplayır. Uatson sayəsində Şerlokun zəkası ilə tamaşaçılar arasında əlaqə yaranır, uçurum qapadılır. 

Sanki Uatson tamaşaçların dili olur. Şerlok demədən o da hadisələri açığa çıxara bilmir və soruşur,  tamaşaçılar 

onun köməyi ilə baş verənləri qavrayır . 

Döyüş səhnəsi istər musiqisi ilə, istər istifadə edilən fəndlərlə filmə ritm qatan səhnələrdəndir. Ağır çəkimlə 

döyüşü zehnində canlandırması, detalları açması və tamaşaçını buna otaq etməsi bu səhnəni daha maraqla izləyə 

vadar edir.  

Filmə o, Artur Konan Doylun Şerlok Holmsu deyil, Qay Riçinin Şerlok Holmsudur. Rejissorun da dəstəyi ilə 

Robert Dauni-kiçik, dünya kinematoqrafiyasının əfsanəvi obrazını təsirli bir şəkildə, özünə xas xüsusiyyətlərlə 

ekranda əks etdirir. O, klassik obraza fərqli rənglər qatır. Həmçinin Cud Lou kimi məharətli aktyorun  da doktor 

Uatsona qatdıqlarını  görməzdən gəlmək olmaz. Filmin yaradıcı heyətinin təsiri ilə yeni bir Şerlok, döyüş 

səhnələri və qurğusu ilə tamaşaçını qane edən bir film. Hər bir rejissorun fərqli yozumu var və bu olduqca təbbi 

haldır.  Qay Riçinin filmi klassik əsərə fərqli yozum gətirən bir filmdir.  

Qay Riçi, Şerlok Holms və doktor Uatsonu əsərdəki yaşlarına uyğun olaraq seçib. Bu filmdən əvvəlki 

ekranlaşdırmalarda aktyorlar daha yaşlı seçilmişdi, lakin əsərdə obrazlar daha gənc nəql edilir.  

Filmin ilk dəqiqələrdə Beyker küçəsi göstərilir ki, bu ünvan Şerlok oxucuları üçün xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. 19-cu əsrin İngiltərəsi filmdə böyük məharətlə əks etdirilib. Filmin hər səhnəsi estetizmi ilə fərqlənir. 

Səhnələr əksər hallarda qaranlıq çəkilib. Bu isə filmin ruhuna uyan detaldır. Hərəkətli, əyləncəli, komik, sirrli, 

zəkanın əsas olduğu bir qurğu dünyası.  

Filmdəki Şerlok ağlına necə gəlirsə, dağınıq yaşayır, kitabdakı Şerlok isə daha planlı və səliqəlidir. Sadəcə 

onu maraqlandıran, əsas olduğuna inandığı sahələrdə sonsuz biliyi olan, onu maraqlandırmayan sahələrdə isə heç 

nə bilməməsi ilə seçilir. Kimya biliyi yüksək səviyyədə olmağına baxmayaraq, astronomiya bilgisi yox deyilə 

biləcək qədər azdır. Bunları o, hafizəsində lazımsız yer tutacaq biliklər olaraq dəyərləndirir. Insanları, hətta tək 
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dostu Uatsonu belə zəkası ilə əzməkdən çəkinmir. Artur Conan Doyl elə bir dünya qurub ki, Şerlokun bu halları 

ondan nifrət etdirmir, əksinə dünyanın ən çox sevilən və heyranlıq hiss edilən obrazlarından birinə çevirir. Onun 

zəkasının səviyyəsində tək insan professor Moriartidir, ondan nifrət etsə də, onun zəkasına heyranlıq edir. 

Artur Konan Doyl, Robert Dauni-kiçik, Cud Lou, Hans Zimmer adlarının bir yerdə olması belə filmə xüsusi 

dəyər qatır.   

Filmin ikinci hissəsində hadisələr  19-cu əsrin sonunda cərəyan edir. Professor Ceyms Moriarti ilə Şerlok 

Holms ikinci hissədə qarşılaşır. Şerlokun qardaşı ilə də, tamaşaçılar bu hissədə qarşılaşır. Filmin sonlarında onlar 

bərabər şəlalədən düşürlər və axtarışlar nəticə vermir. Bütün baş verənlər Uatsonun yazdığı kitabdan tamaşaçılara 

nəql edilir. Uatsona gələn qutu ilə Şerlokun yaşadığına dair onda bir ümid doğur və ekranda Şerlok görünür. 

Bitmiş kitaba sual işarəsi qoyur. 
 

Nəticə 

Rejissor Qay Riçinin yozumu ilə “Şerlok Holms” filmi daha əyləncəli, özündə bir çox janrların elementlərini 

birləşdirən uğurlu bir film olmuşdur. Film sujet xəttinin axıcılığı və yüksək ritmi ilə tamaşaçıların diqqətini 

sonuna qədər özündə saxlamağı bacarır. Aktyorlar, dekor, kostyumlar, rənglər, işığın istifadəsi xüsusi diqqət 

çəkilən məqamlardandır və musiqi Hans Zimmer tərəfindən böyük ustalıqla hazırlanıb. Səhnələr arası keçid, 

dialoqlar, qurğu, bəzən yazarın əsərdə çoxlu sayda səhifələrdə nəql etdiyini bir baxışla tamaşaçıya təqdim etməsi, 

yaşatdığı hisslərlə Qay Riçinin kinematoqrafiya uğurlarından olan film dünya kinematoqrafiyasının da dəyərli 

nümunələrindən biridir.  
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HEYKƏLTARAŞ FUAD SALAYEVİN YARADICILIĞINDA 

YER ALAN MEMORİAL LÖVHƏLƏRİN PLASTİK HƏLLİ 

 

Açar sözlər: incəsənət, heykəltəraşlıq, memorial lövhə, obraz, portret 

 

Plastic solution of memorial plaques created by sculptor Fuad Salayev 

Summary 
The high level of typification of the human image reflected in each of the memorial plaques created by 

the sculptor Fuad Salayev stems from the sculptor's ability to increase expressiveness through artistic and 
plastic means. In his portraits, the solution of human qualities at the level of citizenship was possible due to 
his high professionalism. In almost all of his works, the sculptor manages to be  a source of pride through the 
artistic solution he demonstrates with his professional skills. Many of the images and portraits in the 
sculptor's work reach the level of monumentality due to his professionalism. 
Key words: art, sculpture, memorial plaque, image, portrait 
 

İncəsənətin hər dövrdə və hər coğrafiyada insan həyatında yer alması çətin olmuşdur. Dünya incəsənət 
tarixi araşdırıldığında, sənətin ictimai quruluşundan, inanclarından və siyasi səbəblərindən asılı olaraq çətin 
bir səyahətlə bu günə gəldiyini söyləmək olar. Xüsusilə heykəltəraşlıq təzyiq və inanclar kölgəsi altında 
inkişaf etməyə çalışır. Cümhuriyyətin elan edilməsi və sonrakı sovet hakimiyyəti illərində ölkəmizdə inkişaf 
etməyə başlayan heykəltəraşlıq sənəti Avropada daha qədim bir tarixə sahibdir. Müasirlik səviyyəsinə 
çatmaqla sıx əlaqəli olan bu vəziyyət heykəltəraşlıq sənətinin inkişafına çox təsir göstərmişdir. 

Heykəltəraşlığın sənətdəki yeri və tarixinə yaxından baxmazdan əvvəl heykəltəraşlıq anlayışını təyin 
edək. Heykəltəraşlıq müxtəlif materiallardan istifadə edərək hazırlanmış üç ölçülü formalardır. Estetik 
qavrayış çərçivəsində hiss və düşüncə ifadə etmək sənəti olan heykəl əsasən mərmər, dəmir, bürünc, tunc və 
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gil kimi materiallardan hazırlana bilər. Heykəltəraşlıq sənəti ilə məşğul olan insanlara heykəltəraş deyilir. 
İnsan, heyvan və ya əşyaların heykəlləri daha çox realist formada hazırlanmasına baxmayaraq müasir dövrdə 
daha çox abstrakt formalara üstünlük verilir. Büst, relyef və tors kimi heykəl növləri mövcuddur və 
Azərbaycan bu növlərin demək olar ki, hər bir növdə müxtəlif sənət nümunələri yaradan sənətkarlar 
mövcuddur. Bu sənətkarların hər birinin özünəməxsus yaradıcılıq yolu mövcuddur. Heykəltəraşlarımız 
içərisində öz fərdi üslubu ilə seçilən tişə ustalarında biri də Fuad Salayevdir. 

Azərbaycanın xalq rəssamı, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının fəxri akademiki, professor Salayev Fuad 
Məmmədəmin oğlu 24 sentyabr 1943-cü ildə Bakıda anadan olub. Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq Məktəbini və Surikov adına Moskva Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib. F.Salayev uzun illər 
Rusiya Federasiyası Rəssamlıq Akademiyası ilə əməkdaşlıqda milli sərgilərdə və çoxsaylı layihələrdə iştirak 
etmişdir. Onun yaradıcılığını şərh etmək üçün bildirmək olar ki, “Fuad Salayev sənətkarlığında incə plastik 
formalar, mövzu və janr müxtəlifliyi, mövzunun mahiyyəti ilə oxşarlıq, uyğunluq təşkil edən müasir, yeni 
formalar, daima təsvir və özünüifadə vasitələrinin axtarılması, yeniliklərlə əvəz olunması onun 
yaradıcılığının ilk mərhələsindən etibarən özünü biruzə verir”. (1, 29) 

Heykəltəraşın zənginliyi, dolğunluğu ilə seçilən memorial abidələrini ölkəmizin görkəmli bəstəkarları , 
musiqiçiləri, alimləri, milli qəhrəmanları və ictimai xadimlərinə həsr olunmuş plastika nümunələrini təşkil 
edir. Fuad Salayevin gənclik illərində işlədiyi rus şairi Sergey Yeseninə həsr etdiyi xatirə lövhəsi 
heykəltəraşın tunc materialının bədii obrazın formalaşmasına tabe etmək bacarığını nümayiş etdirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İll 1. “Sergey Yesenin” 1972. Murtuza Muxtarovun bağı. Tunc 

Yeseninin Bakıda keçirdiyi təxminən 4 aylıq dövrü onun yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü hesab 

etmək olar. Onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1924-1925-ci illərdə Yesenin Bakıda olduğu dövrdə Bakı 

mətbuatında onun 39 əsəri (37 şeir və 2 poema) dərc edilmişdi. Bakıda yaşadığı dövrdə Mərdəkanda 

Murtuza Muxtarovun bağ evində yaşayıb. Bu gün bağ evində şairin xatirə muzeyi yerləşir, muzeyin 

yerləşdiyi küçə isə şairin adını daşıyır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Sergey Yeseninə qoyulan ilk abidə olan bu tunc barelyef lövhə düzbucaqlı 

formasında olan üfüqi lövhədə həkk olunmuş büst portretdən ibarətdir.  Barelyefin bədii tarixi haqqında qeyd 

olunan fikirlər arasında Nurəddin Həbibov və Cəmilə Həsənzadənin 1978-ci ildə Azərbaycan SSR Təsviri 

Sənəti kitabında yazılan fikir xüsusi olaraq seçilir. Orada qeyd olunur ki, “Mən qeyd etməliyəm ki, sovetlər 

birliyində S.Yeseninə həsr olunmuş ilk abidə idi, hətta şairin doğulduğu vətənində belə - Ryazan qəzasında 

da onun heykəli yox idi ”. (4) 

Barelyefin quruluşuna diqqət yetirsək görə bilərik ki, Yesenin başını sağ tərəfə çevirib, sol əlinə 

söykəyib düşüncəli və dalğındır. Sağ qolu sinəsində qatlanaraq tamamlayıcı detal kimi çıxış edir. Geniş 

açılmış gözləri uzaqlara yönəlib. Bu da şairin düşüncəli obrazını daha da ifadəli edir. Portretin sol hissəsində 

Yeseninin 1925-ci ilə aid “Прощай, Баку” şeirindən son dörd misra yazılmışdır:  

“Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая! 

В последний раз я друга обниму... 

Чтоб голова его, как роза золотая, 

Кивала нежно мне в сиреневом дыму.” 

F.Salayev əsərdə həm portretin ön plana çıxması həm də şeirin mahiyyətinin itirilməməsi üçün təsvir və 

yazı miqyasının nisbətinə xüsusi diqqət yetirmişdir. 

Fuad Salayevin bu abidəsi ona yaradıcılıq uğuru gətirmişdir. Bunu isə “1972-ci ildə Sergey Yeseninin 

memorial abidəsi ilə SSRİ Rəssamlar İttifaqının müsabiqəsində iştirak edərək qalib gəlir və bununla da SSRİ 

Rəssamlar İttifaqına üzv seçilir. Tuncdan hazırlanmış bu abidə 1975-ci ildə “Azərbaycan komsomolu 

mükafatına” layiq görülməklə dövrünün və elə sonralar da seçilən sənət əsərlərindən olduğunu bir daha sübut 

edir”. (1, 96)  
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Heykəltaraşın digər memorial lövhəsi isə Azərbaycan musiqisində əvəzsiz töhfələr vermiş görkəmli 

bəstəkar Qara Qarayevin memorial lövhəsi 1983-cü ildə Lev Tolstoy küçəsində yaşadığı binanın divarına 

vurulmuşdur. Qeyri-ənənəvi kompozisiyaya malik tunc lövhə oval formaya malikdir və ümumi görünüşdə 

skripkanın gövdəsini xatırladır. Bu da Qarayevin fortepiano ilə yanaşı violin təhsili alması ilə bağlıdır. 

Yuxarı hissədə bəstəkarın sağ profildən portreti təsvir edilib. Portretin alt hissəsində Q.Qarayevin 1912-

1982-ci illərdə bu evdə yaşayıb-yaratması ilə bağlı qısa məlumat verilib. Lövhənin aşağısında dekorativ 

şəkildə işlənmiş lira bəstəkarın peşəsini təmsil edən atributiv detal kimi çıxış edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İll. 2. “Qara Qarayev” Bülbül 21. 1983. Tunc 

 

“Bu təsvirin yuxarı hissəsini tamamlayan mərkəzi xəttin kənarlarında və yuxarı künclərdə nəbati təsvirlərin 

işlənmə üslubu bəstəkarın çiçək açmış, dünya şöhrətli musiqilərini və həmin musiqilərin ifadə vasitələrinə işarə 

edir desək yanılmarıq. Ümumiyyətlə, hesab etmək olar ki, heykəltəraşın ictimaiyyətə təqdim etdiyi bu abidə, onun 

ifadə vasitələri bəstəkarın yaradıcılığının ilkin dövründən son mərhələsinədək olan dövrü yığcam və oxunaqlı 

şəkildə əks etdirir”. (1, 98)  

Dahi Azərbaycan bəstəkarı Q.Qarayevin xatirəsinə həsr olunmuş bu əsərdə Əməkdar memar Tələt 

Xanlarovun da töhfələri var. 

Heykəltəraşın şəhəri memarlığında yer alan digər bir xatirə lövhəsi isə Azərbaycanda neft kimyasının əsasını 

qoymuş kimyaçı alimi Yusif Məmmədəliyevə həsr olunub. Neftçilər prospekti 103 ünvanında akademikin 

yaşadığı evin fasadında  yerləşdirilən lövhə 1984-cü ilə aiddir. 

Kiçik postament üzərinə qoyulan tunc büst portret çəhrayı qranit çərçivələrlə əhatə olunub. Büst portretin 

fonunu təşkil edən iç-içə yerləşdirilmiş qranit çərçivələr prespektivdə dərinlik illüziyası yaradır. Portretin 

düşüncəli baxışları, dalğınlığı akademikin intellektini, müdrüklüyünü ifadə edir. Qranitin aşağı hissəsini 

heykəltəraş akademik haqqında məlumat üçün ayırıb. Mərkəzdən iki hissəyə ayrılan lövhədə sağda rus dilində, 

solda isə azərbaycanca informativ məlumat verilib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları  / 30 aprel 2021 
Materials III Republican Scientific Conference on "Fundamentals of the Humanities and Social Sciences"  / 30 april, 2021 

DOI: https://www.doi.org/10.3 6719/2663-4619/2021/3 
 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İll 3. “Yusif Məmmədəliyev” Neftçilər prosp. 103. 1984. Tunc, qranit 

 

Hər bir tişə sənətkarımızın yaradıcılığında vətən uğrunda canından keçənlərin xatirəsini əbədiləşdirən sənət 

nümunələri mövcuddur. Fuad Salayevdə məhz bu sənətkarlar arasındadır. Onun müəllifi olduğu Azərbaycanın 

Milli Qəhrəmanı Riad Fikrət oğlu Əhmədova həsr olunan memorial lövhə qəhrəmanın kəşfiyyatçının adını 

daşıyan 203 saylı orta məktəbin fasadında yerləşir. Düzbucaqlı qranit lövhədə qızılı rəngli sünbül budaqları ilə 

əhatə olunmuş oval formanın içərisində büst portret yerləşir. Bu sünbül budaqları Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin emblemini xarakterizə edir.  

 
 

İll.4. “Riad Əhmədov” Xanlar küç. 19. 2011 Qranit 

Portretin aşağısında mərkəzdə yerləşən çıxıntıda Milli Qəhrəman nişanı təsvir edilib. Lövhənin aşağı 

hissəsində R. Əhmədov haqqında qısa məlumat verilib. 

Müəllif burada portretin bir qədər dərinlikdə işlənməsi ilə qəhrəmanın, artıq keçmişə çevrilməsini, nisbətən 

qabarıq olan kiçik sərlövhə ilə əbədiləşdirilməsinə işarə edir.  

İki il sonra, 2013-cü ildə Fuad Salayev Riad Əhmədovun obrazına bir daha müraciət edir. Kəşfiyyatçının 

yaşadığı evin fasadına vurulmuş xatirə lövhəsi Heykəltəraş Fuad Salayevin təxəyyülünün məhsuldur. 
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İll.5 “Riad Əhmədov”. Lermentov 114/117. 2013 Qranit 

 

Qara mərmərdən hazırlanmış düzbucaqlı lövhədə sol tərəfdə Riad Əhmədovun qorelyef portreti işlənilib. 

Cəsur Kəşfiyyatçının uzaqlara istiqamətlənmiş mətin baxışları, sıxılmış dodaqları onun qətiyyətli, ciddi simasını 

daha qabardır. Heykəltəraşın yaratdığı obrazın xarici görünüşünü dolğun təsvir etməklə, onun mənəvi aləminin 

xarakterik xüsusiyyətlərini də peşəkarlıqla ifadə edib. Portretin solunda Azərbaycan Milli Qəhrəmanının xüsusi 

fərqlənmə nişanı olan “Qızıl Ulduz” medalının təsviri doğum - ölüm (1956-1992) illəri sağ tərəfində isə, 

“Sarsılmaz iradəsi, qorxmazlığı və igidliyi ilə döyüşlərdə şöhrət qazanmış, alovlu vətənpərvər, cəsur kəşfiyyatçı, 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Riad Fikrət oğlu Əhmədov bu evdə yaşamışdır.” sözləri yazılıb.  

Fuad Salayevin hazırladığı bütün memorial lövhələrdə əks etdiyi obrazların xarakteristikasını öz fərdi 

üslubundan irəli gələn bədii yaradıcılıq manevrası ilə tamaşaçılara çatdırmağı bacarmışdır. 
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THE ETYMOLOGY OF THE TERM “SLANG” IN MODERN LINGUISTICS 

 

Summary 

This article analyzes the etymology of "slang" expressions. The article separately (in terms of linguistics) 

examines the origin and meaning of the terms "slang", "slang", the reasons for the formation of youth slang in the 

language environment, as well as in the lives of adolescents. The concept of "slang" is attracting more and more 

attention in modern philology. Currently, there are many definitions and etymological bases of slang expressions 

that are contradictory or close to each other. In modern English, slang is the most dynamic layer of speech, which 

is an accurate reflection of the linguistic landscape of a particular culture. This article reflects the views of 

researchers on the origin and development of the terms "slang" and "slang" in American and European linguistics 

in the 19th century. 

Key words: slang, slang terms, etymology, analysis, linguistics 

Introduction 

The study of the social dialect is one of the most pressing problems of sociolinguistics. The terms slang, 

slang, and slang are common in American and European linguistics. Many languages have specific features. The 

study of the etymology of these concepts covers a wide area. The study of these linguistic phenomena has long 

been an important task of modern linguistics. 
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Terms that express the speech of young people, of course, is one of the current issues of modern linguistics. It 

should be noted that French terms such as slang, slang, and slang terms derived from English lexicology are 

actively used in youth society. "Jargon" and "Argo" are often synonymous not only in scientific articles but also 

in dictionaries dedicated to this sociology. 

Argon is a concept that has been used since the 19th century among modern definitions of youth speech. 

Over time, the terms were often interpreted in the same way, in other words, "mixed up" and used, and these 

words gradually lost their lexical positions and became slang (Barnhart, 1988: 382-283). 

The concept of argon appeared in France in the XIV-XV centuries. Formerly expressed under different 

names (langue bleu, la langue verte, Italian rouge), it later became the term argot, which gained a broader 

meaning: it was also the name of the conventional language of students, actors. 

The term slang was first used by Olivier Chereau. The word was used to describe the occupation of a society 

of the poor, beggars, and thieves, meaning "begging" (mendicité). At the beginning of the 18th century, the term 

became the language of professional bandits, and a century later-the language of declassified elements. As noted 

by M.A.Grachev, various slangs of Parisians and even familiar colloquial speech are used to denote. In the 

French scientific literature, the term slang has a double meaning - it is used both as a special purpose of one of the 

forms of this language and as a name for this type of language in general. 

The term "slang", which is the subject of etymological research, is a very complex structural unit. During the 

period of its formation, this unit of language underwent significant changes that affected both the meaning of the 

word and its derivative structure. When studying the term "slang", it is worth noting a concept such as "linguistic 

paleontology" - "linguistic and ancillary historical sciences that use linguistic information to obtain information 

about the history, material and spiritual culture of native speakers". 

Adhering to the above definition, it is important to learn where the word "slang" came from in England, and 

what historical events influenced the formation and subsequent transformation of the true meaning of the word. 

Could the "great migration of peoples" be one of the main factors influencing this process? It is one of the main 

factors that change not only the territory but also the language component of a region. 

The territorial and economic expansion of England did not mean the destruction and displacement of the 

words of the indigenous peoples who inhabited these lands. With the advent of the Germanic tribes, the Anglo-

Saxons acquired new structural units that changed the language, the sign system and preserved the previous 

means of expression. A more detailed study of the Anglo-Saxon version of the appearance of the term "slang" has 

shown us that the word "slang" in English comes more from the Anglo-Saxon language (Latin, Italian, Spanish, 

or French). 

Dictionaries A.Barrere and C.G.Leland has adopted several versions of the origin of the word "slang" in A 

Dictionary of Slang, Jargon and Cant. According to one of them, the Anglo-Saxon word "slang" (Circactio), 

translated into Russian, means "speech turn" and "toislanga" (dubietas) - "doubt" (Barrere, 1967: 251). 

The English linguist S.Johnson, in turn, stated that "slang" (preterit) is a past tense form of the verb "to sling". 

The original meaning and form should be considered "sling", a verb form of Anglo-Saxon origin. A.M. 

MacDonald, the compiler of the Chambers Twentieth Century Dictionary, does not rule out the Anglo-Saxon 

meaning of the term "sling" in terms of etymology. According to them, the connection between the verb "slang" 

and "sling" is questionable, but cannot be completely ruled out (Macdonald, 1978). The authors think that one of 

the meanings of the term "sling" corresponds to the slang equivalent". 

As a result, the term "slang" can be seen not only in the past tense of the verb "sling", but also as an 

inseparable concept with the same etymological basis as the Old English word "sling", resulting in the loss of the 

same morphemic semantic structure of the word. 

It is quite possible that the emergence of the word "slang" is associated with the invasion of the 

Scandinavians (Vikings) into the territory of Europe, namely, France and England. It is known that England was 

attacked by the Danes (Vikings) during the 9th-10th centuries, which could not but reflect on the language, which 

“absorbed” many Scandinavian words, including, possibly, the word “slang”. Trying to give an exact answer to 

the question posed, we turned to the etymological dictionary of R.K.Barnhart, who assumes a Scandinavian 

origin for the term “slang”; similar forms exist in the Norwegian language: “sleng” can be translated as “a special 

style of speech and writing”; ... "slengenavn" (nickname), "slengord" (gibe, jeer, taunt - contemptuous grin); all 

derivatives formed from the word "sleng" he refers to the Old Norse word "slyngva" in the meaning of "to sling" 

(to throw from a sling, throw). “The word slyngva” (...) is a strong form of the verb, however, it also has a 

disadvantage, expressed in the form of an incomplete (defective) paradigm, mainly used in poetry, less often in 

prose; later it was replaced by the more acceptable weak verb “slongva”, which is obsolete, so the modern verb 

“slengja” is now used instead ...”. English philologist Walter Skeet, a supporter of the Scandinavian point of view 

of the origin of the word "slang," cites as an example ... the Norwegian form of the verb "slengja" (to sling), 
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which generates a group of words with a similar derivational meaning: "slengja kieften" to slang, to abuse (insult, 

scold) (literally to sling the jaw); “Slengjenamn” a slang-name (nickname), “slengjeord”, insulting word 

(derogation). Such lexicographers as "...Weekly, Bradley, Wilde, who at the same time highlight the Norwegian 

expression" slengja kieften "and other forms of the word" sleng", are in solidarity with him". 

Francis Grose, compiler of the dictionary “A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue”, distinguishes a 

group of linguists who claim that the term “slang” is a distorted, belonging to Argo, French form of the word 

“langue” (language) (Grose, 1963: 313). Ernst Weekley, referring to some sources, also notes that the term 

"slang" is a distorted form of the French word "langue". A similar assumption is expressed by scientists on 

etymology Eric Partridge (Partridge, 2000.: 1083) and John Camden Hotten. According to the research 

conducted, the term "slang" could have not only Anglo-Saxon or Scandinavian, but also Gypsy origin. 

Representatives of American linguistics A.Barrere and C.G.Leland believe that the modern English word “slang” 

comes from the Hindu “swangia” (...) and was introduced to the territory of Europe by the Roma, who 

understood the term “slang” as a kind of “theatrical performance” or “entertainment program”.  

Another scholar in the field of slang D.K.Hotten is also inclined to believe that the term "slang" is not a word 

in the English language, but originated from the Gypsy language in the meaning of "gipsy" (argo, secret 

language), here he cites a synonym for this word "gibberish", the origin of which is not known for certain 

(Hotten, 1972: 40). 

Barrere and Leland, following the work of Notes and Queries, cite the words of a certain Henry Thomas 

Riley, who says that “the term 'slang' dates back to the days of the Dutch general Slongenberg, who commanded 

part of the British forces. In support of this assumption, I (Henry T.Riley) draw attention to the fact that the 

sailors of the Royal Navy are still referred to by the word "slang", i.e. “A red - coat” (English soldier) 

“English lexicographer Joseph Wright writes the following: “modern dialectal forms (especially northern) in 

English interpret the word “slang” in the meaning of“ talk”, “chat” (conversation, chatter)” (Wright, 1981: 499).  

There is another hypothesis, according to which the primary source of the modern word “slang” is the related 

noun “sling”, n which served as the beginning for the subsequent connotative meanings. According to one 

version, the word "sling" comes from ... the Low German language L.G. “Sling” in the meaning of “noose” “trap, 

trap”. Linguists Ch.T.Anions, E.Weekly also highlight a similar meaning of the term "sling". 

E.Partridge, compiler of The Routledge Dictionary of Historical Slang, notes that the etymon of the concept 

of “slang” should be considered the verb “to sling”. This statement corresponds to such slang expressions as: “to 

slang the mauleys”; “To sling language”; “To sling the bat” (Partridge, 2002: 854). 

Guided by the basic principles of this study, we will try to give our explanation, pointing to the previously 

lost or deliberately hidden both phonetic, morphological, and semantic meaning of the word "slang". The first 

step of the modern term “slang” may well be the related word “sling”, which means in English a kind of 

“alcoholic beverage”. 

According to research, the term "slang" is a rather complex etymological structure. For this reason, it is very 

difficult to create a real source that is not in doubt in scientific circles. It is still unknown which of the above 

versions is the basis because the opinion of experts in the field of etymology is fundamentally different. The only 

thing that is not really in doubt is that the etymology of the term "slang" has long been the subject of debate to 

unravel its original structural and semantic meaning. 

L.I.Skvortsov interprets jargon in a broad sense as slang, which, according to the author, is convenient “for 

describing the mechanism of interaction of a literary language with non-literary spheres of speech, for delimiting 

the circle of the vocabulary of interest to us from vocabulary limited in its use by the limits of more or less closed 

social groups (jargons and argot)” (Скворцов, 1996: 61). Skvortsov identifies the sources due to which the 

formation of "youth slang" occurs: professional speech, as well as dialectisms, borrowings from other languages, 

borrowings from other jargons. The described period Lev Ivanovich defines as the time of "linguistic evolution 

from jargon to the slang". 

The concept of slang gained popularity only in the late 1980s - early 1990s. This was due to the growing 

popularity of the English language among young people (most of whom are hippies or "hippie" high school 

students and students), who are increasingly using Anglicisms in their everyday speech, thus trying to imitate a 

foreign style of behavior. 

Nowadays slang is an integral part of the Russian language, and the term slang is applied to several dissimilar 

phenomena. Even though the social essence of slang has changed significantly, researchers continue to use this 

name, firstly, because it is a traditional concept that is firmly rooted in modern lexicology and lexicography, and 

secondly, this term allows you to combine various words and phrases within a single category opposed to literary 

vocabulary. 
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So, in the understanding of O. Espersen (1925), slang is a form of speech, "which owes its origin to the desire 

of the human individual to deviate from the usual language imposed on us by the community". Slang is the result 

of humanity's “desire to have fun” (Jespersen, 1979: 151). 

 

Conclusion 

The concept of argon is beginning to attract the attention of modern philology. Nowadays, many slang 

definitions often contradict each other. These contradictions are primarily related to the scope of the concept: the 

debate, in particular, concerns the inclusion in the argon of expressive, sarcastic words, or all non-standard 

vocabulary, which are synonymous only with literary equivalents. 

Although slang refers to "expressive vernacular" and is included in the literary language, its degree of 

approximation to the literary standard is "very heterogeneous", that is, you can find examples of "almost 

standard" and "not at all standard". And, of course, pejoratives is inherent in slang as its most characteristic 

feature: it is difficult to imagine slangism with a bright ameliorative connotation, although, probably, a certain 

degree of “standardization” is still conceivable. All of the above is a confirmation that slang plays a special role in 

broadcasting the cultural and national self-awareness of the people and their identification as such, that is, the 

cultural and national worldview is embodied in slang. 
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Screen description of author's views on films about the frontline 

Summary 

The article talks about the frontline films. We get acquainted with the films of the directors, which brought the 

shocks experienced by the front-line soldiers to the cinema. The frontline films provide us with a live witness of 

the war. In films shot by various filmmakers around the world, the style of director is especially chosen. No matter 

what genre it is, these films make us think. Modern war films are distinguished by their coolness. Even in most 

frontline films, we can feel it. 
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İncəsənətin ilham mənbəyi hər zaman insan taleləridir. Müxtəlif zamanlarda müxtəlif hadisələrin təsirindən 

yaranan incəsənətin ən “vəfalı” janrı məhs müharibədir. Müharibə bəşər tarixi mövcud olduqca öz varlığını 

davam etdirərək əsrlər boyu bir çox sənətkara ilham mənbəyi olmuşdur. Müəllif dəsti – xəttini əsas götürərək deyə 

bilərik ki, müharibəyə yanaşma hər zaman bədbin olmamışdır. Məşhur rus yazıçısı Dostoyeviski müharibəni 

cəmiyyətlər üçün labüd hesab etmişdir. Onun fikrincə uzun müddət müharibə görməyən cəmiyyətlərdə 

mənəviyyat çökür və insanlar oğru xislətinə bürünür. Müharibəsiz yaşayan cəmiyyət əxlaqsızlığa doğru gedərək 

narsistləşir və beləliklə cəmiyyətin ən təməl dayağı olan milli birlik yox olur. Müharibə insanları, xalqları bir-

birinə yaxınlaşdırır. Ön cəbhə filmləri müharibənin əsl üzünü  parlaq şəkildə göstərir.  Onlardan bir neçəsinə nəzər 

salaq. 

Rejissor Sam Mendesin 2019-cu ildə ekranlara yol tapan “1917” filmi Bleyk və Skofayld adlı iki britaniya 

mənşəli əsgərin düşmən bölgəsinə keçərək öz ordularında yüzlərlə gəncin həyatını xilas edə biləcək mesaj 

aparmalarının hekayəsindən bəhs edir. Bu mesajı aparmaq elə də asan başa gəlmir. Qızğın müharibənin ortasında 

sağ qala bilmələri möcüzə ikən başqalarının həyatını xilas etməyə çalışırlar. İki əsgər həm başlarından uçan 

bombalarla, həm də soyuq hava şəraiti ilə mübarizə aparırlar. Bleykin alman pilotunu xilas etməyə çalışması, 

Skofayldın körpəsi olan bir qadına kömək etməsi və o qadının əsgərin yarasına baxması müharibənin bəzi 

insanların daxilindəki mənəviyyatı öldürmədiyini göstərir.  

Filmin hekayəsinin əsasını rejissorun babasının danışdığı hekayələr təşkil edir. Bleykin alman əsgərini xilas 

etmək cəhdi rejissorun öz təxəyyülü kimi görünür. Çünki qızğın müharibədə heç kəs düşmən əsgərini xilas 

etməyə çalışmaz. Filmin təbliğat xarakteri daşıması məhz bu səhnədən hiss edilir. İngilislərin nə dərəcə humanist 

olduqlarının nişanəsi kimi göstərilmişdir. Filmin xüsusi bir bəşəri mesajı və yaxud yaşatdığı bir katarsis hissi 

yoxdur. Alışdığımız digər ön cəbhə filmlərinin izlərini daşıyır. Lakin filmi Oskara aparan və uğur qazandıran 

onun çəkilişidir. Operator Roqer Dikins öz peşəkarlığını mizan səhnələrini möhtəşəm qurması ilə sübut edib. 

Ümumilikdə sadəcə bir günü başdan sona göstərən filmdə bir neçə personajla 1917-ci ilə qayıdır və I Dünya 

müharibəsinin dəhşətlərini bir daha yaşayırıq.  

Amerikalı rejissor Kventin Tarantinonun 2009-cu ildə çəkilmiş “Əclaflar dəstəsi” (İnglourious Basteds) filmi 

II Dünya müharibəsi dövründən bəhs edir. Bir qrup insan nasistlərlə mübarizə aparır. Film bir alman əsgərinin 

fransız fermerin evinə gələrək gizlənən yəhudiləri axtarması ilə başlayır. Gərgin atmosferdə davam edən söhbətin 

nəticəsi alman əsgərin uğuru ilə bitir. Yəhudiləri gizləndikləri yerdəcə tapan alman əsgəri onları olduğu yerdə 

güllələməyi bacarır. Sadəcə 18 yaşlı Şoşana Dreyfus qaçmağı bacarır. Əslində isə alman əsgəri onun qaçmağına 

icazə verir. Eyni zamanda ingiltərə mənşəli leytenant Aldo Reyn isə yəhudi mənşəli bir qrup əsgərlə dəsdə 

toplayır. Bu dəsdənin məqsədi narsistləri onların yəhudilərə etdikləri kimi cəzanlandırmaqdır. Bu dəsdənin 

etdikləri bütün Almaniyaya yayılır və hər kəsin canına qorxu düşür. Nasistlər öz aralarında bu dəsdəni “əclaflar” 

adlandırır. Onlar arasında baş dərsini soyan dəhşətli leytant Aldoya da var. “Əclaflar” öz aralarında onu apaçi 

adlandırır.  

Biz yenidən sağ qalan qızcığaz Şoşanın yanına qayıdırıq. Şoşana Parisdə kinoteatrda işləyir. Adını isə 

Emmanuel olaraq dəyişdirib. Həyatını kinoteatrda yaşayaraq və oranı işlədərək qazanır. Şoşananın tək bir arzusu 

var. Qisas almaq. Bir alman əsgəri olan Fredrix Sollerin Şoşanadan xoşlanır. Fredrix Yosef Göbbelsin çəkdiyi 

“Millətin doğulması” filminin baş qəhrəmanıdır. Bu filmin qala gecəsini isə Şoşananın kinoteatrında etmək 

istəyirlər. Şoşana əlinə keçən fürsəti dəyərləndirmək fikrindədir. Çünki qala gecəsində Hitlerin özü də iştirak 

edəcək. 

Bu qala gecəsi bütün dünyaya yayılır. Hər kəs Hitlərə və nasistlərə qarşı təxribat törətmək fikrindədir. 

İngilislər “əclaflar”-ı plan qurmaq üçün çağırırlar. Hər kəs səbrsizliklə qala gecəsini gözləyir. Gərgin başlayıb, 

gərgin davam edən qala gecəsində son səhnə Tarantinonun imzasını daşıdığını sübut edir. Film salonunda yanaraq 

ölən Hitler və tərəfdaşları təsadüfi deyil. Hitlerin bu cür ölmədiyini bilsək də rejissorun seçdiyi üslub və süjet xətti 

bizə onun real olduğuna inandırır. Filmin bir neçə kadrında Tarantinonun əsl kinoman olduğunu hiss edirik. Bəzi 

mənbələrdə Hitlerin qəddarlığının səbəbi Rifenştalın “Əqidənin zəfəri” filmi olduğu göstərilir. Bu filmdən 

təsirlənən Hitleri elə başqa bir filmdən təsirlənərək öldürmək fikri ancaq Tarantinonun ağlına gələ bilərdi. Filmin 

ikinci hissəsində illər sonra Parisdə kinoteatrda film afişasını yığışdıran Şoşananı gördükdə onun Fredrixlə söhbəti 

zamanı yığışdırdığı afişa məhz “ İradənin zəfəri” filmi idi. Bu səhnədə tamaşaçının hiss etmədiyi incə detallar 

Tarantinonun ironiyasından xəbər verir. Rejissorun alışdığımız şiddət səhnələri burada da öz sözünü deyir. Əsasən 

son səhnə nasistlərdən alınan ən yaxşı intiqam səhnəsini hesab oluna bilər. Bir sıra tənqidçilər Tarantinonun bu 

filmi haqqında müsbət fikrə sahibdirlər. Onun güclü xarakter yaratmaq məharəti hər kəsə məlumdur.  

Yəhudi soyqırımı həm geniş coğrafiyanı həm də böyük bir kütləni öz təsiri altına aldı. Bu soyqırım geriyə 

yarımçıq milyonlarla hekayə və kədər buraxdı. Bu hadisə özü ilə birlikdə çoxlu ssenarilər doğurdu. 

Kinematoqrafiya yəhudi soyqırımından bəhs edən filmlərlə dolub daşdı. Müəyyən bir müddət sonra filmlər bir-

birinə bənzəməyə başladı. Lakin 2015-ci il istehsalı olan “Saulun oğlu” (Son of Saul) filmi bu mövzuda yeni bir 
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baxış bucağı yaratdı. Filmin rejissoru Lazslo Nemesdir. Macar yəhudisi olan Saul İkinci dünya müharibəsinin 

sonlarında almanların əlində bir əsirdir. Ancaq onun üstünlüyü ondadır ki, əsir dəsdəsinin başındadır. Onun 

vəzifəsi əsirləri qaz otaqlarına yollamaq, onları yandırmaq və cəsədləri toplamaqdan ibarətdir. Bunların əvəzində 

bir neçə gün artıq yaşayırlar. Saulun həyatı eyni rutinlə irəliləyərkən bir gün qaz sobasından sağ çıxan bir uşaq 

görür. Uşaq sonradan ölsə belə Saul onun dini adət-ənənəyə uyğun olaraq ölməsi üçün əlindən gələni edir. Heç 

vaxt almayacağı riskləri almağa başlayır. Bütün bunlar baş verərkən bir tərəfdən də əsirlər bir üsyan başlatmağı 

qərarlaşdırırlar.  

Filmin əsas xüsusiyyəti 45 mm olması idi. Bütün filmi Saulun çiynindən izləyirik. Biz hadisələri məhz Saulun 

gözləri ilə görüb hadisənin iştirakçısına çevrilirik. Həqiqətən bir yəhudi kimi əsirlikdə hiss etməyə başlayırıq. Film 

müddətincə Saulun ifadəsiz üzü bizə hər şeyi qəbul ediyini göstərir. Bütün günü cəsədləri daşıyaraq, heç bir 

reaksiya vermədən işini görən Saul alışdığımız müharibə personajlarından deyil. Onun emosional heç bir 

münasibəti, ailəsi və dəyər verdiyi insanlar yoxdu. Digərlərindən bir neçə gün artıq yaşayacaq bir əsirdir sadəcə.  

Ön cəbhədən bəhs edən filmlər arasında türk kinematoqrafiyasına məxsus 2017-ci il istehsalı “Ayla” filmi də 

göstərə bilərik. Rejissor Can Ulkayın çəkdiyi Ayla filmi çəkildiyi il Akademiyada Oskar üçün mübarizəyə girsə 

də uğur qazana bilmədi. Baş rolu İsmayıl Hacıoğlu və koreyalı Kim Seol ifa edirdi. 1950-ci ildə Şimali Koreya 

silahlı qüvvələrinin Cənubi Koreyaya hücum etməsi və Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulu işğa etmələri yeni bir 

müharibənin başlamasına səbəb olur. Cənubi Koreyanın köməyinə Türkiyə Cumhuriyyəti gəlir. Türk silahlı 

qüvvələrinin zabiti Süleyman ata və anası ölmüş balaca bir koreyalı qız tapır. Süleyman qızı ay işığında tapdığına 

görə qızın adını Ayla qoyur. Ayla ilə Süleymanın arasında olan ata və qız münasibəti hər keçən gün daha da 

böyürür. Ayla Süleymana bağlandıqca onu atası kimi görməyə davam edir. Müharibədən sonra Süleymanın 

Türkiyəyə qayıtmaq əmri gəldikdə isə filmin həll edici məqamı başlayır. Nə Süleyman nə də Ayla bu ayrılığa 

hazırdır. Aylanı qoyub getməyə ürəyi gəlməyən Süleyman onu da özü ilə birlikdə Türkiyəyə aparmağa cəhd edir. 

Lakin bunun öhdəsindən gələ bilmir. Hökümət Aylanın Cənubi Koreyadan çıxmasına qarşıdır. Buna görə də Ayla 

və Süleyman istəməsə belə ayrılmaq məcburiyyətində qalır. Altmış il sonra Ankara parkında ata və qızın 

görüşməsi ilə film bitir. Filmin hədsiz emosional səhnələri, tamaşaçını zorla ağlatma cəhdləri onu Oskardan və 

müəyyən kino zözqü olan tamaşaçılardan uzaqlaşdırmışdır. Dram çəkərkən belə bunu yersiz isteriyaya 

qapılmadan etmək, bir sözlə hər şeyi öz dadında buraxmağı təəssüf ki, türk kinematoqrafiyası bacarmır. 

Spilberqin ön cəbhədən bəhs edən filmləri arasında 1998-ci ildə “Əsgər Ryanı xilas etmək” (Saving Private 

Ryan) filmini göstərə bilərik. Film dörd oğul anasının üç oğlunun müharibədə öldüyünü öyrənməyi ilə başlayır. 

Ananın tək arzusu geridə qalan dördüncü oğlun sağ-salamat evə qayıtmasıdır. Ananın yalvarışlarına cavab olaraq 

başçı tərəfindən verilən bir əmrlə Ceyms Ryan nəyin bahasına olur olsun, müharibədən sağ qayıtmalıdır. 

Beləliklə, səkkiz nəfərlik bir qrup Ryanı xilas etmək üçün yola düzülür. Qrup Con Miller tərəfindən idarə edilir. 

Bu yol çox ağır və məşşəqətlidir. Ryanın sağ olub-olmaması belə bəlli deyilkən, səkkiz nəfərlik qrup ümidsizliklə 

müharibənin ortasında axtarışlarına davam edirlər. Qrup üzvləri azaldıqca ümidsizlik daha da artır. Zamanla artıq 

Miller də onu axtarmağın faydasız olduğu qənaətinə gəlsə də, bir əsgər kimi ona verilən əmri yerinə yetirmək 

məcburiyyətindədir. Sonda Ceyms tapılır lakin geri qayıtmaq istəmir. Filmin ən dramatik məqamı son səhnədəki 

vuruşma anıdır. Millerin ölümü və əsgər Ryanın xilas edilməsi. Bir əsgər xilas edilsin deyə bir neçə əsgər qurban 

gedir. Bu müharibənin əslində bir vətən uğrunda olmasından daha çox bir əmrin qurbanı olan insanların 

həyətaının xərclənməsindən ibarət olduğunu göstərir.   

Edvard Zvikin 2003-cü ildə çəkdiyi “Son samuray” filmi bir çox xüsusiyyətinə görə vacib müharibə 

filmlərindən biridir. Baş rol ifaçısı məşhur amerikalı aktyor Tom Krusdur. Filmdə 1870-ci illərin Yaponiyasında 

baş verən hadisələri izləyirik. Qədim şərq mədəniyyəti, samurayların həyatı, əsgər qüruru və müharibə şərəfi kimi 

məsələlərə toxunan film hər cəhətdən tamaşaçını ovsunlamağı bacarır. Film Nathan adlı bir əsgərin Yaponiyaya 

müasir ordu qurması üçün göndərilməsi ilə başlayır. Yaponiyanın samuray sistemi artıq köhnəlmişdir. Xalq hər nə 

qədər öz mədəniyyətini yaşatmaq və bunu davam etdirmək arzusunda olsa da müasir dünya bunun bir mədəniyyət 

yox gerilik olduğunu düşünür. Nathan müharibəyə və ordu sisteminə elə də müsbət baxmayan bir əsgərdir. Lakin 

samurayların arasında olarkən itirdiyi hər şeyi yenidən kəşf edir. Əsgər ləyaqətini və uğurunda savaşdığın şeyin 

ülviliyini. Filmi zövqlü edən məsələ izləyən hər kəsin filmdən fərqli dad almağıdır. Samurayların və uzaq şərqin 

seyrinə çıxdığımız bu filmdə bəzən real dünyanı unudub həqiqi bir əsgərə çevirilirik. Samuraylıq sadəcə bir əsgər 

olmaq deyil, qılıncla savaşmaq deyil, eyni zamanda böyük yapon mədəniyyətinin təməlidir. Onu barbarlıq 

adlandırıb bir kənara atmaq sadəcə barbarlara yaraşan bir hərəkət olardı. Əsgər olmaq göründüyü kimi asan deyil. 

Hər kəs əsgər ola bilməz. Öz inandığı həqiqətlər üçün yox, başqalarının inandığı həqiqətlər üçün savaşanlar bu 

şərəfə nail ola bilmirlər. Nathanın əsirlikdə olduğu müddət ərzində öldürdüyü samurayın həyat yoldaşı və uşaqları 

ilə yaşadığı bağlılıq, qılınc ustalığı şəxsiyyətini ucaltmağı bacarır. Həqiqi müharibə meydanı onu əsl kişiyə və 

əsgərə çevirir. Final səhnəsində top-tüfənglə samuray qılıncının mübarizəsini izləyirik. Lakin bu müasirlik və 

qədimliyin mübarizəsidir. Zəfəri kimin qazanacağı təbii ki, məlumdur. Məsələ qalib gəlmək deyildi əslində, 
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məsələ bir samurayın əsl samuray kimi mübarizə aparıb ölməsi idi. Filmin sonda mənə hiss etdirdiyi məhz budur. 

Əsrlər boyu yaşayacaq bir ölkə olmaq üçün daim müasirliyə can atmaq lazımdır, lakin köhnə dəyərləri 

dağıtmadan, onlara hörmət edərək və dəyər verərək. Yeni binanın təməli qoyularkən köhnə binanın sağlam qalan  

daşlarından da istifadə etmək lazımdır. Dəyərli bir şey üçün savaşmaq insanı daha dəyərli edər. Nə ilə mübarizə 

aparırsansa ona çevirilirsən.  

Maykıl Reyin 2001-ci ildə ekranlara gətirdiyi “Pörl Harbor” (Pearl Harbor) filmi müharibənin dəhşətlərini əks 

etdirən filmlər arasındadır. Dünya müharibəsi ərəfəsində baş verən hadisələr bizə iki dostun gözü ilə göstərilir. 

Reyf və Denni Amerikanın Tennesi ştatında uşaqlıqdan birlikdə böyüyüblər. Müharibə başlayarkən onların ikisi 

də hava qüvvələrində pilotluq edirlər. Reyfin tibb bacısı Evelinə bağlanması hadisələrin məğzini dəyişdirir. Evelin 

ilə qarşılıqlı məhəbbət yaşayan  Reyf eskadrona qoşulur. İngiltərə uğrunda almanlarla döyüşmək üçün Avropaya 

gedir. Belə bir dövrdə Denni və Evelin  Pyorl-Harbora göndərilirlər. Reyfin ölümü barədə xəbər çıxdıqda isə 

Denni Evelinə bu müddətdə dəsdək olaraq yanında qalır. Dostluq bir müddət sonra sevgiyə çevrilir. Reyfin sağ 

olması barədə məlumat almaları ilə hər şey mürəkkəbləşməyə başlayır. Yaponların və almanların bitməyən 

müharibəsi Denninin ölümü ilə nəticələnir. Reyf və Evelin Dennidən olan uşağa baxaraq müharibənin dəhşətlərini 

geridə buraxırlar. Film üç nəfərin hansı şərtlər olursa-olsun bir-birinə dəsdək olmağından bəhs edir.  

 

Nəticə 

Hər birimiz bir neçə ay əvvəl baş verən II Qarabağ müharibəsinin canlı şahidləriyik. Müharibə bütün 

dövrlərin qlobal problemi olaraq qalır və qalmaqda da davam edəcək. Sadəcə dünyada deyil Azərbaycanda da ön 

cəbhə filmləri öz aktuallığını qoruyub saxlayır.   
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“ŞİR EVDƏN GETDİ” FİLMİNDƏ SEHRLİ NAĞIL ƏNƏNƏLƏRİ 

 

Açar sözlər: uşaq kinosu, dostluq, mehriban olmaq, sehrli nağıllar, şir, ovçu, heyvan sevgisi 

 

Traditions of magic tales in the film “The lion left the house” 

Summary 

The film “The lion left home” covers the motifs of Azerbaijani magic tales and Azerbaijani folklore. In the 

film, where children are in the foreground, the events take place with their help. The film shows that in fact the 

best friends of animals are children. Because they do not harm them, they are not even afraid of them. In fact, if 

animals are treated well, they are shown to be harmless. In the film, animals save even children from difficult 

situations. Children who are kind to each other also try to help animals. 

Key words: children’s cinema, friendship, to be kind, magic tales, lion, hunter, animal love 

 

Giriş 

“Şir evdən getdi” filmi 1977-ci ildə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında rejissor Rasim İsmayılov tərəfindən 

çəkilmişdir. Rasim İsmayılov həm kinorejissor, həm kinooperator, həm ssenari müəllifi, həm də kino rəssamı idi. 

Uşaq fantastika janrında çəkdiyi yeganə film “Şir evdən getdi” olmuşdur. Bu film Rasim İsmayılovun rejissor 

kimi kinoda ilk müstəqil işi idi. (Kazımzadə, 2003: 22) 

Rasim İsmayılov filmlərində uşaqların dünyasını, uşaqların görmək istədiyi şəkildə göstərirdi. Onları həm 

əyləndirir, həm də onlara dostluğu, sevgini öyrədirdi. Vətən sevgisi, mənəvi-əxlaqi problemlər Rasim İsmayılov 

yaradıcılığının başlıca mövzuları idi. (Əsgərov, 2017: 1) 

https://populerakim.com/genel/the-last-samurai-film-analizi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/sinema/2020/02/26/1917-savasta-en-buyuk-madalya-yasamak
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“Şir evdən getdi” filmində qrim və geyim rəssamının böyük rolu olmuşdur. Bəzi personajlar bir çox səhnədə 

heyvan qiyafəsinə bürünür və heyvan görkəmində qarşımıza çıxır. Qrim rəssamı V.Bereznyakov və geyim 

rəssamı S.Haqverdiyeva həmin personajların qrim və geyimini ustalıqla işləmişdir. (Kazımzadə, 2010: 16) 

“Şir evdən getdi” filmində nağıllarda olduğu kimi uşaqlarla heyvanların dostluğu göstərilir. Uşaqlar 

heyvanlarla oynayarkən hər şeyi unudub əylənirlər. 

“Şir evdən getdi” filminin əvvəlində Rüstəm adlı bir uşaq dərsə getməmişdən əvvəl şirə baxmaq üçün 

zooparka gəlir. Zooparkda olarkən, özünü başqa dünyadaymış kimi hiss edən balaca oğlan qorxutmağına 

baxmayaraq zoopark bələdçisini də dinləmir və heyvanlarla danışmağa başlayır. 

Uşağın əlindəki məktəb çantasının rəngi qırmızıdır. Qırmızı rəng uşağın sevgisinin, xoşbəxtliyinin 

simvoludur. 

Dərsini unudub şirə baxmağa davam edən balaca oğlan öz cəsurluğu ilə qorxmaz nağıl qəhrəmanlarına 

bənzəyir. Yaşının az olmasına baxmayaraq qorxmadan şirin yanına gedir və onla danışır. 

“Şir evdən getdi” filmində, filmin adının da şir ilə bağlı olması təsadüfi deyil. Sehrli nağıllarda və bir çox 

filmlərdə şir gücün, qüdrətin, hökmdarlığın, ləyaqətin və cəsarətin simvolu kimi göstərilir. Daha dərinə gedildikdə 

isə şir simvolu, yüksək idarələrin iqtidarını, qüdrətini və dünyadakı gücünü göstərir. Şir, qədim Misirdə Tanrı Ra-

nı təmsil edirdi. Çin Buddizmində şirlərin, insanları ruh və şeytanlardan qoruduğuna inanırlar. Buddizmdə şir, 

bəzən Tanrı, bəzən də hökmdarın simvolu kimi qəbul edilir. Müsəlmanlar arasında imam Əlinin ünvanı və 

simvoludur. Türk sənətində şir fiqurları Buddizm ilə birgə görünməyə başlamışdır, lakin deyilənə görə bu simvol 

daha erkən vaxtlardan türklərdə görülürdü. Türklər İslamı qəbul edəndən sonra da, bu simvol öz mənasını 

itirməmişdir. Heyvanlarla mübarizə səhnələrində şir zəfər qazanan tərəf olur. Ona görə də şir, savaş, zəfər, 

yaxşının pisə qalib gəlməsi, qüvvət və qüdrət simvolu olmuşdur. “Şir evdən getdi” filmində də, şirin bütün 

heyvanlardan üstün olduğu göstərilir. Zooparkda qəfəsin içində yaşamaq, insanların ona tamaşa etməsi və 

uşaqların onunla pis rəftar etməsi qüdrət simvolu kimi tanınan şiri əlbəttə qəzəbləndirir və öz balaca dostu ona bir 

çıxış yolu tapır. Heyvanların içində ilk azadlığa çıxan da, şir olur. 

Zooparkdan sonra məktəbə gedən balaca Rüstəm, burada da öz rəsmləri ilə nağıllarda olduğu kimi öz kiçik 

dünyasını yaradır. Çəkdiyi rəsmlərdə də, dostum dediyi şiri unutmayan Rüstəm, sinifdəki uşaqlara, şirin böyük və 

qüdrətli olmasına baxmayaraq zərərsiz olduğunu desə də ona inanmırlar. Dərsdən sonra müəlliməsinə qurduğu 

planlardan danışan Rüstəm, şir üçün daha yaxşı həyat düzəldəcəyini deyir.       

Gələcəyin və saflığın simvolu olan uşaqlar qatarla şir və dostlarının da içində olduğu sirkə gəlirlər. Qatar 

uşaqların, bundan sonra yaşayacaqları həyatlarının uzun olduğunun və gələcəyin simvoludur. Üzərində 

rəngbərəng heyvan rəsmləri olan qatarda uşaqlar çox xoşbəxtdirlər. 

Məsuliyyətli şəxs olaraq göstərilən, gücün simvolu olan şir uşaqlara mahnı oxuyur. Şirin uşaqlara verdiyi 

şarın rəngi mavidir. Mavi rəng sakitliyi, sükunəti və ağlı təmsil edir. Azadlıq mənasını da verən mavi rəng, 

dənizin və səmanın da simvoludur. Mənəvi olaraq, bağlılıq, sədaqət mənalarını da verir. Münasibətlərdə mavinin 

olduqca sosyallığı artıran bir rəng olduğu da deyilir. Uşaqların şir və digər heyvanlarla qurduğu isti münasibət də 

buna nümunədir. 
Sirkdə əylənən uşaqlar, fillə də əyləncəli vaxt keçirirlər. Fillər Hinduizmdə müqəddəs qəbul edildikləri kimi 

başqa inanclarda da, bu heyvanların bərəkət simvolu olduqlarına və ya fil heykəllərinin yaşayış sahələrini mənfi 
enerjilərdən qoruduğuna da inanırlar. Əsl həyatda çox böyük olmalarına baxmayaraq fillərin səssiz gücünün 
olduğu və ətrafa müsbət enerji yaydıqları deyilir. Fillər uğur, güc, şans, dözümlülük və məhsuldarlığın 
simvoludur. Çində Feng Shui adlanan, külək və su mənasına gələn bu tədrisə görə hər rəngin və əşyanın bir 
enerjisi vardır. Bu enerjini düzgün istifadə etmək, günlük həyata əks etdirə bilmək olduqca vacibdir. Feng Shui 
enerjisinə görə əşyaların həyatımızın müxtəlif sahələrində, necə istifadə etməyimizdən asılı olmayaraq həmin 
sahədəki chi enerjisini aktiv edəcəyi deyilir. Bir fil heykəlini giriş qapısına qoymağın mənası yaxşı şans, qoruma 
və evdə yaşayanlara güc vermədir. “Şir evdən getdi” filmində də, fil öz sakitliyi ilə digər heyvanlardan seçilir. 
Ətrafındakıları qorumasıyla bilinən fil, şir itəndə də, onu axtarmağa gedir. 

Uşaqlar fillə yanaşı zürafə ilə də əylənirlər. Zürafə həyatta hər zaman ən yaxşıya çatmağı, izdiham arasında 
səssizcə və qərarlı şəkildə yüksəlməyi, diqqət çəkməyi və uzaq üfüqləri hamıdan daha yaxşı görə bilməyi təmsil 
edir. Diqqət çəkməyi xoşlayan zürafə, yüksək yerdə dayanıb uşaqlara kruq paylayır. 

Uşaqlarla əylənən bir digər heyvan isə zebra olur. Zebra mükəmməl bir qaydada yaşadığı üçün hər mühitdə 
özünü digər heyvanlardan ayırır. Əsasən qara-qəhvəyi, ağ xəttləri və daha tez hərəkətə keçə bilməyi ilə ovçuları 
çaşdırmağı bacarır. Demək olar ki, doğulduğu andan etibarən ayaqları üstündə dura bilir, yəni eyni zamanda 
balansı təmsil edən bir totem heyvanıdır. “Şir evdən getdi” filmində də, zebra sirkdə uşaqları öz kiçik arabasına 
mindirib arabanı sürür. 

Meymunlarla birlikdə mahnı oxuyub əylənən uşaqlar, burda özlərini çox rahat hiss edirlər. Meymunlar totem 
heyvanı olaraq təfsir edildikdə, əyləndirə bilmək qabiliyyətini və yaxşı niyətli zarafat anlayışını simvolizə edir. 
Sosyallaşma və yüksək dərəcədə anlama qabiliyyətlərinin olmaları ilə tanınırlar. Əsasən də ailə və yaxınlarına 
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zərər gəlməməsi üçün vacib qoruyucu instinktlərini işə salırlar. Bundan əlavə də hind mifologiyasının və 
mədəniyyətinin bir parçası olan meymun, türk inanclarında da, əsasən buddist olan türklərin inancında da, yaxşı 
bir yer tutur. Türk heyvan təqvimində il simvoludur. İslam dinindən sonra meymunun simvolik mənası 
ümumiyyətlə itmiş və mənfi xüsusiyyətləri ilə önə çıxmışdır. Üç meymun fiqurunun mənşəyi isə Yaponiyadır. 
Mizaru, Kikazaru və İwazaru adlı üç meymun yaponcada görməmək, eşitməmək və danışmamaq mənasını verir. 
Bu yapon dilindəki bir kəlimə oyunudur. Yapon dilində meymun mənasını verən saru sözü bir söz ilə birləşdikdə, 
saru zaru deyə səslənir. Yəni Mizaru həm görməmək, həm də görən meymun mənasını verir. Deyilənə görə üç 
meymun fiqurunun fəlsəfəsi ilk dəfə Hindistanda ortaya çıxıb və buddist rahiblər tərəfindən Çinə, daha sonra da 
Yaponiyaya gəlib. Hindistanda isə üç meymun fəlsəfəsi Vadjra düşüncəsinə əsaslanır: Görməsək, eşitməsək, 
danışmasaq şeytan da bizə toxunmaz və işimizə qarışmaz. Vadjra üç gözü və bir çox əli olan mavi üzlü qorxunc 
bir Tanrıdır. Əlləri ilə çox vaxt ağzını, gözlərini və qulaqlarını bağlayır. Beləliklə insanlara “Pis əməllərə 
qarışmayın” mesajını verir. “Şir evdən getdi” filmində də, meymunlar uşaqlarla heç bir pis əmələ qarışmadan, 
gözlərini pis əməllərdən çəkərək yalnızca uşaqlarla əylənirlər və onların yaxşı vaxt keçirtmələrini istəyirlər. 

“Şir evdən getdi” filmində, heyvanları əsas da şiri ovlamaq istəyən ovçu, “Heyvan öldürürəm, məqsədim 
budur, istəmirəm kimsə məndən qəzəbli olsun” sözləri ilə öz xarakterini göstərmiş olur. Həmin ovçunun 
timsalında bütün ovçuları görmüş oluruq. Əslində nə qədər qəddar olduqları, heyvanları çox asanlıqla öldürə 
bildikləri, hətta bundan zövq aldıqları, filmdəki ovçu vasitəsilə göstərilir.  

Sirkdə uşaqların qarşısına sonuncu çıxan, heyvanların şahı şir olur. O uşaqlara dondurma paylayır. 
Qəddar ovçu özünə bir dost tapır. O da, heyvan müqəvvası satan mağaza sahibi olur. Mağaza sahibinin 

“İstəmirəm dirini, çox sevirəm ölünü və hər heyvan bir gün müqəvvaya dönəcək” sözləri onun ovçu qədər qəddar 
olduğunu göstərir. 

Balaca Rüstəm şiri əcdadlarının da vaxtilə yaşadığı Afrika ilə tanış edir. Şir Afrika barəsində begemotdan 
soruşur. Begemot uşaqlığını keçirtdiyi Afrika haqqında danışarkən suyun içində olunur. Su hər şeyin 
başlanğıcıdır. Uşağın ana bətnində olarkən suyun içində qalması və doğulması ilə əlaqələndirilir. Begemot da, 
suyun içində olarkən öz uşaqlığını xatırlayır. Böyük sevgi ilə keçmişini xatırlayan begemot, anası ilə bağlı 
xatirələrini danışır. Begemotun, daha sonra isə digər heyvanların Afrika barəsində danışığı şiri düşünməyə vadar 
edir. 

Ovçu yenə şir və dostlarının yanına gəlir və bu dəfə qəddar görünən şəxsiyyətinin arxasına gizlənən qorxaq 
çölə çıxır. Ovlamaq istədiyi şirdən qorxan ovçu bu dəfə də istədiyini ala bilmir. 

Gecə boyu düşünən şir, dostu Rüstəmin yanına getmək üçün hamının yaşadığı şəhərə çıxır və böyük izdihama 
səbəb olur. Filmin birinci hissəsi də, şirin öz evindən çıxıb şəhərə getməsi ilə bitir. 

“Şir evdən getdi” filminin ikinci hissəsi sirkdə işləyən baxıcı oğlanın hər şeyi bilməsi ilə başlayır. Ovçunun 
şiri axtarmağa çıxmasından qorxan digər heyvanlar şiri axtarmaq üçün onun ardıyca fili göndərirlər. Filin şəhərə 
çıxması eyni gündə insanlar arasında ikinci dəfə izdihama səbəb olur. 

Şir dostu Rüstəmin evini tapır və onlara qonaq olur. Rüstəmin nənəsi şirdən qorxsa da, atası onu evə dəvət 
edir və onunla söhbət edir. Televizordakı elandan sonra şiri həqiqətən görməyə başlayan Rüstəmin atası, özünü 
şirdən qorumaq üçün dolabın başına çıxır. Evdə yanğın olduğu üçün evə gələn yanğınsöndürənlərlə tanış olan şir, 
ondan qorxmayan işçilərlə də, səmimi söhbət edir. 

Rüstəmlə getdiyi aeroportda, başqa heyvanlarla qarşılaşan şirlə danışmaq istəyən heyvan təlimçisi, şiri 
qəzəbləndirir. Hamını incidən təlimçini sevməyən heyvanlar, öz aralarında danışarkən o təlimçinin  özünün təlimə 
ehtiyacı olduğunu da deyirlər. Rejissor burada, əslində özlərinin təlimə ehtiyacı olan qəddar heyvan təlimçilərini 
tənqid etmişdir. 

Sonda kiçik qızı təyyarənin altında qalmaqdan qurtaran şir, insanların sevgisini qazanır. 
“Şir evdən getdi” filminin sonunda Afrikaya gedən təyyarəyə çata bilməyən Rüstəm və şir, Afrikaya gedə 

bilmədikləri üçün sevinirlər. Çünki sonda özləri də anlayırlar ki, əsl sevgi ailə və dostların yanında olur.  
 

Nəticə 
Film insanlara heyvanlar haqqında çox şeyi öyrədir. Heyvanlar da insanlar kimi qorunmağa və sevgiyə 

layiqdir. Heyvanlardan qaçmaq lazım deyil, əksinə onlara sevgi göstərilsə daha yaxşı dostluqlar qurular. Filmdəki 
ovçunun timsalında hal-hazırda heyvanlara əziyyət edən insanlar göstərilir. Halbuki, sadəcə heyvanlara mərhəmət 
edilsə, dünya daha yaxşı bir yer olar.  
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AZƏRBAYCANDA HEYKƏLTƏRAŞLIQ SƏNƏTİNİN TARİXİ 

 
Açar sözlər: Heykəltəraşlıq, bütpərəstlik, Azərbaycan tarixi, Alban heykəltəraşlığı, Qədim və Erkən Orta Əsr 
heykəltəraşlığı 

 

History of sculpture in Azerbaijan 

Summary 
The main descriptive element of sculpture is man. Thus, although animalistics and ornamentation are quite 

widespread and widely developed in art, the art of sculpture is mainly a person, his forms, movements, posture, 
gestures and facial expressions play a more important role in sculpture. In fine arts, composition, painting, rhythm, 
light, shadow, texture, etc. manifest themselves in different ways. Each of these sculptors has left a deep mark on 
the history of Azerbaijan, creating beautiful works of art. In Azerbaijan, as in any other country, special attention 
is paid to sculpture, and even important work is being done to develop it. 
Key words: sculpture, idolatry, history of Azerbaijan, Albanian sculptor, Ancient and Early Medieval sculpture 

 
Qədim azərbaycanlıların orta əsrlər İslam dövründə mənəvi tarixi potensialı Albaniyada yayılmış xristian 

mədəniyyəti ilə, dövrün çox qədim zərdüşlik mədəniyyəti bizim şüurumuzun arxeotiplərində çöküb qalan 
bütpərəstliklə əlaqədər olan bütöv müxtəlif təbəqələrdən ibarətdir. Bizim tarixi mədəniyyətimizin bütün bu zəngin 
irsin dərk edilməsi ilə bağlı təkcə bizim yazılı tariximiz sayəsində deyil, həmçinin yeni tətqiqatların istiqamətini 
müəyyən etmək üçün tarixəqədərki keçmişimizi öyənirik. İndiki nəşrlərin əksəriyyətində oxucuların nəzərinə 
çatdırılan islamaqədərki (bütpərəstlik) heykəltəraşlıq nümunələri əcdadlarımızın dünyagörüşlərinə uyğun 
bütpərəst ayin-mərasim praktikası kontekstlərində nəzər edilir. Bunlara baxmayaraq, etnik və mədəni birliyinin, 
əcdadlarımızın mərasim praktikası və bədii qayda-qanunlarının qədim türklərdən gəldiyini nəzərə alaraq, arxeloji 
tədqiqatlarda çoxlu miqdarda türk xalqlarına məxsus olan sinxron heykəltəraşlıq abidələri cəlb olunmuşdur. 
Azərbaycan bütpərəstlik dövründə bu cür müqayisəli tədqiqatların metodu heykəltəraşlığın tədqiqində semantik və 
formal xassələrin çatışmayan halqalarını bərpa etməyə imakan yaradır. “Heykəltəraşlıq insanlara daha yaxın və 
eyni zamanda da təhlil edilməsi çox mürəkkəb olan ən qədim bədii hadisələrdən biridir” (3). Heykəltəraşlıq hətta 
uşaqlara belə üzvi surətdə yaxın sayılır, belə ki, onların ilk oyuncaqlarının həcmidir. Heykəltəraşlıq nümunələri 
bizi hər yerdə əhatə edir. Azərbaycanın demək olar ki, bütün şəhərlərində bir çox heykəltəraşlıq nümunələrinə rast 
gəlirik. Şəhərimizin meydanlarında xüsusi tarixi hadisələrlə bağlı və görkəmli şəxslərə aid heykəl nümunələrinə 
tez-tez rast gəlmək olar. Bu sənət nümunələrinə diqqətlə nəzər yetirsək, onların işlənmə texnikası və hər bir 
hissəsinin necə gözəl zövq və diqqətlə işləndiyinin şahidi ola bilərik. Bu baris nümunələr sayəsində Azərbaycanda 
heykəltəraşlığın necə böyük bir yer tutduğunu və mühüm sahələrdən biri olduğunu anlamaq mümkündür. 
Azərbaycan xalqının dəyərli heykəltəraşları vardır. Bunlara misal olaraq Fuad Əbdürəhmanovu, Ömər Eldarovu, 
Tokay Məmmədovu, Münəvvər Rzayevanı, Natiq Əliyevi, Fuad Salayevi və s. göstərmək olar. Bu 
heykəltəraşların hər biri gözəl sənət əsərləri yaradaraq, Azərbaycan tarixində dərin iz buraxmışdır. 
Heykəltəraşlığın əsas təsvir predmenti insandır. Belə ki, animalistika və ornamentika incəsənətdə kifayət qədər 
yayılmasına və geniş surətdə inkişaf etməsinə baxmayaraq, heykəltəraşlıq sənəti əsasən insan, onun formaları, 
hərəkətləri, duruşu, jestlər və mimikası heykəltəraşlıqda daha önəmli yer tutur. Təsviri incəsənətdə kompozisiya 
rəsm, ritm, işıq, kölgə, faktura və s.özlərini fərqli şəkillərdə büruzə verirlər. Əgər işığın əks etdirilməsi rəssam və 
qrafikin əsərləri üçün vacib hesab edilirsə heykəltəraş üçün isə işığın real imkanlarından özünəməxsus tərzdə 
istifadə edir; onun yaradıcılıq prosesi xəyali deyil, maddi formasının təcəssüm etdirilməsi vacibdir. “Bizə 
məlumdur ki, heykəltəraşlığın ilk nümunələrini Qədim Misir incəsənətində də tapa bilərik. Buna misal olaraq dəfn 
ayinlərində fironların 9 sərdabələri üçün nəzərdə tutulan xidmətçilərin fiqurlarını misal göstərmək olar” (4). Öz 
kökləri ilə Misir, Assuriya, Babil, Hindistan, Çinin qədim dini ayinləri ilə bağlı olan animalistik janr yeni dövr 
heykəltəraşlığında olduqca məhdud şəkildə yayılmışdır. Azərbaycan heykəltəraşları heykəltaraşlığın növlərindən 
və janrlarından istifadə edərək müxtəlif gözəl sənət əsərləri yaratmışlar.Bu əsərlərə misal olaraq ölkəmizin hər bir 
yerində işlənmiş heykəltəraşlıq nümunələrini göstərə bilərik. 

Qədim və Erkən Orta Əsr heykəltəraşlığının analizi Azərbaycan tarixinin qədim dövründə və erkən orta 
əsrlərdə heykəltaraşlığın və incəsənətin sürətli inkişafı elmdə böyük maraq kəsb etmişdir. Ayin və mərasimlərin 
çox mühüm tərkib hissəsi olan tariximizin bütpərəstlik dövrü heykəltəraşlığı heykəlqayırma ənənələrinin 
formasında zamanla böyük rol oynamışdır. Heykəltəraşlığın ayini-ideoloji əsasları dünyanın bir çox xalqları və 
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regionları üçün əlverişlidir. “Bütpərəstlik heykəltəraşlıqda ilk ayin Böyük İlahə Annadır ki, o yer üzündə bütün 
canlı varlığın ulu nənəsi sayılırdı. Bu elə bir heykəltəraşlıq nümunəsidir ki, ilahiləşdirmə xarakteri daşıyır və 
insanlar ona sitayiş edib, qurban verirdilər” (2). Heykəltəraşlıq obrazlarına dəfn mərasimlərində də çox böyük 
önəm verilirdi. Belə ki, ölənin heykəltəraşlıq təsviri sxematik, şərti təsvirdən realist, portret təsvirinə doğru 
müvəffəqiyyətlə inkişaf edirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, bütpərəstlik heykəltəraşlığının bu cür inkişafı öz qəti 
kəşfini genişləndirə bilmədi. Monoteist İslamı, bu tendensiyanın inkişafı Azərbaycanda erkən orta əsrlərdə 
yayılmağa başlamış və uzun müddət dayandıraraq, heykəltəraşlıq məfhumunu özlərinə qadağa qoydular. 
Heykəltəraşlığın bütpərəstlik dövrünün meydana gəlməsinə xronoloji cəhətdən nəzər yetirsək ibtidailiyi, qədim 
dövrü və erkən orta əsrləri əhatə etdiyini görərik. Qədimdə insanlar heykəltəraşlıq idollarına sitayiş etdikdə, 
məsələn, gilə, daşa və yaxud bürüncə, onların dünyagörüşünü əks etdirən ayini obyektlərin funksiyaları yerinə 
yetirilirdi. Mezolit dövründə daşdan, gildən və.s. hazırlanan heykəltəraşlıq nümunələri öz sadə hazırlanma 
texnikası ilə seçilir, antropomorf obraz kimi yəni yalnız şərti qavranılan formalara meyl edirdi. Bunlara misal 
olaraq, Qobustanda aşkar edilmiş bu cür heykəltəraşlıq nümunələri daha çox cuzi şəkildə seçilən insan cizgilərinə 
malik 20 daş stelalar kimi qavranılan idol fiqurunun və başının cizgilərinin zəif işlənməsinə aparıb çıxaran plastik 
formaların şərtliyini göstərir. Neolit və Eneolit dövründə əkinçiliyin inkişafı ilə yaranan bişirilmiş gil qabların 
ixtirası və hazırlanması bu dövrlərdə heykəltəraşlığın inkişafına daha da təkan vermiş və daha da 
genişləndirmişdir. Forma və ölçülərinin müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunan bişirilmiş gil heykəltəraşlıq 
məmulatları bu dövrdə meydana gəlmiş ən mühüm hadisələrdən biri sayılırdı. Bu cür inkişaflar nəticəsində 
heykəltəraşlıq məmulatının məzmunları da nisbətən dəyişikliklərə uğrayır, heykəltəraşlıq nümunələri artıq yaşayış 
məskənlərində daha çox təsadüf edilən çılpaq qadın ideollarından kiçik gil heykəlcikləri üstünlük təşkil etməyə 
başlayır ki, həmin ideolların ölçüləri 15 sm-ə qədər dəyişir. Bu cür heykəltəraşlıq məmulatlarının yerləşdiyi 
yerlərə, əsasən, ev ocaqlarının yanında, yaxud döşəmə döşənəyinin altında basdırılmış halda təsdüf edilir. Həmin 
heykəllərin bir çox yerlərdə yerləşdirilməsi onu göstərir ki, insanlar həmin qadın heykəlciklərinin bəd ruhların 
fitnə-fəsadların qarşısını alan qoruyucu funksiyalarını yerinə yetirdiyinə, həmçinin məhsuldarlığın evdə bolluğu, 
firvanlığı təmin etdiyinə inanırdılar. Bu cür inanclara misal olaraq, Mingəçevirdə, İsmayıllıda, Qəbələdə qədim 
yaşayış məskənlərində bu və ya digər yerlərdə aşkar edilmiş gil heykəltəraşlıq məmulatları bəzən buğda unu, 
yaxud dənləri ilə qarışdırıldığını göstərə bilərik. Bütün bunlar da hazırlanmış heykəllərin evin sakinləri üçün 
firavanlığı təmin edən həmin fiqurcuqların magik-ayini xarakterini bir daha təsdiq edir. “Tunc və Dəmir dövrünün 
heykəltəraşlıq nümunələri, əsasən, kurqan və başqa qəbir tikililərində qoyulurdu. Bu dövrlərdə həmçinin zoomorf 
heykəltəraşlığı yayılmışdır ki, bu da o zamanlar mövcud olmuş qəbilələrin və tayfaların mənşəyi haqqında totemik 
təsəvvürlərin inkişafı ilə bağlıdır” (5). Totemlər sadəcə ulu əcdadlar deyil, həm də qəbilə və tayfaların mühafizləri 
idilər. Son zamanlarda arxeoloji qazıntılar nəticəsində qədim Azərbaycanın bütün maddi və mənəvi 
mədəniyyətinin bu və ya digər abidələri bizə belə bir mühakimə yürütməyə imkan verir ki, incəsənətin qədim 
köklərinin hər hansı bir növü uzun sürən əsrlərin dərinliklərinə gedib çıxa bilir. Son illərdə arxeoloji qazıntılar 
zamanı toplanmış materiallar Azərbaycan abidələrinin burada klassik incəsənətinin istər çox qədim dövrlərdə, 
istərsə də orta əsrlərdə inkişafı ilə bağlı ətraflı məlumatların əldə edilməsinə şərait yaradır. Monumental daş 
heykəllərinin yaradılması ənənələri Azərbaycanın öz kökləri ilə qədim dövrlərə gedib çıxır və belə heykəl 
nümunələri ən erkən Qobustanda və Abşeronda (Türkan kəndi) daha çox aşkar edilmişdir. Faktlara görə 
heykəllərin əsasən tunc dövrünə (e.ə.2-3-cü minilliklər) aid olduqları qeyd edilir və heykəl nümunələri adətən 
məzarlıqların olduğu yerlərdə, həmçinin bir neçə komplekslərin mərkəzində aşkar edilmişdir. Heykəllərin 
yerləşmə şəraiti bunu göstərir ki, daş heykəllər kult xarakterə mənsubdur. Onların ölçüləri əsasən 1,5-2,5 m-dir və 
adətən forma baxımından lazımı qədər istifadə edilməməsi üstün tutularaq, daş sütunlara bənzəyən stellavari 
formalara meyl edilir. Muğanda və Qarabağ düzənliklərində daha çox abidələrlə rastlaşmaq mümkündür və 
abidələrin əksər hissələri hal-hazırda da bundan qabaq min illərlə yaradıldığı yerlərdədir. Bizi nəinki adsız 
heykəltəraşların fərdi yaradıcılıq maneraları ilə tanış edən, həm də yaradıcıların dünya görüşlərini əks etdirən daş 
heykəllər vardır.Məsələn, Oxra-ağ rəngli Abşeron qumaşından və yaxud tünd boz Qarabağ çaylaq daşlarından 
hazırlanmışdır. Buradan da məlum olur ki, tunc dövrü abidələrinin daha çox kult əhəmiyyətinə malik olması və 
dəfnetmə ayinləri ilə bağlı olmasıdır. Azərbaycan tarixinin aspektlərinə daha dərindən nəzər yetirsək görərik ki, 
tunc dövründən sonra gələn monumental heykəltəraşlığın inkişafı dəmir dövrünə, daha doğrusu, Skif dövrünə 
(e.ə.VIII-VII əsrlər) təsadüf edilir. Skif tayfalarının geniş yayılması hələ (tarixin atası) Herodot tərəfindən Kür və 
Araz çayları arasındakı ərazilərdə qeyd edilmişdir və bu ərazini Herodot Skifya deyə adlandırmışdır. 
Heykəltəraşlıq obrazlarının antropoloji cizgilərinin daha da üzə çıxması üçün dövrün abidələrinin formaları və 
detalları üzərində çox işlənilməsi ilə seçilir. Yaranmış Skif dövründən sonra Hun dövrünə (e.ə III əsr - eramızın 
VII əsr) Arazdan şimal tərəfdəki çöllərə səpələnmiş bir qədər monumental daş heykəllərə rast gəlinmişdir. 
Azərbaycan ərazisinin III - IV əsrlərində meydana gəlmiş bu cür heykəllər heç də təsadüfi hal deyildir. Hər kəsə 
məlumdur ki, bu ərazilərdə həmin vaxtlar tarixdə olmuş mühüm hadisələr baş vermişdir. Tarixi dövr bunu sübut 
edir ki, Azərbaycan xalqının etnik tərkibinin formalaşmasında mühüm rolu öncə Hun, sonra isə Oğuz qəbilələri 
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oynamışdır. VI - XI əsrlərdə yaşamış gürcü və ərəb tarixçilərinin əsərlərində heykəllərin qoyulması ilə bağlı 
malumatlar yayılmışdır. Əsasən Albaniya Musa Kalankatlı “Alban tarixi” əsərində döyüşçülərin və sərkərdələrin 
şərəfinə yaradılmış daş fiqurların əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilir. M.Kalankatlının əsərində matəm mərasimi təsvir 
olunaraq və xüsusi təntənə ilə keçirilirdi. Burada həlak olmuş igidin qəhrəmanlığını insanlara xatırlatmaq üçün 
təkcə mərhuma yas saxlanılmır,həm də ölənin iştirak etdiyi vuruşmanı rəqs edib və oxuyaraq canlandırırdılar. “Bu 
daş heykəlləri zamanla ziyarət yerləri kimi çox böyük ehtiramla və məhəbbətlə yanaşaraq qoruyurdular. 
M.Kalankatlı bir çox əsərində yazırdı ki,: “...əgər kimsə onlara toxunmaq və ya onları murdarlamaq istəsəydi, 
Tanqrıxan Allahın özünün qəzəbinə gələrdi....” (1). Daş heykəltaraşlığın çiçəklənməsi Azərbaycan tarixinin 
Albaniya dövrünə təsadüf edilirdi. Skif və hun dövrlərində ki bir çox abidələrin analizi onu göstərir ki, Albaniya 
abidələrinin qədim varisliyi var. Belə heykəllərə nümunə olaraq, Mollalar (Ağdam rayonu), Seyidsulan, Canıyataq 
(Tərtər rayonu), Şatırlı (Bərdə rayonu), Xınıslı (Şamaxı rayonu), Dübəndi (Abşeron) kəndlərində və başqa 
yerlərdə tapılmışdır. Abidələrin orta ölçüləri 1,5 - 3 metrə çatır. Bu cür abidələri bir çox türk xalqlarına aid etmək 
olar və bunlara xəzərlərdə, qıpçaqlarda, monqollarda və avrasiya çöllərində rast gəlinir. Heykəlləri bir–birindən 
fərqləndirən bir çox amillər vardır. Bunların böyük hissəsi əlləri sinəsində ibadət edən kişiləri təsvir edir. 
Fiqurların hamısı üçpilləli quruluşa malikdir: baş ,bədən və ayaqlar. Heykəllər qurşağa qədər torpağa basdırılır və 
tamaşaçılara dua edən fiqurlar təqdim olunurdu. Qədim Albaniyada bütün heykəllərin tipoloji təhlili iki 
ikonoqrafik kanonu aşkar etmişdir ki, Albaniya abidələri onlara əsasən hazırlanmışdır. 1-ci tip heykəllər Tərtər 
rayonunda (Seyidsulan) yayılmışdır. Adətən üz hissələrin də böyük realizmlə səciyyələnmişdir və heykəllərin 
gözləri vardır, qaşüstü qövslər qabarıq verilmiş, burun hissəsi isə ötəri cızılmışdır. 2-ci ikonoqrafik tip Ağdam 
rayonu ərazisindədir. Buradakı fiqurlar da Tərtər rayonundakı fiqurlar ilə eynidir, lakin sifətlərdə bəzi dəyişikliklər 
vardır. Bu fiqurlar “V” şəkilli novça kimi düzəldilmiş, burun aydın ifadə edilmiş və çənə olduqca şərti verilmişdir. 
Albaniya heykəllərinin hər iki tipi IV əsrin lap axırlarında hazırlanmağa başlamış və bu iş islamın yayılmasına 
qədər davam etmişdir. Elmdə bu heykəllər şərti olaraq daş idollar və ya qıpçaq idollar adlandırılmışdır. Albaniya 
heykəlləri bir çox cizgiləri ilə türk abidələrindən fərqlənir. Bu heykəllər yalnız ibadət edənləri təsvir edir, başqaları 
isə əllərində ayini cam tutur. Böyük Azərbycan şairi Nizami də qeyd etmişdir ki, qıpçaqlar daş heykəllər qoyur və 
onlara sitayiş edirlər. Bir çox mənbələrin təhlili onu göstərir ki, Albaniya abidələri əzəldən kult abidələr kimi 
yaradılırdı. Eramızdan əvvəl I minilliyin sonunda və eramızın I minilliyin başlanğıcında digər bir abidə Şamaxı 
rayonunun Daşkolanı kəndində aşkar edilmişdir. Qırxıqbaşlı bu kişinin fiquru bütöv əhəng daşından yonulmuşdur. 
Əllərin standart vəziyyəti Şamaxı rayonunun bütün daş fiqurlarını bir qrupda birləşdirir. Yerli ayinlərin 
ənənələrinin bazasının artması üçün yeni nümunələrdən istifadə olunur və burada köhnə qəbiristanlıqlar aşkar 
edilmişdir. Bu qəbirüstü heykəlləri D.Xəlilov memorial heykəllər sayır və onları eramızdan əvvəl I minilliyin 
sonlarına aid edir. Xatırladaq ki, qədim heykəltəraşlar idolları təsvir etmək üçün onları müxtəlif aksesuarların 
köməyi ilə onların ilahi qüvvələrini nəzərə çarpdırırdılar. Şərq türkləri tərəfindən VII-IX əsrlərdə qəbirlərin 
üzərində daş fiqurların qoyulması geniş yayılmışdır. Orta əsrlərdə plastik incəsənət ənənələri davam etmişdir. 
Şamaxı rayonundakı aşkar edilmiş heykəllər böyük maraqlara səbəb olmuşdur. 1946-cı ildə Xınıslıda tapılmış daş 
heykəl yerli əhəngdaşlardan düzəldilmişdir və heykəlin başı yoxdur, yuxarı və aşağı ətraflar yaxşı vəziyyətdə 
qalmışdır. Sol əl sağ döşün üstünə qoyulmuş, sağ əl aşağı salınmış və sol böyürə sıxılmışdır. Heykəl şumlama 
zamanı təsadüfən tapılmışdır. N.Rzayev hesab edir ki, bu heykəl “Altı oğuz tayfası “rəhbərinin qəbiri üzərində 
qoyulmuşdur. Gavurqala (Ağdam və qonşu Tərtər rayonu) zonasında sıx yerli əhəngdaşından düzəldilmiş bir çox 
heykəllər 0,9 - 3 metrə qədər idi və onlarında sayı təxminən 10-a çatırdı. Azərbaycanda aşkarlanmış bütün daş 
qadınlar Rusiyanın cənubunda geniş tanınmış və analoji abidələr dairəsinə daxildir. Onlar qədim azərbaycanlıların 
qəbirüstü abidələridir. Azərbaycan ərazisində bir çox abidələrədə rast gəlmək olar ki, bunlar Şirvanda, Qarabağda, 
Muğanda rast gəlinir və nümunə olaraq daş balbalları göstərmək olar. Düşmən obrazları doğurduğu üçün yerli 
sakinlərdə nifrət hissi oyadır. Bu ayinin inkişaf dövrü tunc dövrü ilə bir vaxta düşür . Türk xaqanlığı dövründə 
sakinlər öz qəbirləri üzərində balbalların və heykəltəraşlıq idolların qoyulması ilə kifayətlənirdilər. Qədim 
zamanlarda bir çox qəbirüstü abidələr yonulmuşdur ki,buna misal olaraq, skif tayfalarına məxsus olan stellanı 
göstərmək olar. Əlamətlərinə görə Şamaxı rayonunun qəbirüstü fiqurlarından fərqlənir. Buradakı maraqlı 
stellalardan biridə sağ əlində xəncər tutmuş kişinin təsviridir. e.ə VI-V əsrlərə aiddir və bu qəbirüstü abidə Çeçen-
İnquş MSSR-in Mesketı kəndində tapılmışdır. Haqqında danışdığımız bu abidələr Şamaxı rayonunda tapılan 
heykəllərlə hər cəhətinə görə seçilir. Çıraqlı kəndində olan köhnə qəbiristanlıqlarda daş fiqurlar tapılmışdır və bu 
heykəlləri D.Xəlilov memorial heykəllər sayır və onları I minilliklərin sonuna aid edir. Qədim Azərbaycanın 
Mingəçevir şəhərində tapılmış kəhrəbadan yonulmuş miniatürlar maraqlı nümunələr hesab edilir. Bu insanların 
cizgiləri daş-kəhrəbada realist ustalıqla verilmişdir. Daş heykəl Qafqaz Albaniyasının memarlıq abidələrində 
xüsusi yer tutmuşdur. VI əsrdə Dərbənd heykəltəraşlıq abidələri Albaniyanın plastika ustalarının yaratdıqları 
nümunələrdir. Azərbaycan otlaqlarla zəngin olduğu üçün qədim əcdadlarımız atlar və qoçlar şəklində qəbirüstü 
heykəllər qoyub getmişlər. Belə abidələrdən Naxçıvan ərazilərində aşkarlanan, indiyə qədər Azərbaycanın tarix 
muzeylərində saxlanılan daş qoyun heykəlləri kimi bütöv qabarıq ov səhnələrinə rast gəlinir. Bu qəbirüstü 
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abidələrin meydana gəlməsində əcdadlarımızın dəfn mərasimləri ilə sıx bağlılığıdır. Dağlıq Qarabağın Çanaqçı 
kəndinin düzbucaqlı tava daşları relyef təsvirlərinin motivlərinə ,əsasən, Albaniya dövrlərinə aid edilir. Buradakı 
daş nişanlar eramızın III-IX əsrlərinə aiddir və günəşin altışüalı nişanına malikdir. Yazılı mənbələrə görə bu 
nişanlar Altı oğuz türk tayfasının mədəniyyəti ilə əlaqələndirilir. Bu ərazilərdə olan abidələrin əksəriyyəti Qafqaz 
Albaniya dövrünün yadigarlarıdır. Alimlərimizin verdiyi məlumatlara, əsasən,ərazilərdə olan abidələrin bir çoxu 
bizim eranın xristianlıqdan əvvəlki dövrlərə aiddir. Dağlıq Qarabağın bir çox mövcud abidələri də var ki, onlar 
hal-hazırda dağılmış vəziyyətdədir. Belə yerlərdən biri olan Laçın rayonu ərazisində 300-ə yaxın tarixi memarlıq 
abidələri, onlarla kurqan, qala tipli arxeologiya baxımından faydalı olan çox saylı qəbirüstü stellalar,at,qoç 
fiqurları, süjetli daşlar və.s abidələrlə zəngin olub. Bunlara nümunə olaraq Zabux kəndində sümüklü qəbiristanlığı, 
Kosalar kəndi ərazisində IX əsrə aid Ağoğlan qəsri, qədim qəbiristanlığı, Zeyvə kəndində isə Soltanbaba türbəsi, 
Şeyx Əhməd türbəsi,Güləbird kəndi ərazisində IV əsrə aid Qız qəbri abidəsi, dəmir dövrünə aid kurqan, bayatı 
ustadı olan Sarı Aşığın qəbri və.s formal xassələrin çatışmayan halqalarını bərpa etməyə imkan yaradır. 
Heykəltəraşlıq insanlara daha yaxın və eyni zamanda da təhlil edilməsi çox mürəkkəb olan ən qədim bədii 
hadisələrdən biridir. Heykəltəraşlıq hətta uşaqlara belə üzvi surətdə yaxın sayılır, belə ki, onların ilk 
oyuncaqlarının həcmidir. Heykəltəraşlıq nümunələri bizi hər yerdə əhatə edir. Gözəl ölkəmiz olan Azərbaycanın 
demək olar ki, bütün şəhərlərində bir çox heykəltəraşlıq nümunələrinə rast gəlirik. Şəhərimizin meydanlarında 
xüsusi tarixi hadisələrlə bağlı və görkəmli şəxslərə aid heykəl nümunələrinə tez-tez rast gəlmək olar. Bu sənət 
nümunələrinə diqqətlə nəzər yetirsək, onların işlənmə texnikası və hər bir hissəsinin necə gözəl zövq və diqqətlə 
işləndiyinin şahidi ola bilərik.  

 

Nəticə 
Heykəltəraşlığın əsas təsvir predmenti insandır. Belə ki, animalistika və ornamentika incəsənətdə kifayət 

qədər yayılmasına və geniş surətdə inkişaf etməsinə baxmayaraq, heykəltəraşlıq sənəti əsasən insan, onun 
formaları, hərəkətləri, duruşu, jestlər və mimikası heykəltəraşlıqda daha önəmli yer tutur. Təsviri incəsənətdə 
kompazisya rəsm, ritm, işıq, kölgə, faktura və.s.özlərini fərqli şəkillərdə büruzə verirlər. Bu heykəltəraşların hər 
biri gözəl sənət əsərləri yaradaraq, Azərbaycan tarixində dərin iz buraxmışdır. Hər ölkədə olduğu kimi 
Azərbaycanda da heykəltəraşlığa xüsusi diqqət yetirilir və hətta bunun inkişafı üçün mühüm işlər görülməyə 
çalışılır.  
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Screen embodiment of family values 

Summary 

The film“The Great Support” made by outstanding director Habib Ismayilov embodies the structure of 

kolkhoz, rural life, family relations with a very natural, and highly professional way. Being the central figure of 

society the family is carried from the real world to the blue screens by this film. The events began with the arrival 

of Maya whose parents died in the war and culminated in her separation from Garash and settling in a neighboring 

village. Salman and Naznaz, the accountants of the kolkhoz, use the stagnation for their own benefit and pave the 

way for spreading rumors in the village. At the end of the film, the foresight and wisdom of Sakina and Rustam 

plays an important role in the reconciliation of the young family, and the film wins  the sympathy of the audience. 

Key words: film, character, mental values, family, daughter–in-law 

 

Giriş 

Ailə sosial bir qrup olaraq fərqli özəllikləri ilə bir çox sosial quruluşlardan fərqlənir və sahib olduğu müxtəlif 

vəzifələriylə toplumsal mənada önəmli bir yerə sahibdir. Sosioloqlar hər çağda ailənin sosial funksiyaları üzərində 

araşdırma apararaq toplumun önəmli qurumlarından biri olaraq  görüblər. Bir  tərifə görə, ailə qohumluq  

əlaqələriylə birbaşa bağlanan, yetişkin üzvlərin uşaqlara baxma  məsuliyyətini daşıdığı insanlar topluluğudur. 

Yəni ailədə ana, ata dünyaya gətirdikləri fərdlər üzərində məsuliyyət sahibidirlər və ər-arvad, təbii yolla uşaq 

sahibi olduqları kimi, övladlığa götürməklədə uşaq sahibi ola bilərlər. Başqa bir baxış bucağına görə, “ailə 

qurumu cinsəl münasibətləri və uşaqların dünyaya gəlməsini təşkil edən, standartlaştıran bir sistemdir” (Fichter 

2012: 146). Görüldüyü kimi ailə anlamına müxtəlif bucaqlardan baxılaraq fərqli fikirlər mövcuddur. Hər 

topluluğun ailə deyə adlandırılmayacağı da bəllidir. Bir zümrənin ailə olaraq adlandırıla bilməsi üçün, o zümrədə 

iki şərtin olması gərəklidir: ailə zümrəsinə girən insanlar arasında gerçək əlaqə və ya“qan bağı”;ailənin bağlı 

olduğu cəmiyyət tərəfindən verilən hüquqi normaları. Ailə tipləri (müasir ailə, ənənəvi ailə, nuklear ailə, cavan 

ailə, natamam ailə və s.) müxtəlif sənət sahələrində də bir obraz kimi təqdim edilıb. Məsələn, ailə konsepsiyası 

fotoqraf sənəti çərçivəsində 1960-cı illərdə gündəmə gəlib. Bu dönəmdə bəzi sənətçilər (Cristian Sunde) 

obyektivlərini öz ailələrinə doğru çevirdilər. Xarici aləmin yorğunluğundan uzaqlaşaraq öz ailə yaşamlarının 

gərçəkliyini, şəxsi təcrübələrini cəsarətlə “lentə alan” sənətçilər nəticələri ictimaiyyətlə paylaşmaqdan da 

çəkinmədilər.  Kinematoqrafiya sahəsində də  ailə obrazı  tipindən, mövcud olduğu  coğrafiyadan, aktual olduğu 

zamandan aslı olaraq müxtəlif aspektlərdən ifadə olunur.    

Azərbaycan film tarixində də ailə obrazının, daha dəqiq desək, “Azərbaycan ailəsinin” tərənnümüylə bağlı 

çoxlu sayda filmlər mövcuddur. Bu filmlərdə Azərbaycan ailəsi, ailə daxili münasibətlər, tarixi ənənələr ən incə 

detallarına qədər işlənib “ağ pərdə” də əks olunub. 

Özünə çoxsaylı tamaşaçı kütləsi toplamış"Böyük dayaq" (rej. Həbib İsmayılov, 1962) ekran əsərində 

(görkəmli yazıçımız Mirzə İbrahimovun eyniadlı romanı əsasında çəkilib) dövrün siyasi və əxlaqi xüsusiyyətləri 

müqayisəli şəkildə, tərbiyəvi formada əks olunur. Filmdə aktyor Ələsgər Ələkbərov Rüstəm obrazını böyük 

peşəkarlıqla elə reallığa bənzər yaradıb ki, gerçək Rüstəm kişinin nəvəsi L.Ələkbərova babasının həm romanda, 

həm də filmdə həyatdakı kimi təsvir olunduğunu  bildirmişdir. Maraqlı faktlardan biri isə odur ki, bu filmdəki 

əksər obrazlar real həyatdan götürülüb və hadisələr Tovuz rayonun “Nizami” kolxozunda cərəyan edib. 

Yazıçı  M.İbrahimov kolxoz həyatından əsər yazmaq üçün Sabirabada gələrkən Rüstəm kişinin evində qonaq 

qalıb,bu zaman ərzində kolxoz həyatını, eləcə də ailə daxili münasibətləri diqqətlə izləyib və lazım olan faktları 

toplayıb. Həmin faktlar əslən Qərbi Azərbaycandan olan Rüstəm Tağıyevin ötən əsrin 50-ci illərinin əvvəllərində 

deportasiya olunaraq Sabirabad rayonunun Suqovuşan kəndinə gəlməsini təsdiq edirdi.  Rüstəm Tağıyev 1975-ci 

ilə kimi buradakı  Həzi Aslanov adına kolxoza rəhbərlik edib. 

Filmi izlədiyimiz zaman real kənd həyatının özünəməxsusluğunu seyr edir, buradakı kənd həyatının 

təbiiliyinə, saflığına heyran qalırıq. Kənd həyatı, kalxozun quruluşu, insanların arasında olan paxıllıq, nifaq, ailə 
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daxili münasibətlər uğurlu aktyor oyunu ilə elə təqdim edilir ki, ekran önündəki tamaşaçıda saspens (intizar, 

narahatlıq) yaranır, kənddə yaşayan zəhmətkeş sanki özünü, yaxın ətrafını film vasitəsiylə izləyir.  

Rüstəm kişi işdən evə dönəndə oğlu Qaraşın şəhərdən özü ilə gətirdiyi Mayanı görüb qızın kimliyilə 

maraqlanır. Eşidəndə ki, Qaraş Mayanı ailələrinə gəlin kimi gətirib əhvalı korlanır, oğlunun elin adət-ənənəsinə 

zidd olaraq elçilik, nişan olmadan evlənməsi onun qüruruna toxunur. Rüstəm kişi əsl azərbaycanlı kişisi, ailə 

başçısı kimi milli dəyərlərin bu formada tapdalanmasına qarşı çıxır, tarixi ənənələrin, milli mentalitetin  pozulmaz 

qanun-qayda olduğuna inanır. Filmin bu səhnəsində məhz xalqımıza məxsus tərbiyə, əxlaq, namus kimi 

keyfiyyətlər Rüstəm kişinin  vasitəsiylə qabardılır, cəmiyyətdə ailənin mövqeyinin, ad-sanın  qorunmasının  

vacibliyindən bəhs edilir.Qəfildən evdə peyda olan qıza qarşı yaranan yad və qəribə hisslər də bu konteksdə başa 

düşüləndir. Lakin Rüstəm xasiyyətcə sərt olduğu qədər də yumşaq qəlblidir, mühafizəkardır. Biləndəki Mayanın 

ata-anası müharibədə həlak olub, qəhrəmanımızın ürəyi yumşalır. Həmdə bu məqamda sanki Rüstəm kişi  yetim 

qalmış Mayanı öz qızı kimi görür, onu tədricən qəbul edir.  

Əlbətdəki, bu qızın isti yuvaya, möhkəm, mehriban ailəyə ehtiyacı var. Beləliklə, Qaraşın anasının bəylə 

gəlinə xeyir-dua verməsiylə gənc ailənin təməli atılır.“Azərbaycan ailəsi”nin istiqanlığı, daha dəqiq desək, ailə 

başçılarının müdrikliyi bu situasiyada müəyyən olunur. Maya getdikcə bu ailəyə öyrəşir, öz ailəsində tapa 

bilmədiyi doğmalığı, istiliyi, xoş münasibəti Rüstəm kişinin ailəsində tapır. Bir tərəfdən də  Rüstəm kişi Mayanın 

kolxozdakı fəaliyyətini, yəni onun zirəkliyini çox bəyənir.   

Rüstəm kişi Mayadan Muğam haqda məlumatları hardan oxuduğunu soruşanda gəlin əri Qaraşdan kitabı yan 

otaqdan gətirməsini xahiş edir. Qaraşın “bu saat gətirərəm” deməsi, yəni Qaraşın gəlin tərəfdən işə buyurulması 

Rüstəm kişinin mental təfəkkürünü üzə çıxarır. Buna görə də hirsli halda “Görməmişdik gəlin qaynata, qaynana 

yanında kişiyə əmr edə” - deyə, öz etirazını bildirir. Ailə üzvlərinin mövqeyi, bir–birilə münasibəti bu səhnədə 

xüsusi vurğulanır. Azərbaycan ailəsində balacanın böyüyü, qadının kişiyi işə buyurması qəbul edilməzdir, yəni bu 

bir ailədə keçilməməsi gərəkən qırmızı xətdir. Filmdə Rüstəm kişinin etiraz etməsilə milli mentalitetimizə məxsus 

bu nüans xüsusilə qabardılır. 

Şəhər ab-havasına öyrəşmiş, bu mühitdə boya-başa çatmış Maya kənddə özünü sərbəst hiss edir. O, hərkəslə 

səmimidir, bacardığı qədər də ətrafındakılara kömək etməyə çalışır. Kolxozun hesabdarı Salmanın yolüstü 

Mayanı dilə tutub atının tərkinə alaraq özü ilə yaylağa aparması, Qaraşın bu hadisədən xəbərsiz olması kənd 

camaatı arasında, xüsusilə də Rüstəm kişinin ailəsində bir mənalı qarşılanmır. Bu balaca kənddə söz-söhbət 

ildırım sürətilə yayılaraq Mayanın ailəsinə nifaq salır. Bir qadının ərindən, ailəsindən xəbərsiz, yad biriylə bir yerə 

getməsi, vaxt keçirməsi səbəbindən aslı olmayaraq cəmiyətimizə yad bir “adət”dir. Mayanın bu formada 

gözlənilməz hərəkəti ailədəki vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. Rüstəm kişinin oğluna «Sən kişi olsan arvadı öz 

başına buraxmazsan!» deməsi, Naznazın (Salmanın bacısı) Qaraşı tora salmaq istəməsi ziddiyyəti ailə müstəvisinə 

gətirir. “Mənim ailəm yumruq kimi olmalıdır, biri açılsa, kəsib ataram” sözləri Rüstəm kişinin ailədəki tərbiyəyə, 

bir-birinə qarşı olan hörmətə verdiyi dəyəri tərənnüm edir. Naznaz Qaraşa Mayanın at belində yaylağa getməsini 

deməklə gənc ailədə nifaq salamağa çalışır. Səhnənin davamında isə Qaraş Naznazın evindən çıxarkən onu 

kolxozçu qadınların görməsi dedi-qodunun vüsət alması, yayılması üçün əvəzedilməz mühit rolunu oynayır. Ailə 

daxili gərginlik elə yüksəlir ki,münasibətlər pik həddə çatır: ana “özgə arvadın şirinliyinə aldanma” deyib oğluna 

yalvarır, ata oğlunun Naznazla eşq yaşamasını “dədəsiz-nənəsiz qıza” qarşı zülm, binamusluq sayaraq Qaraşı 

sillələyir, Maya xəyanəti qüruruna sığışdırmayaraq evi tərk edir. 

Beləliklə, filmin davamında görürük ki, Qaraşın anası Səkinə Mayasız evi “suyu qurumuş dəyirmana” 

bənzədərək ailəsinin xiffətini çəkir. Mentalitetimizdə analıq dəyərini qayğıkeşlik, bütün varlığı ailəsinə bağlılıq, 

övladlarına sevgi və şəfqət hissləri bəsləmək, ərinə sədaqətli olmaq kimi xüsusiyyətlər müəyyənləşdirir. Səkinə 

ana da tipik Azərbaycan qadınıdır, daima ailəsinin, oğlunun xoşbəxtliyini düşünür. Ayrılıq təkcə Qaraş və Mayanı 

deyil, Səkinə və Rüstəm kişini də dərindən sarsırdır, onlarda bu pərişan olmuş, parçalanmış ailədən öz nəsiblərini 

götürürlər. Ailənin ağsaqqalı, ağbirçəyi hələ beyni qan olan, həyatı tam dərk etməkdə çətinlik çəkən Qaraşın 

daxili, mənəvi əzablarına şahid olaraq ona doğru yolun məhz  Mayanın evə qaytarılması olduğunu başa salmağa 

çalışırlar. Atalar yaxşı deyib, “Dərə yiyəsiz olanda donuz təpəyə çıxar”, belə ki, Mayanın Qaraşdan ayrılmasını 

fürsət bilən Salman zor gücünə olsa da, onun qəlbini qazanmaq istəyir. Üzdə özünü Rüstəm kişiyə dost kimi 

göstərən, gerçəkdə isə daim onu xalqın gözündən salmağa çalışan Salmanın Maya tərəfindən qəti şəkildə rədd 

edilməsi onun xəyanətlə üzləşməsinə baxmayaraq yenə də Qaraşa sədaqətli olmasını nümayiş etdirir. Qaraşın 

Naznazın “zaksa  getmək” təklifinə “Mənim gül kimi arvadım var, sən heç onun dırnağına da dəyməzsən” cavabı 

Qaraşın Mayaya verdiyi dəyəri təcəssüm etdirir. Filmin sonunda Maya və Qaraşın yenidən bir araya gəlməsində 

ailə başçılarının əvəzsiz rolunun, müdrüklüyünün şahidi oluruq. Onlar həm oğlanları Qaraşa, həm də gəlinləri 

Mayaya daima arxa-dayaq duraraq gələcəyin daha möhkəm bir azərbaycanlı ailəsinin yaranmasına şərait 

yaradırlar. Kolxoz mövzusu ilə bir yerdə öz həllini tapmış ailə münasibətləri filmin əsas süjet xəttini təşkil edir. 

Azərbaycan ailəsinin nümunəsi kimi təqdim olunan ailədə - Rüstəm kişinin ailəsində adət-ənənələrə, böyüklərə 
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hörmətin, qarşılıqlı qayğı, sevginin ziddiyyətlər fonunda təqdim olunması obrazlar və onların arasındakı ünsiyyəti 

daha yadda qalan edir. 

 

Nəticə 

Əsərdə olduğu kimi, kinoromanda da ciddi siyasi, əxlaqi və tərbiyəvi problemlər qaldırılmışdır. Burada kənd 

təsərrüfatında gedən dəyişikliklərdən, müasir kəndimizin adamlarından, rəhbərlikdə demokratik üsulların bərpası 

uğrunda aparılan mübarizədən söhbət açılır. Azərbaycan klassik filmlərinin demək olar əksəriyyətində ailə 

mövzusuna toxunulur, bu tema digər kontentlərə qarşılıqlı təsirə məruz qalaraq bəzi hallarda köməkçi süjet xətti 

formasında öz həllini tapır. Böyük dayaq filmi nəticə olaraq ailə dəyərlərimizin ən gözəl şəkildə tərənnümünü, 

mental dəyərlərin yaşadılmasını və gənc nəsillərə ötürülməsini yüksək səviyyədə təbliğ etmişdir.  Ailəyə olan 

bağlılıq, üzvlər arasındakı hörmət, sevgi, qayğı filmdə əsas yer tutan dəyərlərdir.Bundan əlavə ailə fonunda 

cərəyan edən ziddiyyətlər və insan oğlunun mənfi tərərəflərini əks etdirən duyğular: kin, paxıllıq, nifaq məhz 

insanlar arasındakı birlik, bir-birinə güvən, dəyər  kimi duyğuların gücü ilə “əriyib” yox olur. Təsadüfi deyil ki, 

film olduqca geniş auditoriya kütləsi toplamışdır  və  kifayət qədər uğurlu olmuşdur.  
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AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINDA 

BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN YERİ VƏ ROLU 

 

Açar sözlər: beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar, kreditlər, BVF, xarici iqtisadi siyasət, əməkdaşlıq, makroiqtisadi 

sabitlik 

 

The place and role of the international Monetary Fund  

in the Developmen of Azerbaijan economy 

Summary 
The article describes in detail the cooperation of the Republic of Azerbaijan with the International Monetary 

Fund.The IMF has played a major role in the economic development of Azerbaijan and the emergence of 

economic stability. The cooperation between Azerbaijan and the IMF is still going on. 

Key words: international economic organizations, loans, IMF, foreign economic policy, cooperation, 

macroeconomic stability 

 

Azərbaycan Respublikası dünyanın bir çox ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və s. sahələrdə əməkaşlıq 

etmiş, bir sıra beynəlxalq təşkilatlara daxil olmuşdur. Dövlətin müstəqilliyini itirməməsi üçün ən əsas şərtlərindən 

biri də ölkənin iqtisadi müstəqilliyinə nail olmaqdır. Ölkəmizin iqtisadiyyatı – cəmiyyətin mövcud olmasının, 

yaşamasının, inkişafının əsasıdır. Azərbaycanın iqtisadiyyatla bağlı fəaliyyətlərini beynəlxalq təşkilatlarda 

dəstəkləməkdədir. Bu iqtisadi fəaliyyətə - bazar iqtisadiyyatı mexanizminə keçidini və iqtisadi sabitliyi əldə 

etməni aid etmək olar. Makroiqtisadi sabitliyi, iqtisadi inkişafı dəstəkləmək və ölkəni neft gəlirlərinə hazırlamaq 

üçün, Azərbaycan və BVF arasında bir sıra yardım məqsədli müqavilələr imzalanmışdır. 

Ölkəmiz iqtisadi böhrandan çıxması üçün xarici yardıma daim müsbət baxmışdır. Azərbaycan Respublikası 

18 sentyabr 1992-ci il tarixində BVF – yə üzv olmuşdur. İlk olaraq 117 milyon SDR ilə BVF – nin üzvü 

olmuşdur. Ölkəmiz həcmi 46 milyon dollar olan krediti BVF – dən 1995-ci ilin 19 aprel tarixində almışdır. Bu 

tarix Azərbaycanın BVF – dən aldığı ilk kredit tarixi kimi iqtisadi münasibətlərdə yadda qalmışdır. 

mailto:Aytac.bagirov2@gmail.com


“Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının Materialları  / 30 aprel 2021 
Materials III Republican Scientific Conference on "Fundamentals of the Humanities and Social Sciences"  / 30 april, 2021 

DOI: https://www.doi.org/10.3 6719/2663-4619/2021/3 
 

118 

Azərbaycan 1995-1996-cı illərdə iqtisadi islahat proqramı tətbiq etmişdir. BVF bu iqtisadi islahatı 1995-ci il 

noyabr ayında 132 milyon dollarlıq kreditlə dəstəkləmiş, ölkənin iqtisadi yüksəlişi üçün yardımlar etmişdir. 

İslahat proqramı əhatə edirdi: müntəzəm pul və maliyyə siyasətləri ilə inflyasiyanın azaldılması, maliyyə 

sektorunun yenidən qurulması, qiymət strukturunun rasionallaşdırılması. Özəlləşdirmədə sürətli bir inkişafa nail 

olmaqda bu iqtisadi islahatlara misaldır. 

BVF – nin ölkəmizə dəstəyi bununka bitmir. 1988-ci il proqramını dəstəkləmək üçün BVF, 1997-ci ilin 

dekabr ayında iki kredit reanşını daha təsdiqlədi. Bu kreditin məbləği cəmi 64 milyon dollar həcmində idi. Burada 

kreditlərlə inflyasiyanın azaldılması və böyümənin yenidən başladılması kimi iqtisadi stabillik hədəflənirdi. 

112 milyon dollarlıq 1999-cu ilin yanvarında təsdiqlənən kredit , 1999- cu ilin maliyyə və iqtisadi kimi 

proqramını dəstəkləmək, 1998-ci ilin dünyanın neft qiymətlərində baş verən azalmanın ixracat kimi mənfi təsirini 

aradan qaldırmaq məqsədini güdürdü. Dövlət sektorunun yenidən qurulmasında BVF verdiyi bu növbəti kreditlə 

struktur reformlarına da dəstək  verməyə davam etmiş olur deyə bilərik.  

İqtisadi reformların dəstəklənməsinə hələ davam edilir. 2001-ci ilin iyulunda “Yoxsulluğu Azaltma və 

Böyümə Asanlığı”adı ltında ölkəmizə 100 milyon dollar həcmində BVF tərəfindən kredit verildi. Bu kreditin 

məqsədi isə yenidən makroiqtisadi stabilliyi əldə etmək, iqtisadiyyatın qeyri – neft sektorlarının böyüməsini 

dəstəkləməkdir. 

2002-ci ildə Azərbaycan iki dilim olaraq 16.1 milyon SDR kredit almışdır. Lakin, tərəflər arasında 

anlaşılmazlıq olduğundan bu proqram bir il müddətində dondurulmalı oldu. BVF 2003-cü ilin may ayında üçüncü 

dilim olaraq 12.87 miyon SDR- lik kredit ayrılmasına qərar verdi. 

“Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi Inkişaf Üzrə Dövlət Proqramı” üzrə də ölkəmiz BVF-dən müəyyən 

məbləğdə kredit alır. BVF Yoxsulluğun Azaldılması və Iqtisadi Inkişaf Üzrə Dövlət Proqramı (PRGF) çərçivəsi 

üzrə ölkəmizə 80.45 milyon SDR kredit ayırmışdır. Lakin bu kredit 505 il sonra geri ödəmək üzrə verilmişdir. 6 

iyul 2001-ci ildə həyata keçirilməsinə başlanmışdır. Kredit 10 illik müddətində verilmişdir və illik 0.5% faiz təşkil 

edir. 

“Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişafın Təmin Olunmasına Dair Kredit Mexanizması”, BVF – nin az 

kreditli mexanizmasıdır. Sözü gedən mexanizma gəlir səviyyəsi aşağı olan ölkələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

PRGF yardımıyla həyata keçirilən proqramlar, tətbiq edildiyi ölkəyə mənsub, vətəndaşların iştirakı olmaqla 

hazırlanıb təsdiq edilən və Yoxsulluğun Azaldılması strategiya sənədinə təsirini göstərən yoxulluğun azaldılması 

strategiyasına dayanır. Məqsədi isə yardım məqsədilə həyata keçirilən proqramların , ölkənin iqtisadi strukturu və 

sosial siyasəti ilə əlaqəli olmasını, sözügedən mexanizmanın inkişafının və yoxsulluğun azaldılmasına xidməti 

təmindir. (1 , s. 59) 

Hazırda Azərbaycan fonddan yalnız texniki yardım alır. Bu kredit resursları lmadan alınan yardımdır. 

Azərbaycanın əməkdaşlıq etdiyi, üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar arasında Beynəlxalq Valyuta fondunun yeri və 

rolu olduqca müstəsnadır. 1992-ci il 18 sentyabr tarixindən etibarən müstəqil ölkəmiz BVF-nin üzvüdür və 

təşkilata qəbul olunarkən ilk kvotası 168.000 $ olmuşdur. 1999-cu ilin yanvarın 28-dən isə ilk kvota yenidən 

gözdən keçirilmişdir. Nəticəsində kvota 220.000 $ - a qədər artırılmışdır. Təşkilatın ölkəmizə köməyi 577.3 mln. 

$ ümumi məbləğdə kredit təşkil edir. Bu kömək 6 müxtəlif proqramın reallaşmasına, iqtisadi islahatların həyata 

keçirilməsinə istiqamətlənmişdir. Hökumətimiz BVF-dan aldığı kredit borclarının 552 mln. $ geri ödəniş etmişdir. 

2016-cı il yanvarın 5-nə quruma cəmi 15.3 mln. $ borcu qalmışdır. 

Azərbaycanın BVF-də kvotası 160,9 miyon SDR və ya BVF-nin ümumi kvotasının 0,07%-i, səs hüququ isə 

2346 və ya ümumi səslərin 0,09%-i həcmindədir , stabilləşdirmək və inkişafı bərpa etmək üçün fondun 

dəstəyindən istifadə olunması çox önəmli idi. Ona görə də fonda üzv kimi daxil olmağın çox böyük əhəmiyyəti 

vardır.   

Direktorlar Şurası 1992-95-ci illərdə 20-dək müxtəlif missiyalar vasitəsilə Azərbaycandakı iqtisadi islahatlarla 

yaxından tanış olmuşdur.Onun əsasları təhlil edildikdən sonra, islahatlar xəttinin müvafiq şəraitə uyğuluğunu 

nəzərə alaraq, sözügedən islahatları bəyənmişdir. Strateji xəttin dəstəklənməsini həyata keçirmək məqsədini 

güdən Direktorlar Şurası 1995-ci ilin aprelin 19-da ölkəmizə ilk kredit ayrılması razılığını bildirmişdir. Bu kredit 

“STF” xətti – “Sistemli Transformasiyanın maliyyələşdirilməsi” mexanizmi üzrə ayrılmışdır. Ümumi məbləği 

58,5 milyon SDR (təxminən 89 milyon ABŞ dolları) təşkil edilmişdir. 

Azərbaycan almış olduğu ilk borc olan “STF” kredit mexanizminin əsas məqsədi makroiqtisadi stabilliyin 

yaradılması idi. Sistemli islahatların başlanması da bu məqsədlərə daxildir. Kredit iki mərhələdə həyata 

keçirilmişdir :   

1. proqramın yaranmasını .Hökumətin sözügedən məqsədlə qəbul etdiyi ilk iqtisadi proqramın 1995-ci ilin 

apreli – 46 milyon ABŞ dolları;  

2. 1995-ci ilin noyabrı – 43 milyon ABŞ dolları.  
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Sistemli Transformasiyanın maliyyələşdirilməsi mexanizmi tələb edir : Azərbaycan hökumətinin 1995-ci ildə 

iqtisadi artımın bərpası üçün vacib tədbirlərin, qiymətlərin stabilləşdirilməsi, inflyasiyanın tempinin aşağı 

salınması və struktur islahatlarının başlanması kimi tədbirləri nəzərdə tutan əsas məqsədləri aşağıdakılar qəbul 

edilmişdir : 

1. “Real məcmu daxili məhsul”un aşağı düşməsinin 6%-lə məhdudlaşdırılması;  

2. İlin sonuna qədər müddətdə aylıq infilyasiyanın tempinin 2%-ə qədər endirilməsi;  

3. Cari əməliyyat kəsrlərinin ümumi daxili məhsulun 10%-dən yuxarı olmamasının və Mərkəzi Bankın xarici 

ehtiyatlar mövqeyinin möhkəmləndirilməsinin təmin edilməsi.  

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün hökumət büdcə kəsirini azaltmalıdır. Səviyyəsini 1994-cü illə müqayisədə 

1995-ci ildə ÜDM-in 4,8%-i həcminə endirməlidir.   

Hökumət proqramı mühüm əhəmiyyətə malik olan 1995-96-cı illərdə bir sıra proqramları nəzərdə tuturdu. 

Onların içərisində xəzinədarlıq sisteminin yaradılması, dövlət xərclərinin azaldılması və sərt pul-kredit siyasətinin 

formalaşdırılması kimi məsələlər yer tuturdu. Proqram bir sıra məqsədləri qarşısına qoymuşdur. Bu məqsədlərə 

1996-cı ilin sonuna kimi inflyasiyanın aylıq artım tempini 1%-ə endirməsini və müsbət iqtisadi artıma nail 

olmasını qeyd etmək olar. 

Makroiqtisadi stabilləşdirmə iqtisadi sahəsində dövlət tərəfindən güclü və ciddi nəzarətin təsiri və BVF-nin 

etdiyi tövsiyələrin, dəstəklərin və stabilləşdirmə prosesinə verdiyi maliyyə yardımı nəticəsində əldə edilmiş 

müvəffəqiyyətlər 1996-1997-ci illər üçün əsaslı rol oynadı. 1995-ci ilin sonunda inflyasiya tempi sabit qaldı, 

tədiyyə balansı kəsri azaldı. Bütün bunlar bu sahələrdə verilən proqnozları doğrulmasını isbat edirdi. BVF 

Azərbaycanda baş verən bu dəyişiklikləri nəzərə almışdır. Naliyyətləri davam etdirmək və gələcək iqtisadi 

islahatlar proqramının dəstəyi üçün 1995-ci ildə Azərbaycana “Stend bay” mexanizmi vəsait ayrılmasına qərar 

vermişdi. 90 milyon ABŞ dolları həcmində olan kreditin verilməsi 5 mərhələdə nəzərdə tutulmuş və verilmişdir. 

Kreditin şərtlərinə görə 1996-cı il üçün iqtisadi siyasətin məqsədləri sərt maliyyə siyasətinin davam etdirilməsi, 

büdcə kəsirinin emissiya ilə maliyyələşdirilməsi və bundan sonra imtina edilməsi, bank tərəfindən verilən 

kreditlərə ciddi və sərt limitlərin qoyulması idi və ona nəzarət edilməsi kimi qəbul edilmişdir. (2, s. 17) 

1996-cı ilin sonuna qədər olan müddətdə iqtisadiyyatda artımının bərpa edilməsi məqsədi ilə özəl sektorun 

inkişafı, özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi, xarici investisyaların həcm artırılması vəzifələri  proqrama daxil 

edilmişdir. Proqram büdcə kəsirini 1996-cı il ərzində 3%-ə endirməyi qarşısına məqsəd olaraq qoymuşdur. 

Bütövlükdə proqramın müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi prosesi 1986-cı ilin aprelində “stend-bay” mexanizmi 

üzrə 2-ci tranşın verilməsinə zəmin yaratmışdı. Azərbaycan BVF-nin iki cari mexanizmli kreditinin 1995-96-cı 

illərdə uğurla qəbul etmiş və üç illik proqram – struktur yenidənqurma proqramının maliyyələşdirilməsi imkanını 

qazanmışdır. Bu proqram iki müxtəlif kredit xəttini nəzərdə tutmuşdur:  

Birinci xətt bu idi: – struktur yenidənqurmanın genişləndirilmiş maliyyələşdirilməsi – ESAF mexanizmi 93,6 

milyon SDR və ya 129,2 milyon ABŞ dolları, ikinci xətt isə : - genişləndirilmiş kreditləşdirmə - EEF mexanizmi 

58,5 milyon SDR və ya milyon ABŞ dolları həcmində nəzərdə tutulmuşdur. 

BVF və ölkəmiz arasında “struktur yenidən qurulmasının genişləndirilmiş mexanizmi və genişləndirilmiş 

kreditləşmə mexanizmi çərçivəsində 1997-1999-cu ilərdə iqtisadi siyasətin əsasları” adlı sənəd imzalanmışdır. Bu 

sənəd 1996-cı ilin dekabr ayında imzalandı və hər iki xətt üzrə kredit açılmışdır. 

 Proqramın yerinə yetirilməsi üçün bir sıra məqamlar üzrə BVF öz çərçivə məhdudiyyətlərini qoymuşdur. 

Şərtlərə  daxildir:  

- Qeyri-neft bölməsinin inkişafı məqsədilə ixracın normativ bazasının liberallaşdırılması;  

- kapital prosesinin liberallaşdırılması; dövlət idarəetmə sektor kəsrinin azaldılması;  

- infilyasiyanın aşağı səviyyəsini saxlamaq, çevik valyuta kursu vasitəsilə dövlət valyuta ehtiyatlarının 

qorunması;   

- 1998-1999-cu illərdə 9 faizlik ümumi artımın təmin olunması;  

- büdcə gəlirlərini 1999-cu il ərzində ÜDM-in 22,4% faizinə və xərclərin isə 23,3% faizinə qədər çatdırılması;  

- vergi sisteminin unifikasiyası;   

- sosial müdafiə sistemində ünvanlığın inkişafını artırmaqla güzəştlər təcrübəsinin ləğv edilməsi;  

- pensiya sistemi, onun iki pilləli formasının tətbiqi;  

- bank sisteminin möhkəmləndirilməsi, bununla yanaşı maliyyə bazarının inkişaf etdirilməsi, dövlət 

banklarının restruktrizasiyası;   

- iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi, və onun sürətləndirilməsi;   

- dövlət sektorunun idarəetmə strukturunun formalaşdırılması, səhiyyə sisteminin, təhsil sistemini yeni olaraq 

qurulması;   

- ekoloji tarazlığın qorunması, işğaldan azad edilmiş zonaların bərpası, yeni kordinasiya mexanizminin 

yaradılması 
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BVF hər il olmaqla təcrübəsinə əsasən üzv olan ölkələrlə bağlı razılaşmalar üzrə illik proqramları hazırlayır, 

hansı ki yeni korreksiya olunmuş proqramlardır. Ona görə də ölkəmizlədə “1997-1998-ci illərdə iqtisadi siyasətin 

əsasları”, “1998-1999-cu illərdə iqtisadi siyasətin əsasları” memorandumlar imzalanmışdır. Bu memorandumlar 3 

illik proqramın gedişini təhlil etmişdir və gələcək vəzifələr olacaq şəraitə müvafiq dəyişdirilirmişdir. 

Ümumi olaraq, BVF və Azərbaycanın qarşılıqlı münasibətləri dinamik inkişaf etməkdədir. Bu münasibətlər 

eyni zamanda digər beynəlxalq qurumlar olmaqla Azərbaycanın iqtisadi münasibətləri üçün istiqamətverici rolunu 

oynamışdır. 

 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə naziri Azərbaycanın BVF-də Müdiri, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 

sədri isə əvəzedici müdiridir.  

BVF-nin Azərbaycanla əməkdaşlığı Struktur İslahatları Proqramı ilə də qurulmuşdur. Bu əməkdaşlıq 

əlaqələrinin ilkin qiymətləndirilməsi dövründə BVF-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi proqramların, dəstəyinin 

iqtisadi səmərəsinin olduqca böyük rolu olmuşdur. Belə deyə bilərik ki, müstəqilliyin bərpa olunması dövrün 

zamanı BVF-nin maliyyə dəstəyi ilə aparılmış iqtisadi islahatları proqramı daxili və xarici balansın 

tarazlaşdırılmasında və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsində böyük yer tutmuşdur. BVF tərəfindən Azərbaycana 

aşağıdakı proqramlar həyata keçirilmişdir:  

• Yoxsulluğun azaldılması, iqtisadi inkişaf;  

• Struktur quruculuğunun artırılması;  

• Sistem dəyişikliyi;  

• Əlavə maliyyələşmə proqramları  

BVF ilə Azərbaycan Hökuməti arasında Maddələr Sazişinin IV Maddəsinə uyğun olaraq bu günə qədər 

Azərbaycan hökumətinə iqtisadi proqramların həyata keçirilməsinin dəstəklənməsinə təqdim edilmiş maliyyə 

yardımları ilə yanaşı BVF texniki yardım, institusional və monetar idarəetmə potensialının artırılması üzrə 

Azərbaycanda bir sıra sahələrdə, o cümlədən dövlət xərclərinin idarə olunması, vergi-gömrük siyasəti, onun idarə 

olunması, mərkəzi bankçılıq, bank nəzarəti, pul siyasəti və statistika sahələri kimi məsələlərdə texniki yardımları 

olmuşdur. Azərbaycan BVF tərəfindən təmin edilmiş bir sıra təlimlərdən də faydalanılmışdır. Makroiqtisadi 

təhlillər və siyasət, maliyyə proqramlaşdırılması, fiskal siyasət və idarəçilik, mərkəzi bank mühasibatlığı və bank 

nəzarəti sahələri də buna daxildir. 

BVF ekspertlərinin ölkəmizə səfərləri təşkil edilir. Səfərlər ərzində qısa müddətdə inflyasiyanın səviyyəsini 

azaltmaq, orta müddətdə inflyasiya proqnozlarının sabitləşdirilməsi üçün Mərkəzi Bankın apardığı siyasətlər, 

ölkənin bank sisteminin həssaslığının qiymətləndirilməsi, məzənnə, faiz dərəcəsi siyasəti, müdaxilə və 

sterilizasiya, manatla pul bazasının artımı, bank sistemində likvidlik şəraitinin inkişafı və xarici valyuta 

ehtiyatlarının diversifikasiya planları və digər məsələlər haqqında BVF - nin ekspertləri ilə bir sıra müzakirələr 

aparılır. (2. s, 29) 

BVF ilə əməkdaşlıq edən ölkəmiz bank nəzarətinin gücləndirilməsi məqsədilə tənzimləyici normativ aktların, 

likvidlik normalarının təhlil edilməsi, likvidlik tələblərinin təkmilləşdirilməsi kimi tövsiyələrin verilməsi, nəzarət 

təcrübəsi, həmçinin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması, bu sahə 

üzrə bank nəzarətinin gücləndirilməsi, pul və məzənnə siyasətinin təkmilləşdirilməsi, orta müddətli perspektivdə 

sərbəst üzən məzənnə rejiminə keçidin olması, Mərkəzi Bankın monetar, makroiqtisadi, real və xarici sektorlar 

üzrə statistik göstəricilərdəki kəmiyyət və keyfiyyət meyarlarının artırılması kimi, statistik proseslərin 

formalaşması işini təkmilləşdirilməsi kimi məsləhət xidmətinin göstərilməsi məqsədilə BVF-nin missiyasının 

səfərləri mütəmadi təşkil olunmaqdadır. 

Ölkəmiz və BVF arasında PL/TMM sahəsində də əməkdaşlığa başlanılmışdır. 2009-cu ilin 31 avqust – 4 

sentyabr tarixlərində BVF-nin PL/TMM sahəsi üzrə ekspertlərindən ibarət missiyasının Azərbaycana ilk səfəri baş 

tutmuşdur. Bu səfərdə Azərbaycanda PL/TMM sisteminin inkişafı, yeni yaradılmış olan Maliyyə Monitorinqi 

Xidmətinin inkişafına müvafiq dəstəyin verilməsi məsələləri kimi məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılmışdır. (3. 

s, 56) 

ABŞ-ın Cons Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu iyunun 16-da 

“Qlobal  maliyyə böhranının Mərkəzi Asiya və Qafqaz dövlətlərinə təsiri” mövzusunda konfrans keçirmişdir. 

Konfransın işində Beynəlxalq Valyuta Fondunun aparıcı mütəxxəsisləri, ABŞ-ın iqtisadi təhlilçiləri, 

Vaşinqtondakı diplomatik korpusunun nümayəndələri iştirak etmişlər. Məruzəçilər qlobal maliyyə böhranının 

Mərkəzi Asiya və Qafqaz bölgəsində yerləşən səkkiz dövlətin iqtisadi və maliyyə sektorlarına təsirinə 

toxunmuşlar. Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan qlobal iqtisadi böhrandan az zərər çəkən ölkədir. Mütəxxəsislərin 

fikrincə, 2007-2008-ci illərdə Azərbaycanda iqtisadiyyatın artım dinamikası yüksək olmuşdur. 2008-ci ildə Dünya 

Bankı da biznesin aparılması proqramı üzrə Azərbaycanı lider dövlət kimi tanımışdır. 2009-cu ildə makroiqtisadi 

göstəricilər də ölkəmizin milli valyutasının sabitliyini qoruyub saxlayaraq, iqtisadi inkişafın yüksələn xəttini 
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nümayiş etdirmişdir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Orta Asiya departamentinin nümayənsəsi 

Ratna Sahay demişdir : 

- “Böhran dövrü Azərbaycan iqtisadiyyatına bir o qədər də böyük ziyan vurmamışdır. Hətta bəzi sahələrdə 

dinamik inkişaf da müşahidə edilmişdir. Bu, aparılan düzgün və məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir. Onu da deyim 

ki, Azərbaycandan daha çox neft ehtiyatlarına malik olan Rusiya və Qazaxıstan kimi ölkələrdə belə inkişaf nəzərə 

çarpmır. Ümid edirəm ki, Azərbaycan gələcəkdə də çoxşaxəli iqtisadi inkişafını davam etdirəcəkdir.”  

BVF ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi tədbirlərində Fondun PL/TMM sahəsi üzrə ekspertlərindən ibarət 

missiyanın Azərbaycana növbəti səfəri baş tutmuşdur. Səfər nəticəsində BVF və Azərbaycan arasında müəyyən 

razılıqlar olmuşdur. BVF tərəfindən Azərbaycanda PL/TMM sisteminin inkişafı ilə bağlı orta müddətli dövr 

ərzində göstəriləcək dəstək tədbirləri, başqa əməkdaşlıq istiqamətləri barədə razılıq əldə edilmişdir. Buna uyğun 

olaraq, birgə əməkdaşlığa dair 2015-2016-cı illəri əhatə edən tədbirlər planı hazırlanmışdır. 

BVF ilə mövcud əməkdaşlıq iqtisadiyyatın bir çox sahələri üzrə aparılır. Müxtəlif dövlət strukturlarının 

başçıları BVF-nin region və ölkə üzrə nümayəndələri ilə məsləhət xarakterli görüşlər keçirmişdir. Bu görüşlərdə 

mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin vəziyyəti və perspektivləri, 2014-cü il və sonrakı illər üzrə ümumi iqtisadi 

göstəricilər, gələcək inkişaf planları, 2015-ci il üzrə dövlət büdcəsinin parametrləri müzakirə olunmuş, xərclər 

üzrə səmərəliliyin artırılması istiqamətində atılan addımlar kimi məsələlər qeyd olunmuşdur.  

Qeyri-neft sektoru üzrə büdcə daxilolmaları və investisiya proqramı aid olmaqla hökumətin ortamüddətli əsas 

maliyyə məqsədlərinə diqqət yetirilib, regional geosiyasi gərginliyin ölkəmizə və onun iqtisadi inkişafına ehtimal 

olunan riskləri və neqativ təsirləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.  

Qədim "İpək Yolu"nun bərpası, ölkələr arasında mövcud əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti kimi məsələlərin 

müzakirəsi zamanı İpək Yolu ölkələrində gömrük-sərhəd keçid prosedurlarının sadələşdirilməsi, tranzit sistemləri, 

gömrük-biznes əməkdaşlığına aid təcrübə mübadiləsi və başqa məsələlər müzakirə edilmişdir.  

Bu görüşdə gömrük daxilolmalarının həcmində son təmayüllər, tətbiq olunan imtiyazlar, 2014-2015-ci illər 

üzrə müvafiq proqnoz göstəriciləri , hesablamalar, Azərbaycanın ÜTT- yə üzv olma prosesində mövcud vəziyyət 

müzakirə edilmiş, qarşılıqlı maraq doğuran bəzi məsələlər barəsində ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdır.  

BVF-nin hesablamalarına əsasən, 2014- cü  il Azərbaycanın ÜDM artımı 4 faiz, 2015-ci ildə i 3,5 faiz 

səviyyəsində proqnozlaşdırılmışdı. Azərbaycan iqtisadiyyatı Rusiya ilə məhdud iqtisadi əlaqələr şəraitində 

regional proseslərə davamlılıq nümayiş etdirib: "Ölkə ÜDM-nin artımının ilin sonunadək 4 faiz, gələn il isə 3,5 

faiz səviyyəsində olacağını proqnozlaşdırırdı. Neft hasilatı azalacaq, həmçinin ehtiyatlı büdcə-vergi siyasətinin və 

makroprudensial tədbirlərin aparılması nəticəsində qeyri-neft sahəsində artımın yavaşıması gözlənilir. 

İnflyasiyanın səviyyəsinin 3 faiz olacağı gözlənilir". BVF fiskal davamılılıq istiqamətində də əhəmiyyətli 

irəliləyişlər və büdcənin fiskal konsolidasiyasının aparılması məsələlərində Azərbaycan hökumətini 

dəstəkləmişdir.  

Beynəlxalq Valyuta Fondunun təmsilçi rəylərinə görə 2015-ci ildə dövlət büdcəsi layihəsində 1 barel neftin 

qiymətinin 90 dollar səviyyəsində nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə çəkilən 

xərclər üzrə öhdəliklər fiskal imkanları məhdudlaşdırırdı: "Neftin qiymətinin enməsinin davam etməsi xərclərin 

azalması məsələlərinə baxmağa əsas verə bilər. Bununla belə, büdcə qaz ixracı coğrafiyasının genişləndirilməsi 

üçün tələb olunan xərcləri nəzərə almalıdır. Xərclərin və maliyyə hesabatlılığının yeni qiymətləndirilməsi başa 

çatdıqdan sonra dövlətin dövlət xərclərinin səmərəliliyini artırmaq üçün imkanı yaranacaq". 

 BVF İqtisadi Proqnozları hesabatının 2015-ci il Aprel sayını dərc etmişdir. Bu hesabatda qlobal 

iqtisadiyyatdakı mülayim, lakin balanssız inkişafın davam etdiyi qeyd edilmişdir. BVF-nin 2015 və 2016-cı illərdə 

qlobal iqtisadiyyatın müvafiq olaraq 3,5 faiz və 3,8 faiz artacağını proqnozlaşdırılmışdı. Sözügedən proqnozlar, 

Yanvar ayında yenilənən hesabatda olmaqla 2014-cü il üçün 3,8 faizdən 3,5 faizə və gələn il üçün 4 faizdən 3,7 

faizə salınmışdı. Hesabata görə, BVF, Azərbaycan iqtisadiyyatının 2015-ci ildə 0.6 faiz, 2016-cı ildə isə 2.5 faiz 

artacağını gözlənilirdi. Fond 2015-ci il il Azərbaycanda 7,9 faiz, 2016-cı ildə isə 6,2% inflyasiya olacağını 

göstərmişdi. (4. s, 92) 

BVF həmçinin Azərbaycanda vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, elektron xidmətlərin tətbiqinin 

genişləndirilməsi, nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması, vergitutma bazasının genişləndirilməsi kimi, qeyri-neft 

sektorundan vergi daxilolmalarının artırılması kimi istiqamətdə Vergilər Nazirliyinin həyata keçirdiyi tədbirləri 

yüksək qiymətləndirmişdir.Vergi Məcəlləsində aparılması nəzərdə tutulan dəyişikliklər, orta və iri sahibkarlığın 

stimullaşdırılması tədbirləri, cari ildə vergi daxilolmaları üzrə proqnozların icrası, qeyri-neft sektorundan vergi 

daxilolmalarının artırılması istiqamətində görülən tədbirlər, elektron audit layihəsinin tətbiqi və s. haqqında BVF 

ilə Vergilər Nazirliyi arasında tez-tez fikir mübadiləsi aparılır. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanda bir sıra təlimləri olmuşdur ki, ölkədə bu təlimdən xeyli 

faydalanmışdır. Makroiqtisadi, mühasibatlıq, maliyyə, idarəçilik, bank nəzarəti və s. Bu təlimlərə misaldır. 
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YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏRƏ QARŞI TƏBII HƏSSASLIQ ANLAYIŞI 
 
Açar sözlər: yoluxucu xəstəliklər, törədici, insanların həssaslıq səviyyəsi, yoluxmuş şəxslər, peyvənd, infeksion 
proses, qızılca, su çiçəyi, epidemik parotit virusları, taun çöpləri, qarın yatalağı, yoluxma, həssas orqanizm, 
infeksiya, yaş, patogen amil  
 

The concept of natural susceptibility to infectious diseases 

Summary 

The purpose of this article is to investigate the causes of the growth of the virus in the world and to examine 

the results of the work done in this direction. To analyze the work done to improve the body's immune system and 

to find ways to keep the body's immune system high is to get acquainted with the materials currently prepared by 

many experts. In addition to food intake, daily nutrition and lifestyle habits are meant to protect the body from 

dangers and to reach the population by avoiding a number of factors that weaken the immune system.illnesses or 

outbreaks. 
Key words: infectious diseases, causative agents, human susceptibility levels, infected individuals, vaccination, 
infectious process, measles, mumps, mumps viruses, plague, typhoid, infection. susceptible organism, infection, 
age, pathogenic factor  
 

Giriş 
Həssaslıq-törədici-parazit üçün orqanizmin təbii yaşayış mühiti kimi iştirak etməsi xüsusiyyəti nəzərdə 

tutulur. Bu xüsusiyyət parazitizmin əsasını təşkil edir və infeksiya mənbəyinin (parazitin bioloji  sahibinin) 
formalaşmasını şərtləndirir. Yalnız həssas orqanizmdə adekvat törədicinin daxil olmasına qarşı infeksion proses 
inkişaf edə bilər. Belə ki, prinsip etibarilə bütün insanlar antroponoz yoluxucu xəstəliklərə qarşı  həssasdırlar; bu 
həssaslığın konkret parametrləri (göstəriciləri) həm törədiciyə aid olan, həm də  orqanizmdən asılı olan bir sıra 
amillərdən asılıdır. 

Bir çox yoluxucu xəstəliklər zamanı törədiciyə münasibətdə insanların həssaslıq səviyyəsi çox yüksəkdir və 
beləliklə  yoluxmuş şəxslərin hamısında və indiyə qədər bu xəstəlik ilə yoluxmayanlar və ya ona qarşı peyvənd 
edilməyən şəxslərdə müxtəlif ifadə dərəcəsinə malik infeksion proses meydana gəlir. Məsələn,  qızılca, su çiçəyi, 
epidemik parotit virusları, taun çöpləri, qarın yatalağı törədiciləri ilə yoluxduqda adətən klinik olaraq kəskin 
nəzərə çarpan infeksion proses inkişaf edir. 

Həssas orqanizmdə törədicinin daxil olması, artıb-çoxalması və həyat fəaliyyətinin digər təzahürləri  müxtəlif 
dəyişikliklərə səbəb olur. Törədicilərin həyat fəaliyyəti orqanizmin daxili mühit sabitliyinin, onun genetik 
homeostazının pozulmasına  gətirib çıxarır.  

Yoluxucu xəstəliyin baş verməsi müəyyən dərəcədə makroorqanizmin reaktivliyindən,   daxili mühitinə 
düşən xəstəlik törədən mikrobları, zəhərləri zərərsizləşdirmək qabiliyyətindən asılıdır. 

Buna təsir edən amillər müxtəlif olur ki, bunlardan ən vacibi isə yaş amilidir. Yaş amilinin əhəmiyyəti 
orqanizmin fizioloji xüsusiyyətləri, o cümlədən maddələr mübadiləsinin xarakteri ilə müəyyən edilir.  Məlumdur 
ki,  uşaqlar bəzi yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinə qarşı daha həssasdırlar. Uşaq infeksiyaları adlandırılan 
infeksiyalar  – skarlatina, göyöskürək, qızılca, su çiçəyi, epidemik parotit və s.  mövcuddur. Ahıl yaşlı şəxslər 
pnevmoniyanı ağır keçirirlər. Bununla belə, istənilən yaşda olan şəxsləri eyni dərəcədə zədələyən infeksion 
amillər də vardır ki, onlara məsələn,  qrip virusu aiddir.  
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Material və metod  
Müəyyən edilmişdir ki,  sinir sisteminin  tükənməsi yoluxucu xəstəliklərin baş verməsinə və daha ağır gedişə 

malik olmasına təkan verir, belə ki, bu zaman  makroorqanizmdə  müdafiə mexanizmlərinin fəallığı azalır. 
Endokrin xəstəliklərdən (diabet, qalxanvari vəzinin funksiyasının pozulması və s.) əziyyət çəkən şəxslərdə 

çox vaxt irinli-iltihabi proseslər meydana çıxır ki, bu da həmçinin orqanizmin müdafiə qüvvələrinin  zəifləməsinin 
nəticəsi sayılır. 

Natamam qidalanma zamanı insanda çox vaxt yoluxucu xəstəliklər inkişaf edir. Natamam qidalanmanın 
nəticəsi olaraq vərəmdən, vəbadan, dizenteriya və digər infeksiyalardan xəstələnmə və ölüm göstəricisinin 
yüksəlməsini göstərmək olar. 

Qidada  zülallar və vitaminlər mühüm əhəmiyyət daşıyırlar. Belə ki,  aclıq, bəzən isə zülalların sadəcə kifayət 
miqdarda qəbul edilməməsi zülal mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxarır. Bu isə öz ardınca 
immunqlobulinlərin sintezinin azalmasına, faqositlərin fəallığının  zəifləməsinə  gətirib çıxarır. Hüceyrələrin 
faqositar fəallığının itirilməsi A vitaminin çatışmazlığı zamanı da meydana çıxır ki, bu da dəridə və selikli 
qişalarda iltihab proseslərinin baş verməsinə gətirib çıxarır B və C qrupu vitaminlərinin çatışmazlığı vərəmə, 
difteriyaya, streptokok, stafilokok etiologiyalı digər xəstəliklərə qarşı həssaslığı artırır. 

Yoluxucu xəstəliklərə qarşı orqanizmin davamlılığı bir çox hallarda ətraf mühit şəraitindən asılıdır. Məsələn, 
donma (temperaturun aşağı düşməsi) bir çox patogen və şərti-patogen mikroorqanizmlərə qarşı  davamlılığı 
azaldır, soyuğun və eyni zamanda nəm havanın təsir göstərməsi tənəffüs yollarının selikli qişasının davamlılığını 
zəiflədir ki, bu da xəstəliklərin inkişaf etməsinə gətirib çıxarır. 

Yoluxucu xəstəliklərin inkişaf etməsinə həddən artıq qızdırma (hərarətin artması, günəş şüalarının uzun 
müddət və intensiv şəkildə təsir etməsi),  yüksək dozalarda ionlaşdırıcı şüalanma, peşə zərərləri (isti sexlərdə 
yüksək temperatur, şüalanma, kimyəvi maddələrlə zəhərlənmə, oksigen çatışmazlığı, fiziki və əqli yorğunluq və 
s.) şərait yarada bilər. 

 
Analiz  

Patogen mikroorqanizmin digər canlı orqanizminə daxil olması və bunun nəticəsində yoluxmuş orqanizmdə 
gedən cavab proseslər. İnfeksiyanı törədən amil orqanizmə daxil olduqda müəyyən orqan və toxumalarda 
məhdudlaşır. Nəticədə infeksion proses əmələ gəlir. İnfeksion proses kəskin və xroniki xəstəliklər, yaxud 
infeksiya gəzdirmə formasında aşkar ola bilər. 

Spesifiklik dedikdə belə başa düşülür ki, hər bir infeksion xəstəliyi müəyyən növ mikrob törədir. 
İnfeksion xəstəliklərin əvvəlcə inkubasiya, sonra prodremal, daha sonra klinik dövr və nəticə halında getməsi 

onların mərhələlər üzrə getməsini göstərir. 
İnfeksiya törədicilərinin orqanizmə daxil olması anından ilk kliniki əlamətlərinin görünməsinədək, latent 

infeksiyalarda isə immunobioloji reaksiyaların ilk müsbət nəticəsinədək olan dövrə inkubasiya dövrü deyilir. Bu 
dövr bütün infeksion xəstəliklər üçün xarakterikdir, müddəti isə müxtəlif olmaqla bir neçə saatdan, bir neçə günə, 
bəzi infeksiyalar zamanı isə bir neçə aya qədər davam edir.  

 
Nəticə və təkliflər 

  Orqanizmin sağlam fəaliyyəti və xəstəliklərə qarşı müqavimətini artırmaq üçün immunitetin güclü olması 
çox vacibdir. İmmunitetin güclü olması üçün müxtəlif vitamin və mikroelementlərə ehtiyac var. Bura A, C, D, E 
və B qrup vitaminləri (B2, B6, B12), fol turşusu, dəmir və sink daxildir. A vitamini: treska balığı, yumurta, sarı və 
narıncı meyvə-tərəvəzlərdə, brokkoli, ispanaq, tünd yaşıl və lifli tərəvəzlərdə, C vitamini: sitrus meyvələrdə, yaşıl 
və qırmızı bibər, qara qarağat, kivi, çiyələk, brokkoli, cəfəri, ananas, Brüssel kələmi, gül kələm, manqo, noxud və 
pomidorda, D vitamini: tuna və qızıl balıq kimi yağlı balıqlarda, mal qaraciyəri, pendir, yumurta sarısı, bəzi 
göbələklərdə, E vitamini: bitki yağları (günəbaxan, zəfəran, qarğıdalı və soya yağlarında), badam, fıstıq, 
günəbaxan toxumları, ispanaq və brokkoli kimi yaşıl yarpaqlı tərəvəzlərdə, B qrup vitaminlərindən B6 vitamini: 
tuna balığı, qızıl balıq, banan, paxlalılar, mal əti, gərzəkli meyvələr, quş əti, taxıl və noxudda, B12 vitamini: 
qaraciyər, az yağlı süd, toyuğun döş əti, yumurta, mal əti, tuna balığı, qızıl balıq və ala balıqda mövcuddur. 

Həmi qida məhsullarının qəbulu ilə yanaşı, gündəlik qidalanma və həyat tərzi vərdişlərində immun sistemini 
zəiflədən bir sıra amillərdən uzaq durmaqla da orqanizmi təhlükələrdən qorumaq olar. Həmin amillərə xroniki 
xəstəliklər, yuxusuzluq, şəkərdən həddindən artıq istifadə, xroniki stress, balanslaşdırılmamış qidalanma, iltihabi 
xəstəliklər, az hərəkətli həyat tərzi, artıq çəki, siqaret və spirtli içki daxildir. 
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The role of antibodies and immunoglobin in human life 
Summary 

Immunoglobulins hold a special place in human life, because their presence protects our body from antigens 
that can harm us. There are some species that have a primary specific local antigen defense factor and are most 
commonly found in saliva, tears, breast milk, bronchi, and small intestine. The immune system is our body's 
natural defense mechanism against diseases and their microbes. As a rule, our body's defenses successfully fight 
colds and other infections that we create in our daily life. Consequently, most viruses, bacteria, fungi and other 
microbes cannot cause disease and in most cases they repel without feeling themselves. If the immune system is 
weakened due to stress, an unbalanced lifestyle, other diseases we have just overcome, or insufficient intake of 
certain biofactors, we are more susceptible to infections. An important biological function is the unification of 
antigens in immunoglobulins to form a complex. The work of this complex continues until the antigen is 
neutralized. For this reason, the EU is an important factor in human protection. 
Key words: immunity, organism, pathogen, antibodies, antigens, blood, immunologists, specific, protein, 
biological function, seasonal changes, food, human life  
 

Giriş 
Əkscisimlər (antitellər) qan zərdabının spesifik zülallarıdır. Orqanizmə antigen yeridildikdən sonra immun 

cavab olaraq plazmositlər tərəfindən əkscisimlər sintez olunur və antigenlə spesifik immun reaksiyaya girir. Qan 
zərdabının köməyi ilə passiv immunitetin yaradılması göstərmişdir ki, əkscisimlər immunlaşmış orqanizmdə 
əmələ gəlir. Əkscisimlərin əmələgəlmə mexanizmi alim-immunoloqların uzun müddət müzakirələrinə səbəb 
olmuşdur. 

Immunqlobilin elə bir zülaldır ki, antigenə qarşı təsir edərək orqanizmanın qorunmasında rol oynayır. IX 
əsrdə əqrəb sancan heyvanın qan zərdabını insana vurmaq istəyən alim Razi demişdir ki, bu zərdabda müdafiə 
amili var. 1845-ci ildə Bence Jones ilk dəfə immunqlobilinləri öyrəndi.  

Immunqlobulin molekullarının spesifikliyi variabel hissənin hipervariabel sahəsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə 3-
4 bu kimi sahə olur molekulda. Deyilən bu sahələr antigenlə müxtəlif tipli əlaqələr yarada bilir. 

1. Hidrogen rabitəsi 
2. Hidrofob rabitə 
3. Ion rabitəsi 
4. Vadervaals qüvvəsi 
Patogenlər sürətlə inkişaf edə və uyğunlaşa bilər, bununla da immunitet sistemi tərəfindən təsbit edilmədən və 

zərərsizləşdirilmədən qaçılır, lakin, pato-genləri tanımaq və zərərsizləşdirmək üçün çoxsaylı müdafiə 
mexanizmləri də hazırlanmışdır. Hətta bakteriya kimi sadə bir hüceyrəli orqanizmlər də bak –teriofak  
infeksiyalarından qoruyan fermentlər şəklində əsas immunitet sisteminə malikdirlər.  

Digər zəruri immunitet mexanizmləri qədim nüvəlilərdə inkişaf etmiş bitki və onurğasızlar kimi müasir 
nəvələrində qalmışdır. Adaptiv (və ya qazanılmış) toxunulmazlıq, müəyyən bir patogenə ilk reaksiya verdikdən 
sonra immunoloji yaddaş yaradır, bu da eyni patogenlə sonrakı qarşılaşmalara daha çox reaksiya gətirir. Müəyyən 
bir patogenə ilk reaksiya verildikdən sonra, eyni patogenlə növbəti qarşılaşmada daha çox reaksiya doğurur.  
 

Material və metod  
İmmunqlobulinlər Fc, C3 reseptorları ilə qarşılıqlı təsirdə olur. İmmunqlobulinlərin böyük hissəsi əsasəndə 

büyük və komplement birləşdirici immun komplekslər damarlardan faqositlər, ulduzvari retikuleondoteliositlər 
tərəfindən çıxarılır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Bakteriya
https://az.wikipedia.org/wiki/Fermentl%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCv%C9%99lil%C9%99r
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0mmunoloji&action=edit&redlink=1
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Kiçik ölçülülər isə yəni komplement sistem birləşdirməyənlər isə yavaş-yavaş orqanizmdən uzaqlaşdırılır. 
Bəzən isə uzaqlaşmadığı təqdirdə onlar çoxu toxumalarda çökür. 

Son vaxtlar infeksion xəstəliklərin artdığı görülmüşdür. Belə infeksiyalar da ağciyər, mədə-bağırsaq, göz 
xəstəlikləri və bu kimi başqa xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilir. Bu səbəbdən də bioloji mayelərdə immun 
kompleksin tapılması metodları hazırlanır. 
 

Analiz 
Vacib bioloji funksiya immunqlobilinlərdə antigeni özünə birləşdirərək bir kompleks əmələ gətirməsidir. Bu 

kompleksin işi antigeni neytrallaşdıranadək davam edir. Ümumiyyətlə immunkompleksin tam olaraq 
formalaşması onun formalaşdığı yerindən və çökdüyü toxumadan asılıdır. İmmun kompleksin əsas xüsusiyyətləri 
əkscisimin xüsusiyyətlərindən aslıdır. Deyilən bu xüsusiyyətlərdən ən əsası komplement sistemi aktivləşdirmək 
və bu zaman bəzi hüceyrələrin membranında olan Fc fraqmenti ilə birləşməkdir. İltihab yaradan bütün proseslərdə 
immun kompleksin müstəsna rolu var, belə ki bu sistemin müdafiədə böyük əhəmiyyəti danılmazdır.  

Bu kompleks hüceyrələrin reseptorları ilə birlikdə olaraq təsir edərək müxtəlif hüceyrələri -T, B- limfositləri, 
makrofaqları, neytrofilləri, bazofilləri, eozinofilləri, trobositləri və eritrositləri aktivləşdirərək orqanizmin 
müdafiəsini artırır. 

İmmun çatışmazlığına çox poseslər  səbəb ola bilər. Onların arasında düzgün qidalanmama, stress, mənfi 
emosiyalar, az hərəkətlilik, təmiz havada az olmaq, yuxusuzluq və s. əsas yer tutur. Xüsusən uzunsürən 
xəstəliklərdə immunitet zəifləyir, qrip virusları orqanizmin immun reaksiyasını ləngidir, qadınlarda hamiləlikdə 
və doğuşdan sonra və s. Havanın müxtəlif kansorogenlərlə (kimyəvi maddələr, radiasiya və s.) zəhərlənməsi də 
immun reaksiyaya mənfi təsir göstərir. Dünyadakı bütün xəstəliklərin 80%-i immun sisteminin işinin pozulması 
ilə bağlıdır. 
 

Nəticə və təkliflər 
İmmunqlobilinlər insan həyatında xüsusi yeri var belə ki, onların olması orqanizmamızı bizə zərər verəcək 

antigenlərdən qoruyur. Onlardan elə növləri var ki, antigenə qarşı ilkin yerli spesifik müdafiə amili olub, ən çox 
agız suyunda, göz yaşında,ana südündə, bronx, nazik bağırsaqda olur. 

İmmun sistemi xəstəliklərə və onların mikroblarına qarşı bədənimizin təbii qoruyucu mexanizmidir. Bir 
qayda olaraq, bədənimizin müdafiəsi gündəlik həyatda yaratdığımız soyuqdəymə xəstəlikləri və digər infeksiyalar 
ilə uğurla mübarizə aparır. Buna görə viruslar, bakteriyalar, göbələklər və digər mikrobların çoxu xəstəliyə səbəb 
ola bilmir və əsasən hiss olunmadan dəf edilir. İmmunitet sistemi stress, nataraz həyat tərzi, yenicə öhdəsindən 
gəldiyimiz digər xəstəliklər və/və ya müəyyən biofaktorların kifayət qədər təmin edilməməsi səbəbindən 
zəifləmişsə - biz infeksiyalara daha çox meylli oluruq. İmmun sisteminin mikrobların aradan qaldırılmasına nə 
qədər çox ehtiyacı olarsa, bir o qədər çox qoruyucu reaksiyalar baş verir, məsələn, öskürək, soyuqdəymə 
simptomları və hətta qızdırma bədənin virus və bakteriyaların çıxarılması üçün istifadə etdiyi bu cür qoruyucu 
reaksiyalardır. Bütün bunların qarşısını almaq üçün - xüsusilə qrip mövsümündə: İmmun sisteminizi və 
sağlamlığınızı fəal şəkildə qoruyun. 

Apardığımız araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, insanlar mövsüm dəyişkənlklərinə qarşı daha həsas olurlar. 
İmmun sistemi zəif olanlara isə belə hal daha tez təsir edir. 

Gəncə şəhəri özəl kilinikaların birində bir necə həftə müşahidə aparıb sorqular kecirdik. Doğurdan da 
havaların kəsgin soyuyub tez də isinməsi insan orqanizmasına təsirinin artdığını göstərdi. Həm də bu analizimiz 
onu sübut etdi ki, insanlar hər daim öz orqanizmalarını qorumalı və təbiətin onlar üçün hazırladıqı gözlənilməz 
surpriz dəyişikliklərinə qarşı hazır olmalıdır. 

İnsanlar qışda xəstələnməyə daha çox meylli olurlar. Bir tərəfdən, onlar daha çox qızdırılan, aşağı rütubətliliyi 
olan qapalı otaqlarda və digər insanlarla qalırlar və xəstəlik tuturlar – məsələn, hava-damcı infeksiyası vasitəsilə. 
Digər tərəfdən, immun sistemimiz qışda daha zəif olduğundan - daha az təzə məhsul və salatlar yeyirik, bununla 
da pəhrizimiz vasitəsilə vitaminlərin təbii təminatını azaldırıq. Bundan əlavə, qışda açıq havada daha az vaxt 
keçiririk. Qışın sonuna doğru D3 vitamini ehtiyatımız tükənir, çünki bizim dərimiz üçün günəş işığı vasitəsilə yeni 
D3 vitaminini sintez etmək çətin olur. Bundan əlavə, immun sistemimiz təbii olaraq aşağı temperaturlar, qar və 
yağışın təsirinə məruz qalır. Bu səbəbdən qrip və soyuqdəymə virusları mövsümləri xüsusilə ilin soyuq vaxtında 
belə güclənir. 
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