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XÜLASƏ 

Azərbaycan dilinin leksikası orta məktəblərin bütün 

siniflərində mətnin daxilində, eyni zamanda dil və nitq 

qaydalarının mənimsənilməsi prosesində öyrədilir. 

İndiyə qədər həmin lüğət tərkibinin leksik-qrammatik, 

struktur-semantik, nadir hallarda isə etimoloji 

xüsusiyyətləri haqqında şagirdlərə müfəssəl bilgilər 

verilmişdir. Bu proses, eyni zamanda ali məktəblərdə də 

tələbələrə bir qədər geniş istiqamətdə mənimsədilmişdir. 

Məqalədə müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi 

semantik-koqnitiv və linqvokulturoloji aspektlərdə təsvir 

olunur, konseptual məkanda söz və ifadələrə xas bir sıra 

özünəməxsus milli-kulturoloji xüsusiyyətlər, 

verballaşma qanunauyğunluqları meydana çıxır, 

azərbaycanlıların dünyabaxışında bir çox assosiativ 

obrazlar modelləşir. Müəyyənləşir ki, mədəniyyət 

anlayışı da sözlə ifadə olunur. Sözə məxsus hər bir 

fraqment dünyanın dil mənzərəsini əks etdirir. 

Tədqiqatda söz və ifadələr koqnitiv prosedur kimi 

öyrənilir. Məhz bu yazıda da, həmin məsələlər 

işıqlandırılır. 
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ABSTRACT 

Vocabulary of the Azerbaijani language is taught in all 

grades of secondary schools within the text, as well as in 

the process of mastering the rules of language and speech. 

So far, students have been given detailed information about 

the lexical-grammatical, structural-semantic and in rare 

cases, etymological features of the vocabulary. This pro-

cess has also been mastered by students in higher educa-

tion. The article describes the vocabulary of the modern 

Azerbaijani language in semantic-cognitive and linguocul-

tural aspects, a number of peculiar national-cultural fea-

tures peculiar to words and expressions in the conceptual 

space, regularities of verbalization occur, many associative 

images are modeled in the worldview of Azerbaijanis. It 

turns out that the concept of culture is also expressed in 

words. In research, words and phrases are studied as a 

cognitive procedure. These issues are also covered in our 

article. 
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linguoculturology,  
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Giriş / Introduction 

Leksikologiya sürətlə inkişaf edən dilçilik sahələrindən biridir. Bu elm dilin 

lüğət tərkibi haqqında geniş nəzəri biliklər sistemidir. Lüğət tərkibi deyərkən, dildə 

olan bütün sözlərin və frazeoloji birləşmələrin toplusu və sistemi nəzərdə tutulur. 

Lüğət tərkibi dil üçün zəruri ―tikinti materialı‖dır. Dilin digər sistemləri ilə 

müqayisədə o, daha çox dəyişikliyə məruz qalır. 

―Tikinti materialı‖ sözdür. ―Söz, ümumiyyətlə, dil sisteminin əsas, müstəqil və 

ayrıca işarə vahididir. Mənalandırılma və işarələndirilmə vəzifələrini daşıyan bu 

mərkəzi dil vahidi səslənmənin, mənanın və real varlığa münasibətin üzvi surətdə bir-

birinə bağlılığı nəticəsində meydana çıxır. Leksikada maddi aləmin işarələnmiş 

inikası diqqət mərkəzində olur. Sözdə məhz üç cəhəti − səslənmə, məna və maddi 

aidiyyatı birlikdə götürdükdə, leksikologiya elminin sahələri, onların vəzifələri 

aydınlaşır‖ [17, s.100]. 

Göründüyü kimi, leksikologiyada sözün müxtəlif aspektləri tədqiq olunur. 

―Dildə olan bütün sözlərin cəmi leksika adlanır‖ termin-tezisi də bu gün özünü 

doğrultmur. Çünki leksikologiyada söz ayrıca deyil, bir-biri ilə sıx şəkildə, 

paradiqmatik və sintaqmatik əlaqə və münasibətlərin fonunda öyrədilir. 

―Leksika bu və ya başqa bir dildə sözlərin sadəcə toplusu yox, qarşılıqlı 

münasibət və əlaqəli faktların müəyyən sistemi olduğundan, leksikologiya ayrı-ayrı 

sözlər haqqında deyil, dilin bütövlükdə leksik sistemi haqqında elm kimi qarşımızda 

durmaqdadır‖ [17, s.4]. 

Dildə tarazlıq məsələsi öncə, leksikada müşahidə olunur. Leksika sahəsində baş 

verən dəyişmələr, yeniliklər sadəcə olaraq kəmiyyətlə hesablanmır, tədricən 

mikrosistem və makrosistem səviyyəli keyfiyyət dəyişmələri ilə də xarakterizə 

olunur. Leksikada bu proses aktı bir tərəfdən insanın dil mexanizminə uyğunlaşması 

zərurətindən irəli gəlirsə, başqa bir tərəfdən müəyyən meyillərin təsiri inkişafı 

səciyyələndirir. Bir sözlə, ümumi inkişaf qanunu dil vahidləri ilə dildən kənar olan 

qanunauyğunluqlar arasındakı əlaqəyə görə müəyyənləşir. Dilin leksikası birbaşa 

olaraq cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi və mədəni dəyişikliklərlə, sosial 

təbəqələrin ətraf aləmi, dünyanın mənzərəsini dərketmə fəaliyyəti, milli şüuru ilə 

bağlı olur. 

Biz yeni leksikologiya deyərkən, leksik vahidlərin koqnitiv mərhələdəki 

linqvokulturoloji əlamətlərini nəzərdə tuturuq. Yeni təhsil sistemində də öyrədilən 

məsələlərin necə dərkedilməsi, biliyə çevrilməsi məsələləri qoyulmuşdur. Hazırda 

leksikoloji tədqiqatlar leksik vahidləri köhnə qaydada tədris etməyin əhəmiyyətsiz 
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olduğunu göstərir. Günümüzdə şagird və tələbələrə sözün, dil vahidinin koqnitiv 

əsaslarını və onların milli-mədəni keyfiyyətlərinin öyrədilməsi tələb olunur. Öncəki 

leksikologiyalardan fərqli olaraq, sözügedən leksikologiya müasir Azərbaycan dilinin 

leksik sisteminin koqnitiv istiqamətdə aparılan araşdırmalarından ibarətdir. 

Müasir Azərbaycan dilinin leksikoloji sistemi ilə tanışlıq həmin dilin müxtəlif 

həyati dərinliyini, leksik məna və onların tiplərini, struktur-semantik dərəcələrini, 

sözlərin müxtəlif növ diferensiyasiyası, onların mənşəyi ilə bağlı məsələni əhatə edir. 

Digər başlıca məqsəd leksik-terminoloji vahidlərin məzmun və mahiyyətini, 

tərkibini, məna parametri və qruplarını, onların inkişaf qanunlarını müəyyən 

etməkdən ibarətdir. 

Sözdə ―düşüncənin bütün pillələrinə xidmət göstərmək bacarığı‖ var. Harada 

insan varsa, orada söz mövcuddur. Bu, sözün ―qəribəliklərlə dolu olan xarakteri‖dir. 

O, nitq prosesində konturlaşdırılmış düşüncələri ifadə edir. ―Söz – düşüncənin 

reallaşdığı və insanlar üçün ən vacib kommunikasiya vasitəsi olan, öncədən 

hazırlanıb, nitq şəraitində tam və müstəqil biçimdə təkrarlana bilən leksik-qrammatik 

mənalı kiçik və sərbəst dil vahididir‖. O, dünyanın yeni möcüzəsidir. Tarixdə öncə 

söz meydana gəlmiş və o, Allahın özü olmuşdur. 

Leksika müasir Azərbaycan dili üçün ən qiymətli sərvətdir. Bu qiymətli sərvətdə 

xalqın tarixi, etno-mədəni dəyərləri qorunub saxlanılmışdır. Xalqın mənşəyi, 

meydana gəlməsi, onun inkişafı, cəmiyyətdəki rolu, təbiəti və dünyanın dərki, ona 

necə yiyələnməsi, müxtəlif dil proseslərini doğuran səbəblər leksikada öz əksini bu 

və ya digər formada geniş dairədə tapır. Bu dəyərli sərvət − söz, dərketmənin əsas 

mənbəyidir. Hər hansı söz bilavasitə varlıqla, dünyanın mənzərəsi ilə bağlı olub, ətraf 

aləmdəki əşyanın, hadisənin, əlamət və prosesin, hərəkətin və s. adlandırılmasına 

xidmət edir. Dil üçün zəruri olan ―tikinti materialları‖ sosial, siyasi, mədəni həyatda 

baş verən və baş verəcək dəyişikliklərlə − tarix boyu əldə olunan hər cür 

nailiyyətlərlə, əsaslı dönüşlərlə, müxtəlif sahələrin unikal inkişafı ilə, yeni-yeni 

təsərrüfat və mədəni sahələrin, elmi dünyagörüşün meydana gəlməsi ilə lüğət 

tərkibinə yeni rənglər, boyalar qatmışdır. 

Son illərdə linqvistikanın yeni bir sahəsi − koqnitiv dilçilik formalaşmışdır. 

Koqnitiv linqvistikanın əsas istiqamətləri kulturologiya, linqvokulturologiya, məntiq, 

semantik-koqnitiv, fəlsəfi-semiotik sahələrdir. Onlardan biri də koqnitiv leksikologi-

ya və semantikadır. Koqnitiv leksikologiya və semantika ünsiyyət üçün ən əlverişli 

dil vahidlərinin (sözlərin, ifadələrin və s.) ―dərində olan‖ mənalarını müəyyənləşdirir. 

Əlbəttə, mənaları müəyyənləşən dil vahidləri ilə insan ətraf aləmlə əlaqə qura bilir. 

Burada məna ətraf aləmlə münasibətin təzahüründən, eləcə də onun yaddaşda 
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saxlanılmasından, şüurda dərk edilməsindən gedir. Leksikologiya və semantika 

elminin bu növündə dil formaları mental reprezentasiya vahidləri kimi götürülür, 

yalnız sözlə kifayətlənmir, başqa dil vahidləri də tədqiqata cəlb edilir. Həmin 

vahidlər kommunikasiya üçün əsas sayılan informasiyaları daşıyır və onların 

vasitəsilə insanla ətraf aləm arasında əlaqə yarada bilir. Koqnitiv leksikologiya və 

semantika bir sıra mühüm məsələlərə aydınlıq gətirir: Mənalar mental leksikonda 

necə həkk olunur? İnsan onları yaddaşdan götürüb necə aktivləşdirir? İnsanlar ətraf 

aləmlə necə bağlanır? Kontekst, situasiya və dünya bilgisi mənanın reallaşmasına 

necə təsir göstərir? [4, s.44]. 

 

Dilin leksik sisteminin koqnitiv aspektləri 

 

Koqnitiv qrammatika termini dar və geniş mənada işlədilir. İlk növdə ―koqnitiv‖ 

terminindən dilin qrammatik konsepsiyası və qrammatik modellərinin təsvirində 

istifadə olunur və bütün koqnitiv linqvistikaya istiqamətlənir. Müxtəlif dil hadisələri 

koqnitiv aspektdə də öyrənilir. Həmin hadisələr dünyanın dərketmə prosesi ilə əlaqəli 

şəkildə aydınlaşdırılır, bu cür koqnitiv fenomen, insanın biliyi, qavrayışı, diqqəti, 

yaddaşı, düşüncəsi və s. bir-birinə bağlı şəkildə tədqiq edilir. Dildə məlumatların 

doğulması, dərk edilməsi, kateqoriyalaşma prosesi, dünyanın konseptuallaşması, 

onun dildə inikası və ən başlıcası, biliyin, anlamanın bazası kimi predmetlər tədqiqat 

obyektinə çevrilir. Bu problemlərdən Rey Çekendoff, C.Lakoff, Ç.Fillomor, U.Çeyf 

və digər xarici ölkə alimlərinin əsərlərində bəhs edilmişdir. 

 Koqnitiv linqvistika müasir dilçiliyin fənlərarası əsas istiqamətlərindən biridir. 

Həmin linqvistika əsas etibarı ilə dil birliyinin mənimsənilməsi və tətbiq olunmasında 

əqli prosesləri araşdırır. Bu proseslər koqnitiv strategiyalara əsaslanmaqla öyrənilir. 

―Dil insanın koqnitiv, əqli (mental), neyroloji fəaliyyətinin əsas təzahürüdür‖ prinsipi 

burada əsas götürülür. 

 Bu termin ingilis dilində “coqnitive” ‒ science, rus dilində isə ‒ koqnitologiya 

və koqitologiya adlanır [17, 256 s.]. 

 Koqnitiv linqvistikanın rəsmi olaraq meydana gəlməsi 1989-cu ildə 

Almaniyanın Duysburq şəhərində keçirilən Beynəlxalq linqvistik simpoziumda, eyni 

zamanda Birinci Beynəlxalq konfransda elan edilmiş və ondan istifadə uyğun 

görülmüşdür. 

 Dünya linqvistik-koqnitivləri sırasında Çarlz Fillomor, Corc Lakoff, Ronald 

Lanqaker, Aleksandr Kibrik, Leonard Talmin kimi alimlərin adları tanınır. 

 Koqnitiv linqvistikada dil və düşüncənin (təfəkkürün) mürəkkəb münasibətləri 
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yeni mərhələdə araşdırılır. Koqnitiv linqvistika əsas dillə düşüncənin bir-biri ilə 

əlaqəsi məsələsini yenidən gündəmə daxil edir. Burada düşüncə qeyri-verbal əlamətə 

malikdir. Dil düşüncənin varlıq forması kimi deyil, insanın təfəkkür prosesinin 

təzahürü kimi çıxış edir, bu da, konsept vasitəsi ilə əməliyyat prosesidir. Bu 

problematik məsələ ilə ilk zamanlar neyrofizioloqlar, həkimlər, psixoloqlar, sonrakı 

mərhələlərdə isə psixolinqvistlər və b. məşğul olmağa başlamışlar. 

 Beləliklə, koqnitiv linqvistika müasir linqvistika elminin müstəqil sahəsi kimi 

formalaşıb fəaliyyət göstərməkdədir. Dildə baş verən koqnitiv proseslər, mental (əqli) 

tiplər və s. bu elmin başlıca sahələri kimi diqqət mərkəzindədir. 

 Müasir koqnitiv linqvistikanın xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aid edilir: koqnitiv 

linqvistikanın mənbələri; əsas anlayışları (konseptuallaşma, kateqoriyalaşma, 

konsept, koqnisiya və s.); konseptin təyini, onun strukturu, növləri; funksional 

leksikologiyanın predmeti, məqsəd və vəzifələri, əsas istiqamətləri; antroposentrik 

istiqamət və funksional leksikologiya; funksional leksikologiyanın mətnisentrik 

istiqamətləri; funksional leksikologiyaya yeni yanaşma; dildə şəxsiyyətin leksik 

prezentasiyası və mətni fəaliyyəti; koqnitiv-praqmatik aspekt; söz və konseptin 

mətndə təhlili problemi; sözün kommunikativ potensialı və onun mətndə əksi; mətnin 

linqvistik strukturu və onların növləri; bədii konseptlərin leksik vasitələrinin 

reprezentasiyası; bədii konseptin mətni assosiativ sahəsi; sözün kommunikativ və 

koqnitiv imkanlarının metodik aspektdə öyrənilməsi; bədii mətnin konseptual 

strukturunun təhlili; dünyanın poetik mənzərəsi və bədii konsept anlayışı; bədii 

konseptin növləri; mətnin konseptual strukturu və onun leksik və dərketmə strukturu 

ilə əlaqəsi. 

 İnsan biliyi və bilik səviyyəsinin sistemi necə qurulmuşdur, hansı formalarda və 

mexanizmlərlə işləyir? Bütün bunları və varlıq simvollarının dəyişmələrinə dair fakt, 

hadisə və duyğuların yaratdığı biliklərin dərketmə proseslərinin təfəkkürdə əks 

olunmasını günümüzdə koqnitiv linqvistika öyrənir. Dil vasitəsilə insan beynində 

əks olunan bilik sisteminin alt və üst səviyyələri ilə qruplaşdırılması və 

kateqoriyalaşdırılması koqnitiv linqvistikanın araşdırma prinsiplərinin cəmi kimi dərk 

edilir. 

Dilçi-alim F.Veysəlli yazır: ―Hər bir elm sahəsinin öz vahidi olmalıdır. Koqnitiv 

linqvistikanın da ən kiçik vahidi konseptdir. Koqnitiv dilçiliyi maraqlandıran 

məsələlərdən ən vacibi insanın öz aləmini dildə ifadə etməsi bacarığıdır‖ [17, s.6]. 

 Leksik vahidin koqnitiv mənalarını insan ünsiyyət prosesində aktivləşdirir. 

Başqa sözlə, insanlar mənaları başa düşməklə ətraf aləmlə birbaşa bağlanır. Mənanın 

gerçəkləşməsinə kontekst (məna kontekstdən asılı olaraq dəqiqlik tapır), situasiya 
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(müəyyən söyləmin işləndiyi kontekst, nitq şəraiti və s.) və dünya elmi təsir göstərir. 

 Koqnitiv leksikologiyada, öncə Azərbaycan dili leksikasının milli-mədəni 

spesifikası öyrənilir. 

Demək, müasir Azərbaycan dili leksikasının başlıca xüsusiyyətlərindən biri də 

onun milli-mədəni keyfiyyətləridir. Bu keyfiyyətlərə malik olan leksika millətin 

varlığını, mövcudluğunu şərtləndirir. Belə şərtləndirmənin bazasını 

linqvokulturologiya elmi təşkil edir. Sözə linqvo-mədəni aspektdə yanaşmaq, 

dünyanın dil xəritəsi (dil mənzərəsi) baxımından, leksik vahidləri öyrənmək 

linqvokulturologiya elminin qarşısında duran ümdə vəzifələrdəndir.  

Qeyd edək ki, dilimizin zəngin leksikası kompleks biçimdə linqvokulturoloji 

istiqamətdə öyrənilməmişdir. Müasir Azərbaycan dili leksikasının özünəməxsus 

linqvokulturoloji aspektləri mövcuddur. Bu aspektlərə aşağıdakılar aiddir:  

Dil və mədəniyyət, dünyanın dil mənzərəsi anlayışı, həmin mənzərənin dilin 

leksika və frazeologiyasında inikası (güzgü), milli-mədəni şüur, milli-mədəni 

spesifika, linqvomədəni konseptlər, milli-mədəni özünəməxsusluğun Azərbaycan dili 

leksika və frazeologiyasına aid olan leksikoqrafik işlərdə təsviri və s. 

 Linqvokulturologiya elmi dildən mədəniyyətə, mədəniyyətdən dilə aşırıdır, 

növbələşmədir. O, müstəqil elm sahəsidir. Bu elmin üç dayaq nöqtəsi vardır: “dil-

mədəniyyət-insan”. Belə bir üçlük də mövcuddur: “dil-dərketmə-mədəniyyət” [17, 

s.8]. 

 “Dünyanın dil mənzərəsi‖ anlayışı ideyası Aleksandr fon Humboldta 

məxsusdur. ―Dünyanın konseptual xəritəsi‖ anlayışı da bu xüsusda yaranmışdır. Bu 

xəritə yalnız predmetləri əks etdirmir, həm də insan münasibətlərini özündə 

birləşdirir. Dünyanın dil xəritəsi konkret milli dil mənzərəsini əks etdirir. İnsanın 

müşahidələri nəticəsində “günəş doğur”,  ―yağış yağır” söyləmləri meydana çıxır. 

A.fon Humboldt yazır: ―İnsan düşünür, yalnız dildə yaşayır, ətraf aləmi duyur‖ 

[6, s.237]. 

Linqvokulturologiyada başlıca termin − ―anlayış‖ konseptdir. Konsept − 

təsəvvürdür. Onun növlərindən biri də linqvomədəni konseptdir. Linqvomədəni 

konsept ―mədəniyyət‖, ―etnos‖, ―dil‖ anlayışlarını ehtiva edir. 

Beləliklə, ―linqvokulturologiyanın‖ əsasında duran başlıca ideya mədəniyyətin 

dil vasitəsi ilə öyrənilməsidir‖ [12, s.208]. 

Sözə linqvokulturoloji cəhətdən yanaşma həm də antroposentrikdir. Söz 

vasitəsilə insan dünyanı, ətraf aləmi dərk edir. Sözə məxsus fraqmentlər (əsas 

hissələr, parçalar) onu xüsusi linqvokulturoloji istiqamətdə öyrənir. Sözdə 

mədəniyyət anlayışı ifadə olunur. Mədəniyyət anlayışı deyərkən, müxtəlif konseptlər 
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və onların tipləri nəzərdə tutulur. Bu konseptlər milli konnotasiyaları yaradır. Məs: 

Azərbaycan mədəniyyətində “ev” konsepti anlayışı “yuva”, “yurd”, “ev-ocaq” 

anlayışları ilə sıx şəkildə bağlıdır. Milli rəngarənglik həmin sözün linqvospesifikasını 

− insanın yaşam yerini aydınlaşdırır: İsti yuvasından məhrum olmaq. Zəhra yuvası 

dağılmış yavruların, analarını itirmiş bu üç qızın halını, ürək parçalayan səmimi göz 

yaşlarını görərək ixtiyarsız gözləri yaşardı [S.Hüseyn]; Üç dəfə qaçmışam qarlı 

Sibirdən; Bizim meşələrdə salmışam yuva [S.Vurğun]. 

Dilimizdə ―yuva salmaq‖ ifadəsində də linqvospesifika mövcuddur. Yurd 

salmaq, məskən salmaq, yaşamaq üçün şərait yaratmaq: 

 

Məni xilas etdin vaxtsız ölümdən, 

O gündən qəlbimdə yuva saldın sən 

[S.Vurğun]. 

 

Azərbaycan dili leksikasının linqvokulturoloji xüsusiyyətləri söz və kontekst 

arasındakı sərhədləri müəyyənləşdirir. Kontekst − söz mühiti, sözün düşdüyü mühit 

ona dürüst məna verir. Söz nə qədər çoxmənalı olursa, kontekstdə, nitq prosesində, 

dialoq şəraitində o, tamamilə müəyyən məna daşıyır. Bəzi hallarda dil vahidinin 

semantikası ―söz konteksti‖ ilə yox, ―gerçək kontekst‖ ilə müəyyən edilir. Həmin 

―gerçək kontekst‖ birdəfəlik situasiyanı inikas etdirdikdə, bu zaman sözün 

işləkliyindən, funksional imkanlarından bəhs etmək lazım gəlir. Linqvokulturoloji 

əlamət ən çox metaforik kontekstlərdə özünü göstərir. Məsələn: Millətin pullarını 

quzğunlar dimdiyində mənimsəyirlər. Burada sözlər metaforik kontekstdə 

qərarlaşmışdır. 

Sözlər leksik konseptlər təşkil edir. Müasir Azərbaycan dilində leksik konseptlər 

(söz-konseptlər) baza konseptləridir, mənalarına görə milli-mədəni fenomen yarada 

bilirlər. Bu konseptlər bir tərəfdən dünyanın dil mənzərəsinin universal əlamətlərini 

göstərir, digər tərəfdən isə hər bir xalqın və dilin milli spesifikasını əks etdirir. Leksik 

konseptlər (söz-konseptlər) çoxölçülü olur, mürəkkəb konseptlər nüvə və 

periferiyalara bölünür, örtülü sistem təşkil edir, konseptə məxsus köhnə əlamətlər 

məna baxımdan yenilənir. 

Söz-konseptlər dünyanın dil mənzərəsinin əsas vahididir. Müasir linqvistikada 

aktiv şəkildə dil və söz millətin mədəni kodu, kommunikasiya və dərketmənin 

silahıdır. Bu gün çoxları razılaşır ki, dilin antroposentrik ideyaları bir sıra cəmiyyət 

məsələlərinin həlli üçün gərəklidir. Bu xüsusda XXI əsrin əvvəllərində antropoloji 

linqvistik paradiqmalar meydana gəldi, tədqiqat obyekti kimi idrak, dərketmə subyekt 
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seçildi. Beləliklə, insan dil sferasında, dil-insan problemləri təhlil olunmağa başladı. 

Dildə antroposentrik ideyalar müasir linqvistikada əsas etibarilə dilin semantik 

sistemində ortaya çıxdı. Bu ideyalar yayıldıqca, necə deyərlər, mənəvi-praktik 

fəaliyyət insanla, dillə sıx əlaqədə inkişaf edir. Leksikologiya da koqnitiv istiqamətdə 

inkişaf etdi, yeni sima yarandı və koqnitiv leksikologiya dilçilikdə yeni istiqamət 

aldı. Onun məqsəd və vəzifəsi dilin leksik-semantik sisteminin bütün sahələrində əks 

olunmasıdır. 

Koqnitiv leksikologiyada söz yenidən nəzərdən keçirilir, qiymətləndirilir, məna-

landırılır və insanlar tərəfindən fərqli şəkildə dərk edilir. 

Bir məsələni də qeyd edək ki, XIX əsrdə psixologiya və linqvistika elmlərinin 

sərhədləri ―balanslaşır‖, dilin məzmun və mahiyyəti antropoloji nöqteyi-nəzərdən 

aydınlaşdırılmağa başlanır. Dilin kateqorial vasitələri insana məxsus kateqorial va-

sitələr − psixika, təfəkkür (düşüncə) və qavrama kimi mühüm vasitələrlə birləşir. 

Koqnitiv elm dil, şüur, idrak və dərketmə münasibətlərini bir problem kimi 

öyrənir, dünyanın, ətraf aləmin konseptuallaşmasında və kateqoriyalaşmasında dilin 

rolunu, dərketmə prosesində insan cəmiyyətinin təcrübəsini, təsəvvür vasitələrinin 

formalarını və bir-birinə qarşılıqlı təsirini diqqət mərkəzində saxlayır. 

Kateqoriyalaşma adı altında dərketmənin nizama, qaydaya salınması, yeni id-

rakın paylaşdırılması prosesi nəzərdə tutulur. Konseptuallaşma elə bir prosesdir ki, 

sözün koqnitiv əlamətlərinin toplamı müəyyənləşdirilir (o cümlədən kateqorial 

əlamətlərin). Beləliklə, dil təfəkkür vasitəsi kimi təqdim olunur. Bu prosesdə insan 

təcrübəsi, onun düşüncəsi fiksiyalaşır, dil − şüur mexanizmi, işarələr sistemi kimi, 

spesifik kodifikasiya və informasiyanı transformasiya edən vasitəyə çevrilir. Beləli-

klə, koqnitiv linqvistikanın obyekti dilin dərketmə mexanizmi kimi olmasıdır. 

Müasir koqnitiv elmdə koqnitiv leksikologiyanın özünəməxsus yeri vardır. 

Koqnitiv leksikologiya nisbətən sözü müstəqil sahə kimi, koqnitiv linqvistikanın 

arqumentlərindən (sübut və dəlillərindən) istifadə etməklə ümumiləşdirir, stimul və 

reaksiya termin-anlayışlarından tədqiqatlarda istifadə edir [Алефиренко Н.Ф. 

Москва, 2005]. 

Burada əsas məsələ, ―dünya reallıqları‖nın konseptuallaşmasıdır. 

Konseptuallaşma müxtəlif səviyyələrdə dil vasitələrinin köməyilə həyata keçirilir 

[Краснодар, 2008]. 

Belə ki, dil işarələri fiziki reallıqları təyin etmir, söz universal (nadir) 

xüsusiyyətləri ilə metaforik mental işarələri də fəallaşdırır, sözdə olan mental 

əlamətlər dərk olunaraq modelləşir və sözə məxsus yeni reallıqlar meydana gəlir. 

Fiziki reallıq dilin leksikası ilə sıx şəkildə bağlıdır. Yəni dilin lüğət tərkibində 
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fiziki reallıq əhatə olunaraq qorunur. Mühüm problem olan konseptuallaşma məhz 

dilin leksikası ilə fiziki reallıq arasında baş verir. Leksika da dünya və dünya 

reallıqları ilə bilavasitə əlaqədədir. ―Leksik kateqoriyalar dünyanın ontologiyasını və 

onun nəticəsi olan insanın dərketməsini inikas etdirir: konkret predmetlər, hadisələr, 

onların xarakteristikası və kateqoriyaları təbii obyektlərdə kateqoriyalaşır‖ [6, s.42]. 

Söz konseptuallaşan məqamda izolyasiya olunur, bu zaman konseptual nüvənin 

mənası saxlanılır. 

İsim bir nitq hissəsi kimi verbal konseptuallaşma sırasında xüsusi yeri tutaraq, 

xüsusi konseptolma statusuna malikdir. O, polifunksional semantik potensiala sahib 

nitq hissəsidir, konkret situasiyalarla ifadəsini tapır. İsim vasitəsilə mətnin adını 

müəyyənləşdirir, mətnlərdə açar sözləri formalaşdırır, mətnin əsas məzmun və 

mahiyyətini proqnozlaşdırır. 

Bu kardinallıq feilə də aiddir. Dilin leksik sistemi, leksikanı təşkil edən vasitələr 

müxtəlif cəmiyyətin dünyagörüşünü inikas etdirir. Bütün dil vahidləri leksik 

səviyyədə dünyanı bütöv şəkildə əks etdirir, insan söz vasitəsilə dünyada doğulur, 

aləmi bəzəyir, irəli çıxır. İnsana aid predmetlərin leksik vahidlərlə əlaqəsi, onun 

mədəni-tarixi təcrübəsi leksikada əsas forma kimi obyektivləşir, yəni təcəssüm və 

ifadə olunur, eləcə də dərk olunur. Əgər leksika gerçəkliyi konseptuallaşdırırsa, 

həmin obyektlər arasında əlaqə və münasibətlər preroqativ qrammatikada bərpa 

edilir. Əgər leksika dil vahidlərinin koqnitiv-nominativ funksiyasını əks etdirirsə, 

qrammatika koqnitiv diskursiv planda inkişaf edir. Həm leksik, həm də qrammatik 

konseptlər ətraf mühiti, şəraiti interpretasiya etmək gücünə malikdir, insanın qavrama 

qabiliyyətini öz forma və məzmunu ilə nümayiş etdirir. 

Beləliklə, koqnitiv leksikologiya üçün fərqli cəhət sözü yeni predmet kimi 

koqnitiv elmin çərçivəsində postulatlaşdırır və yeni prosedur və ya instrumental, 

metodoloji, şüur və dərketmə cəhətdən qanuni hala salır, yoluna qoyur, dəyişir və 

evristik tədqiqat metoduna əsaslanır. 

Koqnitiv leksikologiya ―yeni gerçəkliyi‖, sözün yeni leksik-semantik xüsusiy-

yətlərini üzə çıxarır və bunları ənənəvi leksikologiyadan fərqli olan yeni metodlar 

vasitəsi ilə interpretasiya edir. 

Sözün qarşısında linqvodidaktik perspektivlər açılır. Linqvodidaktik perspek-

tivlər dedikdə, lüğət tərkibinin idrakla əlaqədar xüsusiyyətləri və bu istiqamətdə 

kompleks və çoxaspektli cəhətləri nəzərdən keçirilir. Belə ki, söz həyatla, məktəb və 

təlimlə əlaqəli öyrənilir. Sözün məzmun və mahiyyətinin aydın dərk olunması, eyni 

zamanda müəyyən situasiya ilə bağlı, eləcə də sözdən təfəkkürün və fəaliyyətin aləti 

kimi istifadə olunur. Sözdəki fikrə yeni yanaşma və bu yöndə sözün öyrənilməsi yeni 
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şüur və dərketmə, şübhəsiz, yeni problem yaradır. Söz yeni və fərqli mənada təsəvvür 

edilir, təqdim olunur, onun linqvokoqnitiv əsasları, resursları yeni vasitələrlə əhatə 

olunur, yeni təyinatını alır, yeni sərhədlərini cızır. Sözün yeni növbəti qavranması 

prosesi baş qaldırır, yeni həqiqi qiyməti axtarılır. 

Koqnitiv elmdə leksikologiyanın yeni ideyaları doğulur. Sözə yeni yanaşma ilə 

təzə innovasiyalar təyin edilir, dilin təbiəti və funksiyaları obyekt olaraq araşdırılır. 

Hər şeydən əvvəl, dilin leksika ilə əlaqədar koqnitiv funksiyası müzakirə olunur. Bir 

tərəfdən leksik vahidlərdə gerçəklik vasitələri əks olunur, digər tərəfdən isə dilin se-

mantik vasitələri hərəkətə gəlir, şərh olunur və mövcud qavramı qoruyub saxlayır. 

         Beləliklə, koqnitivizm və leksikoloqiya elə tədqiqat strategiyası hesab olunur  

ki, müraciət olunan və öyrənilən leksik vasitələr və məhsullar sistemli şəkildə infor-

masiyaları emal edir. Qorunub saxlanılan informasiya mobilizasiya (səfərbər) olunur. 

Klassik leksikologiyada dilin lüğət tərkibinin formalaşması, sözlərin tarixi 

dəyişməsi, leksik mənşəcə sistemləşmə, layların istifadə olunma sferaları, aktivləşmə 

dərəcələri, sintaqmatik-paradiqmatik təşkili məsələləri əsas etibarı ilə nəzərdən 

keçirilir. Koqnitiv leksikologiyanın mərkəzində isə konsept və idrak, fikrin qarşılıqlı 

münasibəti dayanır. Söz və anlayışın əlaqəsi, münasibəti müəyyənləşir. Forma və 

mahiyyət (məna və idrak) qarşılaşdırılır, fərqli məqamlar ortaya çıxır. 

Beləliklə, koqnitiv leksikologiya bir elm kimi, leksikologiyanın yeni bir növü 

olaraq dilin lüğət tərkibinin qarşılıqlı təsir prosesini və insanın mental leksikonu, 

koqnitiv struktur sistemi kimi başa düşülür. Bu, koqnitiv leksikologiyanın əsas defi-

nisiyasıdır (yəni tərifidir). 

Dilin lüğət tərkibində mental leksikon anlayışı linqvistik idrak və işıqlı zona 

təşkil edir. Söz, demək olar ki, burada koqnitiv vahid olaraq fəaliyyət göstərir. 

Sözün mental elementləri müxtəlif vahidlərdən ibarətdir: konsept, freym, qeştalt, 

ssenari, fikir xəritəsi, sxemlər və s. 

Konsept dominant vahid sayılır. Qeştalt həm psixoloji, həm də fəlsəfi termin-

anlayışdır. İ.Olşanski 3 qeştalt növünü müəyyənləşdirmişdir: dil, fikir, perseptual [14, 

s.306]. 

Konsept koqnitiv substrat və onun semantik strukturudur. 

Nəhayət, koqnitiv leksikologiya üçün qanadlı işarələrin, ifadələrin koqnitiv 

strukturu maraqlıdır, bu cəhətdən dil aktiv dərketmə vasitələrini obyektivləşdirir. 

Koqnitiv leksikologiyanın nəzəri prinsipləri haqqında nə demək olar? XXI 

yüzildə koqnitiv leksikologiyanın siması bir-birinə yaxın, heç zaman bir-birinin əksi 

olmayan iki paradiqmanı təyin edir: koqnitiv-kulturoloji və kommunikativ-praqmatik. 

Leksikologiyanın koqnitiv elmlərlə aydın əlaqəsi mövcuddur. Koqnitiv 
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leksikologiya ümumi leksikologiyanın bir qolu kimi, dilin lüğət tərkibinin diqqət 

mərkəzində yerləşir, dilin universal koqnitiv vasitələri ilə koqnitiv instrument (alət) − 

qanadlı işarələr sistemi, kodlaşmada (reprezentasiyada) və dərketmənin şərhində 

mühüm rol oynayır. Bu sistem digər semiotik vasitələrdən fərqlənir, insan üçün eyni 

zamanda daxili və xarici obyekt mental leksikom bazasında və s. formalaşır 

[Кубрякова Е.С. Москва, 2004]. 

Ona görə də dilin strukturu səviyyəsində leksik vahidlər, sözlər açar rolunu 

oynayır, dünya mənzərəsi insan psixikasında açılır, dünyanın dil mənzərəsi bütöv 

olaraq yaranır. 

Dilin lüğət tərkibinin linqvokoqnitiv təhlili insan nitqinin leksik 

komponentlərinin başa düşülməsinin, mental leksikonunun, nitq təcrübəsinin, leksik 

vahidlərdən əlverişli istifadənin, nitqyaradıcı fəaliyyətinin necəliyinə imkan yaradır. 

Koqnitiv leksikologiyanın əsas xarakterik xüsusiyyətləri spesifik vahid kimi 

mental leksikanın əsas qayda və prinsiplərinin nizamlanmasıdır. Buraya aşağıdakılar 

aiddir: 

 mental leksikonun strukturu; 

 mental leksikonun semantikası;  

 onun təsvirinin metod və modelləri; 

 leksik mənalar arasında münasibət və koqnitiv struktur (anlayış, konsept, freym 

və s.); 

 insanın mental leksikasında inkorporlaşan yeni vahidlərin vasitə və üsulları və s. 

     Beləliklə, koqnitiv leksikologiya gerçəkliyin kateqoriyalaşma və konseptu-

allaşmasının leksik-semantik mexanizminə olan diqqətini bir yerə cəmləşdirərək   

dünyanın dil xəritəsini modelləşdirir. 

Koqnitiv leksikologiyada digər bir məsələ idrakın leksik-semantik prinsipinin 

reprezentasiyasıdır. 

Əgər koqnitiv leksikologiya dil və dərketmənin qarşılıqlı münasibəti problemini 

bütövlükdə əhatə edirsə, o zaman semantika və psixolinqvistika əsas hissə kimi qav-

ranılır. Koqnitiv leksikologiyada semantika və psixolinqvistika nəinki hadisə, eləcə 

də dərketmə sferası kimi öyrənilir. 

Koqnitiv leksikologiya dilin leksik potensialını, leksik zənginliyini üzə çıxarır, 

qlobal proses olan kateqoriyalaşmanın müxtəlif perseptual, yaxud konseptual dərkini 

nümayiş etdirir. ―Koqnitiv leksikologiya üçün xüsusi psixolinqvistik xüsusiyyət, 

xüsusi leksik-semantik metodlarla lüğət tərkibinin dinamik qanunauyğunluğunu, 

sinxron inkişafın və diaxron təkamülün dilin semantik məkanında əks etdirməkdir‖ 

[Сорокин. Ю.А. Москва, 2018]. 
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Koqnitiv leksikologiya və psixolinqvistikada: 

 təbii dildə söz yaradıcılığı prosesi və sözü dərketmənin modelləri tədqiq olu-

nur;  

 leksik kateqoriyalaşmanın prinsipləri tədqiq olunur;  

 insanın ətraf aləmi dərketməsi və dilin lüğət tərkibinin material bazası tədqiq 

olunur;  

 metaforlaşma və metonimyalaşma proseslərinin linqvokoqnitiv əlamətləri 

öyrənilir [Одинцова И.В, 2018]. 

Koqnitiv leksikologiya psixolinqvistik metodların köməyindən istifadə edir, 

elmlərarası və xüsusi semasioloji əlaqə yaradır. Sözün sintaqmatika və paradiqmasın-

da həmçinin koqnitiv leksikologiya əks olunur. Koqnitiv leksikologiyada başqa bir 

məsələ ―fikri dəyərləndirmə‖ prinsipidir. Bu baxımdan, koqnitiv leksikologiyada an-

troposentrik əlaqənin təbiəti belədir: ―Linqvokulturologiya insanı dəqiq orentirovka 

edir, mədəni amil dildə, dil amili isə insanda formalaşır‖ [Телия В.Н. Москва, 

1999]. 

Dilin leksik yarımsistemi mədəniyyətin güzgüsüdür, hansı ki, o, yalnız real 

dünyanı əks etdirmir, həm də insanı əhatə edir, təkcə insanın real şəraiti ilə əlaqədar 

deyil, xalqın ümumi dərketmə, onun mentaliteti, milli-mənəvi xarakteri, obraz həyatı, 

adət-ənənəsi, dəyər sistemi, dünyagörüşü və dünyaya baxışı ilə əhatə olunub. Ona 

görə də fikir mədəniyyəti ancaq bir vasitə kimi dilin lüğət tərkibini öyrənməklə özünü 

göstərir. Bu baxımdan, leksika mədəniyyətin tərkib hissəsi, onun aləti və bizim 

mənəvi gerçəkliyimizdir. Bu gerçəklikdə özünəməxsus milli mentalitet cəhətlər 

mövcuddur. Həmin cəhətdən dildə mədəni kod, spesifik linqvokultur, müxtəlif 

mədəniyyətlərarası kommunikasiya formaları bir amil kimi yaranmışdır. Müxtəlif 

mədəniyyətlərarası kommunikasiya universallıqdan, semantik primitiv toplusu 

bazasından asılı vəziyyətdədir. 

Koqnitiv leksikologiya çərçivəsində demək olar ki, sözlə mədəniyyət arasında 

unikal və qarşılıqlı əlaqə üzə çıxır: söz-bədən, cisim. Söz − ellinist anlayış, can isə 

fəaliyyətdir. Sözün ellinist fəaliyyəti tarixən də əks etdirilmişdir. Mədəniyyət dindir, 

hər xalqın esensiyası, dərketmə mahiyyətidir. Dil isə mədəniyyəti qidalandırır. 

Koqnitiv leksikologiyada başqa bir prinsip kimi diskursiv-kommunikativ prinsip 

qeyd olunur. Koqnitiv leksikologiyanın diskursla əlaqəsi sözün leksik-semantik 

mənalarının qarşılıqlı münasibəti ilə şərtlənir, bununla bağlı meydana çıxır. Birincisi, 

söz diskursla birbaşa bağlıdır, hər şeydən əvvəl, leksik vahidlər diskursda 

kommunikativ struktur təşkil edir. Leksik vahidlər söyləm və mətnə çevrilərək həmin 

vəzifəni yerinə yetirirlər. Diskurs şəraitində dialoqlar söz vasitəsi ilə sualdan cavaba 
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keçir, replikalar inkişaf edir. Diskurs bu cəhətdən dialoq nitqini, replikaları sözün 

manipulyasiya alətinə çevirir. 

Koqnitiv leksikologiya üçün semantika da mühüm faktor sayılır. Koqnitiv 

semantika terminoloji vahidinə iki rakursdan yanaşılır: Amerika alimlərinin 

yanaşması ilə Rusiya dilçilərinin, psixoloqlarının baxışı fərqlidir. R.Lanqakeranın 

fikrincə, koqnitiv qrammatika, leksikologiya deyərkən elə koqnitiv semantika başa 

düşülür. 

Koqnitiv leksikologiyada sözün məzmun və ifadə planı iki ənənə əsasında 

inkişaf edir. Bunlar kompleks onomosioloji təhlillər vasitəsi ilə, onomosioloji 

semantik sahədə real assosiasiyalar (şüurda ayrı-ayrı təsəvvürlər arasında əlaqə) 

doğurur. Dilin ümumi onomosioloji təhlil nəzəriyyəsində koqnitiv yanaşma planı 

müxtəlif sahə leksikologiyasına istinadən müəyyənləşir: 

 tarixi leksikologiya: burada sözün nominativ (adlandırma) dinamikası, sözün 

məntiqi cəhətdən formalaşması öyrənilir; 

 areal leksikologiya: burada ədəbi dil və dialektlər arasında olan obyekt və 

variantlaşmaların koqnitiv səbəbləri öyrənilir; 

 dilin, onun leksikologiya bölməsinin sinxron tədqiqi (sinonim sıranın və 

semantik sahənin koqnitiv əsasları) ortaya çıxır; 

 müqayisəli leksikologiyanın müxtəlif dillər üzrə konseptlərinin ifadə vasitələri 

öyrənilir; 

 tətbiqi dilçilik, o  cümlədən lüğətçilik (ideoqrafik lüğətlərin tərtibinin koqnitiv 

əsasları) və linqvodidaktika araşdırılır. 

Koqnitiv yanaşma dilin qrammatik və leksik təsvirinin xüsusi bir tipi kimi özünü 

göstərir. Koqnitiv qrammatika və leksikada yalnız üç tip baza strukturu ayrılır:  

1) simvolik struktur; 

2) semantik struktur; 

3) fonoloji struktur. 

Bu strukturlar bir-birilə assosiativ əlaqədədir. 

Qeyd edək ki, hər hansı bir konsept tipinin məzmunu, mənası şəxsin dünyanın 

bu və ya başqa fraqmenti haqqında bildiyi, ehtimal etdiyi, fikirləşdiyi, təsəvvür etdiyi 

informasiya və məlumatdır. 

Konsept inkişafın son həddi və sözün semantik doldurulmasının son nöqtəsidir 

[Колесов В.В, 1992]. 

Nümunələrə nəzər salaq: 

“Demokratiya” (yun. demokratia) – ―demos‖ xalq, ―kratos‖ ölkə; demokratiya 

ulduzu, demokratiya carçısı, demokratik idarə üsulu, demokratiyanın həyata 



 
D İ L Ç İ L İ K   M Ə S Ə L Ə L Ə R İ 

24  AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №3 

keçirilməsi, demokratlaşdırılmış cəmiyyət, demokratik obraz, demokrativ həyat və s. 

Kontekstdə ulduz sözünün metaforik mənaları. Poetik mətnlərdə: qütb ulduzu, 

axan ulduz; Günəş, məşhur sima, ədəbiyyatımızın günəşi; öz bəxtinə (taleyinə) 

inanmaq; dəniz ulduzu (bağırsaqboşluqlu heyvan), Yer ulduzu (Sərdar Əsədin 

kitabının adı); milçək tutmaq (avara adam haqqında); axşamadək, ulduzlar 

görünənədək; xoşbəxt doğulmaq…bir ulduz şölələnir və s. 

Düşüncədə ―ulduz‖. Ulduz oldum. Qlobal kontekstdə: ―ulduz ölkələr‖; 

kommunikativ kontekstdə: ―mənim ulduz həyatım‖ [R.Komara]. 

Üçlük – “konsept”, “məna”, “düşüncə‖ lüğət tərkibinin koqnitiv məzmununu 

bir daha ifadə edir. 

Mentalitet, mentallıq. Müasir dövrdə bu anlayış − terminoloji vahidlər müxtəlif 

vasitələrlə şərh olunur: ―milli xarakter‖, ―psixoloji tip‖, ―milli psixomədəniyyət‖, 

―mənəvi fəaliyyət stereotipi‖. 

Latın mənşəli ―mentallıq‖, ―mentalitet‖ başqa dillərdə: alman dilində − 

mentalitat, ingilis dilində − mentality, fransız dilində − mentalite biçimlərində 

istifadə olunur. "Ментальность ‒ это способ видение мира. Менталитет ‒ 

совокупность специфических когнитивных, мотивных и поведенческих 

стереотипов этноса".  

―Mentallıq‖ və ―mentalitet‖ leksik vahidləri − fenomeni kulturologiyada 

diferensiasiya olunur. Kulturologiyaya dair lüğətdə bu anlayış ‒ leksik vahidlərin si-

nonim mənaları belə göstərilmişdir: "Общий духовный настрой, относительно 

целостно совокупность мыслей, верований, привичек, духа, который создает 

картину мира а скриплет единство культурной традиции или какого-нибудь 

сообщества" [8, s.271]. 

Dilin lüğət tərkibi dünyanın dil mənzərəsini əks etdirir. Bu baxımdan, dilin lüğət 

tərkibinin konseptsfera ilə möhkəm əlaqəsi vardır. Yəni dilin lüğət tərkibinin 

strukturu dünyanın etnodil mənzərəsini əks etdirir, konseptsferadakı informasiyaları 

müxtəlif sahələr üzrə kodlaşdırır. Koqnitiv leksikologiya leksik mənada olan mental 

substratları kvalifikasiya edir, dil işarəsinin informasiya mahiyyətini formalaşdırır. 

Dil işarəsinin informasiya məzmunu çoxsəviyyəli struktura malikdir. Məsələn: 

“Kosmos” sözünün etnodil xüsusiyyətləri: Qədim yunan mənşəli söz “kosmeo” 

feilindən yaranmışdır. Latın dilində sinonimi mundus sözüdür. Bu termin vasitəsilə 

müxtəlif konnotasiyalar yaranmışdır: kosmik fantaziya, kosmik obrazlıq, müəllifin 

poetik kosmosu, yeni kosmik raketlər və s. 

Başqa bir konsept: ―tale” sözü linqvokulturoloji konseptdir. Tale mikrosahə 

yaradan konseptlərdəndir. Mürəkkəb çoxobrazlı struktura malikdir. Bu konseptin se-
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mantik-koqnitiv təsviri özünəxas bir sıra milli-kulturoloji xüsusiyyətləri üzə çıxarır. 

Azərbaycanlıların dünyabaxışında ―bəxt, səadət, tale, xoşbəxtlik‖ bir sıra assosiativ 

obraz modelləri üzrə verballaşır: bəxt insanın öz əlindədir; tale hədiyyədir; tale 

subyekt kimidir. 

Frazeoloji sferaya aid konseptual məkanda tale: taleyi ilə barışmaq, taleyinə 

təpik atmaq, taleyi ilə oynamaq. Göründüyü kimi, tale və onun sinonimləri 

Azərbaycan dilində metaforik resurslarla zəngin və güclüdür. 

Qeyd edək ki, leksika mətnyaradıcı prosesdə fəal iştirak edir. 

“Zaman” konsepti bu funksiyanı fəal yerinə yetirir. Zamanın konseptləşməsi in-

sanın şüuru, həyatın başa düşülməsi, tarix və mədəniyyət hadisələri ilə əlaqədardır. 

Hər bir cəmiyyətdə zaman təsəvvürü müəyyən mədəni çalarlar qazanır. Zaman uni-

versal konseptlərdəndir. Bu konseptin verballaşmasına bədii diskurslarda çox rast 

gəlmək olur. Məsələn: Mətnə diqqət edək: Yaxşı, mən yatdım. Gecə keçir. Sən də 

uzan. Ay doğanda gedərik [İ.Şıxlı. Dəli Kür]. Bu mətndə zaman təsəvvürünü iki me-

taforik söyləm ‒ gecə keçir və ay doğanda gerçəkləşdirmişdir. Bunun nəticəsində 

zaman kontinumunun bazasında bədii diskurs məkanı əmələ gəlir. 

Müasir linqvistikada əsas istiqamət iki paradiqmanın − koqnitiv linqvistika və 

linqvokulturologiyanın qarşılıqlı bağlılığını öyrənməkdir. Linqvokulturologiyanın 

məhsulu linqvistikada antroposentrik paradiqmalardır. Koqnitiv linqvistikanın açar 

anlayışı informasiya anlayışıdır, insanın dərketməsində reprezentasiya olunur. 

Linqvokulturologiya dili mədəniyyət faktoru kimi öyrənir. Dilin milli prizması, 

milli mentalitetin xüsusi ifadə vasitələri bu faktora daxildir. 

Sözün fraqmentləri sözü xüsusi linqvokulturoloji istiqamətdə öyrənir. Məsələn, 

“İşıq” konsepti anlayışı. Sözün leksik mənası: Ətrafı işıqlandıraraq, onu gözlə 

görünəcək hala salan şüa enerjisi; nur, ziya; işıq almaq, işıq vermək − işıqlandırmaq: 

Ay doğdu işıq verdi; işıq olmaq, işıq salmaq, işıq saçmaq, işıq düşmək; metofo-

rikləşmiş anlamda: ağ gün, aydınlıq, xoşbəxtlik; fərəh mənasında: Azərbaycan 

kəndinə əbədi işıq və səadət gəlmişdir; maarif, mədəniyyət, ürfan, tərəqqi mənasında: 

İşıq, nur mənbəyi gözəl yurdumuz, Getdiyin yollara nurlar səpələr [N.Rəfibəyli]; 

İşıqdan qorxan, maarif düşməni, tərəqqi düşməni, cəhalətpərəst. İşıqdan qorxan və 

millətin ayılmağından xof və əndişə edən mülkədar, bəylərin və ağaların 

mərhəmətindən (kənd camaatı) bir növ əxlaqsız olublar [F.Köçərli]; aydınlıq, 

təmizlik mənasında: Dağlar başı işıqdır, Gün dağa yaraşıqdır, Qaynanam məni 

sevmir, Oğlu mənə aşıqdır (Bayatı) [Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. II cild. Bakı, 

1980]. 

Tanınmış şair Hüseyn Kürdoğlunun poeziyasında “işıq” açar konseptlərdəndir. 
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Aşağıda verilən bir neçə bəndə diqqət yetirək: 

  

 Xırman işığı 

Qalıb xatirimdə körpəliyimdən, 

Ağ pencə, ağ taya, xırman işığı. 

Vəllərin üstündə fırlandıqca mən, 

Düşürdü gözümə heşan işığı, 

Dirilik şöləsi ‒ xırman işığı! 

 

Qocalar, qarılar, qızlar gəlinlər, 

İşdən soyumurdu qaş qaralınca. 

Əldə qabar vardı, alındasa tər, 

Gün qızğın gəlirdi günün dalınca, 

İş üstdə gur olur insan işığı, 

İnsan işığıydı xırman işığı! 

 

Zülmət su calasa bir gün oduma, 

Tutulsa günəşim, tutulsa ayım, 

O xırman işığı yetər dadıma, 

Dünya işığından kəsilməz payım. 

Sönməz sığındığım aman işığı, 

O xırman işığı, xırman işığı 

 [3, s.83-84]. 

“Həyat” konsepti. ―Həyat arabası”. Mənalar sistemində eyni sözün hərfi 

mənadan məcazi mənaya keçməsi dildə ümumi ilə tək arasında olan üzvi əlaqə 

sayəsində asanlıqla formalaşır. ―Həyat arabası” ifadəsini hər birimiz məcazi mənada 

dərk edirik, heç kəs bu zaman adi araba barədə fikirləşmir, amma yenə də arabanın 

metaforik mənası ilə hərfi mənası arasında əlaqə olduğu şübhəsizdir: Həyatının 

məsud çağları; Saçlarını ağardan yarım əsrlik bir həyat idi [S.Hüseyn], Açıb qarşısın-

da külliyyatını, Öyrənir şairin o, həyatını! [S.Vurğun], coşqun həyat, həyat eşqi, 

elmin həyatla əlaqəsi; O vicdan qızının ehtişamı var; Qəlbə həyat verir gülümsəyərək 

[S.Vurğun]; yoxsul həyat, həyata qaytarmaq, həyatla vidalaşmaq və s. 

Beləliklə, müasir koqnitiv araşdırmalar öncə insana, kommunikasiya prosesində 

iştirakçıların qarşılıqlı dərk etməsinə xidmət göstərən dildaxili və dilxarici amilləri 

özündə birləşdirən konsept anlayışının vacibliyinin müxtəlif sferalarına artan maraqla 

sıx əlaqədardır. 
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Nəticə / Conclusion  

Beləliklə, dilçiliyin leksikanı öyrədən bölməsi − leksikologiya dilin söz 

varlığını, söz mənzərəsini əks etdirir. Leksikologiyanın yeni bir sahəsi koqnitiv 

leksikologiya adlanır. Bu leksikologiya akademik səviyyədə Azərbaycan dili leksik 

vahidləri üzrə öyrənilməmişdir. 

Koqnitiv leksikologiyanın meydana gəlməsi sözə iki yeni baxışı for-

malaşdırmışdır: 

1) funksional-kommunikativ; 

2) diskursiv-koqnitiv. 

Lüğət tərkibinin sistem şəkli insanı əhatə edən obyektiv aləmdə predmet və ha-

disələr arasında əlaqənin dildə, həmçinin insan düşüncəsinin sistemə salınma 

fəaliyyətinin məhsuludur. 

Dilin lüğət tərkibi leksik-semantik məkanda kifayət qədər funksional sistem 

yaradır. 

Diskursiv-koqnitiv ənənə nəinki leksik-semantik hadisələri təsvir edir, həm də 

dilin leksik vahidlərini adekvat kommunikativ-praqmatik cəhətdən interpretasiya 

edir. Tədqiqatlar göstərir ki, leksikologiyada bu yeni sahənin yaranmasını bir sıra 

prinsiplər şərtləndirmişdir: 

1) antroposentrizm prinsipi; 

2) dərketmənin leksik-semantik reprezentasiya prinsipi; 

3) fikri dəyərləndirmə prinsipi; 

4) diskursiv-kommunikativ prinsip. 

Burada başlıca məsələ sözün koqnitiv semantika nəzəriyyəsinin yaranmasıdır. 

Buraya daxildir: çoxvektorlu koqnitiv onomasiologiyanın müəyyənləşdirilməsi; 

koqnitiv leksikologiyanın əsas kateqoriyaları arasında (sözün mənası və dərk 

edilməsi); koqnitiv-diskursiv korrelyasiyanın (qarşılığın) əldə edilməsi; lüğət 

tərkibinin struktur izomorfizm və dilin konseptsferası. Bu cür yanaşmalarla semantik 

məkanda mühüm linqvodidaktik ideyalar Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin kon-

septsferadakı qarşılıqlı əlaqələrini və məzmununu, başqa sözlə, koqnitiv leksikologi-

ya problemlərini reallaşdıra bilər. 

Əgər ənənəvi leksikologiyada söz və onun mənasına, sözün qarşılıqlı münasibəti 

sisteminə baxılırsa, sintaksisdə sözün cümlə və mətnlə əlaqəsinə, koqnitiv 

leksikologiya və koqnitiv sintaksisdə isə anlayış və onun təsviri, dildə dərketmənin 

əks olunması, dil işarə kimi, qavrama, dünyanı mənimsəmə aləti kimi, ―ekstralinqvis-

tik gerçəklik‖ kimi diqqət mərkəzində dayanır. Koqnitiv leksikologiyada kateqoriya-
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laşma xüsusiyyəti dil kateqoriyalarının dərketmə formatı (ölçüsü) kimi çıxış etməsi 

ilə bağlıdır. 

Beləliklə, ―koqnitiv leksikologiya‖ mövzusu müasir Azərbaycan dilçiliyində ye-

ni perspektivlərə yol aça bilir. 
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XÜLASƏ 

Mühüm ünsiyyət vasitəsi olan müasir Azərbaycan dili 

müxtəlif istiqamətlərdə tədqiq olunur. Bunlardan biri də 

sosiolinqvistik aspektdir. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək 

lazımdır ki, bu aspektdə dilimizin funksional imkanları çox 

az öyrənilib. Məlumdur ki, dilin funksionallaşaraq 

dəyişməsi və inkişafı onun başlıca keyfiyyətidir. Məqalədə 

müasir Azərbaycan dilinin işlənilmə sferaları, funksional 

özəllikləri müəyyənləşdirilir və dil-danışıq sahələrinin 

daralma imkanları öyrənilir. Azərbaycan dilinin ümumi 

sosiolinqvistik durumu, funksional olaraq işlənilməsi, 

ünsiyyət vasitəsi və rəsmi dövlət dili kimi işləkliyi 

müəyyənləşdirilir. Bundan əlavə, məqalədə müasir 

Azərbaycan dilinin sosial şərtləndirilməsi prosesi, sosial 

diferensiallaşması, sosial inkişaf şərti, sosial və funksional 

diferensiasiya, milli dillərin sərhədləri, ədəbi dil, ərazi 

dialektləri və dilə sahib olmanın (yiyələnmənin) bir çox 

mühüm məsələləri də araşdırılır. 
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ABSTRACT 

The modern Azerbaijani language, which is an important 

means of communication, is studied in various directions. 

It is unfortunate that the functional capabilities of our 

language have been little studied in this regard. It is known 

that the main quality of language is its functional 

transformation and development. The article identifies the 

spheres of development of the modern Azerbaijani 

language, its functional features and+ explores the 

possibilities of narrowing the field of language. The 

general sociolinguistic status of the Azerbaijani language, 

its functional development, its function as a means of 

communication and the official state language are 

determined. In addition, the article examines the process of 

social conditioning of the modern Azerbaijani language, 

social differentiation, conditions of social development, 

social and functional differentiation, borders of national 

languages, literary language, territorial dialects and many 

important issues of language acquisition. 
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Giriş / Introduction 

Sosiologiya bir elm kimi sosial həyatın sosial sferalarının müxtəlif tərəflərini 

deyil, onu qarşılıqlı təsir və münasibətdə olan bütün istiqamətləri ilə birlikdə tam bir 

proses kimi öyrənir. İlk növbədə, cəmiyyətin mənəvi sferasının dəyişməsi konteksti 

əsas götürülür. 

Cəmiyyətdə baş verən inkişaf və dəyişmələr dil vasitəsilə inikas olunur. ―İnsan 

fəaliyyəti adətən mənəvi sahə ilə məhdudlaşır, köklü, zəruri ictimai dəyişikliklər isə 

cəmiyyətin mənəvi sferasından asılıdır‖ [2, s.329]. 

Sosiologiya elmi ilə dilçiliyin birləşməsi sosiolinqvistikanı formalaşdırmışdır. 

Sosiolinqvistik problemlər, necə deyərlər, həyati önəm daşıyan məsələlərdəndir. 

Dövlət dili kimi müasir Azərbaycan dilinin elmi-nəzəri və təcrübi aspektlərinin 

hərtərəfli, sistemli və kompleks biçimdə təhlili çoxmillətli (tat, talış, ləzgi və b.) 

cəmiyyətdə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Sosiolinqvistika sahəsində tanınmış mütəxəssislərin ümumi qənaəti bundan 

ibarət olmuşdur ki, sosioloji linqvistika elmi müasir dövrə aid araşdırmalar aparır. 

Ümumi nəticəyə görə, sosioloji tədqiqatlar da dünyanın dil mənzərəsini, dil xəritəsini 

dəyişə bilir. 

Bu gün müasir Azərbaycan dili ölkəmizdə rəsmi dövlət dili səviyyəsində istifadə 

olunmaqla, dünyada işləkliyini ədəbi dil və danışıq-kommunikasiya vasitəsi olaraq 

davam etdirməkdədir. Belə ki, sözügedən dil yuxarıdakı səviyyələrdə müxtəlif 

diaspor ortamlarında, başqa qitələrdə də get-gedə daha geniş şəkildə yayılmaqdadır. 

Məhz bu sosiolinqvistik kontekst və onun meydana gətirdiyi konseptual şərtlər 

müasir Azərbaycan dilinin funksional təbiətinin də öyrənilməsini şərtləndirir. 

Bəllidir ki, dil müxtəlif aspektlər üzrə öyrənilir. Həmin aspektlərdən biri də 

sosiolinqvistik istiqamətdir. Dil – təzahürünün, fəaliyyət və inkişafının bütün 

dövrlərində mühüm sosial hadisə olaraq cəmiyyətdən kənarda mövcud deyil. O, həm 

də mürəkkəb sosial hadisədir. Bu baxımdan dil çoxaspektə malik fenomendir. Yəni 

dilə sosiolinqvistik baxış və yanaşma onun bir tərəfdən linqvistika, digər tərəfdən isə 

sosiologiyanın çarpazlaşdığı bir məkanda yaranmasıdır. Bu baxış və yanaşma nədən 

ibarətdir? Xüsusi dil qanunauyğunluqları, dillərin inkişafı və funksionallaşması, bu 

işin görülməsi üçün sosial faktorların mövcudluğu, prosesin təsir dərəcələri və s. 

Sosiolinqvistik tədqiqatlarda “dil faktları ilə sosial faktorlar arasındakı əlaqə və 

münasibətlər, bunların bir-birinə təsiri və bir-birinin variantı kimi ortaya çıxması, 

digər sözlə, bu iki növ fenomen arasındakı ekvivalentlik öyrənilməkdədir” [3, s.204]. 

Hazırda dil və cəmiyyət, dil və etnik-demoqrafik mədəniyyət, regional və sosial 
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dialektlər, ictimai xarakterli ayrı-ayrı dil amilləri və hadisələrinin bir-birinə 

diaqnostik təsiri kimi bir sıra qeyri-münasib durum meydana çıxır. Buna misal 

olaraq, ikidillilik və çoxdillilik şəraiti nəticəsində hər hansı bir dildən istifadə 

edənlərin kəmiyyətcə azalması və həmin dilin işlədilməsinin funksional imkanlarının 

daralması kimi məsələlər həmin qeyri-münasib vəziyyəti səciyyələndirə bilir [4, 

s.144]. Azərbaycan dilinin regional və sosial dialektləri, ədəbi dildə norma və 

normalaşma, ayrı-ayrı ərazilərdəki birinci dil, ikinci dil, əcdad dil, rəsmi dil, ana dili 

olma və istifadə olunma problemləri dilçiliyin sosiolinqvistika sahəsində yer 

almaqdadır. 

Hələ Sovet hakimiyyəti zamanında müasir Azərbaycan dilinə dair 

sosiolinqvistik tədqiqatlar, əsas etibarilə, rus dili və Azərbaycan dilinin əlaqə və 

münasibətləri, ikidilliliyi kontekstində, demək olar ki, rus dilinin millətlərarası bir 

kommunikasiya vasitəsi kimi problemlərinin həlli aspektində aparılmışdır. Sonrakı 

müstəqillik illərində həm ikidillilik, həm də çoxdillilik mühitində başqa milli dillərin 

də millətlərarası kommunikasiya dilolma statusuna, azsaylı dillərin isə sosioloji 

tərəflərinə diqqət yetirilmişdir. ―Bu dillərin praktik olaraq öyrənilə bilməsindən ötrü 

həmin zamanda müxtəlif televiziya-radio verilişləri, o sıradan terminoloji lüğətlər, 

dili öyrənən danışıq kitabçaları, dərslik və dərs vəsaitləri də hazırlanaraq istifadəyə 

verilmişdir‖ [8, s.4-5]. 

Gündəlik işlədilən sözlərin, terminoloji vahidlərin istifadə olunmasının təşviq 

edilməsi dil fəaliyyətlərində geniş yer tutur. Azərbaycanda, ilk növbədə, Azərbaycan 

dilinə görə müəyyənləşən milli dövlətin simvolu daxilində birdilliliyə (paytaxtda) 

dayanan standart bir ədəbi dil mühiti vardır. Çoxdillilik şəraitində isə öncələr daha 

çox azərbaycanca-rusca, indi isə azərbaycanca-ingiliscə paralelli və təlim-tədris 

xarakterinə malik Azərbaycan ədəbi dilinin istifadəsi ilə görünməkdədir. Son illərdə 

məhz ana dilinin daha çox müəyyən sosial və tədris ocaqlarında, milli dil olaraq 

funksionallığının, işləkliyinin genişləndiyi müşahidə olunur. Bu cür vəziyyət 

Azərbaycanda sosiolinqvistik tədqiqatlar şəbəkəsinin artırılması vacibliyini 

şərtləndirir. 

Sosiolinqvistik istiqamətlərlə aparılan tədqiqatlarda ən çox dil və cəmiyyət, dil 

və etnoqrafiya, etnolinqvistika, dil və mədəniyyət əlaqələri, ikidillilik və çoxdillilik 

ortamları öyrənilmişdir. Dillərin sosiolinqvistik aspektdə öyrənilməsi xüsusi dil 

qanunauyğunluqları, onların inkişafı və cəmiyyət üzvləri arasında funksionallaşması, 

həmçinin də bir sıra sosial faktorların təsir dərəcəsi (sosial faktorlar dilin strukturuna 

öz təsirini göstərir (seçdirmə bizimdir-Cahid Kazımov)) ilə şərtlənir. Buraya dillərin 

sosial diferensiasiyasını, ərazi və sosial dialektləri, xalq dilini, professional jarqonları 
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da əlavə etmək olar. 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasında qeyd edilir: “Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan 

dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir”. 

Azərbaycan dil quruculuğu sahəsində planlı şəkildə həyata keçirilən dövlət dil 

siyasəti sosiolinqvistik araşdırmaların genişləndirilməsini günün aktual 

məsələlərindən biri etmişdir. 

Cəmiyyət tarixi proses olduğu kimi, dil də tarixi prosesin məhsuludur. Sosial 

münasibətlər kimi aktual problemlər də bu gün dilin vasitələri ilə ifadə olunur. 

―Sosiolinqvistika‖ yaxud ―sosioloji dilçilik‖ aydın məsələdir ki, dilin cəmiy-

yətdəki funksiyalarını öyrənir. Daha doğrusu, bu elm sosiologiya və linqvistikanın 

birləşdiyi bilik sahəsi olan ünsiyyət situasiyalarını və kommunikativ aktları sistemli 

şəkildə tədqiq edir. Bundan əlavə, cəmiyyətin sosial quruluşu ilə dilin qarşılıqlı 

münasibəti bu problemin həllinə istiqamətlənir. 

Sosioloji dilçilik dillərin qarşılıqlı təsirinin, inkişafının, fəaliyyətinin ümumi və 

xüsusi sosial şərtləndirilmiş qanunauyğunluqlarını araşdırır. ―Dilin sosial şərtlənmiş 

işlənməsinin iki təsvir üsulu göstərilir. Onlardan birincisi sosiolinqvistika adlanır və 

deskriptiv dilçiliyin modellərini qüvvətləndirə bilən sosial məlumatları əhatə edir, 

onlara daha ümumi səciyyə verir, yəni bu üsul öz əsasında linqvistikdir və dilçiliyin 

öz dairəsini cümlənin hüdudlarından kənara “danışan-dinləyən” interaksiyası 

qrammatikalarına doğru istiqamətlənən genişləndirilməsi ilə əlaqədardır. Bu mənada 

ciddi sosiolinqvistik üsul, ziddiyyətli görünsə də, öz-özünü ləğvetmə deməkdir, belə 

ki, o, bütün dilçilər tərəfindən qəbul edilərsə, onun uğurları mütləq olar. 

İkinci üsul dilin sosiologiyası adlanır və qarşıya geniş, fənlərarası məqsədlər 

qoyur: dil və sosial strukturlarını işarələrin sosial həyat kontekstində necə istifadə 

edilməsini öyrənmək vasitəsilə dilçiliyi sosial elmlərlə birləşdirən müəyyən işarə 

nəzəriyyəsi formasında birləşdirmək” [1, s.3]. 

Müasir Azərbaycan dilinin qeyd olunan aspektdə tədqiqi sahəsində az sayda 

tədqiqatlar mövcuddur. Ölkə rəhbərliyinin Azərbaycan dili sahəsində elmi 

əsaslandırılmış dövlət siyasəti həyata keçirməyə başlamasından sonra bu yöndə 

araşdırmalar genişlənməyə başlamışdır. Həmin tədqiqatlarda dil və cəmiyyət, dil və 

dərketmə, dil və nitq arasındakı münasibətlər müəyyən edilir, dil və nitqin funksiya-

ları fərqləndirilir, onların sosiallığı, cəmiyyətin sosial və ərazi diferensiallaşması ilə 

dilin sosial və ərazi diferensiallaşması arasındakı asılılıq dəqiqləşir. Bundan başqa, 

cəmiyyətin inkişafının dilin səviyyələrinin diferensiallaşmasına təsiri göstərilir, iki-

dillilik və diqlossiya şəraiti, dil situasiyası tipologiyası, dil siyasəti və dil quruculuğu, 

dilplanlaşdırma və proqnozlaşdırma problemlərinə aydınlıq gətirilir. 
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Dilin hansı funksiyaya malik olduğunu sosioloji dilçilik öyrənir. Bu, ən mühüm 

vəzifədir. Faktlar demək olar ki, sosiolinqvistik cəhətdən təhlilə cəlb edilir. 

Müasir Azərbaycan dilinin tədqiqi aspektlərindən birini “nitq davranışı‖ təşkil 

edir. O, cəmiyyətdə mühüm bir prosesdir. Nitq davranışı əslində ümumi sosial dav-

ranışın mühüm tərkib hissəsidir. Amerikalı linqvist E.Sepir nitq davranışı haqqında 

ideyalarına onun modelləşdirmə ideyasını da əlavə edir. Bu o deməkdir ki, həmin 

modelləşmədə dil və mədəniyyət izomorfizmi, ən başlıcası isə, xalqın mənəvi 

həyatında dilin rolu, dildə baş verən sosial hadisələr, təsirlər və dəyişmələr öyrənilir. 

Dil variantları da sosiolinqvistik mövzudur. Bu mövzuya dilin başqa ifadə for-

malarının seçilmə qanunauyğunluqları və s. daxildir. 

Sosioloji dilçilik dilin ərazi, sosial və funksional variantlarını öyrənməklə də 

məşğul olur, onu heterogen sistem kimi araşdırır (dil yekcins deyildir). Sosioloji 

dilçilikdə dilin vahidləri dili üfüqi xətt üzrə hissələrə ayıraraq tədqiq edir, dilin 

səviyyələrinin elementləri arasında ziddiyyət münasibətlərini ortaya çıxararaq 

araşdırır. Sözügedən dilçilik sahəsinə görə dildən istifadə, dilişlətmə (dilin on-

tologiyası) adlarının dəyişdirilmə üsullarının cəmi kimi götürülür. 

Dil quruculuğu məsələləri də sosioloji dilçiliyə daxil olan mövzulardandır. Əsas 

məsələ o dövrdə yazısız dillər üçün hansı ədəbi dilin seçilməsi, köhnə (əsas)  dialek-

tin müəyyən edilməsi, hansı tələblərə cavab verməsi, yeni formalaşdırılmış ədəbi dili 

həyatda tətbiq etmək və digər məsələlərin zəruri olması idi. Müəyyən dövrlərdə dil 

quruculuğu sahəsində millətlərarası kommunikasiya vasitəsi kimi rus dili əsas dil 

kimi götürülmüşdür. Amma bununla belə, hər bir xalqın ana dili dövlət statusunda 

rəsmi dil olaraq işlənməli idi. 

Müəyyən dövrlərdə rusiyalı linqvist Y.D.Polivanovun bu yöndə sosiolinqvistik 

tədqiqatları mühüm önəm daşıyırdı. Onun fikrincə, “dilçilik elmi öz araşdırma 

obyektinə uyğunlaşmaq üçün sosioloji elmə çevrilməlidir. Burada dilin dəyişməsinə 

təsir göstərən əcnəbi faktorları, düzgün müəyyənləşdirmək lazım gəlir” [10, s.4-5]. 

Linqvist V.A.Avrorin SSRİ dövründəki dillərin sosioloji bölgüsünü apararaq, 

həmin bölgüdə dillərin funksional inkişaf səviyyəsini əsas kimi qəbul edir. Bu 

bölgüdə dillər qədim yazılı, yeni yazılı və yazısız olmaqla 3 qrupa ayrılır [5, s.49-62]. 

Rusiyalı linqvist Y.D.Deşeriyev isə dilləri sosial funksiyaları etibarilə 5 qrupa ayırır: 

1. Millətlərarası ünsiyyət vasitəsi kimi rus dili;  

2. Müttəfiq respublikaların milli ədəbi dilləri;  

3. Muxtar respublikaların və vilayətlərin ədəbi dilləri;  

4. Sosial funksiyaları lokal (məhdud) olan yazılı dillər;  

5. Kiçik xalqların yazısı olmayan dilləri. 
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Dilçi-alim hələ sovet dönəmində dillərin sosial aspektlərini, yəni inkişaf qanu-

nauyğunluqlarını aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmişdir:  

1) sosial funksiyaları genişlənmiş dillər;  

2) lüğət tərkibi sürətlə inkişaf etmiş ədəbi dillər;  

3) ədəbi dillərdə sosial inkişaf və dəyişmənin sürətinin, intensivliyinin əksi;  

4) dillərarası qarşılıqlı əlaqə və münasibətlərin inkişafı;  

5) dialektlərin qismən unudulmasına səbəb cəmiyyətin sürətli inkişaf amilidir;  

6) millətlərarası kommunikasiya dilinin sosial funksiyaları və onun digər dillərə 

təsiri güclənir;  

7) bilinqvizm-ikidillilik inkişaf edir;  

8) dillərin inkişafına cəmiyyətin şüurlu müdaxiləsinin rolu və əhəmiyyəti artır [6, 

s.26-42]. 

Sosiolinqvistik aspektlərdən biri “dilin gerçək aləmlə çoxplanlı münasibətləri-

nin nəzərdən qaçırılmamasıdır‖. Çünki dil işarəsi sosial və funksional xarakterə 

malikdir. Bu o deməkdir ki, dil funksionaldır, ələlxüsus da burada dinamik kommu-

nikativ funksiya üstündür. Nitq fəaliyyətinin daha geniş və başqa aspektlərdə 

öyrənilməsi üçün kommunikasiya yaradan qarşılıqlı münasibətlər (onların sosial, pro-

fessional, ərazi münasibətləri) ən əsas amil hesab edlir. 

Beləliklə, sosiolinqvistik aspektin ən başlıcası dilə funksional sistem olaraq 

yanaşmasındadır. Bu zaman dil sosial birlik və qruplarla sıx əlaqədə öyrənilir. 

Öyrənilən problem isə nitq fəaliyyətinə əcnəbi və sosial amillərin təsiridir. 

Beləliklə, dilin varlığı və inkişafı daim cəmiyyətlə bağlı diqqət mərkəzindədir. 

Ölkəmizdə sosiolinqvistika elmi bir o qədər də inkişaf etməmişdir. Bilmək 

lazımdır ki, ümumiyyətlə, dilçilik, xüsusilə də sosioloji dilçilik ―elm xatirinə elm‖ 

deyildir, bəlkə müxtəlif dil problemlərini həll etmək, yoluna qoymaq üçün böyük 

önəmi olan bir sahədir. 

Sosiolinqvistik aspektlərdən biri də sosial dialektlərin mövcudluğu məsələsidir. 

Tədqiqatlar sübut edir ki, “sosial dialektlərin varlığı son nəticədə cəmiyyətin sinfi 

diferensiasiyasından yaranır, amma həmin sosial diferensiasiyanın konkret formaları 

müəyyən sinif nümayəndələri ilə müstəqim şəkildə bağlı deyildir. Dil hadisəsinin so-

sial mənşəyi çox mürəkkəb biçimdə onun ictimai funksiyası ilə çulğalaşmış olur. 

Bunu oxşar sosial mühitdə dilin ayrı-ayrı səviyyələri kimi dialektin və yarımdialektin 

olması göstərir” [7, s.32-33]. 

Müasir Azərbaycan dili ilə bağlı həll olunacağı gözlənilən sosiolinqvistik 

aspektlər aşağıdakılardır: 

1. Azərbaycan dilinin sosial şərtləndirilməsi problemi. Linqvistikada dilin sosial 
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şərtləndirilməsi bir problemdir. Hələ qədim dövrlərdə dilçilər dilin insan cəmiyyəti 

ilə sıx bağlılığından çox bəhs etmişlər. Dilin sosial təbiəti fonundan istifadə edəndə 

ictimai səciyyə kəsb edir. Dil cəmiyyətin həyatında olan dəyişmələri inikas etdirir. 

Bu inikasın xarakteri dilin inkişaf tempindən, sosial təbiətindən asılıdır. “Cəmiyyət-

dil” sxemi bu məzmunu əhatə edir. Həmin hipoteza Sepir-Uorfa məxsusdur. Hazırda 

dilin sosial şərtləndirilməsini öyrənmək üçün iki istiqamətə diqqət yetirmək lazımdır: 

1) dilin sosial diferensiasiyası cəmiyyətin sosial təbəqələşməsi ilə sıx şəkildə bağlıdır; 

2) sosial şərt dili inkişaf etdirir və funksionallaşdırır. 

2. Azərbaycan dilinin sosial diferensiallaşması. Funksional diferensiallaşma 

cəmiyyətin inkişafı, sosial həyatın yeni dairələrinin meydana gəlməsi ilə müəyyən 

edilir. Bundan savayı, üslubi diferensiallaşma təzahürü də mövcuddur. Hələ Sovet 

dövründə KİV-in fəaliyyəti ilə bağlı, ələlxüsus da, 1960-cı illərdən sonra müasir 

Azərbaycan dilinin ifadə imkanlarında, eləcə də struktur sistemində çox mühüm ink-

işaf və irəliləmə xüsusiyyətləri özünü göstərməyə başlamışdır. Medianın dilində 

xüsusi epitetli standartların meydana gəlməsi, həmçinin mürəkkəb cümlələrin eyni 

struktur tiplərinin yaranması məhz müasir dövrün məhsulu kimi dəyərləndirilməlidir. 

Müasir Azərbaycan dilində baş verən sosial dəyişmələrdən biri də fərdi me-

yillərlə bağlı söz düzəldilməsi və sözlərin dialektlərdən alınaraq işlədilməsindən 

ibarətdir. Qeyd edək ki, dildə bu istiqamətdə sözartımı əməliyyatı aparılması çox za-

man leksik-semantik normaların pozulmasına gətirib çıxarmışdır. 

3. sosial inkişafın şərtləri və dilin funksionallaşması;  

4. Azərbaycan dilinin sosial təbiəti; 

5. ədəbi dil;  

6. ərazi dialektləri;  

7. loru sözlər;  

8. professional və qrup şəklində olan jarqonlar. Gənclərin işlətdiyi jarqonlar;  

9. dilin sosial şərtləndirmə prosesi, qarşılıqlı təsirlər; 

10. dil prosesinin sosial konteksti; 

11. ədəbi dil və ərazi dialektləri arasında qarşılıqlı münasibətlər;  

12. dilə sahib olmanın (yiyələnmənin) sosial aspektləri (Крысин Л.П. Москва, 

1989). 

Beləliklə, dil faktları və strukturu insanların ünsiyyət təcrübəsi ilə funksionallaşır. 

Dilin funksional aspekti nitqi (diskursu), insanın nitq əxlaqını kommunikasiya aktın-

da dil hadisələri ilə reallaşdıraraq funksionallaşır, insanın nitq hərəkəti (davranışı) isə 

kommunikasiya prosesində funksionallaşır. Funksional müəyyənləşmə funksional 

şərtləndirmə ilə üzvi şəkildə əlaqədardır. 
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Nəticə / Conclusion 

Bəzi təkliflər: Məqalədə qeyd edilən məsələlər yazılacaq və görüləcək işlərdə, 

əsas sosial şərtləndirmə prosesində təsvir olunmalıdır. Sosiolinqvistik nöqteyi-

nəzərdən Azərbaycan dilinə sahibolma fenomeninə baxılmalıdır. Dil işarələrinin 

strukturu və bir sıra sosial komponentlər təhlil olunmalı və üzə çıxarılmalıdır. Sosial 

kontekstdə müasir Azərbaycan dilinin funksionallaşma qanunauyğunluqları 

müəyyənləşdirilməlidir. Sosial kontekstdə ana dili, ölkədə fəaliyyət göstərən azsaylı 

xalqların dilləri, onların bir-birinə təsir imkanları və əlaqədə olan digər müasir dillər 

müqayisə olunmalı və əsas nəticələr müəyyənləşdirilməlidir. 

Funksional tədqiqatlar geniş kommunikasiya prosesinə əsasən aparılır və dillərin 

funksional araşdırmalarının yeni istiqamətləri meydana çıxır. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycanın dahi şairi, dünya ədəbiyyatında 

özünəməxsus mövqeyə malik olan Nizami Gəncəvinin 

həyat və yaradıcılığının ümumtəhsil məktəblərinin 

ədəbiyyat dərslərində öyrənilməsi gənc nəslin ədəbi təhsili, 

inkişafı, milli və ümumbəşəri mənəvi dəyərlərə 

yiyələnməsi, mütərəqqi dünyagörüşünə malik şəxsiyyət 

kimi formalaşması baxımından müstəsna əhəmiyyətə malik 

olduğundan söz açılır. Nizami yaradıcılığının böyük 

tərbiyə potensialı ədəbiyyat dərslərində sənətkarın 

əsərlərinin ədəbi-tarixi və mənəvi-estetik aspektlərinin 

diqqət mərkəzinə çəkilməsi, müzakirəsi vasitəsilə 

reallaşdırılır. Nizaminin şair-vətəndaş kimi fəal həyat 

mövqeyinin, yaradıcılığının dərindən qavranılması, ilk 

növbədə, onun şəxsiyyətini səciyyələndirən cəhətlər və 

əsərlərinin ideya-bədii xüsusiyyətləri üzrə dolğun biliklər 

əldə edilməsini ehtiva edir. Bu baxımdan, dərsdə yeni 

təlim texnologiyalarından, interaktiv təlim metodlarından, 

fəal iş formalarından, əlavə mənbələrdən istifadə olunması 

zəruridir. 
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ABSTRACT 

The study of the life and work of the great Azerbaijani poet 

Nizami Ganjavi, who has a special place in world literature, 

in literature classes in secondary schools is of exceptional 

importance for the young generation, literary education, 

development, national and universal spiritual values, active, 

creative and progressive outlook. The study of Nizami's 

artistic heritage resonates with the tasks of modern 

education, the active life position of students, their dreams 

and thoughts about the future. The great educational 

potential of Nizami's creativity is realized through the 

discussion of the literary-historical and spiritual-aesthetic 

aspects of the artist's works in literature lessons. Deep 

understanding of Nizami's active life position as a poet-

citizen, his creativity, first of all, includes the acquisition of 

full knowledge on the features and content of his works, 

ideological and artistic features that characterize his 

personality. From this point of view, it is necessary to use 

new learning technologies, interactive teaching methods, 

active forms of work, additional resources in the lesson. 
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Giriş / Introduction 

Ümumi və tam orta təhsil pilləsində ədəbiyyat dərslərində Nizami Gəncəvinin 

həyat və yaradıcılığı müasir ədəbiyyatşünaslıq elminin və ədəbiyyat tədrisi 

metodikasının nailiyyətləri zəminində öyrənilir. Əvvəlki fənn proqramlarına uyğun 

olaraq, qüdrətli sənətkarın tərcümeyi-halı, yaradıcılığının tədrisinə dair bəzi 

tədqiqatlar aparılsa, məqalələr nəşr olunsa da, hazırda təlim prosesində Nizami 

yaradıcılığına müasirlik baxımından yanaşma, məktəb təcrübəsinin 

ümumiləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

X sinifdə Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsinə 5 dərs saatı 

ayrılmışdır: 

1. Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılıq yolunun öyrənilməsi – 1saat; 

2. ―İskəndərnamə‖ poemasının məzmunu üzrə iş – 2 saat; 

3. Poemanın təhlili üzrə iş – 2 saat. 

Böyük sənətkarın həyat yolunun öyrənilməsi şagirdlərə güclü emosional, 

tərbiyəvi təsir göstərir. Odur ki, müəllim poetik təqdimatında şagirdlərin yaş və 

qavrama səviyyəsini nəzərə alaraq, şairin tərcümeyi-halı ilə bağlı ibrətamiz faktlardan 

geniş istifadə etməlidir. Təlim prosesində şagirdlər sənətkarın şəxsiyyəti, bənzərsiz 

istedadı barədə dolğun təsəvvürə malik olmalıdır. Nizaminin yaradıcılığı yüksək 

mənəvi ideyalar, dərin humanist, fəlsəfi fikirlər xəzinəsidir. Onun öz dövründə baş 

verən hadisələrə, dövrün hökmdarlarına, saray mühitinə və sadə insanlara münasibəti, 

insanların xoşbəxt yaşayacağı ədalətli cəmiyyət haqqında arzu və düşüncələri ilə 

bağlı biliklərin mənimsənilməsi şagirdlərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşmasında 

mühüm rol oynayır. 

Nizaminin yaşayıb-yaratdığı dövrün, mühitin, tarixi şəraitin 

aydınlaşdırılmasının əhəmiyyəti 

Şairin həyat və yaradıcılığı öyrənilərkən, ilk növbədə müəllimin ―Nizami 

Gəncəvi barədə bildiklərinizi yada salıb yığcam müzakirə aparın‖ tapşırığına uyğun 

olaraq, şagirdlər əvvəlki siniflərdə sənətkarın yaradıcılığı üzrə öyrəndikləri 

―Kərpickəsən kişinin dastanı‖, ―Yaralı uşağın dastanı‖ (V sinif) , ―Sultan Səncər və 

qarı‖(VIII sinif) mənzum hekayələrindən söz açırlar. Mövzu ilə bağlı əvvəlki 

biliklərin aşkara çıxarılması şairin yaşadığı dövrün, aldığı təlim-tərbiyənin başlıca 

xüsusiyyətlərinin müzakirəsinə zəmin yaradır. 

2021-ci ilin ―Nizami Gəncəvi İli‖ elan edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamında qeyd edilir: “Dünya ədəbiyyatının 
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görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 

bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. 

Böyük sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi 

əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli 

yerini qoruyub saxlamaqdadır. 

Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan 

qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşamış, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və 

bədii-estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini də məhz 

burada ərsəyə gətirmişdir. Onun geniş şöhrət tapmış ―Xəmsə‖si dünya poetik-fəlsəfi 

fikrinin zirvəsində dayanır‖. 

Təcrübə göstərir ki, Nizaminin şəxsiyyəti, yaşadığı dövrü, mühiti, tarixi şəraiti 

aydınlaşdırılmadan şagirdlərdə onun dahi sənətkar kimi formalaşması haqqında 

dolğun təsəvvür yaratmaq çətindir. ―Sənətkarı onu yetirib boya-başa çatdıran tarixi-

ictimai şəraitdən təcrid edilmiş vəziyyətdə öyrənmək olmaz. Sənətkar öz zamanının 

oğludur, onun cəmiyyət hadisələrinə, həyat həqiqətlərinə dair müəyyən qənaətləri 

olmalı və onlar mütləq bədii yaradıcılıqda təzahürünü tapmalıdır‖ [1, s.481]. 

Bu məqsədlə məktəblilərin VII sinifdə ―Azərbaycan tarixi‖ fənni üzrə 

mənimsədikləri biliklərə istinad edilməsi məqsədəuyğundur. Müzakirə zamanı qeyd 

edilir ki, XI-XII əsrlərdə Ərəb Xilafətinin tərkibinə daxil olan xalqların 

mədəniyyətinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranmış Müsəlman İntibahı 

Azərbaycanla sıx bağlı olmuşdur. Qədim və erkən orta yüzilliklərdə mədəniyyətin 

müxtəlif sahələrində böyük uğurlar qazanmış Azərbaycan xalqı bu mədəni oyanışa da 

dəyərli töhfələr bəxş etmişdir. Azərbaycan elmində, təhsilində, mədəniyyətində, 

xüsusən XI-XII əsrlərdə əhəmiyyətli yüksəliş baş vermişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı 

Nizami Gəncəvinin (1141-1209) yaradıcılığı ilə özünün ən yüksək zirvəsinə ucaldı. 

Şairin ―Xəmsə‖si Şərq və dünya poeziyasının inkişafına güclü təkan verdi. Nizami 

humanist baxışlarına və insana verdiyi yüksək dəyərə görə müasirlərini, hətta ondan 

sonrakı dövrlərdə yaşayıb-yaratmış bir çox görkəmli humanistləri də ötüb keçmişdi 

[13, s.65]. Vətəni Azərbaycanda və bütün dünyada Nizami Gəncəvi kimi tanınan dahi 

söz ustadı doğulduğu, yaşayıb-yaratdığı, Azərbaycan Atabəyləri adlandırılan 

Eldənizlər tərəfindən idarə olunan Gəncə həmin dövrdə iqtisadi cəhətdən sürətlə 

inkişaf edirdi. İpək yolunun bu şəhərdən keçməsi də onun iqtisadiyyatına əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir etmiş, mədəni mərkəzə çevrilməsində mühüm rol oynamışdır. 

Azərbaycanın mədəni həyatında böyük rol oynayan Gəncədə sənətkarlıq, elm və 

ədəbiyyat inkişaf edirdi. 

Ümumiyyətlə, XI-XII yüzilliklərdə şimalda Şirvanşahların, cənubda Atabəylərin 
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hakim olduğu Azərbaycan iqtisadi-siyasi və mədəni cəhətdən yüksəliş dövrünü 

yaşayırdı. Elm və mədəniyyət digər xalqların, xüsusən islam ölkələri xalqlarının elm 

və mədəniyyəti ilə sıx əlaqədə inkişaf edir, maarifə xüsusi diqqət yetirilir, məktəblər, 

mədrəsələr, kitabxanalar açılırdı. Bütün bunlar bədii fikrin, ədəbiyyat və incəsənətin 

güclü inkişafına, yüzlərlə ədib və şairin yetişməsinə münbit zəmin yaradırdı. 

Müzakirə zamanı məktəblilər bu qənaətə gəlirlər ki, belə bir mühitdə Nizami kimi 

qüdrətli sənətkarın yetişməsi təsadüfi deyildi. 

 

Nizaminin həyat yolu və yaradıcılığının öyrədilməsi imkanları 

 

Dərsdə şagirdlər müəllimin tapşırığı ilə ―Ədəbiyyat‖ dərsliyindəki ―N.Gəncəvinin 

həyatı və yaradıcılıq yolu‖ mətnini oxuyur və aşağıdakı suallara cavab hazırlayırlar: 

1. Şairin yaşadığı dövrün və aldığı tərbiyənin özəllikləri hansılardır? 

2. Nizami yaradıcılığa hansı əsərlərlə başlamışdır? Bu əsərlərin əsas mövzusu nə idi? 

3. Şairin poemalarında diqqət daha çox hansı mövzulara cəlb edilmişdir? 

Mətnlə tanışlıqdan sonra fikir mübadiləsi və müzakirə aparılır. Müzakirə zamanı 

aydınlaşdırılır ki, Nizaminin həyatı haqqında doğru-dürüst məlumatı ilk növbədə 

özünün əsərlərindən almaq olur. Ömrü boyu Gəncədə yaşayan Nizami dövrünün 

tanınmış alimlərindən olmuşdur. Dahi sənətkar mükəmməl mədrəsə təhsili almış, fars 

və ərəb dillərindən başqa bir sıra dilləri, dini və dünyəvi elmləri, poetikanı, fəlsəfə, 

hüquq, tarix, coğrafiya, astronomiya, riyaziyyat, tibb, məntiq, kimya və digər elmləri 

öyrənmiş və bu dərin biliklər onun əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bu qədər biliklərə 

yiyələnsə də, dahi sənətkar dünyasını dəyişənə qədər mütaliəsinə ara verməmişdir. 

Zəmanəsinin nüfuzlu adamlarından olan dayısı Xacə Ömər onun təlim-tərbiyəsi ilə 

ciddi məşğul olmuşdur. 

Dərsdə Nizaminin böyük ədəbi istedadla yanaşı, ensiklopedik biliyə sahib 

olması, saraylara getməməsi, öz ailəsinə bağlılığının konkret faktlarla izah edilməsi 

məktəblilərdə onun qeyri-adi şəxsiyyəti barədə dolğun təsəvvür yaranmasına imkan 

verir. Şairin əsərlərindən və digər qaynaqlardan məlum olur ki, o, insanpərvər, 

müdrik, gözütox, ailəcanlı bir insan kimi hələ sağlığında müasirləri tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmişdir. 

Bədii yaradıcılığa gənc yaşlarından lirik şeirlər yazmaqla başlayan Nizaminin 

qəzəlləri dillər əzbəri olmuş, el məclislərində, saraylarda oxunmuşdur. O, şeir və 

poemalarını saraylara, hökmdarlara göndərsə də, sarayda yaşamaq, saray şairlərinin 

sırasına qoşulmaq istəməmişdir. Nizaminin hökmdarların himayəsində – saraylarda 

yaşamaqdan, yazıb-yaratmaqdan imtina etməsinin səbəbi şagirdlərdə sual doğurur. 
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Qeyd edilir ki, öz müasiri olan sənətkarlardan fərqli olaraq, Nizaminin saray şairi 

olmaq istəməməsi təsadüfi deyildi. Saray mühitinin sənətkar müstəqilliyini əlindən 

alacağını, hətta həyatı üçün təhlükəli olduğunu Nizami öz poemalarında dəfələrlə qeyd 

etmişdir. Öz müasirlərinin – saray şeirinin ustadları olan Əbül-Üla Gəncəvi, Xaqani 

Şirvani, Fələki Şirvaninin acı taleyi də ədibin uzaqgörənliyini bir daha sübut edir. 

Sənətkarın yaradıcılıq yolunun müzakirəsi zamanı şagirdləri belə bir sual 

maraqlandırır: ―Azərbaycanda yaşayıb-yaradan Nizaminin öz əsərlərini fars dilində 

yazmasının səbəbi nədir?‖ 

Bu məsələnin aydınlaşdırılmasında müəllimin şərhinə ehtiyac duyulur. 

Şagirdlərin diqqətinə çatdırılır ki, bu, ilk növbədə həmin dövrün ədəbi ənənələri ilə 

bağlı idi. Azərbaycanda farsca yazmaq ənənəsi XI əsrin ortalarından başlamış və bir 

neçə yüzillik davam etmişdir. Nizaminin müasiri olan Xaqani Şirvani, Məhsəti 

Gəncəvi də bu ənənəyə uyğun olaraq farsca yazıb-yaratmışlar. Nizamidən sonrakı 

dövrlərdə Nəsimi, Füzuli, Saib Təbrizi, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar kimi qüdrətli 

sənətkarlar əsas əsərlərini ana dilində yazsalar da, fars dilində də ölməz sənət inciləri 

yaratmışlar. 

―Dövrün ictimai-siyasi və ədəbi mövqeyindən çıxış edərək fars dilində yazıb-

yaratması Nizami dühasının qısa zaman ərzində bütün Yaxın və Orta Şərqdə təsdiqi 

üçün məqsədəuyğun idi. Lakin şair fars dilində bir türk-azərbaycanlı səliqəsi, dəsti-

xətti ilə qələmini işlədirdi. Xaqani və Nizami farscasının əsl fars şairlərinin dilindən 

əsaslı şəkildə fərqləndiyini, ―türkanə ruhu‖nu hətta görkəmli Nizamişünaslar da inkar 

etmirlər‖ [1. s.475]. 

Bu məsələ ilə əlaqədar ―Leyli və Məcnun‖ poemasından ―Kitabın nəzminə 

səbəb‖ hissəsini şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq məqsədəuyğundur. 1188-ci ildə əslən 

türk olsa da, ―ruhən farslaşmış‖ Şirvan şahı Axsitan qasid göndərərək Məcnun və 

Leylinin eşq dastanını yazmağı, fars-ərəb dili ilə ona zinət vurmağı xahiş edir. 

Doğma dilinə, digər əsərlərindəki ―türkanə ruha‖ hökmdarın bu münasibəti, ―bizə 

layiq deyil, türkanə sözlər‖ deməsi şairin qəlbinə toxunur, o, öz hisslərini bu 

misralarla bildirir: 

Ömrüm viran oldu, solub saraldım, 

Bu əmrin önündə cavabsız qaldım. 

Şair ürəyincə olmayan sifarişi qəbul etmək istəməsə də, oğlu Məhəmmədin 

təkidli xahişi ilə əsəri yazmaq qərarına gəlir. 

Kurikulumun tələbinə uyğun olaraq, dərsdə mövzu ilə bağlı əlavə mənbələrlə iş 

təşkil edilir. Əlavə mənbə kimi məşhur şərqşünas alim Y.Bertelsin aşağıdakı fikri ilə 
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şagirdlərin tanış edilməsi və onların münasibətinin öyrənilməsi faydalıdır: ―Xəmsə‖ 

Şərq İntibahının təməlini qoyan mənəvi‐estetik dəyərlər sırasında ən mühüm (və 

müəyyənedici!) yerlərdən birini tutur və bu epik poema‐romanlarla bərabər, onun 

lirikası da bəşəri ədəbiyyatın estetik inkişafında mühüm rol oynamışdır. Nizami 

Gəncəvinin əsərlərindəki coğrafi ünvanlara ötəri bir nəzər salmaq kifayətdir ki, onun 

yaradıcılığının ehtiva dairəsinin nə dərəcədə geniş olduğunu görəsən: antik 

Yunanıstan (Aleksandr Makedonskidən bəhs edən ―İskəndərnamə‖), yaxud əfsanəvi 

hökmdar Xosrovun vətəni İran (―Xosrov və Şirin‖), yaxud da yeddi gözəlin təmsil 

etdikləri türk, yunan, slavyan, hind, Xarəzm, ərəb, Çin elləri (―Yeddi gözəl‖). Bir 

mühüm xüsusiyyət də odur ki, bu qəhrəmanlar müxtəlif dinlərə mənsubdurlar və 

əlbəttə, bu cəhət Nizami dünyagörüşündə tolerantlığın nə dərəcədə yüksək yer 

tutmasının ifadəsi və göstəricisidir‖ [2, s.3]. 

Müzakirə zamanı qeyd edilir ki, Nizamiyə dünya şöhrəti qazandıran 

―Xəmsə‖dəki beş poemada mühüm həyati problemlər qoyulmuş və onların bədii həlli 

verilmişdir. Poemalar, əsasən, fərqli mövzularda yazılsa da, onları birləşdirən 

cəhətlər də az deyildir; dövlətin ədalətlə idarə edilməsi, xalq və hökmdar, şərə, 

pisliklərə nifrət, insanın kamilləşməsində məhəbbətin rolu və s. poemaların hər 

birində bu və ya digər dərəcədə əksini tapmışdır. Bu, təsadüfi deyildir. Şairi ömrü 

boyu düşündürən humanist ideallar həmin əsərlərdə öz ifadəsini tapmaya bilməzdi. 

Şərq intibahının görkəmli nümayəndəsi olan Nizaminin ―İskəndərnamə‖ 

poeması Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli nümunələrindəndir. Təlim prosesində 

mürəkkəb kompozisiyalı, irihəcmli poemanın məzmununun mənimsədilməsi, 

təhlilinə fənn kurikulumuna uyğun olaraq, xüsusi dərs saatları ayrılmışdır. Dərsliyə 

bu irihəcmli, mürəkkəb kompozisiyalı əsərdən seçilmiş parçalar daxil edilsə də, 

məktəblilərin poemanın mətnini daha dərindən bilməsi zəruridir. Qabaqcıl 

müəllimlərin iş təcrübəsində belə irihəcmli əsərlərin metodik tələblərə uyğun olaraq, 

dərsə qədər müstəqil mütaliəsi təşkil edilir. Bu məqsədlə əsərin latın qrafikası ilə nəşr 

edilib məktəb kitabxanalarına çatdırılmış nüsxələrindən də istifadə olunur. 

Əsərin təhlilinə həsr olunan dərslərdə şagirdlər ilk növbədə dərslikdəki ―Təhlil 

üzrə iş‖ mətni ilə tanış olur, aşağıdakı suallar üzrə fikir mübadiləsi və müzakirəyə 

hazırlaşırlar: 

1. Poema hansı mövzuda yazılmışdır? Şairin bu mövzuya müraciət etməsinə 

səbəb nədir? 

2. İskəndərin xarakterindəki başlıca cəhətlər hansılardır? 

3. Onun davranış və əməllərində, başqalarına münasibətində diqqəti daha çox 

cəlb edən nədir? 
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4. Poemadakı hökmdar obrazları hansı səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb 

edir? Onların oxşar və fərqli cəhətləri hansılardır? 

5. Poemanın maraqla oxunmasına səbəb nədir? Onu mənzum roman adlandırmaq 

olarmı? 

6. Poemanın ideyasının əsasında hansı fikirlər dayanır?  

Ədəbiyyat dərslərində əsərin təhlili zamanı şagirdlərə aydın olmalıdır ki, 

Nizaminin Makedoniyalı İskəndərlə bağlı mövzuya müraciət etməsi təsadüfi deyildir. 

Yaxın və Orta Şərqdə böyük şöhrət qazanmış İskəndər şairə hökmdar və xalq, ictimai 

ədalət, dövlətin idarə olunması, dünyanın dərk edilməsi kimi mühüm məsələlər 

haqqında görüşlərini ifadə etməyə imkan verirdi. Nizami ictimai-siyasi, fəlsəfi-elmi, 

əxlaqi-etik düşüncələrinə məhz bu sonuncu əsərində yekun vurmuşdur. Elə buna görə 

də poema ideya baxımından çox zəngin, məzmunca maraqlı, bədii cəhətdən 

mükəmməldir. Deməli, əsərin ideyasından danışarkən, onda bədii həllini tapmış 

mühüm məsələləri əhatə etmək vacibdir.  

Makedoniyalı Aleksandrın – İskəndərin həyat və fəaliyyətini bioqrafik, tarixi 

əsərlərdən, əfsanə və rəvayətlərdən, müxtəlif dillərdə əlyazmalardan dərindən 

öyrənən alim-mütəfəkkir, şair yaratdığı İskəndər obrazı ilə öz insan və həyat 

fəlsəfəsini, romantik ictimai görüşlərini əks etdirmişdir. Bu əsər bəşəriyyətin 

səadətini düşünən, xoşbəxt cəmiyyətdə yaşayan insan və ideal ictimai həyat 

arzulayan Nizaminin həqiqət, mənəvi gözəllik və ahəng axtarışlarının zirvəsi idi. 

Mütəfəkkir şairin öz humanist ideallarının daşıyıcısına çevirdiyi bu obraz tarixi 

şəxsiyyət olan İskəndərdən yeni məzmun, məna, rəng çalarları ilə fərqlənir. 

Ədəbiyyat dərslərində Nizami yaradıcılığının humanist mahiyyəti, mövzu, 

ideya-bədii məziyyətlərinin müzakirəsi zamanı şagirdlərin mənimsədiyi biliklər 

aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirilir:  

– Nizaminin humanizmi. Şairin humanist görüşlərində sosial ədalət idealı aparıcı 

yer tutur. Onun humanist sənətində zülmə, şərə, hər cür çirkinliyə qarşı 

mübarizə, xəlqilik, kamil insan, onun mənəvi, yaradıcı qüdrətinə inam hissi öz 

əksini tapmışdır. Şair bütün insanların xoşbəxt yaşayacağı ideal, ədalətli 

cəmiyyət arzulamış, belə bir kamil ölkənin nümunəsini yaratmışdır. Böyük 

sənətkarın əsərlərində Xeyirin Şər üzərində qələbəsi haqqın, ədalətin təntənəsi 

kimi vurğulanır.  

–  Millilik və beynəlmiləlçilik şairin yaradıcılığında üzvi vəhdət təşkil edir. O, öz 

əsərlərində soydaşlarının – yüksək mənəvi dəyərlərə malik Azərbaycan 

türklərinin parlaq obrazlarını yaratmışdır. Bununla yanaşı, ədib yunan, çin, rus, 

fars, hind, ərəb surətləri də yaratmış, öz qəhrəmanlarına irqindən, milli 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, əməlləri və mənəviyyat meyarları 
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baxımından yanaşmışdır. 

– Nizami yaradıcılığında eşqə münasibət. İnsanın gözəlliyini vəsf edən şair onun 

xoşbəxtliyinin təməlini eşqdə, saf məhəbbətdə görürdü. O, insanı ucaldan, 

mənən zənginləşdirən, xarüqələr yaratmağa sövq edən sevgi hissinin ülviliyini, 

yüksək sənətkarlıqla nəzmə çəkmişdir. Nizaminin eşq fəlsəfəsinə görə, sevgi 

mənəviyyatca pak olan insanların qismətidir. Hiyləgər, yalançı və fitnəkar 

insanın qəlbində saf məhəbbət ola bilməz. Eyni zamanda şair insanla zaman, 

mühit arasındakı təzadı da həyat həqiqəti kimi əks etdirmiş, sevən insanların 

faciəsini sevgiyə, xoşbəxtliyə vaxtı keçmiş adət-ənənə çərçivəsində baxan 

cəmiyyətin faciəsi kimi ümumiləşdirmişdir.  

– Hökmdar və xalq problemi. Nizami mədhiyyə və qəsidələrindən fərqli olaraq, 

mənzum hekayələrində hökmdarla xalqın qarşılıqlı münasibətini, ölkənin 

ədalətlə idarə edilməsinin vacibliyini dönə-dönə vurğulamışdır. Əsərlərində xalq 

və hökmdar probleminə xüsusi diqqət yetirilməsi şairin insana məhəbbətindən 

irəli gəlirdi. Xalqa dərin rəğbət bəsləyən, ictimai ədalət ideyasını, insan 

ləyaqətinin ucalığını ön plana çəkən sənətkar, yeri gəldikcə sadə insanların dili 

ilə şahları ittiham etmiş, onları mənəvi-əxlaqi təkamüldə, öz nöqsanlarını 

anlayıb saflaşmasını təsvir etmişdir.  

Şairin fikrincə, hökmdarlıq çox ağır, çətin bir iş olub, böyük məsuliyyət tələb edir. 

Xalq və dövlət üçün cavabdeh olan şəxs – hökmdar öz vəzifə borcunu bir anlığa da 

olsa, unutmamalı, laqeydliyə, biganəliyə yol verməməlidir. Dövlət işlərini 

başqalarına etibar etmək olmaz, bu, böyük fəlakətə səbəb ola bilər. Şairin əsərlərində 

ölkənin idarə olunması, cəmiyyətdə bütün insanları əhatə edən ədalətin qorunub 

saxlanılması kimi bütün zamanlar üçün vacib olan suallara tutarlı cavab verilmişdir. 

– Əmək, əməkçi insan mövzusu. Nizami əməyi insanın firavanlığının rəhni saymış, 

halal zəhmətə xor baxanları tənbəl, tüfeyli, nadan hesab etmişdir. Əməyə, elmə, 

sənətə hörmət bəsləyən, sadəliyi, təvazökarlığı, əməksevərliyi, var-dövlət hərisi 

olmamağı uca tutan dahi sənətkar gəncləri faydalı işlərlə məşğul olmağa, 

mənasız ömür sürməməyə çağırmışdır. Şairin yaratdığı əməkçi insan obrazları 

nikbinliyi, müdrikliyi, uzaqgörənliyi, iradəliliyi ilə diqqəti cəlb edir. Sadə xalqın 

nümayəndələri olan bu insanlar – kərpickəsən kişi, əkinçi mənəvi keyfiyyətləri, 

sədaqəti, halallığa bağlılığı ilə seçilir.  

– Şairin yaradıcılığında qadına münasibət. Nizami yazılı ədəbiyyatımızda ilk dəfə 

olaraq parlaq qadın obrazları yaratmışdır. Onun əsərlərindəki qəhrəman, vəfalı 

Şirin, Nüşabə, Leyli, Fitnə, Nüstəndərcahan obrazları sənətkarın qadına 

münasibətini, arzu və ideallarını əks etdirir.  
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Nəticə / Conclusion 

Nizaminin həyat və yaradıcılığının, bu gün də müasir səslənən qlobal, 

ümumbəşəri problemləri böyük sənətkarlıqla əks etdirən həmişəyaşar sənət 

nümunələrinin öyrənilməsinə həsr olunmuş müasir ədəbiyyat dərsləri mövcuddur. Bu 

dərslərdə yeni təlim texnologiyalarından, tədqiqat, müzakirə, diskussiya, debat və s. 

interaktiv metodlardan məqsədyönlü istifadə, fərdi, cütlər, kiçik və böyük qruplarla 

iş, dərsdə sənətkarın öz əsərləri ilə yanaşı, əlavə mənbələrin şagird tədqiqatı 

prosesinə cəlb edilməsi, müəllim-şagird, şagird-şagird əməkdaşlığının təmin 

olunması təlimin səmərəliliyini artırır, şagirdlərin mənəvi-estetik tərbiyəsinə müsbət 

təsir göstərir. 
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XÜLASƏ 

Ədəbiyyat kursunun məzmununu əsasən ədəbi əsərlər, icmal 

materialları, ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair nəzəri məlumatlar 

təşkil edir. Bu materialların əksəriyyəti bədii mətnlərin daha 

dərindən dərk olunmasına imkan yaradır, öyrədilməsi yolları 

isə ənənəvi kursdan fərqlənir. Fəal/interaktiv təlim əsaslı 

dərslər iki dərs tipini tanıyır: induktiv və deduktiv dərslər. 

Məqalədə proqram materiallarının öyrənilməsində hər iki 

dərs tipinin (və qovuşuq dərs tipi) əsaslı dərslərin təşkilinin 

nəzəri-praktik istiqamətləri barədə söhbət açılır. Həmin 

dərslərin səmərəli qurulması yolları, müəllimin üzərinə 

düşən vəzifələr, dərs mərhələlərinin məzmunu və onlarda 

görülən işlər barədə təqdim olunan məlumatlar müəllimi 

düşündürən bir çox sualların cavabı kimi işlənmişdir. 

Yeni bilik verən dərslər (induktiv) fəal (interaktiv) dərslərin 

bütün mərhələlərini özündə cəmləşdirir. İcmal mövzularının 

tədrisi, ədəbi əsərlərin məzmunu üzərində işlər bu formalı 

dərslər üzərində qurulur. 
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ABSTRACT 

The content of the literature course consists mainly of lit-

erary works, survey materials, theoretical information on 

the theory of literature. Many of these materials allow for a 

deeper understanding of fictional texts, and the way they 

are taught is different from the traditional course. Active / 

interactive learning lessons distinguish between two types 

of lessons: inductive and deductive. The article discusses 

the theoretical and practical aspects of building lessons 

based on both types of lessons (and combined lessons) 

when studying program materials. The information provid-

ed on how to effectively organize these lessons, the teach-

er's responsibilities, the content of the lesson steps and the 

work done in them was developed in response to many of 

the teacher's questions.  

Lessons that provide new knowledge (inductive) include 

all stages of active (interactive) lessons. The teaching of 

review topics and work on the content of literary works are 

based on these forms of lessons. 
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Giriş / Introduction 

Ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat kursunun məzmununu, əsasən ədəbi 

əsərlər, icmal materialları (kursun əvvəlində dərsliklərdə verilən giriş səciyyəli 

mövzular, tarixi-ədəbi icmallar, həmçinin "Sənətkarın həyatı və yaradıcılıq yolu"  

başlığı altında təqdim olunan materiallar), ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair məlumatlar 

(əsərlərin janr xüsusiyyətlərini və tədrisi nəzərdə tutulan bədii əsərlərdə rast gəlinən 

bədii təsvir və ifadə vasitələrini əks etdirən nəzəri məlumatlar) təşkil edir. Ənənəvi 

kursdan fərqli olaraq, fəal/interaktiv təlimlə qurulan dərslərdə həm ədəbi əsərlərin, 

həm icmal materiallarının, həm də ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair məlumatların 

öyrədilməsinin  öz yolları vardır. Metodik düşüncədə bu mövzuların öyrədilməsi ilə 

bağlı yekdil fikirlər yoxdur [1, s.36, 47, 78; 2; 3, s.46-250; 4, s.240-290; 5, s.172-229; 

6, s.161-324; 7, s.186, 240-391; 8, s.227-310].  

Bunu tamamilə təbii qəbul etmək lazımdır. Məqsəd zirvəyə çatmaqdırsa, ora 

aparan yollar fərqli ola bilər. Bu fərqlilik kimin hansı yolu seçməsindən çox asılıdır.  

Deyilənləri nəzərə alaraq  biz də bu yazımızda son dövrdə ədəbiyyat dərslərində  

induktiv və deduktiv dərs tipləri barədə söhbət açmağı, ona öz yanaşmamızı 

bildirməyi məqsədəuyğun hesab etdik. 

Ədəbiyyat dərsinin növlərindən danışarkən, öncə ədəbi əsərlərin tədrisinə həsr 

olunan dərslərə diqqəti cəlb etmək istərdik. Çünki V-XI siniflər üzrə proqram 

materiallarının təxminən 80%-ə qədərini bədii əsərlər təşkil edir. Ədəbi əsərlərin 

öyrədilməsinə həsr olunacaq dərslərdən danışılanda hər bir müəllim bu əsərlərin nə 

məqsədlə həmin dərsliyə daxil edilməsi üzərində düşünməlidir. Əgər məqsəd aydın 

təsəvvür olunmazsa, tədris prosesində uğur qazanılmasından söhbət gedə bilməz.   

Ədəbi əsərlərin seçilib proqrama daxil edilməsində onların təlim-tərbiyə 

imkanları və məzmun standartlarının reallaşdırılmasına verdiyi töhfələr nəzərə alınır. 

Ona görə də öncə müəllim təlim nəticələrinin əldə olunmasına ədəbi əsərlərin verdiyi 

imkanlar üzərində düşünməli, metodik vəsaitlərdə əks olunan materiallara yaradıcı 

yanaşmağı bacarmalıdır. Məlumdur ki, təlim nəticələri bədii əsərin yaratdığı 

imkanlara söykənməklə məzmun standartları – alt-standartlar əsasında hər bir dərsin 

reallaşdırdığı məqsədlərdir. Yəni bu məqsədlər alt-standartlardan seçilərək tərtib 

olunur. Hər bir dərs məhz üç məzmun xətti üzrə seçilən müxtəlif standartların (ədəbi 

mətnlərin verdiyi imkanlara uyğun gələn) reallaşdırılmasına xidmət etməlidir. Bu 

rəsmi tələbdir və dərslik siyasəti ilə bağlı rəsmi sənədlərdə də bununla bağlı konkret 

göstərişlər verilmişdir.  

Məlumdur ki, təlim nəticələrinə və standartların məzmununa əsasən sinifdən-

sinfə təqdim olunan əsərlərin janrlarında, onların irəli sürdüyü ideyalarda fərqlər 
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özünü göstərməyə başlayır. Ədəbiyyat fənnində təhsil proqramı üzrə müxtəlif 

siniflərdə standartların təqdim etdiyi janrlar bunlardır: əfsanə, nağıl, təmsil, hekayə, 

mənzum hekayə,  novella, povest, roman, dram, komediya, faciə, poema, dastan. 

Göründüyü kimi, şeir, əfsanə, nağıl, təmsil və hekayə janrları ilə tanışlıq V 

sinifdə dərinləşdirilir. Bu siniflərdə həm janrların forma xüsusiyyətləri, həm də 

standartların nəzərdə tutduğu işlər yerinə yetirilməlidir. VI sinifdə dastanlarla tanışlıq 

işə qoşulur. Onun forma elementləri də bu sinifdə şagirdlərə təqdim olunur. VII 

sinifdə mənzum hekayə, əruz vəzni, VIII sinifdə əlavə olaraq novella, dram, poema, 

IX sinifdə əlavə olaraq povest, X sinifdə isə əlavə olaraq komediya, faciə janrları ilə 

şagirdlərin tanış edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Standartların məzmunundan  aydın olur ki, V-XI siniflərdə ədəbiyyat fənninin 

əsas obyekti bədii əsərlərdir. "Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri" məzmun xətti əsərlərin 

öyrədilməsi zamanı iki əsas standart ətrafında işlərin görülməsini tələb edir. 

Bunlardan birincisi (1.1.) şagird  "Bədii nümunələrin məzmununu mənimsədiyini 

nümayiş etdirir", ikincisi isə (1.2.) "Bədii nümunələrin təhlili üzrə bacarıqlar nümayiş 

etdirir" adlanır. 1.1. əsas standartının tələbi  o zaman reallaşmış olur ki, şagirdlər 

onun nəzərdə tutduğu alt-standartlardakı bacarıqlara yiyələnsinlər [9, s. 321-340].  

Bu məzmunlardan göründüyü kimi bədii mətnlər üzərində işi iki istiqamətdə 

aparmaq lazım gəlir: əsərin məzmununun öyrədilməsi və əsərin təhlilinin həyata 

keçirilməsi. 

Əsərin məzmununun öyrədilməsi zamanı görülən işlə təhlilinin aparılması 

zamanı görüləcək işin məzmunu eyni ola bilməz. Yəni induktiv (xüsusidən ümumiyə 

getmə) və deduktiv (ümumidən xüsusiyə getmə) dərs tipləri eyni cür  qurulmur. 

Tədqiqat xarakteri daşıyan  bu dərslərin hər birinin özünəməxsus  fərqli cəhətləri 

vardır. Bunun üçün "Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri" məzmun xəttinin  əsas 

standartlarına və tərkibindəki alt-standartlara baxmaq kifayət edər. Onlar bir-birinə 

oxşamadıqları kimi, gördükləri işlər də fərqlənir. Bu fərqlərə nəzəri-praktik 

istiqamətdə bir aydınlıq gətirək. 

Əvvəlcə ədəbi əsərlərin məzmununun öyrədilməsinə həsr olunan dərslər 

(induktiv dərs tipi) barəsində söz açaq. Bu dərslər şagirdlərə həm ədəbi əsərin 

məzmununu öyrədir, həm də şagirdlərin bu məzmunun mənimsənildiyini göstərən və 

nümayiş etdirən bacarıqları aşılayır. Həmin bacarıqların nələrdən ibarət olması isə 

1.1. əsas standartının tərkibindəki alt-standartların məzmununda ifadə olunmuşdur. 

Bunu isbat etmək üçün bir sinif üzrə 1.1. əsas standartının əhatə etdiyi məsələləri 

diqqətinizə çatdıraq. 

V sinifdə bədii əsərin məzmununun mənimsənildiyini göstərən əlamətlər (bilik 
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və bacarıqlar) alt-standartlarda belə ifadə olunmuşdur [1, s.13-14]. Şagird əgər: 

a. əsərdə tanış olmayan sözlərin mənasını lüğətlərdən istifadə etməklə 

aydınlaşdırırsa; 

b. əsərdəki məzmunu hadisələrin məzmununa uyğun ifadəli oxuyursa; 

c. əsəri hissələrə ayırır, plan tərtib edir, məzmunu müxtəlif formalarda (yığcam 

və geniş) nağıl edirsə; 

d. şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunəsini janrına görə fərqləndirirsə; 

e. bədii nümunələrdə bədii təsvir vasitələrini (epitet, təşbeh) müəyyənləşdirirsə, 

deməli, əsərin məzmununun mənimsənilməsi yetərli hesab olunmalıdır. Göstərilən 

alt-standartlar, sanki əsərlərin məzmununun mənimsənilməsini göstərən 

indikatorlardır.  

Azərbaycan dilinin leksikasını, morfologiyasını, sintaksisini şagirdin necə 

mənimsəməsini yoxlamaq üçün leksik, morfoloji, sintaktik təhlilin tətbiq edilməsi 

kifayət etdiyi kimi, ədəbi nümunələrin məzmununun şagirdlər tərəfindən 

mənimsənilməsini müəyyən etmək üçün həmin alt-standartların tələbinin necə 

reallaşdırılması səviyyəsini nəzərə almaq kifayətdir.  Əgər tanış olmayan sözlər 

maksimum səviyyədə müəyyənləşdirilib və aydınlaşdırılıbsa, deməli, şagird bədii 

mətni başdan ayağa oxuyub mənimsəmişdir. Əgər şagird mətni ifadəli oxuya bilirsə, 

deməli, mətnin məzmununu düzgün dərk etmişdir. Digər alt-standartlarda əks olunan 

bilik və bacarıqların nümayiş etdirilməsi də məhz məzmunun hansı səviyyədə 

mənimsənildiyini göstərən indikator rolunu  oynayır. 

Ədəbi əsərlərin məzmunun öyrənilməsinə həsr olunan dərslərdən danışanda bir 

neçə vacib məqamı da nəzərə almaq lazımdır. Adətən, bədii əsərlərin  öyrənilməsinə 

müxtəlif  – 1, 2, 3 saat və ya daha çox vaxt ayrılır. Bu vaxt məsrəfi sinifdən-sinfə, 

janrdan-janra fərqli formatda özünü göstərir. 

Əsərin həcmi böyük olarsa və onun tədrisinə 2 saat vaxt ayrılarsa, bir qayda 

olaraq birinci dərs saatında məzmun, ikincisində isə təhlil işləri həyata keçirilir [9, 

s.227-235]. Əgər əsərin tədrisinə 3 saat vaxt ayrılıbsa, o zaman 2 saat onun 

məzmununun mənimsənilməsinə, 1 saatı isə təhlili işlərinin aparılmasına həsr olunur. 

Müşahidələr göstərir ki, müəllimlər bir çox hallarda məzmun üzərində 2 saat iş 

aparılan dərslərdə metodik çətinliklərlə üzləşirlər. Ona görə də bu məsələ üzərində bir 

qədər ətraflı dayanmaq istərdik. 

Məzmununa 2 saat vaxt ayrılacaq dərslərdə ziqzaq və fasiləli oxu üsulunun 

tətbiqi daha məqsədəuyğundur. Bəzən bu dərslərdə müəllimlər əsərin birinci dərs 

saatında məzmun işlərinin bir hissəsini sinifdə aparır, qalan hissələri isə evdə 

oxumağı tövsiyə edirlər. Bu düzgün yol deyildir. Mətnin hər bir hissəsi sinifdə 
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səsləndirilməli və öyrənilməlidir.  

Müəllimlər fasiləli oxu (ya da ziqzaq) üsulu ilə fəal/interaktiv dərsləri təşkil 

edəndə  vaxt rejiminə riayət etməkdə də müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Əlbəttə, iri 

həcmli mətnlərin hamısını sinifdə birdəfəyə səsləndirmək istəyəndə bu çatışmazlıq 

özünü göstərəcəkdir. Çıxış yolu çox sadədir. Oxu üçün nəzərdə tutulan səhifələrin 

miqdarı vaxt məsrəfi baxımından dəqiqləşdirilməli, oxunacaq hissədən əvvəlki 

səhifələrdə əksini tapan məzmun yığcam şəkildə şagirdlərə çatdırılmalıdır. Yəni 

mətnin çox hissəsinin deyil, bir neçə səhifəsinin sinifdə fasiləli oxusu həyata 

keçirilməlidir.  

Müəllim bu işi düzgün həyata keçirmək üçün əvvəlcədən dəqiq müəyyən 

etməlidir ki, oxuya təxminən neçə dəqiqə vaxt ayıracaq, həmin müddət ərzində 

sinifdə neçə səhifənin oxunması mümkün olacaq. Təcrübə onu göstərir ki, əsərin 

fasiləli oxusu üçün təxminən 10 dəqiqənin ayrılması məqsədəuyğundur. Əgər birinci 

dərs üçün öyrəniləcək əsərin həcmi təxminən 6-7 səhifədirsə və ondan 3-4 səhifəni 

oxumaq mümkündürsə, onda müəllim əvvəlki səhifələrdəki məzmunu yığcam şəkildə 

danışmalı, şagirdlərə suallar verməklə danışılan hissənin məzmununu bərpa etməli, 

sonra fasiləli oxunun tələbinə uyğun olaraq əsas  sualı – hadisənin necə davam 

edəcəyi sualını (proqnozvermə sualı) səsləndirməlidir. İki-üç nəfərin cavabı 

alındıqdan sonra isə sinifdə oxunması nəzərdə tutulan səhifələrin fasiləli oxusu 

göstərilən qaydada davam etdirilməlidir. Yəni hər fasilə zamanı həm oxunan hissənin 

məzmunu soruşulmalı, həm də o hissəyə dair əsas sual (Sizcə, hadisələr bundan sonra 

necə davam edəcəkdir? Nəyə əsasən belə düşünürsünüz?) səsləndirilməli və cavablar 

alınmalıdır. Eyni iş məzmunun öyrənilməsinə həsr olunan ikinci dərs saatında  da 

davam etdirilməlidir. 

 Əsərin qalan hissələrinin məzmununun öyrənilməsi işini evə tapşırmaq qətiyyən 

düzgün deyildir. Hər bir məzmun işi sinifdə tamamlanmalıdır. Evə isə ancaq asan və 

tətbiqi xarakterli tapşırıqlar verilə bilər.  

Unutmayaq ki, nəsr əsərlərinin məzmunu üzrə iş zamanı fasiləli oxu üsulu ilə 

(və ya ziqzaq üsulu ilə) iş bitəndən sonra dərs mərhələləri üzrə işlər davam 

etdirilməlidir. Sırasına fikir versək, öncə tədqiqat sualı səsləndirildikdən sonra 

(motivasiya mərhələsində) nəzərdə tutulan hissənin məzmunu müəllim tərəfindən 

yığcam söylənilməli və işin davamı olaraq qalan hissənin – 3-4 səhifənin müəllim 

tərəfindən fasiləli oxusu həyata keçirilməlidir. Bu işlər tədqiqatın aparılması 

mərhələsində (qrup tapşırıqları verilməzdən əvvəl) həyata keçirilir. Söylənilən və 

nəzərdə tutulan hissələrin məzmunu alındıqdan sonra (bərpaedici sual-cavabdan 

sonra) dərsin təlim nəticələrinə uyğun olaraq standartlar əsasında (bu tapşırıqlar 
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mətnin verdiyi imkanlara görə 1.1. əsas standartının tərkibindən seçilir) qruplara 

tapşırıqlar verilir.  

Deyilənləri ümumiləşdirməyə çalışaq. Əsərin məzmununun öyrənilməsi 

dərslərində atılacaq addımları qısa şəkildə belə qeyd etmək olar: 

1. Motivasiya (əsərin məzmununa uyğun gələn problemin qoyulması, yönəldici 

suallar, tədqiqat sualının formalaşdırılması və qeyd olunması); 

2. Tədqiqatın aparılması (fasiləli oxu üsulu ilə mətnlə tanışlıq, məzmunun 

bərpa olunması üçün sual-cavab, qruplara bölünmə və təlim nəticələri (alt-standartlar) 

əsasında qruplara tapşırıqların verilməsi); 

3. Məlumat mübadiləsi; 

4. Məlumatların müzakirəsi və təşkili (qruplaşdırılması);  

5. Nəticənin çıxarılması;  

6. Yaradıcı tətbiqetmə; 

7. Qiymətləndirmə.  

Məzmunun öyrənilməsinə həsr olunan dərslər yeni bilik verən dərslər sayılır. 

Onlara induktiv dərslər deyilir. 

Bəs ədəbi əsərlərin təhlilinə həsr olunan dərslər (deduktiv dərslər) necə 

qurulmalıdır? Bu suala cavab vermək üçün yenə də əsas standartlara baxmaq lazım 

gəlir. V-XI siniflərdə bu cür dərslərdə bədii nümunələrin təhlili üzrə müvafiq işlər 

həyata keçirilir və "Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri" məzmun xəttinin 1.2. əsas 

standartının nəzərdə tutduğu alt-standartların tələbləri  yerinə yetirilir.  

Xatırladaq ki, təhlil dərsləri əsərin öyrənilməsi işinə bir yekun vurur. Bu 

dərslərdə iştirak edən hər bir kəs müzakirə olunan əsərdən öz payını götürmüş olur, 

heç kəs əliboş çıxmır. Əgər məzmun dərslərində əsas hədəf danışılan mövzunu dəqiq 

və düzgün şəkildə şagirdə mənimsətmək, bununla onları təhlil işlərinə 

hazırlamaqdırsa, təhlil dərslərində mənimsənilmiş məzmun üzərində şagirdlərin 

müşahidələrini, düşünmələrini təmin etmək, həmin fakt və hadisələrdən özləri üçün 

bir nəticə çıxarmaq, dəyərlərə, fakt və hadisələrə, obrazlara münasibət bildirdikcə öz 

şəxsiyyətlərini təsdiq etmək, xarakterlərini inkişaf etdirmək, həyati bacarıqlara 

yiyələndiklərini nümayiş etdirmək, problemləri həll etmək bacarıqlarını təsdiq 

etməkdən ibarətdir.  

Əgər əsərin mövzusu və ideyası düzgün tərtib olunmuşdursa, əsərdən nələr, 

hansı yerlər, detallar, epizodlar, obrazlar, replikalar təhlil etdiriləcəksə və niyə məhz 

həmin məqamlar təhlil etdiriləcəyi suallarına düzgün cavab tapılmışdırsa, deməli, 

belə hesab olunmalıdır ki, bu dərslərin irəli sürdüyü təlim-tərbiyə məqsədləri ilə bağlı 

ilk uğurlu addım atılmışdır. Təhlil dərslərində tədqiqatın aparılması mərhələsində 



 
M E T O D İ K A  

56   AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №3     

əvvəlcə məzmunun niyə belə danışıldığı (təhkiyə, təsvir və ya tərənnüm olunduğu), 

fakt və hadisələrin nə üçün bu cür sıra və ardıcıllıqla verildiyi, niyə bu obrazların 

yaradıldığı, onlara nə üçün bu cür əməllər, davranışlar, zahiri və daxili cizgilər  

verildiyi, onların nitqinə, əsərin təhkiyəsinə bu cür söz və ifadələri daxil etdiyi və s. 

kimi məsələlər sırf müzakirə obyektləri kimi çıxış etməlidir. Müəllim kiçik qruplara  

tapşırıqları verməzdən əvvəl həmin məqamlar üzərində müsahibə aparır. Bu zaman 

fəal/interaktiv təlimin mexanizmlərindən irəli gələn tələblərin gözlənilməsi vacibdir. 

Xüsusən hər bir şagirdə öz fikirlərini sərbəst şəkildə söyləməyə imkan yaradılmalıdır. 

Şagirdlərə xatırladılmalıdır ki, irəli sürdükləri ideyaları əsərdən gətirdikləri 

nümunələrlə təsdiq etsinlər. Əgər bunu etməsələr, onların fikirləri havadan asılı 

qalacaqdır. Bu müsahibə yekunlaşdırıldıqdan sonra isə dərsin təlim nəticələrinə 

uyğun olaraq alt-standartlar əsasında qrup tapşırıqlarına keçmək olar. 

Təhlil dərslərinə adətən 1 saat vaxt ayrılır. Onların necə qurulması müəllimin 

metodik hazırlığından, pedaqoji ustalığından, şəraiti düzgün qiymətləndirməsindən, 

prosesə yaradıcı yanaşmasından  asılıdır. Müəllim istəsə bu dərsi ya müzakirə 

(diskussiya),  ya da tədqiqat yolu ilə apara bilər. Dərsin maraqlı təşkili, şagirdlərin 

prosesdə fəal iştirakı, sərbəst mövqe bildirməsi, fakt və hadisələri, mövzu və ideyanı, 

obrazları dəyərləndirmədə şəxsi qənaətlərindən, təcrübələrindən, fikir və 

düşüncələrindən istifadə etməsi müəllimin işi təşkiletmə bacarığından asılıdır. 

Müəllim çalışmalıdır ki, təhlil dərsləri əslində həyat dərslərinə, ibrət dərslərinə 

çevrilsin. Məhz bu  cəhətlərinə – möhkəmlətmə, tətbiq xarakteri daşımasına görə 

onlara deduktiv dərslər deyilir və əsərin öyrənilməsi başa çatır. Əlbəttə, bu prosesdə 

nəzəri anlayışların da mənimsənilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Qruplara 

tapşırıqlar veriləndə janr xüsusiyyətləri, təsvir və ifadə vasitələri əlamət və 

xüsusiyyətlərinə görə nəzəri-praktik istiqamətdə işlər görülür.  

Deyilən fikirləri ümumiləşdirməyə çalışaq. Təhlil dərslərində motivasiya 

mərhələsindən sonra əvvəlcə müsahibə aparılmalı, sonra isə dərsin təlim nəticələrində 

əksini tapan və 1.2. əsas standartının tərkibindən seçilən alt-standartlar əsasında işlər 

görülməlidir. Bir daha xatırlatmaq istərdik ki, alt-standartlar əsasında  təlim 

nəticələrinin müəyyən edilməsi rəsmi tələbdir, bütün siniflər və əsərlər üçün 

keçərlidir.   

Şagirdlərin təhliletmə bacarıqlarına yiyələnməsi, bu bacarığı nümayiş etdirməsi 

o zaman yetərli sayılır ki, həmin alt-standartlarda əksini tapan məzmun onlar 

tərəfindən qrup tapşırıqlarında icra olunsun. Məzmun işində olduğu kimi şagirdlərdə 

təhliletmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və yoxlanması işində də 1.2. əsas 

standartının tələbləri bir indikator rolunu oynayır. Fikrimiz daha aydın olsun deyə, 
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yenə də V sinfin əsas standartına nəzər salaq. Bayaqkı nümunənin davamı kimi 

həmin sinfin 1.2. əsas standartının əhatə etdiyi məsələlərə diqqət yetirək [1, s.14].  Bu 

sinifdə şagird o zaman təhlil üzrə bacarıqlar nümayiş etdirə bilər ki, əgər o: 

 şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrini müqayisə edirsə (yuxarıda – məzmun 

üzrə işdə bu tələb bədii nümunələri janrına görə fərqləndirmək idi – F.Y.); 

 obrazların xarakterindəki başlıca xüsusiyyətləri aydınlaşdırırsa, əsaslandırılmış 

münasibət bildirirsə; 

 ədəbi nümunələrdə bədii təsvir vasitələrinin (təşbeh, epitet) rolunu 

aydınlaşdırırsa (yuxarıda – məzmun üzrə işdə ancaq onların 

müəyyənləşdirilməsi tələb olunurdu – F.Y.); 

 bədii nümunələrin mövzu və ideyasını aydınlaşdırırsa, münasibət bildirirsə, 

deməli, bədii nümunələrin təhlili üzrə bacarıqlara yiyələndiyini yetərli səviyyədə 

nümayiş etdirmiş olur. 

Əsərin təhlili üzrə şagirdlərdə müvafiq bacarıqların formalaşdırılması işində 

dərslərdə atılacaq addımları yığcam şəkildə belə ifadə etmək olar: 

1. Motivasiya (problemin qoyulması, yönəldici suallar, tədqiqat sualının 

formalaşdırılması (təxminən belə – müəllif bu əsərinə belə ad qoymaqla nəyi 

qarşısına məqsəd qoymuşdur? Həmin məqsədi oxucusuna aşılamaq üçün hansı üsul 

və vasitələrdən istifadə etmişdir?) və qeyd olunması); 

2. Tədqiqatın aparılması (əsərin təhlil olunmasına xidmət edən yığcam sual-

cavab, qruplara bölmə və təlim nəticələri əsasında (1.2. əsas standartının  alt-

standartlarına istinad etməklə),  qruplara tapşırıqların verilməsi; 

3. Məlumat mübadiləsi; 

4. Məlumatların müzakirəsi və təşkili (qruplaşdırılması); 

5. Nəticənin çıxarılması;  

6. Yaradıcı tətbiqetmə; 

7. Qiymətləndirmə. 

Müzakirə formasında təşkil olunan təhlil dərslərində isə atılacaq addımları 

aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:  

1.Motivasiya (problemin qoyulması, yönəldici suallar, tədqiqat sualının 

müəyyənləşdirilməsi və qeyd olunması);  

2. Tədqiqatın aparılması (təlim nəticələri əsasında böyük qrupla müzakirələrin 

aparılması); 

3. Nəticə və ümumiləşdirmə;  

4. Yaradıcı tətbiqetmə;  

5. Qiymətləndirmə. 
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Ədəbiyyatda elə bədii mətnlər də vardır ki, onların tədrisinə 1 saat vaxt 

ayrılmışdır. Bu zaman müəllim əsərin öyrənilməsi işini necə qurmalıdır? Bu suala 

aydınlıq gətirməyə çalışaq. Adətən belə dərslərdə məzmun və təhlil işləri birlikdə 

həyata keçirilir. Həmin əsərlərin öyrənilməsinə 1 saatın ayrılmasına səbəb bəzi bədii 

nümunələrin həcmcə kiçik, məzmunca yığcam olmasıdır. Ona görə də onların  

öyrənilməsinə həsr olunan dərslərdə məzmun və təhlil işləri (1.1. və 1.2. əsas 

standartlarının tələbləri) bir dərs saatında icra olunur. Alt-standartlar əsasında təlim 

nəticələri seçiləndə mətnin xarakterinə, verdiyi imkanlara istinad olunmalıdır. Bəzən 

elə olur ki, mətn hansısa bir alt-standartın dərsə gətirilməsini tələb edir, amma biz 

onun məzmununu təlim nəticəsində görmürük. Bu, doğru yol deyil. Alt-standartların 

seçim miqdarı mətnin verdiyi imkandan asılıdır və onun süni şəkildə az 

göstərilməsinə ehtiyac yoxdur. Bu cür dərslərdə təlim nəticələri müəyyənləşdirilərkən 

fəndaxili əlaqənin təmin olunması baxımından hər üç məzmun xəttindən nümunə 

seçilməlidir. 

Məzmun və təhlil işlərini həyata keçirən dərslərə qovuşuq, qarışıq tipli dərslər 

deyilir. Çünki burada həm induktivlik, həm də deduktivlik xüsusiyyəti özünü 

göstərir.  

Belə dərslər keçirilərkən, yenə də bir sıra ümumi tələblər nəzərə alınmalıdır: 

əsər proqrama nə üçün salınmışdır, onun hansı təlim-tərbiyə imkanları vardır, o, 

şagirdlərə nə kimi keyfiyyətlər aşılayır, burada hansı dil maneələri vardır və dərsdə 

onlar necə, nə vaxt və hansı yollarla aradan qaldırılır, məzmun və təhlil üzərində işlər 

hansı ardıcıllıqla və necə aparıla bilər və s. Bunları nəzərə aldıqdan sonra  

fəal/interaktiv dərs mərhələlərində görüləcək işləri aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

1. Motivasiya (əsərin mövzusu və ideyasına uyğun olan problemin qoyulması, 

yönəldici suallar, tədqiqat sualının formalaşdırılması, lövhəyə qeyd olunması); 

2. Tədqiqatın aparılması (bədii mətnin müəllim tərəfindən səsləndirilməsi, ilkin 

təəssüratın alınması, təkrar oxu və əsərin məzmunu üzrə işin təşkili, parçaların 

müəllim tərəfindən oxusu və məzmununun şagirdlər tərəfindən izah olunması, hər bir 

parçanın məzmunu üzərində iş aparılarkən orada nə deyilmişdir, həmin fikri oxucuya 

aşılamaq üçün hansı üsul və vasitələrdən istifadə olunmuşdur suallarına cavabların 

alınması, kiçik qruplara bölünmə, standartlar əsasında onlara tapşırıqların verilməsi);  

3. Məlumat mübadiləsi; 

4. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (qruplaşdırılması); 

5. Nəticələrin çıxarılması;  

6. Yaradıcı tətbiqetmə; 

7. Qiymətləndirmə.  



Fəxrəddin Yusifov 
Ədəbiyyat dərslərinin növləri 

  59 

Ədəbi əsərlərin tədrisindən danışarkən nəzəri materialların öyrədilməsi 

məsələsinə toxunmamaq olmaz. Metodik fikirdə bu barədə də fərqli yanaşmalar 

vardır [3, s.85-190; 4, s.228; 5, s.110-146; 7, s.272; 8, s.299-391; 9, s.227].  

Məlumdur ki, ümumtəhsil məktəblərində ədəbi əsərləri ədəbi-nəzəri məlumatlar 

müşayiət edir. Həmin məlumatlar həm ədəbi janrlar, həm də bədii təsvir və ifadə 

vasitələri barəsindədir. Ədəbi  nümunələrin təhlili üzrə iş aparılanda hər iki məqama 

dair məlumatların öyrənilməsi zərurəti də ortaya çıxır. Dərslik və standartlar bunun 

üçün ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair təqdim olunan məlumatların ayrıca dərs növü kimi 

tədrisə gətirilməsini vacib hesab etmir.  

Şagirdlər nəzəri məlumatları öyrənməli, mətn üzrə müşahidələr aparmalı və 

təqdim olunan əlamətləri standartların tələbinə uyğun olaraq izah etməlidirlər. 

Janrlarla, təsvir və ifadə vasitələri ilə bağlı həm məzmun, həm də təhlil dərslərində 

şagirdlərin müstəqil işləri təşkil olunur. Onların müstəqil öyrənilməsi və izahı  

qruplara tapşırıq kimi verilir. Təsvir və ifadə vasitələrinə nəzər salsaq, məzmun 

dərslərində onların ancaq müəyyən olunması, təhlil dərslərində isə rolunun 

aydınlaşdırılması bir tələb kimi irəli sürülür. Janrlarla bağlı məlumatların öyrənilməsi 

zamanı məzmun dərslərində əsərlərin bir-birindən fərqləndirilməsi,  təhlil dərslərində 

isə müqayisəsinin aparılması qruplara tapşırıq kimi təqdim olunmalıdır. Ədəbi-nəzəri 

materiallar üzərində işlər həm məzmun, həm də əsərin təhlili prosesində aparıla  bilər.  

Bu prosesdə bir məqama da diqqət yetirilməlidir. Standartlarda nəzərdə tutulan 

nəzəri məsələlər  dərslərdə onların şərh olunması yolu ilə deyil, şagirdlərin müstəqil 

şəkildə tanış olması yolu ilə öyrənilməlidir. Şagirdlər nəzəri materialla tanış olduqdan 

sonra bədii mətn üzərində müşahidələr aparmalı, onları müəyyənləşdirməli, rolunu 

aydınlaşdırmalı, təqdimatlarında bunları sinfə çatdırmalıdırlar. 

Sonda bir qədər də icmal xarakterli materialların öyrədilməsi məsələlərinə 

münasibətimizi bildirmək istərdik. Ədəbiyyat kursunda əhatə olunan materiallardan 

bir qismi də ―Giriş‖, ―Ədəbi-tarixi‖ və ―Sənətkarın həyatı, yaradıcılıq yolu‖ başlığı 

altında təqdim olunan icmallardır [7, s.229; 9, s.236]. Həmin mövzuların kifayət 

qədər təlim, tərbiyəvi və nəzəri əhəmiyyəti vardır. Bu materialların öyrədilməsinə 

həsr olunan dərslər induktiv dərs tipinə aiddir. 

Giriş mövzuları kursun başlanğıcında özünü göstərir, ona bələdçilik edir və 

sanki binanın təməlini xatırladır. Təməl nə qədər möhkəm olarsa, üzərində ucalan 

bina da bir o qədər dayanıqlı olar. Kursun taleyini bu mövzunun təqdimatı və 

öyrənilməsi həll edir. Bu mövzular  nə qədər maraqlı və möhtəşəm şəkildə şagirdlərə 

təqdim olunarsa, kurs bir o qədər qazanmış olar. Bu cür mövzuların tədrisi üçün 1 

saat vaxt ayrılır. 
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 Ədəbi-tarixi icmallar yeni kursda VIII-IX siniflərin dərsliyinə daxil edilmişdir. 

Həmin siniflərdə onun tədrisinə vaxt ayrılmamışdır. Tanışlıq xarakterlidir və başlıq 

altında təqdim olunan əsərlərin öyrənilməsinə, məzmununun, ideya-bədii 

xüsusiyyətlərinin düzgün dərk olunmasına bələdçilik edir. Bu mövzuların əsas 

müsbət cəhəti ondadır ki, bir neçə əsrlik dövrün ədəbi-mədəni  xülasəsini şagirdlərə 

təqdim edir. Bu zaman bəzən elə olur ki, bir neçə əsrlik tarixi və ədəbi-mədəni mühit 

əhatə olunur, beş-altı sənətkar barəsində məlumatlarla şagirdlərin tanış etdirilməsi  

nəzərdə tutulur. X-XI siniflərdə layihə formasında (dərslikdə bu söz nisbi mənada 

işlənib – F.Y.) təqdim olunan bu tipli mövzuların tədrisinə 1 saat vaxt ayrılır.  

Həmin siniflərdə təqdim olunan sənətkarın həyatı, yaradıcılıq yolu materialları 

da icmal xarakterlidir. Bu mövzuların da təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti böyükdür. Onun 

məzmununda bioqrafik məlumatlar və sənətkar yaradıcılığının ümumi mənzərəsi əks 

olunmuşdur. Bu cür mövzuların  tədrisi üçün 1 saat vaxt ayrılmışdır. Standartlarda 

belə bir məlumat verilməsi nəzərdə tutulmasa da, biz  bunların dərsliklərdə olmasını 

vacib hesab edirik.  

Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişaf etdirilməsi  bu  

gün ən vacib tələblərdən biri kimi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Ədəbi əsərlərin 

öyrənilməsinə həsr olunan dərslərdə  üç məzmun xətti üzrə  nəzərdə tutulacaq 

işlərdən ikisi – şifahi və yazılı nitq məzmun xətləri ilə bağlıdır [7, s.295; 9, s.308]. 

Fəndaxili əlaqənin təmin olunması baxımından hər bir dərs bu məzmun xətləri üzrə 

alt-standartların reallaşdırılmasını mütləq mənada diqqətdə saxlamalıdır. Dərsin təlim 

nəticələrində şifahi və yazılı nitq məzmun xətlərindən uyğun gələn alt-standartlarda 

əks olunmalıdır. Bunu fəndaxili inteqrasiya da bu cür tələb edir. Hər bir dərsdə 

şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi, ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması 

müəllimin diqqətində olmalıdır.  

 

Nəticə / Conclusion 

Fikirlərimizi yekunlaşdırmağa çalışaq. Ənənəvi kursda proqram materiallarının 

xarakterinə uyğun olaraq dərs növləri (məzmun, təhlil, tərcümeyi-hal, icmal 

mövzuları, nitq inkişafı, ədəbiyyat nəzəriyyəsinin öyrədilməsi) yaranırdı. Onların 

hamısında müəllim aparıcı qüvvə və bilik ötürən rolunu oynayırdı.  Fəal (interaktiv) 

dərslərdə proqram materiallarının məzmunu dərsin növünü yaratmır.  Əsas məsələ 

yeni bilik və bacarıqların formalaşdırılması və ya möhkəmləndirilməsi ilə bağlıdır. 

Səriştəyönümlük, nəticəyönümlük, şəxsiyyətyönümlük, inteqrativlik prinsiplərini 

əldə rəhbər tutan yeni kursda mövzuların tədrisi tədqiqat və möhkəmlətmə xarakteri 
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daşıdığından ədəbiyyat dərslərinin də yuxarıda qeyd etdiyimiz növləri ortaya çıxır: 

induktiv – yeni bilik və bacarıqları verən dərslər, deduktiv – bilik və bacarıqların 

tətbiqini, möhkəmləndirilməsini həyata keçirən dərslər, məzmun və təhlil işlərini 

birgə həyata keçirən qovuşuq tipli dərslər. 

Yeni bilik verən dərslər (induktiv) fəal (interaktiv) dərslərin bütün mərhələlərini 

özündə cəmləşdirir. İcmal mövzularının tədrisi, ədəbi əsərlərin məzmunu üzərində 

işlər bu tip dərslər üzərində qurulur.  

Möhkəmləndirmə (tətbiq) dərsləri – deduktiv dərslər  həm yeddi mərhələli, həm 

də bir neçə mərhələli ola bilər. Bu formalı dərslər isə təhlil dərslərində, tətbiq 

dərslərində istifadə olunur. Bu seçim müəllimin özündən asılıdır. Bir neçə mərhələli 

dərslər daha çox müzakirə formasında həyata keçirilir.    

Fəal (interaktiv) təlim formasında keçilən dərslər birbaşa elmi-tədqiqat işinin 

aparılmasını xatırladır. Yəni problem qoyulur, onun həllinə dair ilkin fərziyyələr irəli 

sürülür, sonra həmin  fərziyyələr əsasında tədqiqat sualı formalaşdırılır və onu 

yoxlamaq üçün tədqiqatlar aparılır, tədqiqatların nəticələri işçi vərəqlərində qeyd 

olunur və sinfə təqdim olunur, ilkin fərziyyələrlə müqayisə edilir və nələrin 

dəqiqləşdirildiyi barədə hesabat verilir. Bir fərqi vardır ki, bu tədqiqatlar fərdi 

xarakterli deyildir. Burada problemin araşdırılmasında kiçik qruplar iştirak edir. 

Hər bir dərs müəllimin sənət əsəri, yaradıcılıq işi, şagirdlərin qarşısında 

imtahanıdır. O imtahandan üzüağ çıxmaq hamımızın arzusudur, ona çatmağın yolları 

olduqca rəngarəng və müxtəlifdir. Kimin hansı yolu tutmağından, seçməyindən asılı 

olmayaraq, hamımızın bir məqsədi vardır: Vətənimizə layiq övladlar yetişdirmək, 

ədəbiyyatımızın – mənəvi sərvətimizin verdiyi imkanlarla gənclərimizə, 

şagirdlərimizə vətənpərvərlik, mərdlik, ərənlik keyfiyyətləri, həyati bacarıqlar 

aşılamaq. Əgər biz dərslərimizin qarşısında duran vəzifələri aydın təsəvvür etsək, o 

zaman bu işlərimizin həyata keçirilməsi daha yaxın olar. 
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XÜLASƏ 

IX sinfin ədəbiyyat dərsində ―Keçən ilin son gecəsi‖ 

dramının təhlili üzrə işdə şagirdlərin fəal iştirakı ilə pyesin 

obrazlar sistemi, mövzu, ideya və problematikası müzakirə 

olunur. Təcrübə göstərir ki, qarşıya qoyulan təlim 

məqsədlərinə çatmaq üçün bir dramaturq kimi Anarın 

yaradıcılığında həm mənəvi-əxlaqi məsələlər, həm də 

həyat həqiqətləri hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Əsərin təhlili üzrə dərs şagirdlərin idraki fəallığının 

davamlılığının saxlanılması zəruriliyini başlıca amil kimi 

qarşıya qoyur. Bu da interaktiv təlim zamanı problemli 

vəziyyətin yaradılması, dialoq və əməkdaşlığın zəruriliyi, 

müəllimin bələdçilik, şagirdin tədqiqatçılıq fəaliyyəti, 

müəllim-şagird münasibətlərində psixoloji dəstəyin, 

hörmət və etibarın qorunub saxlanması şəraitində öz 

təsdiqini tapır. Araşdırma göstərir ki, dramatik əsərin 

təhlilinə, ilk növbədə növ və janr xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsindən başlanılmalıdır. Bu, təlim prosesində 

müəllimin bir sıra çətinliklərin qarşısını almasında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 
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ABSTRACT 

The system of characters, topics, ideas and problems of the 

play are discussed with the active participation of students 

in the analysis of the drama "Last night of the last year" in 

the literature class of the ninth grade. Experience has 

shown that it is prudent to focus students' attention on ethi-

cal issues and realities in order to achieve the set learning 

goals. In the lesson devoted to the analysis of the play, it is 

necessary to preserve the continuity of the cognitive activi-

ty of students as a key factor. This is confirmed by the fact 

that interactive learning creates a problematic situation, the 

need for dialogue and cooperation, teacher guidance of 

student research activities, psychological support, respect 

and trust in the relationship between teacher and student. 

The study shows that when analyzing a dramatic work in 

literature lessons, it is necessary to take into account the 

peculiarities of the genre. It is necessary to instill in stu-

dents the ability to understand the author's position in a 

dramatic work, to use the text in substantiating judgments, 

to understand the work not as separate scenes, but as a 

whole.  
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Giriş / Introduction 

Anarın dramaturgiyası, ilk növbədə, şəxsiyyət, insan haqqında ən vacib 

mətləbləri ifadə edir. Buna görə də onun dramlarında konflikt bilavasitə insan və 

onun taleyi ilə bağlı məsələlərlə əlaqələndirilir. Şəxsiyyətin taleyinə maraq Anarın 

yaradıcılığında, o cümlədən dramaturgiyasında həmişə ön planda olmuşdur. O, ustad 

sənətkar kimi daim sadə insanların həyatına, məişətinə maraq göstərmiş, yeni qəhrə-

man tipləri yaratmışdır. Ədibin ―Keçən ilin son gecəsi‖ dramı da bu qəbildən olan 

əsərlərdəndir. 

Görkəmli sənətkarın ―Keçən ilin son gecəsi‖ dramı ümumtəhsil məktəblərinin 9-

cu sinif ədəbiyyat dərsində tədris olunur. Əsərin tədrisinə ümumilikdə 4 dərs saatı 

ayrılmışdır. Əsərin məzmununun şagirdlərə mənimsədilməsi üzrə işə 2 müxtəlif dərs 

saatı; dramın təhlili üzrə işə 1 saat, əsər üzrə tətbiq, müzakirə, yaradıcı işə də 

həmçinin 1 saat vaxt ayrılmışdır [6, s.123]. 

Təhlil üzrə iş zamanı aşağıdakı standartlar tətbiq edilir: 

 

Standartlar Təlim nəticələri 

1.2.2. 
 Digər obrazların və müəllifin mühakimələrindən çıxış etməklə 

dramın qəhrəmanlarını səciyyələndirir. 

1.2.4. 
 Dramın mövzusunu, ideya-bədii xüsusiyyətlərini şərh edir, 

əsaslandırılmış münasibət bildirir. 

2.1.1. 

 Dramla bağlı təqdimat və çıxışlarında müxtəlif mənbələrdən 

topladığı materiallara əsaslanmaqla əsərin ideya-bədii 

xüsusiyyətlərini şərh edir. 

2.2.1. 

 Dramla bağlı müzakirələrdə mövzuya, problemə tənqidi 

münasibətini əsaslandırır, fərqli fikirlərə dözümlülük nümayiş 

etdirir [7, s.145]. 

 

Motivasiya, problemin qoyuluşu. Təhlil üzrə dərsin bu mərhələsində Anarın 

yaradıcılıq yolu ilə bağlı filmdən
1

 və ya  ―Ötən ilin son gecəsi‖ televiziya 

tamaşasından
2

 bir fraqment nümayiş etdirilir və şagirdlərin epizodlar barədə 

təəssüratları öyrənilir. Daha sonra rəy mübadiləsi əsasında tədqiqat sualı 

müəyyənləşdirilir. 

Tədqiqat sualı: Anarın bir ailənin keçən ilin son gecəsini necə keçirməsinə həsr 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=BVnpR9oRv0Q 

2
 https://www.youtube.com/ watch?v= hTEViT6PQ1c 

https://www.youtube.com/watch?v=BVnpR9oRv0Q
https://www.youtube.com/%20watch?v=%20hTEViT6PQ1c
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olunmuş əsər yazmaqda başlıca məqsədi nə olmuşdur? 

Sual əsasında şagirdlərin söylədiyi fərziyyə səciyyəli mülahizələr dinlənilir və 

sonda onlar ümumiləşdirilərək lövhədə qeyd edilir. 

Metodist alimlər B.Həsənov və S.Əliyev əsərin təhlili üzrə dərsdə tədqiqat işini 

dərslikdəki ―Əsərin təhlilinə hazırlaşın‖ mətninə və ―Araşdırın. Fikirləşin. Cavab 

verin.‖ başlıqlı tapşırıqdan istifadəni məqsədəuyğun hesab edirlər. Məktəb təcrübəsi 

bu tövsiyənin uğurlu olduğunu söyləməyə əsas verir [7, s.160]. 

Tədqiqatın aparılması. Bu mərhələdə şagirdlər kiçik qruplarda birləşir, 

müəyyənləşdirilmiş təhlil səciyyəli sual və tapşırıqlar üzrə araşdırmaya başlayırlar: 

1. Dərslikdəki ―Əsərin təhlilinə hazırlaşın‖ mətnini diqqətlə oxuyun, təqdimata 

hazırlaşın. 

2. Əsərin mövzusunu müəyyənləşdirin. 

3. Həmidə ananın bayram axşamı düşüncələri, arzuları onu necə səciyyələndirir? 

4. Ananın öz övladlarına münasibəti onun hansı hərəkətlərində və sözlərində 

daha qabarıq şəkildə əks olunur? 

5. Ananın keçmişlə bağlı xatirələrində onun hansı səciyyəvi keyfiyyətləri üzə 

çıxır? 

6. Övladlarının anaya münasibəti onları necə səciyyələndirir? 

7. Ananın poçtalyonla söhbətində hansı mənəvi dəyərlərə münasibəti qabarıq 

şəkildə əks olunur? 

8. Eynəkli kişini – poçtalyon obrazını səciyyələndirin. Onun xarakterindəki 

hansı cəhət diqqətinizi daha çox cəlb edir? 

9. Atanın – Qəzənfərin maqnitafondakı səs yazısı onu necə səciyyələndirir? 

10.  Əsərdəki başlıca  fikir nədən ibarətdir?  

Şagirdlərə verilən suallar əsasında müzakirə aparıb təqdimat hazırlamaları üçün 

vaxt ayrılır. Müəllim kiçik qruplarda şagirdlərin fəaliyyətinə nəzarət edir, yeri 

gəldikcə onları istiqamətləndirərək zəruri tövsiyələr verir. 

Məlumat mübadiləsi və müzakirə. Tədqiqata ayrılmış vaxt bitdikdən sonra 

təqdimatların mübadilə və müzakirəsi təşkil edilir. Kiçik qrupların araşdırma 

nəticələri üzrə təqdimatları dinlənilərək müzakirə olunur. Müzakirə zamanı 

müəllimlə yanaşı, kiçik qruplar da bir-birinin təqdimatlarına münasibət bildirir, əlavə 

suallardan istifadə edirlər [5, s.264-265]: 

– Həmidəni fədakar həyat yoldaşı, qayğıkeş ana hesab etmək olarmı? Nə üçün? 

Fikrinizi əsərdən nümunələrlə əsaslandırın. 

– Sizcə, ana bayram axşamı tənhalıq duyğuları yaşamaqda haqlı idimi? 

– Övladlarının bayram axşamı ailə ocağı başında toplaşmamasına necə 
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münasibət bəsləyirsiniz? 

– Sizcə, ədib drama Eynəkli kişi ilə ananın dialoqunu hansı məqsədlə daxil 

etmişdir? 

– Kim haqlıdır: ana, yoxsa poçtalyon – Eynəkli kişi? 

– Maqnitafondakı səs yazısı Qəzənfər obrazını necə səciyyələndirir? 

– Qəzənfərin vəsiyyət səciyyəli səs yazısından hansı nəticəni çıxarmaq olar? 

Məktəblilər müəllimin tapşırığı ilə dərslikdəki sual və tapşırıqlar barədə 

düşüncələrini bölüşür, Həmidə surətini təhlil etmək üçün, ilk növbədə, onun nitqinə 

diqqət yetirir, xasiyyətindəki mühüm cəhətləri, əsərdəki digər qəhrəmanlara 

münasibətini müəyyənləşdirir, öz keçmiş və indiki həyat yolu, ailəsi, övladları 

haqqında fikirlərinə diqqət yetirirlər. 

Müzakirə zamanı qeyd edilir ki, cəmiyyətdə, ailədə insanların bir-biri ilə 

ünsiyyəti həyatın təbii qanunlarındandır. Lakin ünsiyyət insan xarakteri, həyat 

mövqeyi ilə bağlı mürəkkəb, daim inkişaf və dəyişmədə olan canlı  prosesdir. Bu 

məsələyə laqeyd yanaşan insanların aqibəti isə əksər vaxt acı olur, onlar çox zaman 

təklənir, tənhalığa məruz qalırlar. 

Dramın baş qəhrəmanı Həmidə vaxtilə uğurlu gələcək vəd edən müğənnilikdən 

ailə səadəti naminə əl çəkməli olur. Lakin o, taleyindən şikayətlənmir, cəmiyyətin 

fəal həyat mövqeyinə, yüksək mənəvi dəyərlərə malik övladcanlı, fədakar ana, 

qayğıkeş, həssas həyat yoldaşı olaraq qalır. O, ünsiyyətcildir, övladları, qonşusu 

Səkinə, Eynəkli adam və rabitəçi qızla söhbəti onun mənən saf bir insan olduğunu 

təsdiqləyir. 

Həmidə ətrafında, ailəsində baş verən hadisələrə fəal münasibət bəsləyir, çünki 

laqeydlik hissi onun dərin hissiyyatlı təbiətinə yaddır. O, yeni il ərəfəsində, bayram 

axşamını tək keçirməli olsa da bədbinləşmir, iç dünyasındakı müvazinət pozulmur. 

Beləliklə, Anar mahir bir sənətkar kimi, ilk baxışda adi görünən həyat hadisəsinə 

dərin əxlaqi-mənəvi mahiyyət qatır, oxucunu düşünməyə vadar edir. 

Şagirdlərin fikrincə, dramaturq oxucunu əsərdə fərqli obrazlar, xarakterlər 

vasitəsilə cəmiyyətin bir özəyi olan ailənin iç dünyasına nəzər salmağa sövq edir. 

Əsərin əsas surəti olan Həmidənin timsalında əsl ana obrazı yaradılmışdır. Müəllif 

əsərdə hadisələrin dramatik inkişafı zəminində ananı müxtəlif xarakterli insanlarla 

qarşılaşdıraraq, müxtəlif vəziyyətlərlə üzləşdirir. Ananın davranışı, düşüncələri onun 

mənəvi saflığını, həyata, insanlara olan inamını ifadə edir. Bir çoxları həyatda 

qarşılaşdığı haqsızlığa, çətinliyə dözməyib ruhdan düşdüyü halda, Həmidə gələcəyə 

inamla baxır, övladlarının yeni nəslin layiqli davamçıları olacaqlarına inanır. 

Həmidə keçən ilin son gecəsi həyatdan küskün, bədbin ovqatlı, yeni nəslin 
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nümayəndələri barədə tənqidi fikirlər söyləyən Eynəkli kişi ilə qarşılaşsa da, özünün 

haqlı olduğuna inanır. Bu, onun Eynəkli kişi ilə dialoqunda, düşüncələrində açıq-

aşkar özünü büruzə verir. 

Təhlil prosesində məktəblilər dramda işlənilmiş bədii təsvir və ifadə 

vasitələrinin obrazlılığın artırılmasında rolunu aydınlaşdırır, əsərin bədii dil 

baxımından mükəmməlliyini qeyd edirlər. 

Nəticənin çıxarılması, ümumiləşdirmənin aparılması. Bu mərhələdə 

müzakirə nəticəsində şagirdlərdə əsərin ideyası ilə bağlı belə bir fikir formalaşır ki, 

dramaturq bir ailənin timsalında müxtəlif nəsillərin nümayəndələri arasında qırılmaz 

bağın təbiiliyini və onun mənəvi dəyər daşıdığını əks etdirmək ideyasını irəli 

sürmüşdür. Müxtəlif nəsillər arasında fərqlər olması təbiidir, hər yeni nəsil özü ilə bir 

yenilik, inkişaf gətirir, lakin bu inkişaf əvvəlki nəslin mənəvi dəyərləri kimi bir təməl 

üzərində yaranmalı, nəsillər arasında mənəvi-əxlaqi varislik gözlənilməlidir. Övladlar 

ata-ananın həyatının davamçıları olmalıdırlar. Bu, həyatın pozulmayan qanunudur. 

Həmidə əri Qəzənfərin maqnitafonda  səs yazısını dinlədikdən sonra əsl ana 

kimi hərəkət edir, övladlarının gələcəyini düşünür. Qəzənfərin səs yazısı onda 

təskinlik yaradır [1, s.46]. O, başa düşür ki, bir ana kimi onun borcu cəmiyyət üçün 

faydalı olan saf mənəviyyatlı, təmiz əxlaqlı övladlar tərbiyə etməkdir. 

Dərsdə nəticənin çıxarılması, ümumiləşdirmə aparılması mərhələsində müzakirə 

zamanı söylənilən fikirlər ortaq məxrəcə gətirilir. Şagirdlərdə belə bir təsəvvür 

formalaşır ki, əsərdə dramatizm ilin son gecəsində yalnız qalan ana ilə övladlarının 

münasibətindən yaranır. Əsərdə bir tərəfdən ailə ənənələrinə sadiq olan Həmidə 

ananın Yeni ili övladları ilə birlikdə keçirmək arzusu, digər tərəfdən isə onun oğul və 

qızlarının istəkləri arasında yaranan təzad dramatizmin əsasını qoyur. Lakin əsərin 

sonunda maqnitafonda əri Qəzənfərin səs yazısını dinləyən ana başa düşür ki, 

övladların quş kimi yuvasını tərk edib pərvazlanması həyatın qanunudur. Təki onlar 

mənəviyyatlı insan olsunlar. O, qayğıkeş ana kimi təkcə bir bayram axşamının 

yaratdığı təzadlı hisslər, duyğularla yaşamır, həm də övladlarının, nəvələrinin, 

gələcək nəsillərin, ailənin, cəmiyyətin qayğısına qalır. Sabahımızın saf mənəviyyatlı, 

təmiz əxlaqlı insanlar yetirməsi üçün bu gündən möhkəm zəmin hazırlayır. Bu zaman 

o, heç kimi günahlandırmır, milli-mənəvi dəyərlərimizə, xalqımızın adət-ənənələrinə 

arxalanır. 

Şagirdlər belə nəticəyə gəlirlər ki, Anarın ―Keçən ilin son gecəsi‖ dramının 

məfkurəvi qayəsi oxucuya, tamaşaçıya aşılamaq istədiyi başlıca fikir bilavasitə milli-

mənəvi dəyərlərlə bağlıdır. Əsər oxucunu milli özünüdərkə, xalqımızın əsrlərin 

süzgəcindən keçib gələn, insanı saflaşdıran, ona ləyaqət, ucalıq gətirən mənəvi 

dəyərlərə sadiq olmağa səsləyir. 
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Müəllif əsərdə müasirimiz olan insanların səciyyəvi xüsusiyyətlərini, ailə 

dəyərlərinə münasibətdə cəmiyyətdəki fərqli düşüncə sahibi olan Eynəkli kişi kimi 

fərdlərin xarakterini, həyat mövqeyini təbii boyalarla, obrazların nitqi və davranışları 

ilə əks etdirməyə nail olur. Dramın, demək olar ki, bütün qəhrəmanlarının dilində 

özünəməxsusluq, fərdilik var. Onların nitqi və əməlləri ilk baxışda nəzərə çarpmayan 

daxili dünyalarını açıb göstərir. 

Qiymətləndirmə. Formativ qiymətləndirmə aparılarkən müvafiq meyarlara 

müraciət edilir, kiçik qrupların fəaliyyətində əməkdaşlıq, fəallıq, qrup üzvlərinin 

araşdırmada iştirak səviyyəsi, müstəqilliyi, söylənilən fikirlərin əsaslandırılması, 

müzakirədə iştirakı nəzərə alınır. 

Ev tapşırığı. Təklif olunan mövzulardan birini seçib yazılı təqdimat hazırlayın. 

1. ―Müxtəlif nəsillərin qarşılıqlı münasibəti‖  mövzusunda esse yazın. 

2. ―Dramda Həmidə surətinin təhlili‖ mövzusunda inşa yazın.                     

Nəticə / Conclusion 

Məktəb təcrübəsində müəllimlərin bir qisminin dramatik əsərlərin  təhlilinə elmi-

metodik zəmində yanaşmamaları ciddi qüsur kimi qeyd edilməlidir. Elmi 

araşdırmalarda göstərildiyi kimi, dramatik  əsərin dərsdə və müstəqil oxu zamanı  

qavranılmasına, təhlilinə ilk növbədə növ və janr xüsusiyyətlərinin öyrənilməsindən 

başlanılmalıdır. Bu, təlim prosesində müəllimin bir sıra çətinlikləri aradan 

qaldırmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Dram əsərlərinin məzmunu və təhlili üzrə dərslərdə əqli hücum, müzakirə, 

ikihissəli gündəlik, rollar üzrə oxu, müsahibə, Venn diaqramı kimi fəal/interaktiv 

təlim metodlarının, fərdi, cütlük, kiçik qrup və böyük qrup şəklində iş formalarının  

tətbiqi məktəblilərin fəallıq və müstəqilliyinə, mütaliə vərdişləri və təhlil 

bacarıqlarının formalaşmasına müsbət təsir göstərir. 
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XÜLASƏ 

Azərbaycan ədəbiyyatında önəmli yerlərdən birini tutan və 

orta ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan bədii 

örnəklərdən biri də Füzulinin ―Leyli və Məcnun‖ 

poemasıdır. Obrazlar etibarilə zəngin olan poemanın 

seçilən, diqqət cəlb edən surətlərindən biri Məcnunun 

rəfiqi Zeyddir. Poemada bu obraza geniş yer verilməsə də, 

onun süjet xəttinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynadığı 

inkarolunmazdır. Məcnunun rəfiqi olan Zeyd, onun dərdini 

hər kəsdən yaxşı başa düşür. Çünki özü də eşq dərdinə 

mübtəladır. Məqalədə Zeyd obrazının tədris prosesində 

təhlilə cəlb edilməsi yollarından bəhs olunmuşdur. Dərs 

prosesində bu obrazın təhlili zamanı onun daxili aləminin 

açıqlandığı məqamların əhəmiyyət kəsb etdiyi məqalə 

boyunca diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Burada 

həmçinin Məcnun ilə Zeyd arasındakı dostluq 

münasibətinin incəliklərinə də toxunulmuşdur. Təhlil 

poemadan gətirilən nümunələr əsasında aparılmış və 

hadisələrin ardıcıllığının qorunmasına diqqət yetirilmişdir. 
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ABSTRACT 

Fuzuli's poem ―Layla and Majnun‖ is one of the important 

examples in Azerbaijani literature and taught in high 

school. One of the outstanding characters of the poem, 

which is rich in characters, is Majnun's friend Zayd. 

Although this character is not given much space in the 

poem, it is undeniable that it played an important role in 

the development of the plot line. Zayd, Majnun's friend, 

understands his pain better than anyone. Because he 

himself was in love. The article discusses the ways to 

analyze the character of Zayd in the teaching process. 

During the analysis of the character of Zayd in the course 

of the lesson, the points of his inner world were kept in the 

center of attention throughout the article. The subtleties of 

the friendly relations between Majnun and Zayd were also 

touched upon here. The analysis was based on examples 

from the poem. At the same time, attention was paid to 

maintaining the sequence of events. 
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Giriş / Introduction 

Füzulinin ―Leyli və Məcnun‖ poeması zəngin obrazlar aləminə malikdir. Dərin 

məna yükünü özündə ehtiva edən bu dəyərli sənət nümunəsinin layiqli şəkildə tədrisi 

sənətkarın obrazlara, eyni zamanda bu obrazların da bir-birinə münasibətinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsi vasitəsilə mümkündür. Poemada əksini tapan Məcnun, Leyli, 

onların valideynləri, Nofəl, İbn Səlam və Zeyd obrazları ayrı-ayrılıqda müəyyən 

ideyaların ifadəçisi, fərqli mövqelərdə dayanan şəxslər, ―zərrələr‖dir. Əsərin başlıca 

ideyasının ortaya çıxarılması üçün onları bir-birindən təcrid etmək yolverilməzdir. 

Zənnimizcə, əsərdəki obrazların təhlilini Məcnun surətinin təhlili ilə qarşılıqlı surətdə 

aparmaq daha məqsədəuyğundur. Çünki sənətkarın qarşıya qoyduğu məqsəd, irəli 

sürmək istədiyi ideya Məcnunun simasında, mənəvi aləmində gizlənir. 

Poemanın  sayılıb-seçilən obrazlarından biri də ―qəmxar‖, ―vəfadar‖ sözləri ilə 

vəsf olunan Zeyd surətidir. Sənətkarın sevə-sevə yaratdığı bu obraz əsərin baş 

qəhrəmanı olan Məcnunun sirdaşı, vəfası ilə hər kəsdən fərqlənən can yoldaşıdır. 

Onun eşq cəfasından və ―məlamət bəlası‖ndan xəbərdar olması əsərdə diqqət cəlb 

edən və bu cəhətdən tədris prosesində də əhəmiyyətli məqamlardan biri hesab edilir. 

Zeyd obrazı ilə poemanın ―Bu, Zeyd vəfadarın Məcnuna xəbər gətirdigidir və İbn 

Səlam ilə Leylinin peyvəndi müjdəsini yetirdigidir‖ sərlövhəli parçasında qarşılaşan 

şagirdlər ilk növbədə onun sahib olduğu nəcib keyfiyyətlərlə tanış olur, Məcnuna 

qarşı əhdinə sadiq bir yoldaş, eyni zamanda Zeynəb adlı gözələ aşiq bir gənc 

olduğunu öyrənirlər. Füzuli Zeydi aşağıdakı kimi təsvir edir: 

 

Məşhur idi fəzlivü kəmalı, 

Mə'ruf idi hüsnüvü cəmalı. 

Olmuşdu əsir bir nigarə, 

Büt ziybli Zeynəb adlı yarə [2, s.142]. 

Zeyd ilə Məcnun arasındakı yoldaşlıq bağı elə qüvvətlidir ki, onlar bir-birinin 

halını sükut vəziyyətində ikən belə duymağa qabildirlər. Unutmaq olmaz ki, ədəbi 

qəhrəmanın düşüncələri, hiss və duyğuları dərsdə təhlil üçün zəngin material verir [3, 

s.198]. Burada da Leylinin İbn Səlama ərə verildiyi xəbərini gətirən Zeydi taqətsiz bir 

halda görən Məcnun ondan dərhal kədərinin səbəbini soruşur. Çünki Zeydin gözü 

dolmuş, ağ bənizi ağlamaqdan al rəngə boyanmışdır: 
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Rəngi-rüxi-zərdi əşkdən al. 

Dolmuş gözü, peykəri pozulmuş, 

Nitqində təkəllümü tutulmuş [2, s.142]. 

Zeydə görə, Leyli ―əğyar ilə yar‖ olmuş, Məcnunun çəkdiyi ahlar, qopardığı 

fəğanlar ―zaye olmuşdur‖. Bu sözləri eşidib vaqeədən xəbərdar olan Məcnunun ürək 

yanğısı ilə qopardığı fəryad əhatəsindəki vəhşiləri və quşları ağladır. Lakin özündə 

qüvvət taparaq oradaca vəfasız adlandırdığı sevgilisinə məktub yazır, Zeydin 

qasidliyi ilə onu Leyliyə göndərir. ―Zeydi-qəmxar‖ ―Nigar olan diyara yetincə‖ hiylə 

yolu ilə Leylini görməyə bir çarə tapır. Belə ki, o, İbn Səlama ―həmdəm olub‖ 

Leylinin halından xəbər aldıqda əlindəki məktubu onun müşkülünə dəva kimi qələmə 

verir və məqsədinə nail olub Məcnunun məktubunu ona yetirir, həmçinin Leyli də 

sevgilisinə yazdığı cavab məktubunu Zeydin qasidliyi ilə yola salır.
3
 

Zeydin qasidlik missiyasının davamını Leyli diyarına üz tutaraq ondan Məcnuna 

xəbər gətirməsində də görmək mümkündür. Zeyd üzündə nur, qəm-qüssədən uzaq bir 

hal içində ona yaxınlaşanda Məcnun təəccübünü gizlədə bilmir. Burada müəllim, 

Zeyd və Məcnunun digər bir nəcib keyfiyyətinin üzə çıxarılması üçün, ilk növbədə 

şagirdlərin diqqətini aşağıdakı parçaya yönəldə bilər: 

Sordu ki: ―Nədəndir inbisatın? 

Adətcə görünməyən nişatın? 

Məqsudinə dəstrəsmi oldun? 

Dildarinə həmnəfəsmi oldun? [2, s.174]. 

Belə ki, Zeydin şadlığını görməyə alışmayan Məcnun bu dəfə onu sevinc içində 

gördüyünə görə sevgilisinə qovuşduğunu, ―məqsuda yetdiyini‖ zənn edir. Vəfalı dost 

olan Zeyd isə, əslində, Leylidən gələn xəbərlə Məcnunun sevinəcəyini bildiyi üçün 

şad olmaqdadır. Buradan belə nəticə çıxır ki, hər iki dost həqiqi yoldaş, vəfalı 

insanlardır. Çünki onlar bir-birinin sevincinə də, qəminə də şərik çıxmağı bacarırlar. 

Zeyd obrazını növbəti dəfə poemanın ―Bu, İbni Səlamın keyfiyyəti-vəfatıdır və 

Leylinin ol bəladan nicatıdır‖ başlıqlı bölməsində – İbn Səlamın vəfat etməsi, 

Leylinin ata evinə qayıtması xəbərini gətirərkən görürük. Zeyd dostunun bu xəbərdən 

şad olacağını zənn etsə də, yanılır, çünki Məcnun, əksinə, bu hala kədərlənir, fəryad 

qoparıb göz yaşı tökür. Məcnun öz cavabı ilə halına təəccüb edən Zeydə İbn Səlamın 

onun düşməni deyil, dostu olduğunu söyləyir. Bu məqama müəllimin şərhi belə ola 

                                                           
3
 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/76699 
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bilər: Füzuli burada Məcnunun dili ilə ―canana can nisar etməklə‖ kamilliyə 

yetməyin mümkünlüyünü qeyd edir. İbn Səlam məcazi eşqin simvolu olmasına 

baxmayaraq, zaman etibarilə Məcnundan öncə bu dünyadan köçərək ―öz 

mərtəbəsində kamil olmuşdur‖. Məcnun isə hələ ―naqisdir‖, ona görə də onun göz 

yaşı tökməsi yersiz deyildir. Burada Zeydin tam mənada Məcnunu dərk etməyə qabil 

olmadığı diqqəti cəlb edir. 

Sevgilisinin ölüm xəbərini Məcnuna yetirmək yenə də Zeydə nəsib olur. 

Məcnun xəbəri eşidib fəryad qoparır, huşunu itirir. Özünə gəldikdə üzünü Zeydə 

tutur, onu qınayaraq belə söyləyir: 

Netdim sənə qəsdi-canım etdin?! 

Qəsdi-dili-natəvanım etdin! 

Qıydın məni-zari natəvana, 

Urdun sitəm atəşini cana [2, s.216]. 

―Barı etdiyin bu günaha qarşı bir savab iş gör‖, – deyərək dostundan onu yarının 

məzarının başına aparmasını xahiş edir. Beləcə, ―yola düşür, Zeydə həmrah olur‖. 

Leylinin məzarının üstündə haqqa vasil olan Məcnunun halına Zeyd elə odlu bir 

fəryad qoparır ki, ətrafına insanlar cəm olur. ―Cananəyə can nisar qılan‖ Məcnunu 

görüb aqibətinə göz yaşı axıdır, onu Leylinin yanında dəfn edirlər. Dəfndən sonra 

belə məzarın başından bircə an ayrılmayan vəfalı Zeyd əlindən gələni əsirgəmir, 

ətrafı səliqə-səhmana salır, ―məzar qəndilini yandırır‖. 

Günlərin bir günü məzara söykənib yuxuda üz-gözündən nur saçılan, qəm-

qüssədən büsbütün uzaq, əğyarın olmadığı yerdə qərar tutan iki nəfər görür. Kim 

olduqlarını soruşduğu zaman onların Leyli ilə Məcnun olduqlarını öyrənir. Deməli, 

bu iki aşiq ―eşq vadisinə pak daxil olduqları‖, saflıqlarını hifz edərək dünyadan 

köçdükləri üçün indi ―mənzilləri baği-rizvan‖, yəni cənnətdir. Burada hər cür qəm-

qüssədən kənardırlar, çünki bu fani, vəfasız məkan olan yer üzündə bəlalara qarşı 

səbir, dözüm göstəriblər. ―Yəni ilahi eşq mücdüdləri gerçək həyatda, cismani mənada 

qovuşa bilməzlər. Onların vüsalı yalnız əbədiyyət aləmində, ilahi dərgahda 

mümkündür‖ [1, s.494]. 

Zeyd obrazı təhlilə cəlb olunan zaman müəllim onun vəfadarlıqda üstünlüyünün 

şagirdlər tərəfindən düzgün, layiqli şəkildə dəyərləndirilməsinə önəm verməlidir. Bu 

obraz ―Leyli və Məcnun‖ poemasında saflıq, vəfalılıq, həqiqi yoldaşlığın 

mücəssəməsi kimi əhəmiyyətli yer tutur. 
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Nəticə / Conclusion 

Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, Füzulinin ―Leyli və Məcnun‖ poemasının 

obrazlarından olan Zeydin nəcib insani keyfiyyətləri ilə başqalarından seçilməsi 

şagirdlərin mənəviyyatına təsir etməyə, onlara örnək olmağa qadirdir. Zeydin 

simasında sənətkarın önə çəkmək istədiyi məhz yoldaşlıqdakı vəfalılıq xüsusiyyəti 

olduğu üçün tədris prosesində müəllimin bələdçiliyi ilə Zeydin Məcnundan təcrid 

olunmuş şəkildə təhlilə cəlb edilməsi təhlil dərsinin natamamlığına gətirib çıxara 

bilər. Buna görə, hər iki obrazın bir-birinə münasibətindəki incə məqamların 

şagirdlərin diqqət mərkəzində saxlanılmasına müəllim tərəfindən əhəmiyyət 

verilməsi vacibdir. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında işlənmiş 

hərbi sözlərdən danışılır. Bu məqsədlə şairin ―Sirlər 

xəzinəsi‖ poemasının dili araşdırılır. Poemanın dilində 

işlənən hərbi leksika nümunələri seçilib təhlil edilir və 

onların üslub xüsusiyyətləri üzə çıxarılır. Məqalədə bədii 

əsərlərdə Azərbaycan dilinin hərbi leksikasından daha çox 

iki məqsədlə istifadə edildiyi göstərilir. Belə ki, hərbi 

sözlər poeziyada həm həqiqi mənada işlənir, həm də 

onların məcazi anlamlarından istifadə edilir. Nizami 

Gəncəvinin ―Sirlər xəzinəsi‖ əsərinin dilindəki hərbi 

sözlərin, əsasən, bədiilik keyfiyyəti daşıması əsaslandırılır 

və onların üslubiyyatda əhəmiyyətə mailk olmasını 

göstərən nümunələrlə bağlı elmi mülahizələr verilir.  

Məqalədə irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər dil-üslub faktları 

ilə təsdiq edilir. 
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ABSTRACT 

The article examines the military words used in the works 

of Nizami Ganjavi. For this, the language of the poem 

"Treasure of Secrets" is studied. Selected and analyzed 

examples of military vocabulary used in the language of 

the poem, identified their stylistic features. The article 

shows that the military vocabulary of the Azerbaijani 

language is used in works of art for more than two 

purposes. Thus, military words are used in poetry both 

literally and figuratively. Military words in the language of 

"Treasures of Secrets" by Nizami Ganjavi are mainly based 

on their artistic qualities, and scientific considerations are 

given on examples showing their meaning in stylistics. The 

scientific and theoretical ideas put forward in the article are 

confirmed by linguistic and stylistic facts. 
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Giriş / Introduction 

Azərbaycan dili leksik-semantik baxımdan zənginliyi ilə diqqət cəlb edən 

dillərdən biridir. Onun leksikasında müxtəlif dövrlərə aid maraqlı və bol faktlarla 

zəngin olan nümunələrlə qarşılaşırıq. Bu baxımdan, hərbi sözlər işlənmə məqamları 

və məna çalarları ilə bir-birindən seçilir. Xüsusilə də üslub özəlliklərinin 

yaranmasında bu sözlərin fəallığı özünü göstərir. ―Üslubiyyat problemləri müasir 

dilçilikdə hələ də tam şəkildə öz elmi həllini tapa bilməmişdir. Doğrudur, bu sahədə 

yeni konsepsiyalar irəli sürülmüşdür, lakin problemin həlli üçün əsaslı işlərin 

aparılmasına böyük ehtiyac duyulur‖ [6, s.139]. Bu baxımdan, hərbi leksikanın üslubi 

rolunun üzə çıxarılması elmə yeni töhfələr verməkdə faydalıdır.  

Həm orijinal, həm də tərcümə əsərlərində hərbi sözlər aktiv mövqeyə malikdir. 

Nizami Gəncəvinin ―Sirlər xəzinəsi‖ poeması bu fikri təsdiq edən maraqlı 

qaynaqlardan biri hesab edilir. Poemada qədim hərbi sözlərdən öz dövrü üçün 

ümumişlək olan leksik vahidlərin əksəriyyəti işlənmişdir. Bu baxımdan, aşağıda 

verilən nümunədə “qılınc” sözü diqqət cəlb edir: 

Gördüm arxam, önüm də aslanlarla doludur, 

Qılınclarla kəsilmiş yolum – ölüm yoludur. 

Qılınclarla qapanmış bu ölkədə qoy dedim, 

Ən uca, güclü səslə sənə bir xitab edim  [4, s.34]. 

Yuxarıdakı örnəklərdə qılıncın kəsərli silah kimi ölümlərə yol açdığını göstərən 

müəllif gecəni vəsf edərək ay və ulduzlardan danışarkən, qılıncın məcazi anlamından 

istifadə edib bədiilik yaratmışdır: 

Qonşuları – ulduzlar yaraqsız görüb onu, 

Dərhal qılınc çəkdilər vurmaq üçün boynunu. 

Poemadan alınmış bu nümunənin birinci misrasında işlənən “yaraq” sözü hərbi 

leksikaya aid olan“silah” anlamı daşıyır. 

Aşağıda verilən nümunədə dünya malı üçün yaşamağın, var-dövlət toplamağın 

faydasız olduğunu anladan şair belə insanların sultanlara möhtac qaldığını bildirmək 

üçün təqdim etdiyi fikirlərində “qılınc” sözündən istifadə etmişdir: 

 

Sultanın qızılından zərli əba geyənlər, 

Bir gün çörək yerinə dəmir çeynər, daş yeyər. 

 



A Z Ə R B A Y C A N   Ə D Ə B İ Y Y A T I 
N İ Z A M İ   G Ə N C Ə V İ – 880 

80  AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №3 

Fəqət saf civə kimi zər qəmi çəkməyən kəs 

Diri qalar, sultanın qılıncını gəmirməz [4, s.39]. 

―Sirlər xəzinəsi‖nin dilində Nizami Gəncəvi “qılınc” sözünü maraqlı üslubda 

işlətmişdir. Belə ki, o, səhər açılarkən, günəşin doğuşundan yaranan rəngi qılınc 

yarasından tökülən qanla müqayisə edir: 

 Mən hər yerdə asudə. Bir də nə gördüm öndə: 

 Qılınc vurur başına, səhər al-qan içində! [4, s.57].  

Araşdırmalar göstərir ki, “qalxan” sözü də işlənmə xüsusiyyətinə görə seçilən 

vahidlərdəndir. Poemada torpaqla dialoqa girən Günəşin nitqində və hərəkətində 

―qalxan‖ sözünün mənaları diqqət cəlb edir: 

―Qalxanını at suya‖ – dedi Günəş torpağa, 

Özü də qalxanını atdı, qoydu qırağa [4, s.41]. 

Bədii örnəklərdə qılınc və ondan qorunmaq üçün istifadə edilən qalxan kimi silahları 

ifadə edən sözlər çox zaman bərabər işlədilir: 

Mən dözmədim şəfəqin yürüşü qarşısında, 

Qalxan etdim canımı bu qılınca, bu oda [4, s.58]. 

Əsərdə “qalxan” sözünün qarşılığı kimi “sipər” sözü də işlənmişdir: 

Gördü can verir Günəş, cahan bir az daraldı, 

Onun saralıb-solan sipərindən rəng aldı [4, s.41]. 

―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ndə “sipər” sözünün iki anlamı diqqət cəlb edir:  

1. qalxan;  

2. qoruyucu vasitə kimi istifadə edilən hər cür şey, qurğu və s.  [1, s.124].  

Sözügedən poemada qədim hərbi sözlərdən biri kimi “ox” leksik-qrammatik 

vahidinin də işlənmə məqamları vardır: 

Ox atma ki, hədəfin öz düşüncəndir sənin, 

Atın öz ayağındır, qamçını az vur, çəkin! [4, s.44]. 

Maraqlıdır ki, poemanın dilində  hərbi sözlər ictimai-siyasi məzmundan çox bədiiliyə 

xidmət edir.   
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Xeyirin ox qabında daha qalmamış tikan, 

İstər qalxana dönsün, istər diləsin aman [4, s.49]. 

Bir naz xəfif dəysəydi qəmzəsinin oxları, 

Can düşüb qədəminə öpərdi torpaqları [4, s.57]. 

Poemada bir zamanlar dilimizdə istifadə olunan ox qabı mənasında  sadaq və 

bəliğ sinonim sözlərinə də rast gəlmək mümkündür. 

―Sirlər xəzinəsi‖nin dilində maraqlı bənzətmələrdən istifadə edilmişdir ki, bu 

prosesdə hərbi sözlərin məcaz keyfiyyətləri qabarıq şəkildə özünü göstərir. Məsələn, 

şair söyüd ağacının titrəməsi ilə qılınc vurulmuş adamı müqayisə edir və nəticədə 

orijinal bir bənzətmə yaranır: 

 Titrəyir salxım söyüd oxla vurulmuş kimi [4, s.49]. 

 ―Sirlər xəzinəsi‖ndən alınmış nümunələr göstərir ki, böyük şairin poeziyasında 

hərbi leksikanın özünəməxsus rolu vardır.  Müəllif müxtəlif üslub məqsədləri üçün 

hərbi sözlərdən sənətkarlıqla istifadə etmiş, adi söz hesab etdiyimiz bu maraqlı dil 

vahidlərinin bədii mahiyyətini ustalıqla açmışdır. Araşdırma obyektinə çevrilən dil-

üslub faktları hərbi sözlərin də ekspressiv-emosional çalarlığa malik olduğunu təsdiq 

edir. Aşağıdakı örnəkdə “kəşfiyyatçı” və “kəməndatan” leksemləri belə dil 

vahidlərindəndir: 

Şikar kəşfiyyatçısı, sərt, acıqlı bir cavan, 

Yanında qara bir qul, bir az qəmgin, pərişan. 

Pusquda ayıq-sayıq, mahir bir kəməndatan, 

Gümüşdən zireh geyən mis bədənli pəhləvan [4, s.45].  

Hərbi sözlərin maraqlı üslub xüsusiyyətlərinə malik olduğu məlumdur. Onların 

içərisində hazırda hərbi məzmununu itirən sözlər çoxdur. Lakin hərbi məna 

baxımından aktivliyini itirsə də, bədiilik cəhətdən fəallığını qoruyub saxlayan bir sıra 

hərbi sözlər indi də üslub özəllikləri ilə ədəbi-bədii üslubun orijinal faktları kimi 

işlənir. Burada söz sənətkarlarının mühüm rolu vardır. Uzun zamanlardan bəri 

yaddan çıxmış bir sıra hərbi sözlər ədəbi simalar tərəfindən bədii dildə yenidən 

yaddaşa qayıdır. Bu baxımdan, sözügedən poemanın dilindəki “xəncər”, “neştər” və 

“süvari” sözləri diqqət cəlb edir:  

Öküz bürcü – boynunda neçə muncuq, sədəf, zər, 

Yıxıldımı, üstünə xəncər çəkər Ay-ülkər [4, s.41]. 

Qaranlığın qanını tökdü qızıl xəncəri [4, s.58]. 



A Z Ə R B A Y C A N   Ə D Ə B İ Y Y A T I 
N İ Z A M İ   G Ə N C Ə V İ – 880 

82  AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2021, №3 

Yemiş sənin balını sanc onu neştərinlə [4, s.58]. 

Qarşımızda qırmızı, qızıl donlu süvari, 

Zəfər rəmzi bir gəncin ləl rəngində paltarı [4, s.45]. 

Əsərdə şair xəncər sözündən istifadə edərək bədii-estetik baxımdan dərin üslubi 

keyfiyyəti ifadə etmiş, bu müqəddəs şəxslərlə mənalı və orijinal bənzətmə örnəyi 

yaratmışdır: 

Zülf – İbrahim, yanaqlar – İbrahim atəşləri, 

Göz – İsmail, kirpiklər – onun qətl xəncəri [4, s.55]. 

Bundan başqa, qaş xəncərə bənzədilərək nərgizin (gözün) üstündə açılmış gül 

kimi gülümsəyir. Ərəb sözü olan “xəndan” lüğətdə üç anlamda işlənmişdir: 

1. gülən, gülər; 

2. şən, şad;  

3. tamam açılmış gül [2, s.692].  

Nizami Gəncəvi sözün mənalarından ustalıqla istifadə edərək sözləri 

poetikləşdirmiş, gözəl bir bədii mənzərə yaratmışdır. 

Yanağının atəşi bir dəstə reyhan oldu, 

Nərgizinin üstündə xəncər də xəndan oldu [4, s.55]. 

Poemada hərbi leksika nümunələrindən olan “ordu” sözünə də rast gəlirik: 

Mən könül ordusunun görüncə bayrağını, 

Üz çevirdim aləmdən, atdım hər növrağını [4, s.45]. 

Qoşun, ordu, hərbi hissə mənasında olan sü sözü ―ordu‖nun  ilkin variantı hesab 

edilir. Mütəxəssislər bu söz kökünün XIX yüzilliyə qədər yazılı abidələrimizdə 

işlənməsini göstərirlər. Onun əsas anlamı ―hərəkət etmək‖ deməkdir. ―Kutadqu bilik‖ 

əsərində də qarşılaşırıq: Ava yıqlu türlür er at sü bolur, er at sü bile er tilekin bulur 

[3, s.122]. Mənbələrdə buradakı ər sözü insan kimi izah edilir: Ətrafına əsgər 

toplanır, ordu olur, əsgər və ordu ilə insan diləyinə qovuşur [5, s.146]. Lakin 

fikrimizcə, burada  ər sözü igid mənasındadır.  Çünki hər insan ətrafına əsgər və ordu 

toplaya bilməz, bu, igidlərə xas olan cəhətlərdəndir. 

Nizami Gəncəvinin ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasının dilindəki hərbi sözlərdən biri 

də “bıçaq”dır. Odlu silahların meydana çıxmasından əvvəl soyuq silah növü kimi 

istifadə edilən bıçaq bədii dildə həm döyüş alətinin adı kimi həqiqi mənada, həm də 

üslub məqsədi ilə işlənmişdir:   
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Təbərxuntək, innabtək qan tökən gül dodaqlar 

Cana qıyar, şəkərin ağ başını bıçaqlar [4, s.51].  

 

Nəticə / Conclusion 

Araşdırma göstərir ki, üslub məqsədilə işlənən hərbi sözlər bədiiliyin üfüqlərini 

genişləndirməkdə aktiv mövqeyi ilə seçilir. Deməli, hərbi leksika adi, quru sözlərdən 

ibarət deyil, onların maraqlı, rəngarəng və orijinal üslub keyfiyyətləri vardır. Nizami 

Gəncəvinin ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasının dili üzərindəki tədqiqat şairin hərbi leksika 

vahidlərindən bol-bol istifadə etdiyini təsdiqləyir. Şairin dilindəki hərbi sözlər həm 

həqiqi anlamda, həm də məcazlıq keyfiyyəti ilə səciyyələnərək bədiilik mövqeyində 

işlənmişdir. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə Nizami Gəncəvi və natiqlik  sənəti ilə bağlı 

vəzifələrdən bəhs olunur. Deyilir ki, dahi Nizamini bu 

aspektdən də öyrənməyə borcluyuq. Bu, əvvəla, dilimizə 

olan məhəbbətin qayğısı olar. İkincisi, dil təlimi ilə mədəni 

nitqə yiyələnmiş natiqlər məşğul olmalıdırlar. Filoloq-

müəllim ilk növbədə natiq olmalıdır. Nizami Gəncəvi 

qəhrəmanları natiqlik zirvəsində olan insanlardır. Belə ki, 

şair Şərq dünyasında ilk dəfə olaraq natiq obrazı 

yaratmışdır. Natiqlik bir məharətdir, natiqliyə yiyələnmək 

isə mədəniyyətə yiyələnmək deməkdir. Hazırki dövrdə bu 

peşə bizə daha çox lazımdır, xüsusən də dahi şairin 880 

illik yubileyinə hazırlıq dövründə bu mövzu daha çox 

aktuallıq kəsb edir. Müəlliflər məqalədə ümumtəhsil 

məktəblərində ―Nitq mədəniyyəti‖ fənninin tədris edilməsi 

zərurətini vurğulayır, bu işdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

müəllimlərinin rolunun vacibliyini diqqətə çatdırırlar. 
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ABSTRACT 

The article deals with Nizami Ganjavi and his duties in the 

field of public speaking. It is said that we are obliged to 

study the great Nizami from this aspect as well. This will be 

the concern of our love for our language in the first place. A 

philologist teacher must first be a speaker. Nizami Ganjavi's 

heroes are people at the peak of oratory. Thus, for the first 

time in the Eastern world, the poet created the image of a 

speaker. Oratory is a skill, and mastering oratory means 

mastering culture. Today, we need this profession more, es-

pecially in the run-up to the 880
th 

anniversary of the great 

poet, this topic is more relevant. The authors emphasize the 

need to teach the subject of "Speech Culture" in secondary 

schools, emphasizing the importance of the role of teachers 

of the Azerbaijani language and literature in this work. 
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Giriş / Introduction 

―Azərbaycan dili‖ fənni I-XI siniflərdə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində 

aparıcı fənn kimi öyrədilir. Fənnin tədris edilməsinin başlıca məqsədi şagirdləri və 

tələbələri nitq mədəniyyətinin sirlərinə yiyələndirməkdən ibarətdir. Beləliklə, dil 

təlimi nitq mədəniyyətinə yiyələnməkdə bir vasitə rolunu oynayır. Filoloq müəllimlər 

akademik və ya müəllim natiqlər hesab olunurlar. 880 illiyini keçirdiyimiz Nizami 

Gəncəvi şair olmaqla yanaşı, həm də Şərq ədəbiyyatında natiq obrazı yaratmış düha 

sahibi kimi öyrənilir.  

Bildiyimiz kimi, nitq mədəniyyəti nəzəriyyə, natiqlik isə bir sənətdir. Bu sənətə 

söz sənəti də deyilir. N.Gəncəvi sözü nitqin əsası hesab edir. Bütün dini kitablarda da 

bu belədir. ―Bibliya‖da yazılır: ―Slovo – reçi osnovo‖. Söz nədir? Söz linqvistik 

cəhətdən mənalı səslər toplusudur. Fəlsəfi mənada isə, Allahın verdiyi ən müqəddəs 

nemətdir. Onu Allah insanlara ünsiyyət saxlamaq vasitəsi kimi vermişdir.  Ona görə 

də Nizami Gəncəvi sözü daha çox vəsf edir. O, ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasında yazır ki, 

söz hətta düşüncədən də əvvəldir. Şair bu məsələdə sanki klassik yunan-roma 

filosofları ilə polemikaya girir: 

  Düşüncənin əvvəli, bütün sayların sonu, 

                                 Sözdür, yadında saxla, unutma əsla bunu! 

                                  Söz bayraqdan daha tez əldə eyləyər zəfər,  

                                  Qılıncdan daha kəskin qalxıb alar ölkələr  

[1, s.3]. 

Nizami Gəncəvi öz əsərlərində söz bilənləri, natiqləri yüksək qiymətləndirir. 

Onun qəhrəmanları (Şirin, Şəkər, Nüşabə, Kərpickəsən qoca, habelə digər qocalar və 

Tutiyanuş) natiqdirlər. Aşağıdakı iki məqama diqqət yetirsək,  dahi şairin natiqləri 

necə qiymətləndirdiyinin şahidi ola bilərik:  

                                     ―Ona rast gələndə bir qatı düşmən, 

                                    Döyüşdə işləri bərkə düşərkən,  

                                      Əvvəlcə qızılı işə salardı,   

                                      Qızıl tək işləri  tez həll olardı.  

                                     Qızıl iş görməsə, iş olsa mahal, 

                                     Qılınca atardı əlini dərhal. 

                                     Qılınc eyləməsə bu işə çara,  

                                     Onu tapşırardı əfsunçulara. 
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 Onlar da bir iş görməsə əgər,  

                                       Qabağa çıxardı onda natiqlər.  

                                      Elə natiqlər ki, dilləri atəş,  

                                      Heyrandı onlara səmada günəş.  

                                       Alim uzaqgörən Hikmət ərbabı‖  

[2, s.75]. 

Nizami göstərir ki, böyük İsgəndər öz yanında xüsusi adamlardan ibarət ―altı 

dəstə‖ saxlayırdı. Həmin dəstənin ən irəlidəki (ön) səflərindən birincisi ―işbilən‖, 

―dilləri atəş olan‖, ―uzaqgörənliyi ilə fərqlənən‖, ―hikmət adamları‖, yəni natiqlər 

təşkil edirdi. Şair onu da qeyd edir ki, həmin altı dəstənin görə bilmədiyi ən çətin 

işləri məhz natiqlər yerinə yetirirdilər [1, s.75].                                             

Bax, budur, Nizaminin natiq qəhrəmanları. Dahi şair onlardan birinin obrazını 

―İskəndərnamə‖ əsərində yaratmışdır:  

                                     ―Bir rumlu var idi, olduqca insan,  

                                      Natiqdi bir neçə dildə danışan.  

                                      Alimdi hər fikri, sözü qurmaqda,  

                                      Mahirdi ox atıb, qılınc vurmaqda. 

                                      O qədər kəskindir sözü, hünəri, 

                                      Özünə cəzb edər, dinləyənləri. 

                                     Söhbəti tutini kəməndə salmış,  

                                     Özü Tutiyanuş adını almış.  

                                     Sarayda nədimdi həm də arabir, 

                                      Ay,  günəş sirrindən söhbətlər edir.  

                                      Yanına çağırdı onu İsgəndər,  

                                      Elçilik eyləyib aparsın xəbər.  

                                       Hazırlaşsın yola bir an durmadan,  

                                       Zənci sərdarına çatdırsın fərman.  

                                       Kəskin qılıncını tanıtsın ona,  

                                       Qayıtsın, bəlkə də, doğru yoluna  

[2, s.75]. 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatında yaranmış natiq obrazlarından biri 

Tutiyanuşdur. Digər natiqlər kimi o da kainat haqqında, ayın, günəşin ölməzlik 

ideyası haqqında, hikmət haqqında danışır. Əlbəttə, bunlar hamısı dahi şairin öz 

sözləridir. Həmin məqam Nizami Gəncəvinin Sokrata, Platona, Aristotelə bələd 
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olduğunu və ―İskəndərnamə‖də 7 alimlə və onlardan başqa ayrıca peşəkar natiqlərlə 

də öz fikirlərini bölüşdüyünü göstərir. Nizami Gəncəvi bir çox məsəllərdə qoca 

natiqlərin alimlərdən daha dərinə getdiklərini qeyd edir. Xüsusilə də İsgəndərin 

zülmət dünyasına səyahət, dirilik suyu axtarışları zamanı və s. Onlardan bir neçəsini 

xatırlamaq Nizamisevərlər üçün çox maraqlı fakt ola bilər. Belə ki, yeddi alim zülmət 

dünyasına necə enməyin və qayıdarkən işıqlı dünyaya çıxmağın çarəsini tapa 

bilmirlər. Lakin bir qoca atların bu işdə kara gələcəyini söyləyir və deyir ki, atın 

balasını quyunun başında saxlamaqla onu zülmət dünyasına sürüb aparmaq və geri 

qayıtmağın yolunu atla müəyyənləşdirmək olar. Çünki onun hissiyyatı daha güclüdür, 

balasının harda saxlandığını biləcəkdir.  

Nizami Gəncəvi özü bir şair, natiq olaraq ictimai şəraiti nəzərə alır, keçmişin 

adil hökmdarlarını öz müasirlərinə, hətta dastan sifarişçilərinə nümunə göstərir. 

Xosrovun atası Hörmüz öz yeganə oğluna qanunları pozduğuna görə cəza vermək 

istəyir. Nizami indiki hökmdarlara belə deyir:  

―İndi yüz fəqirin tökülə qanı,  

Halına yanacaq bir insan hanı?‖ 

Eyni zamanda, ―İskəndərnamə‖ əsərində o, azad, firavan gələcək haqqında 

xəyallar qurur, düzlüyü, halallığı idealizə edərək yazır:  

―Bizdə bərabərdir hamının varı, 

Bərabər bölərik bütün malları. 

Bizdə artıq deyil kimsədən heç kəs,  

Bizdə ağlayana bir kimsə gülməz‖. 

Bütün bunlar şair-natiqin öz dilindən deyilən hikmətli sözlərdir.  Həmçinin bu 

sözlər natiqlər üçün də deyilib. O cümlədən, bədii natiqlər və ya bədii söz ustaları 

―Bərdənin tərifi‖, ―Xeyir və Şər‖, ―Az danışmağın gözəlliyi‖ və s. bu kimi parçaları 

deklomasiya edə-edə formalaşırlar. Həmin parçalar Azərbaycanda bədii natiqlik 

sənətinin inkişafında əvvəllər olduğu kimi, indi də müsbət rol oynamaqdadır. 

Nizami yaradıcılığında qeyd etdiyimiz bu qiymətli parçalar ölkəmizdə müəllim-

natiqlik sənətinin inkişafında da müstəsna rol oynamışdır. Bildiyimiz kimi, 

ölkəmizdə dünya səviyyəsində natiqlər yetişmişdir. Nizami əsərlərindən parçaları 

yüksək səviyyədə Azərbaycan, rus və digər dillərdə tədqim edən Mikayıl Rəfili, 

Məmməd Hüseyn Təhmasib, Cəfər Xəndan, Şıxəli Qurbanov və başqalarını misal 

göstərə bilərik. 

Yeri gəlmişkən, onu xüsusilə qeyd etməliyik ki, Ümummilli liderimiz H.Əliyev 
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dünyada siyasi natiq kimi tanınır və yüksək qiymətləndirilir. Universitetlərdə ―Nitq 

mədəniyyəti və natiqlik sənəti‖ seçmə fənnində ―Heydər Əliyev natiqlik kursu‖ 

öyrənilir. Burada iki məqamı tələbələrə çatdırmaq onlarda xüsusi marağa səbəb olur. 

Həmin məqamlardan biri Ümummilli lider H.Əliyevin vaxtilə ədəbiyyat müəllimi 

olmuş Lətif Hüseynzadənin xatirələrindən, ikincisi isə, akademik Ağamusa 

Axundovun söhbətlərindən xülasə edilmişdir. 

Lətif Hüseynzadə deyərdi ki, Heydər Əliyev Naxçıvanda  oxuyarkən, ədəbiyyat 

dərnəyində Nizami qəhrəmanlarının rolunu məharətlə oynayar və sözlərini 

deklomasiya edərdi. Onun ifasında Xosrov və İsgəndərlə bağlı səhnələr çox 

möhtəşəm görünərdi. Hündürboylu, cəngavər cüssəli bu gəncin nitqi də təsiredici və 

təlqinedici səslənərdi. Onun yeddi alim məclisində Nizami qiyafəsində şairi təmsil 

etməsi xüsusi ilə diqqətçəkici məqam hesab edilirdi. O vaxtlar bu cür səhnələrin 

qurulması Nizami deklomasiyalarının yaranması ilə nəticələnərdi. Məktəblərdə 

bunlar get-gedə yayılmağa başlayar, nəticələri müzakirə olunar və qiymətləndirilərdi. 

Akademik Ağamusa Axundov televiziya verilişlərində apardığı söhbətlərində 

mütəmadi olaraq Ümummilli lider H.Əliyevin nitq mədəniyyətinin tədqiqi və təbliği 

işinə diqqət yetirməyindən danışardı: ―Bir dəfə Heydər Əliyev məndən soruşdu ki, 

hazırda Nizami adına Dilçilik  İnstitutunda nə ilə məşğul oluruq? Cavab verdim ki, 

dili tədqiq edirik. O isə mənə dedi: Dili tədqiq etdiniz və keçən əsrin 70-ci illərində 

yazdığınız kitablara görə Dövlət Mükafatına da layiq görüldünüz. İndi siz nitq 

mədəniyyətini tədqiq və təbliğ edin. Nitq mədəniyyəti akademik səviyyədə tədqiq 

olunmalı və bütün məktəblərdə tədris  edilməlidir‖. Bu sözlər ulu öndərin dil və nitq 

mədəniyyətimizə diqqət və qayğısının bariz nümunəsi, həm də onun bizim 

hamımızdan daha dərindən düşündüyünə bir sübut idi. 

Onu da qeyd  etməliyik ki, ölkə prezidentimiz cənab İ.Əliyevin Azərbaycan, rus, 

ingilis və s. dillərdə parlaq nitqi Nizami Gəncəvi ənənələrinin sadiqliyinə ən gözəl 

sübutdur. Çünki dahi Nizami vaxtilə ―natiqdi bir neçə dildə danışan‖ ifadəsini 

işlətmişdir. Məlumdur ki, rus natiqləri onun çıxışlarının dünya auditoriyalarına 

hesablandığını qeyd edib tərifləyir və bu işdə həm ailədən gələn  ənənənin, həm də 

onun təhsilinin böyük rol oynadığını vurğulayırlar. 

Filoloq-müəllimlərimiz Nizami Gəncəvi irsini öyrənərkən bu kimi cəhətlərə 

diqqət yetirməlidirlər. Nizaminin böyüklüyü onun qəhrəmanlarının nitqlərindən 

məlum olur. Təsadüfi deyil ki, böyük özbək şairi Əlişir Nəvai Nizaminin dahiliyi 

haqqında belə yazmışdır: 
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―Bu meydanda asan deyildir durmaq,  

                                      Nizamiylə pəncə-pəncəyə vurmaq.   

                                      Nizami bir fil ki, yox bərabəri,  

                                      Söz incisi ondan almış dəyəri‖. 

Biz hələ Nizamini öyrənmək və təbliğ etmək, habelə müəllim natiqliyini inkişaf 

etdirmək cəhətdən çox işlər görə bilərik. Bu işdə həm 880 il geriyə, həm də 880 il 

gələcəyə baxmağı bacarmalıyıq. Allah bizlərə 11 iqlim qurşağından 9-nu verməklə 

yanaşı, Nizami Gəncəvi kimi dahi bir şəxsiyyət də bəxş etmişdir. Çox istərdik ki, 

təhsil müəssisələrimizdə ―Nizami Gəncəvi və natiqlik sənəti‖ kursu ayrıca seçmə 

fənn kimi tədris edilsin, xüsusi muzeylər yaradılsın. Həmin  muzeylərin divarlarını 

isə dahi şairin natiqlərin dilində əzbər olan müdrik kəlamları bəzəsin. Gənc natiqlər 

bu kimi hikmətləri necə təqdim etməyi öyrənsinlər: 

                                

―Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,  

                               Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz‖.  

                                  

―Bir elm öyrənmək istədikdə sən, 

                                   Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən‖. 

                                   

 ―Sözün qanadları var, quş kimi incə-incə,  

                                   Dünyada söz olmasa, nəyə gərək düşüncə‖. 

                                    

―Çox danışmaq, bəlkə, sənə asandır,  

                                   ―Çox oldu‖ desələr, böyük nöqsandır‖. 

                                    

―Eşq daşın qəlbinə düşərsə əgər, 

                                    Özünə yaqutdan məşuq düzəldər‖. 

                                    

―Maqnit olmasaydı eşqin əsiri, 

                                    Özünə çəkməzdi dəmir zənciri‖.  

                                          

―Kaiantda hər şey cəzbə bağlıdır,  

        Filosoflar onu eşq adlandırır‖. 

      ―İdrakı dindirsək söyləyər o da,  

      Hər şey eşq üstündə durur dünyada‖ . 
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Nəticə / Conclusion 

Son illər Nizami Gəncəvi irsinin öyrənilməsi sahəsində bir coşqunluq hiss edilir. 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimlərinin bu işdə rolu əvəzsizdir. Unutmamalıyıq 

ki, bu gün bizə Nizami hikmətini, Heydər Əliyev nəsihətləri və vəsiyyətlərini 

öyrənmək çox vacibdir. Bunun üçün nəzərə almalıyıq ki, ―Təhsil millətin 

gələcəyidir‖. ―Nitq mədəniyyəti bütün məktəblərdə yüksək səviyyədə tədris 

olunmalıdır‖. ―Mədəniyyəti yüksək olan xalq həmişə inkişaf edəcək, həmişə irəli 

gedəcək‖. Bu məqalədən çıxan əməli nəticə məhz bunlardan ibarətdir. 
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XÜLASƏ 

Aşıq sənətinin, eləcə də ustadlar ustadı Aşıq Ələsgərin 

poeziya atlasının müəyyənləşdirdiyi mənzərə unikallıq 

anlamında, tarix və coğrafi baxımından bir sonsuzluq 

yaratmışdır. Göyçə bu sonsuzluğun episentri olmaqla, həm 

də folklor yaddaşının müəyyənləşdirdiyi sənət 

kriteriyalarına söykənir, Dərbənd, Borçalı, Təbriz, Urmiya, 

Zəncan, Savə, Kərkük və s. boyu ozanların qopuzunda, 

aşıqların sazında səslənir. Ozanların qopuzu, aşıqların sazı, 

Oğuz Kağanın ―mən Oğuzun kağanı oldum‖ təsəvvürü, 

Xan Qazanın alplarının müəyyənləşdirdiyi həyat prinsipi, 

Qoç Koroğlunun Çənlibel nizamı, Xıdır Nəbi, Novruzun 

mərasim səviyyəsində arxaik yaddaş kodu və s. – hamısı 

bu sırada Göyçə səviyyəsində ―Ələsgəri səslədim, hay 

verdi Göyçə mənə‖ konsorsiumuna bağlanır. Folklorun, 

eləcə də aşıq yaradıcılığının stixial panoraması qopuzun və 

sazın, Aşıq Ələsgər timsalında ustadların 

müəyyənləşdirdiyi müqəddəs sənət və həyat prinsipinə 

bağlanır. Bütün bunlar sənət və yaradıcılıq anlamında 

sistemli yanaşmaları, tarixi-mədəni axarın dinamikasını 

diqqət önünə gətirir və müxtəlif istiqamətli təhlilləri bir 

zərurət olaraq qarşıya qoyur. 
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ABSTRACT 

The landscape defined by the ashug art, as well as the 

poetry atlas of the master Ashug Alasgar, is unique in 

terms of history and geography in terms of uniqueness. 

Being the epicenter of this infinity, Goycha also stands on 

the criteria of art determined by the memory of folklore. 

The song of the poets, the music of the ashugs, Oguz 

Kagan's idea "I became the kagan of Oguz", the principle 

of life defined by Khan Kazan's alpines, Koch Koroglu's 

Chanlibel order, Khidir Nabi, the archaic memory code of 

Novruz at the ceremonial level, etc. and so on. All of them 

are connected to the consortium "I called Alasgar, Goycha 

gave me to Goycha" at the Goycha level. The spontaneous 

panorama of folklore, as well as the work of ashugs, is 

connected with the sacred art and way of life (principle) 

defined by masters in the example of kopuz and saz, Ashug 

Alasgar. All this brings to the forefront systematic 

approaches in the sense of art and creativity, the dynamics 

of historical and cultural currents, and makes it necessary 

to analyze in different directions. 
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Giriş / Introduction 

Dədə Qorquddan üzü bəri gələn sənət axarında Ozan Heydər, Ozan İbrahim, 

Ozan Cəlil, Miskin Abdal, Qurbani, Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Lələ, Ləzgi Əhməd, 

Xəstə Qasım, Tahir Mirzə, Qərib, Dədə Kərəm və s. kimi tarixin ayrı-ayrı dövrlərində 

yaşayıb yaratmış onlarla sənətkar öz peşəkarlıq qabiliyyətləri ilə xalqın yaddaşında 

əbədiləşmişlər. Dədə olmadan Haqq aşıqlığına, Miskin aşıqdan Xəstə aşığa qədər 

müxtəlif təsəvvür kodları özü ilə birgə bizim reallıq olaraq şifrələrini aça 

bilmədiyimiz yaddaşın müəmmalarla dolu daha dərin qatlarına diqqətimizi 

yönləndirir. Çünki sıralanmada yarıəfsanəvi, yarıreallığa bağlanan müxtəlif adlar 

silsiləsi günümüzə qədər gəlib çatanların həm də metaforik qatlarında olanlara 

yüklənir. Etnosun mədəniyyət və toplum təsəvvüründə oturuşmuş qəliblər sırasında 

aşıqlıq (ozanlıq) qədər arxaik yaddaşa bağlı və ilkinlikdən günümüzə qədər gəlib 

çatanlara sahib çıxmaq missiyasında ikinci bir xətti onun bərabərinə qoymaq olmur. 

Qalanları tarixin müəyyən mərhələsində qoşulma (meydanagəlmə) forması ilə 

təzahür edir və etnosun müəyyənləşdirdiyi kriteriyalar əsasında (həm də oradan 

keçməklə) özününküləşir. Türk təsəvvüf ədəbiyyatı adı ilə tanınan orta əsrlərin 

məfkurə axarı özündən daha qədimlərə bağlanan ozan (aşıq) sənət ənənəsi ilə yanaşı 

addımlayır. Daha doğrusu, Dədə Ələsgərin ―həm aşıqdır, həm dərvişdir‖ qənaətində 

olması, həm də oradan qaynaqlanır.  

Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı timsalında arxaik qatlar və tarixi axarın orta əsrdən 

üzü bəri gələn axarı bütün aspektləri ilə diqqət çəkir. Xalq şairi S.Vurğunun ―onunku 

haqq vergisidir‖ söyləməsi, bu kompleksin polifonik və stixial mahiyyətində 

oturuşmuş arxaik düşüncədən günümüzə daşınanları ifadə edir. ―Özünəməxsus təbii 

gözəlliklərə malik olan Göyçə əsrlərdən bəri sazın və onun köməyi ilə yaradılan, 

müşayiəti ilə ifa edilib yaşadılan sözün ən isti, ən mehriban ana qucaqlarından biri 

olmuş, indi də, şübhəsiz ki, gələcəkdə də uzun müddət belə olacaqdır. Mübaliğəsiz 

demək olar ki, bu mahalda saz çalmağı, söz deməyi heç bacarmayan adama ancaq 

nadir hallarda təsadüf edilir. Onların əksəriyyətini isə aşıqlıq ənənələrinin ən incə 

sirlərinə vaqif olanlar təşkil edirlər. Sənətin bu yerlərdə belə dərin kök atıb, belə 

geniş yayılması, hətta sözün həqiqi və tam mənasında məişətə daxil olması mahalın 

təbii şəraiti, coğrafi mövqeyi və yada gəlməz uzaq keçmişlərdən bəri burada yaşayan 

qəbilələrin, tayfaların yaradıcılıq ənənələri ilə bağlıdır‖ [11, s.5].  
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Göyçə qədim türk yurdu olmaqla bütün istiqamətlərdə mədəniyyətimizin, 

düşüncəmizin beşiyi olan məkan, etnokulturoloji yaddaşımızın ana 

qaynaqlarındandır.  

Kərkükdə rübabın dili ilə bülənd olanlar Göyçədə, Borçalıda, Təbrizdə, 

Dərbənddə qara sazın simlərinin səsləndirdiyi avazlanmalarla bütünlükdə türk 

ellərinin ruhunu oxşayır. Ruhunun dili olaraq ötür və göylərin yeddinci qatında 

qəlblərə bir sərinlik gətirir. Çoban tütəyinin səsləndirdiyi təranələrlə dünyanın o 

başından günümüzə gələnlərin könül rübabının səs-sədası olaraq gedəcəyimiz yola 

işıq tutur. Aşıq Ələsgər bu möhtəşəm, həm də ucu-bucağı görünməyən axarda bir 

şimşək kimi çaxır. Arxaik yaddaşdan günümüzə gələnləri hərəkətə gətirməklə ona 

sahiblik missiyasını tərəf olaraq ortaya qoyur. 

Göyçənin Oğuz yurdu olaraq işarələdiyi yaddaşın mövcudluq və özgürlük 

tərəfində qopuzun (sazın), ozanın (aşığın) ortaya qoyduğu məzmun onun bir növ 

şifrələnmiş mədəniyyət və mənəviyyat kodudur. ―Eldən-elə, bəydən-bəyə ozan gəzər, 

ər comərdin, ər nakəsin ozan bilər‖ təsəvvürü tarixin və etnosun ―yüz ölçülüb, bir 

biçilmiş‖ müdrikliyinin söyləmidir. Sazın və qılıncın orta əsrlərin çox-çox 

dərinliklərindən günümüzə qədər ayaq üstə tutduğu mövcudluq düsturu gələcəyə 

gedişimizin həm də müqəddəs və yazılıb-pozulması mümkün olmayan əmanət 

örnəyidir. Dədə Qorqudun bir el ağsaqqalı kimi öz xeyir-duası ilə oğuzun dövləti 

Ulaş oğlu Xan Qazanın qəhrəmanlığı, ―çal qılıncın, ağam Qazan‖ deyən alp ərənlərin 

harayı, eləcə də Aşıq Cünunun sazının səsləndirdiyi qəhrəmanlıq sədaları ilə 

Koroğlunun Misri qılıncının sərgilədiyi məzmun etnosun keçib gəldiyi yolun 

müəyyənləşmiş və əsrlər boyu sınaqlardan çıxmış formuludur. Dədə Ələsgər bu 

möhtəşəm yolun axar-baxarında Dədə Qorquddan, Miskin Abdaldan, Qurbanidən, 

Abbas Tufarqanlıdan, Sarı Aşıqdan, Xəstə Qasımdan üzü bəri daşınanların dədəlik 

modeli olaraq baş qaldırır. 

Yaxşı hörmət ilə, təmiz ad ilə, 

Mən dolandım bu Qafqazın elini. 

Pirə ata dedim, cavana qardaş, 

Ana-bacı bildim qızı, gəlini [1, s.208]. 

Aşıq bu misralarda bir tərəfdən özünün sənətkar obrazını, hansı dəyər və mənəvi 

prinsipləri yaşam tərzinə çevirməsini diqqət önünə gətirirsə, digər tərəfdən də ümumi 

kontekstdə aşıqlığın sənətkar obrazını (statusunu) öz timsalında təqdim edir. Xalq 

arasında ―aşıq elin anasıdır‖ təsəvvürü əski çağlardan – şamandan, ozandan bu yana 
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möhtəşəm bir ənənə ilə faktlaşır. İsmayıl Bəhrami aşığı türkün ―sədaqət, nəcabət dölü 

olaraq vurğulayır, həm də bu təsəvvürdə ―zalımın önündə çökməz dizi, eşidən qulağı, 

görən gözü, dərdini söyləyən dili‖ olaraq səciyyələndirir. ―Mərifət elmində kamil 

gərəkdir‖ – deyən Dədə Ələsgər, Qafqaz ellərini məhz bu düşüncə ilə gəzib dolaşmış, 

çətin vaxtlarında sazın və sözün ürfani məzmununa əlavə ovqat qatmışdır. Ustadın 

özünün timsalında müəyyənləşən meyarlar bütünlükdə sənətin qəlibləşmiş 

təsəvvürünə bağlanmaqla Aşıq Ələsgər ucalığını diqqət önünə gətirir. ―Pirə ata, 

cavana qardaş deyən‖ ustad, ―ana-bacı bildim qızı, gəlini‖ əlavəsi ilə sənət ənənəsinin 

nəyə dayanmasını, ―el sənətkarı‖ olmanın meyarını cızır. Xalq şairi O.Sarıvəlli məhz 

bu mədəniyyət kompleksinin bir başqa tərəfinə diqqət yetirir və ―aşıq eldən alar öz 

nəfəsini‖ söyləməklə onun sənət qaynağında dayananlarla xalq təsəvvüründə 

müəyyənləşmiş ―sənət‖ və ―sənətkar‖ rəsmini yaradır: 

Sadəcə görünən ustadnamələr, 

Dərin dəryalardan daha dərindir, 

O şirin mahnılar, zərif qoşmalar 

Ustadlar ustadı Ələsgərindir! [9, s.183]. 

Kəlməsindən ləli-gövhər süzülən ustadın dərsini Haqq-təala vermiş, qırxlar piri 

―doxsan min kəlməni ona bəyan etməklə‖ sazın və sözün ecazkarlığını Göyçənin 

Miskin Abdaldan, Ozan Heydərdən, Ozan İbrahimdən, Ozan Cəlildən və daha 

dərinlərdən gələn ―imran dillə‖ danışdırma təsəvvürünə qaldırmışdır. XVI əsrin 

keşməkeşlərindən şimşək kimi sıyrılan və bütün mənəvi ucalıq mərtəbəsi ilə 

―miskinlik‖, ―abdallıq‖ dərəcəsinə yüksələn ―Seyid Miskin Abdal mənəm, söz 

mənim, meydan mənim‖ fikri ilə bütünlükdə özünəqədərki mərhələnin açılmasına 

(bir qədər də müşkül olan geneoloji sisteminə) diqqət yönəldir. Gözəllik nəğməkarı 

kimi yaddaşlara adını yazdırmış Aşıq Ələsgər gəraylı, qoşma, ustadnamə, təcnis 

(təcnisin müxtəlif növləri), dodaqdəyməz, dildönməz, divani, müxəmməs və s. 

örnəkləri ilə könüllər dünyasının fatehi zirvəsinə yüksəlmiş, bir növ könül dostu, qəlb 

sirdaşı kimi böyükdən kiçiyə onu dinləyənlərə həmdəm olmuşdur. ―Qürbətdə, 

hicranda, vüsal dəmində‖ nəğməsi, sözü ilə ustad onu dinləyənlərdən bir an belə ayrı 

qalmır, əksinə, yol yoldaşlığı edir, dərdini, sevincini onlarla bölüşür. Təşnə ruhlara 

çilənən və onlara sərinlik gətirən bu sətirlərin könül odu nəinki azalır, əksinə, həmişə 

artan istiqamətdə inkişaf edir. ―Bilmirəm‖, ―Yaylaq‖, ―Gəlsin‖, ―Bəylərin‖, ―Bu 

dağlar mənim‖, ―Dağlar‖, ―Dolanır‖, ―Düşdü‖, ―Əvəzdi‖, ―Arasında‖, ―Varıymış‖, 

―Qoca baxtım‖, ―Döndü, nə döndü‖, ―Dünyada‖, ―Eylər‖, ―Yaman at‖, ―Kəsildi‖, 

―Gərəkdi‖, ―Olacaqdı‖, ―Olmaz‖, ―Çəkirsən‖, ―Çıxıbdı‖, ―Annax bəy‖, ―Görmədim‖, 
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―Hayıfsan‖, ―Danışaq‖ və s. bu kimi poetik örnəklər dünya ədəbiyyatının ən 

möhtəşəm sənət abidələri ilə yarışacaq səviyyədədir. Fonopoetik, morfopoetik, 

sintaktik sıralanmanın kəsb etdiyi bütövlük bütün parametrlərdə öz rişəsi, söz yaddaşı 

ilə musiqi dalğalarında qanadlanan ritmlənmə ağlın belə gedib çata bilməyəcəyi 

ucalıqlara qədər yüksəlir. ―Dilqəmi‖, ―El havası‖, ―Göyçə gülü‖, ―Zarıncı Kərəmi‖, 

―Yurd yeri‖, ―Orta Sarıtel‖ və s. havaların axar-baxarında süzülüb gedən söz 

sıralanması ruhun yazısı və dili olaraq diqqət önünə gəlir. Bunların bir təsəvvür, 

düşüncə hadisəsi olaraq sərgilədiyi məzmunu Dədə Ələsgər ―sazınnan, sözünnən, düz 

ilqarınnan, ellərdə söhbəti qaldı ki, qaldı‖ deməsi ilə təsdiqləyir. 

Söz sıralanmasındakı assosiativ bağlar şeirin ritm dalğalanmaları ilə məzmun 

qatlarında elə bütövlük yaradır ki, onu öz səviyyəsində elmi kontekstdə təhlilə 

gətirmək mümkünsüz görünür. Çünki Aşıq Ələsgərdə olan böyük Azərbaycan şairi 

S.Vurğunun dediyi ―Haqq vergisi idi‖. Ustad sənətkarın bütün poetik örnəklərində 

nəzərə çarpan formul elementləri formal qəlib səviyyəsində görünməkdən əlavə, həm 

də janr tamlığında mənayaradıcı məzmunu, bədii ünsürlərin struktur-semantik əlaqə 

qatlarında daha geniş faktura ilə diqqət önünə gəlir. Sintaktik fiqurlar sənətkarın 

estetik məlumat və ifadə formasının ortaqlığında məzmunun yeni, eyni zamanda 

orijinallıqla nəzərə çarpacaq çalarlarını ortaya qoyur. ―Aşıq Ələsgərin ən önəmli 

xüsusiyyətlərindən biri də onun öz sələfləri olan klassik aşıqlarımızın – Qurbani, 

Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Ağ Aşıq, Aşıq Alı, Sarı Aşıq və başqalarının zəngin 

yaradıcılığından qidalanaraq təkrarçılığa, təqlidçiliyə yol vermədən aşıq sənətini 

inkişaf etdirməsi, daha yüksək bir zirvəyə çıxara bilməsidir‖ [8, s.5]. Ozan Heydər, 

Ozan İbrahim və Ozan Cəlil üçlüyünün, eləcə də daha əski təsəvvürdən gələn tarixi-

mədəni axarın yeni dalğası bizə yaxın olan zamanda Ağ Aşıq, Aşıq Alı və Aşıq 

Ələsgər timsalında qopuzdan saza gələn mədəniyyət tipinin elə bir mərhələsini ortaya 

qoyur ki, o, bütün parametrlərdə nümunəyə çevrilir. Həmin inkişafın Göyçə 

timsalında yüksələn xətti isə Aşıq Ələsgərlə bütövləşir. 

Klassiklər poeziyanın ruhunu xalqın ruhu olaraq təhlil edirlər. S.Vurğun ―yalnız 

şeirin dili belə danışır, onda Tanrının əbədi olacaq hikməti var‖ – söyləyirdi. Aşıq 

Ələsgər poeziyasında estetik axar öz ifadə forması ilə həm də məzmunyaratma və 

nitq formulunun mükəmməlliyi ilə bütövləşir. Sanki sazın simlərindən qopan ecazkar 

dalğalanma sözün akustik avazlanması fonunda tamamlayıcı rolunda çıxış etməklə 

biri digəri üçün öz bətnində bədii-estetik intelleksiyasını hazırlayır. Burada gerçəkliyi 

əvəzetmənin poetik universium olma baxımından sərgilədiyi məzmun aşıq şeir 

sisteminin forma obyektini heç də arxa plana keçirmir. Əksinə, bunların tamlığında 
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nümunənin ecazkarlıq təsəvvürü diqqət önünə gəlir. Aşıq sənətində şeirin kanonik 

sistem mükəmməlliyi, eləcə də saz dilinin, havacatın yaratdığı avazlanma akordları 

bütünlükdə məzmunyaradıcı mahiyyəti ilə sənətkar istedadına bağlanır. Bunlar Aşıq 

Ələsgər yaradıcılığında özünün elə bir mərhələsini yaşayır ki, onu ancaq Aşıq 

Ələsgər şeirinin ruhani mənzərəsini müəyyənləşdirməklə ölçüyə gətirmək olar. 

―Qurbanı, Abbası, Əmrahı anıb, Kərəmlə alışıb, Dilqəmlə yanıb‖ – deyən xalq şairi 

H.Arif həm də əlavəsində ―tütəklə uyuyub, sazla oyanıb, kamanla dil açıb ötdü 

babalar‖ məsələsini diqqət önünə gətirir. ―Göyçədə cocuq sazın sədasını sözün 

sədasından daha əvvəl eşidir. Sözün laylası ilə körpə hər yerdə, sazın laylası ilə isə 

təkcə Göyçədə gözünü və dilini açır. 

Bu layla – rübabın simində, qopuzun telində dilə gələndə bayatı, oxşama, 

Burlanın, Selcanın, Banunun dilində zilə gələndə isə beşikdə ərsəyə çatanda artıq 

Qazan xan, yalnız Bamsı Beyrək, ya da Dəli Domrul özü olur. Burla xatun, Selcan 

xatun, Banuçiçək bu laylanı min illərdir ki, çalır, oxuyur və millətinin körpəliyini 

hələ də beşikdə yırğalayır‖ [6, s.4].   

Ümumiyyətlə, orta əsrlərin dərinliklərindən üzü bəri xalqın mənəvi və ideoloji 

düşüncəsində saz qədər rahatlıq tapdığı və onun ilahi avazında ümidləndiyi ikinci bir 

musiqi aləti olmayıb. Etnosun şifrələdiyi mədəniyyət kodu onun tapındığı, həm də 

sığındığı saz (qopuz) olmuş, könlünü ona verərək sazın avazında özünü, taleyini 

görmüş, ümidlənib müşkülünü onun dil-dil çağlayıb ötdüyü qəhrəmanlıq 

nəğmələrində tapmışdır. 

Hanı mən gördüyüm qurğu-büsatlar?! 

Dərdməndlər görsə, tez bağrı çatlar, 

Mələşmir quzular, kişnəmir atlar, 

Niyə pərişandı halların, dağlar? 

 

Hanı bu yaylaqda yaylayan ellər?! 

Görəndə gözümdən car oldu sellər. 

Seyr etmir köysündə türfə gözəllər, 

Sancılmır buxağa güllərin, dağlar [1, s.87]. 

Aşıq Ələsgərin ədəbi irsi bütünlükdə məzmunu, təsvir və təqdim üsulları, ha-

disələrə yanaşma tipologiyası ilə diqqət cəlb edir.  
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Müxtəlif məzmunlu şeirləri, məsələn, gözəllik mövzusunda yazdıqları ilə gözəl-

lik nəğməkarı təsəvvürü bağışlayırsa, təbiət mövzusunda yazdıqları ilə təbiət şairi, 

ustadnamələri ilə əxlaq, mənəviyyat nəğməkarı kimi əlçatmazlıqda görünür. İctimai-

siyasi məzmunlu şeirləri də məhz eyni səviyyəni sərgiləmək əvəzsizliyi ilə diqqət 

çəkir. Ustadın şeir təbi elə bir zənginlik və ecazkarlıqla səciyyələnir ki, onu yalnız 

özü ilə müqayisə etmək olar və ayrı-ayrı şeirlərinin ümumi axarında tipoloji təhlilə 

gətirməklə nitq janrlarında əks olunan sistemi müəyyənləşdirmək imkanı yarana 

bilər. Yunis Əmrədən Şah İsmayıla, Şah İsmayıldan da Molla Pənah Vaqifə qədər 

gələn yolun möhtəşəmliyi Aşıq Ələsgər və Səməd Vurğun şəxsində etnokulturoloji 

təfəkkür intelleksiyasının genelogiyasında dayananları tək-tək göz önünə gətirir və 

onun mükəmməllik formulunu cızmaq üçün faktlaşır. Dədə Qorqud qopuzunun, Qoç 

Koroğlunun üçtelli sazının, Xan Kərəmin tavar sazının sədalarından qopub süzülən 

səs dalğaları Aşıq Ələsgər yaradıcılığında yozumu mümkün olmayan qeyri-adiliyə 

yüksəlir. Sazın və sözün ecazkarlığı onun mənəvi (ruhani) dünyasında adı ilə bağlan-

acaq ucalığı diqqətə çəkir. ―Dağlar‖ qoşmasından verdiyimiz bu nümunə dövr və 

mühit anlamında olanları diqqət önünə gətirməklə keçmiş və şahidi olduqları tim-

salında ―dərdməndlər görsə, tez bağrı çatlar‖ bilgisini gələcəyə daşıyır. ―Ələsgər 

yaradıcılığının xüsusiyyətlərini yalnız onun dövrü, mühiti və qüdrətli istedadı ilə izah 

etmək özü də birtərəflilik olardı. Çünki Ələsgərin bir aşıq kimi hərtərəfli for-

malaşmasında şeir ənənəmizin də mühüm rolu olmuşdur. Aşığın maraqlı və zəngin 

yaradıcılığına M.P.Vaqif, M.V.Vidadi, Ə.Nəbati kimi şairlərimizin, folklorumuzun, 

xüsusilə aşıq poeziyamızın xeyirxah təsiri olmuşdur‖ [10, s.13-14]. Təbiətin 

əsrarəngizliyindən, güllərin, çiçəklərin pıçıltısından, bulaqların şırıltısından, dağların 

vüqarı, əzəmətindən, Göyçə gölünün büllur sularından, göylərin əlçim buludlarından 

hopan bu ecazkarlıqlar Aşıq Ələsgər şeirlərinə əlavə ovqat qatmış, bir növ ona sığal 

çəkmişdir. Bu sığal bir istiqamətdə türkün yaşam fəlsəfəsinə, həyat prinsiplərinə, 

rübabın Füzuli ruhuna gətirdikləri ilə sazın Ələsgər düşüncəsinə çilədiklərinə 

bağlanmaqla kulturoloji sistemin bədii-estetik, tarixi-mədəni axarını sıralamışdır.  

Əlahəzrət sözün və sənətin Ələsgər zirvəsi, həm də coğrafi məkan olaraq Göyçə 

fenomenini diqqət önünə gətirir, ―hanı bu yaylaqda yaylayan ellər?‖ sorğu-sualı 

(harayı və ittihamı) ―görəndə gözümdə car oldu sellər‖ cavabını da öz növbəsində 

nəticə olaraq ortaya qoyur. ―Hanı mərd iyidlər, boş qalıb yurdu?‖ – deyən ustad bir 

növ xalqın ağrı-acılarla dolu tarixini bir misrada salnamə səviyyəsində sıralayır. Xan 

Qazanın, Ağam Beyrəyin, Qoç Koroğlunun, Dəli Alının at oynadıb, qalxan tutduğu, 

şeşpər atdığı yurd yerlərinin, qədim abidələrinin dağıdıldığını, yaddaşının 
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güllələndiyini, qan sızıldayan ruhunun acılarını tarix olaraq gələcəyə daşıyır, 

Göyçənin Vətən timsalında canlı obrazını yaradır: 

Kəkotu, qırxbuğum, qaymaqçiçəyi, 

Bənövşə, qantəpər, qızlar örpəyi, 

Qoyun mələşməsi, çoban tütəyi, 

Çəkir uzaqlara xəyalı, yaylaq! 

 

Qırxqız, Alaqaya, Çilgöz, Harışlar, 

Murov, Uzunyoxuş, Dəlidağ, Qoşqar! 

Hansı oğul, deyin, sizi unudar?! 

Düşərmi el sizdən aralı, yaylaq!? [1, s.99]. 

Aşıq Ələsgər şeirlərində söz sıralanmasının ecazkar, izahı heç bir nəzəri konsep-

siyada sonadək mümkün olmayan nümunələri elə nəzərə çarpır ki, bunu yalnız aşığın 

öz dili ilə açmaq mümkündür. ―Sözü xalqın ilk mürəbbisi‖ adlandıran müdriklər min 

illər boyu tarixin dərinliklərindən günümüzə sözlə qəlbini ovundurmaq, onun ilahi 

məqamlarına dayanmaqla gəlib çıxmışlar. M.Füzuli ―sözün əndazəsi o qədər 

böyükdür ki, müəllimlər sözün məhsulu bildilər Quranı, duanı, vəhyi‖ – söyləyirdi. 

Aşıq Ələsgər də Göyçənin əsrarəngizliklərlə dolu gözəlliklərində könlünü sözə, saza 

verməklə dünyanın bu başından o başına gedib çata biləcək söz çələngi hörmüşdür. 

Təravəti, bənövşəni xatırladan görkəmi, göy qurşağı timsalındakı rəng çalarları za-

man baxımından bizdən uzaqlaşdıqca, duyğu və ülviyyət qanadında bizə daha da 

yaxınlaşır, könül həmdəminə çevrilir, yaralarımıza məlhəm, təşnə olan ruhumuza 

sərinlik çiləyir. Məlum olduğu kimi, ―sadəlik və aydınlıq şeir dilinin ən vacib 

şərtlərindən biridir. Bunun atributu, poetik başlanğıcı həyat materialının, təsvir 

obyektinin sənətkar tərəfindən tam şəkildə qavranılmasıdır. Təsvir və tərənnüm 

olunan anlayış o zaman aydın və sadə ifadə olunur ki, onu şair tam mənası ilə duyub, 

bütün incəliklərini dərk etsin. Belə olduğu təqdirdə şeirin poetik kontekstində şairin 

hiss-həyəcanları duyulur, həyəcanlı axtarışlar mətnin əsas leytmotivinə çevrilir‖ [4, 

s.63]. Ana laylası, bayatı, nəğmə qədər təravətli və ecazkar görünən Aşıq Ələsgərin 

şeirləri dilin və bədii təfəkkürün imkanlılıq və əlçatmazlıq örnəyidir. Sazın sim-

lərindən qopan səs dalğalanmaları onun söz qatarı ilə elə uğurlu sıralanma 

müəyyənləşdirir ki, bunu informasiya yükü anlamında yalnız bədii düşüncənin kamil-

lik örnəyi nümunə olaraq ortaya qoya bilər.   
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Bədii dərkin və bədii-estetik yüklənmənin formalaşdırdığı mənzərə sənətkar 

stixiyasının üfiqi və şaquli qatlarında bütün müstəvilərdə ancaq özü ilə ölçüləcək 

sənət kriteriyalarını sıralayır. ―Arasında‖, ―Bax-bax‖, ―Varıymış‖, ―Qanan ola‖, 

―Qoca baxtım‖, ―Yetmədi‖, ―Kəsildi‖, ―Getdi‖, ―Dayanmaz‖, ―Olmaz‖, ―Dünyada‖, 

―Eylər‖, ―Yaman at‖, ―Yandırır‖, ―Yaxşıdı‖, ―Gərəkdi‖, ―Nəfslə-mərifət‖, 

―Nişanası‖, ―Olacaqdı‖, ―Çəkirsən‖, ―Çıxıbdı‖ və s. örnəklərin hər biri Ələsgər 

dühasının nümunəsi olaraq bütün zamanlara işıq sala biləcək gücdədir.  

Can deməklə candan can əskik olmaz, 

Məhəbbət artırar, mehriban eylər. 

Çor deməyin nəfi nədi dünyada, 

Abad könlü yıxar, pərişan eylər. 

 

Mən istərəm alim, mömin yüz ola, 

Meyli haqqa doğru, yolu düz ola, 

Diliynən zəbanı üzbəüz ola, 

Ələsgər yolunda can qurban eylər [1, s.106]. 

Sözün həqiqi mənasında Aşıq Ələsgərin poeziyası bir tərəfdən də əxlaq, 

mənəviyyat toplusudur. Ustad kimi ədəb-ərkanında olanlar, nəsil-nəsil yaddaşlara 

daşınanlar, münasibət və xeyirxahlıq təsəvvürləri, etnosun yaxşılıq, dəyər anlamında 

nəyi varsa hamısı ustadın şeirlərinə bir çeşni olaraq sanki gözəgörünməzin əli ilə 

düzülür. Sazın simlərindən qopan ahəngdarlıq, musiqi sədaları onun ruhuna 

səpələnməklə, müdrikliyinin, mənəvi dünyasının daha dərin qatlarının hərəkətliliyi 

üçün əsas olur. Bütün bunların timsalında Aşıq Ələsgər ―mənim sözüm doğru yoldan 

çıxanı, inşallah qaytarar düz insan eylər‖ qənaətinə gəlir. Bütün ruhu, varlığı ilə 

mənəvi ucalıqlara bağlanan və onun təlqin etdiklərinə doğru addım-addım irəliləyən 

sənətkar, həm də sazında, sözündə bu dəyərlərin ən qüdrətli təbliğatçısı kimi 

əsrarəngiz şeirləri ilə adını zamanın gərdişinə həkk etmişdir. ―Aşıq Ələsgər möhürlü 

hər bir şeirdən xalqın yüz illəri aşıb gələn həyat təcrübəsi, dünyaduyumu, el müd-

rikliyini əks etdirən fəlsəfi ümumiləşdirmələri, gözəlliyin və mənəvi kamilliyin üzvi 

vəhdət təşkil etməsi istəyi ana axar kimi keçib gedir. Onun poetik mülahizələri təbii 

olduğu qədər bədii, sadə olduğu qədər də ―məcazi danışa, məcazi gülə‖ səviyyəsində 

dərin və mükəmməldir. Bu poetik yanaşmalar vaxt, məkan, zaman sərhədləri tanımır, 

insanın könül dünyasına məxsus hüdudlar hara qədər uzana bilirsə, Aşıq Ələsgərin 

ustad sözləri – ustadnamələri də həmin üfüqlərə qədər qanad çalmaq gücündədir‖ [7, 
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s.533-534]. Daha doğrusu, özündə bir hüdudsuzluğu işarələyir, dəyər, mənəviyyat, 

həyat anlamında min illər boyu müəyyənləşmiş təsəvvürləri öz timsalında sonrakı 

zamanlara daşıyır. 

Qafil könül, bu nə yoldu tutubsan, 

Sərf edirsən nə kamaldı dünyada?! 

Dövlətə qul olub, gül tək açılma, 

Çox sənin tək güllər soldu dünyada. 

 

Kibirdən qəlbində bərkitmə barı, 

Top dəyər, dağıdar bürcü, hasarı. 

Yüz sənin tək ahu gəzən şahmarı, 

Fələk kəməndinə saldı dünyada [1, s.158]. 

Aşıq Ələsgər söz sərrafıdır, onun hər bir poetik örnəyinin əhatə etdiyi məzmun 

unikal strukturu, sözün və misranın məna yaddaşı, mətn daxilindəki yeri bütünlükdə 

özü səviyyəsində bir ucalığı işarələyir. Sözün hüsn gözəlliyi mətn daxilində həm də 

mənayaradıcı funksiyası ilə bütövləşməklə, paradiqmatik səviyyənin ümumi formulu-

nu müəyyənləşdirir. Nitq etiketləri ilə sıralanan söz axarını ancaq qopuzun, sazın mu-

siqi avazında ortaya qoyduğu mənzərə ilə müqayisə etmək olar. ―Aşıq Ələsgərdə sözün 

hüsn bənzərsizliyi ilə fikrin libası, forması öz təkrarsızlığı ilə poetik zənginlik qazanır. 

Aşıq Ələsgərdə sözün poetikasının əsrarəngizliyi onun bədii libasının tilsimindədir ki, 

onu açmaq olduqca çətindir‖ [5, s.306]. Xalq dilinin zənginliklərinə köklənən sənətkar 

sözə sığal vermək, məna çalarlarının alt qatlarında olanları bir el ağsaqqalı, ustadlar 

ustadı olaraq elə cilalayır ki, onun vurduğu bəzək hər dövr üçün nümunəyə çevrilə 

bilir. ―Bir şagird ki, ustadına kəm baxar, onun gözlərinə ağ damar-damar‖ ənənəsinə 

sadiq ustad öz timsalında nümunəyə çevrilməklə mühit, sənət ənənəsi üçün bir kriteri-

ya müəyyənləşdirir. ―Ələsgərlə Səhnəbanı‖, ―Aşıq Ələsgərin Türkiyə səfəri‖, ―Aşıq 

Ələsgər qarabağlıların yaylağında‖, ―Aşıq Ələsgərin Qaraqoyunlu səfəri‖, ―Aşıq 

Ələsgərin Dəli Alının toyuna gəlməsi‖, ―Aşıq Ələsgər Yanşaqda‖, ―Aşıq Ələsgərlə 

Həcər xanım‖, ―Aşıq Ələsgərlə Aşıq Nəsibin qabaqlaşması‖, ―Aşıq Ələsgərlə Şəmkirli 

Aşıq Hüseynin görüşü‖, ―Aşıq Ələsgərnən Mir Məcid ağanın görüşü‖, ―Aşıq Ələsgərlə 

Şair Nağı‖, ―Anaxanımın küsməyi‖, ―Aşıq Ələsgərin Qarabağ səfəri‖, ―Aşıq Ələsgərin 

İrəvan səfəri‖, ―Aşıq Ələsgər Kəlbəcərin Qılışlı kəndində‖, ―Aşıq Ələsgərin Şınıq 

səfəri‖, ―Bəşirin Molla Rəhimi vurması‖, ―Qoca baxtım‖, ―Dəyirmançı aşıq‖, ―Aşıq 

Ələsgərlə Aşıq Hüseyn Bozalqanlının görüşü‖, ―Aşıq Ələsgərin Gəncə səfəri‖, ―Aşıq 

Şenliklə Aşıq Ələsgərin görüşü‖, ―Aşıq Ələsgər dastanı‖ və s. dastan-rəvayətlər məhz 
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bu sevginin, ustad şəxsiyyətinə, yaradıcı istedadına məhəbbətin örnəyi olaraq xalqın 

bağrından qoparaq yaşarlıq qazanmışdır. ―Dəryalardan ləlü-gövhər seçən‖, 

―pərvazlanıb Qafdan-Qafa uçan‖ Aşıq Ələsgər bülbül cəh-cəhini xatırladan söz gülşəni 

ilə ürəkləri ovsunlamış, hər bir şeiri ilə ayrıca sənət abidəsi yarada bilmək imkanını 

ortaya qoymuşdur [A.Ələsgər. Bakı, 1990]. 

Arif məclisində bir söz söylərəm, 

Nə hədyan, nə çaşqın, nə qələt olmaz. 

Nütfədən pak olan, loxmadan halal, 

Mərifət elminə nabələd olmaz [1, s.158]. 

Nəticə / Conclusion 

Rəngarəng poetik örnəkləri, yüksək sənət intelleksiyası ilə yaddaşlarda yaşayan 

Aşıq Ələsgər mərifət elmində kamillik zirvəsinə yüksəlmişdir. Qopuzun, sazın min 

illərin dərinliklərindən daşıyıb gətirdiklərinə köklənən və onun ecazkarlığına adı ilə 

bağlanacaq əlavələri edən, söz mülkünə bir ölümsüzlüklə daxil olan ustad, həm də öz 

timsalında müəyyənləşdirdiyi bir sənət kriteriyası ilə diqqət önünə gəlir. Alp-

ərənlərin at çapıb, qılınc oynatdığı Oğuz elləri öz müdrikliyinə işıq tutmaqla Aşıq 

Ələsgərə qədər şərəfli bir sənət ənənəsinin yolunu nümunə olaraq ortaya qoymuşdur. 

Göyçənin əsrarəngiz gözəlliklərindən boy göstərən və sənət ənənəsini mühit 

timsalında yeni zirvələrə qaldıran ustad yüz illər boyu adı ilə bağlanacaq və meyar 

ola biləcək ucalığı müəyyənləşdirmişdir. Bu, Dədə Ələsgər ucalığıdır. 
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Uşaq folklorunun əsas hissəsini oyunlar təşkil edir. 

Sevindirici haldır ki, hər yaş dövrünə uyğun uşaq oyunları 

vardır. Uşaq oyunları sağlamlıq və zehnin inkişafı üçün 

xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bu oyunların bir qismi zehni 

inkişaf etdirən, bir qismi isə sağlamlığı möhkəmləndirən, 

yəni idman xarakterlidir. Məqalədə bir sıra uşaq oyunları 

tədqiqata cəlb edilmiş, onların uşaqların sağlamlığı naminə 

nə dərəcədə böyük əhəmiyyətə malik olması nümunələrlə 

izah olunmuşdur.  

Qeyd edək ki, uşaq oyunlarının tərbiyəvi əhəmiyyəti, 

sağlamlıq, diqqət artırmaq, müxtəlif növ bacarıqları inkişaf 

etdirmək, ən əsası isə pis vərdişlərdən uzaq olmaq üçün 

rolu danılmaz, əhəmiyyəti isə böyükdür. 

 
AÇAR SÖZLƏR 

uşaq, folklor, oyun, 

diqqət, inkişaf 

MƏQALƏ TARİXÇƏSİ 

göndərilib:   09.08.2021  

qəbul edilib: 16.08.2021 

 

MƏQALƏNİ ÇAPA 

MƏSLƏHƏT BİLƏN 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent Bilal 

Həsənli. 

 

 

  

mailto:cinarerzayeva@yahoo.com.tr


 

106    

 

TEACHING OF AZERBAIJANI LANGUAGE AND LITERATURE 

2021, NO. 3, VOL. 269, 105-113 

 

 

F O L K L O R E  

 

Scientific analysis of games and the importance of chil-

dren's mental and physical development 
 

Chinara Rzayeva 
PhD in Philology, Nakhchivan Branch of ANAS. Azerbaijan. 

E-mail: cinarerzayeva@yahoo.com.tr 

https://orcid.org/0000-0003-0655-9342 

 

 

ABSTRACT 

The main part of children's folklore is games. It is gratify-

ing that children's games are suitable for all ages. Chil-

dren's games are very important for health and mental de-

velopment. Some of these games develop the mind, and 

some increase health, that is, sports. The article explores a 

number of children's games and explains how important 

they are for children's health. 

It should be noted that the educational value of children's 

games, the role of which is to increase health, attention, 

develop various skills, and most importantly to avoid bad 

habits, is undeniable, and its importance is great. 
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Giriş / Introduction 

Uşaqların və gənclərin tərbiyəsində, sağlamlığında bədən tərbiyəsi və idman 

müstəsna rol oynayır. ―Dünya təcrübəsi, əsrlər boyu sübut etmişdir ki, fərdin mənəvi 

və fiziki sağlamlığı, son nəticədə xalqın ümumi sağlamlığı, millətin bu günü və 

gələcəyidir‖.
4
 

Uşaq folklorunun qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə olduğu kimi 

çatdırılmasında valideynlərlə yanaşı, müəllimlərin də rolu böyükdür. Uşaq 

oyunlarının bəzilərindən idman dərslərində istifadə etmək mümkündür. Əvvəllər 

məktəblərdə ―Bənövşə bəndə düşə, bizdən sizə kim düşə?‖ çox sevilərək oynanılan 

oyunlardan biri idi. İndi isə demək olar ki, bu cür oyunlar oynanılmır. Bu da uşaq 

oyunlarının zaman keçdikcə yox olmasına səbəb olur. Çünki indiki uşaqlar daha çox 

elektron cihazlarla vaxt keçirərək zehinlərini yorur, gözlərini məhv edir, həm də 

şüaya məruz qalırlar. Buna görə də uşaqları bu oyunlardan çəkindirmək üçün uşaq 

folklorunda yer alan oyunlara meyilləndirmək, onlarda bu oyunlara maraq yaratmaq 

və sevdirmək gərəkdir. Bu məsuliyyət valideyn və müəllimlər arasında bərabər 

şəkildə bölünməlidir. Yəni bu məsələni birtərəfli həll etmək mümkün deyil. Bu iş 

eyni zamanda həm evdə, həm də məktəbdə aparılmalıdır. Belə ki, məktəbdə bu işin 

ən səmərəli həll yolu məhz idman dərsləri vasitəsilə həyata keçirilməsidir. 

Zehni inkişaf etdirən oyunların bir neçəsinə nəzər salaq: 

“Son hərfə görə söz demə” 

―Ən az iki oyunçu ilə oynanılan bu oyunda oyunçulardan biri hər hansı bir söz 

söyləyir. Həmin söz hansı hərflə bitirsə, digər oyunçu həmin hərflə başlayan söz 

deməlidir. Bu oyunda diqqət edilməsi lazım olan bəzi qaydalar vardır. Onlardan biri də 

odur ki, oyunçu elə söz seçib deməlidir ki, o sözün son hərfi elə hərf olsun ki, digər 

oyunçu həmin hərfə uyğun, sonu ―ı‖ hərfi ilə bitən söz söyləyə bilməsin. Məsələn, 

oyunçulardan biri ―heyva‖ desə, digəri ―ayı‖ deyə cavab verəcək və qalib gələcək. 

Çünki ―ı‖ hərfi ilə söz başlamır. Oyunun bir başqa qaydası isə oyun içində bir sözü bir 

neçə dəfə demək olmaz. Bir dəfə ―heyva‖ demisənsə, yenə ―h‖ hərfi ilə başlayan söz 

demək lazım olsa, onda ―heyva‖ demək olmaz. Bəzən oyunu daha da çətinləşdirmək 

üçün oyunçular oyunda sadəcə ya ―meyvə adı söyləmə‖, ya da ―quş adı söyləmə‖ kimi 

qaydalar tətbiq edirlər‖ [2, s.380].  Onu da əlavə edək ki, bu oyun ―Ad oyunu" kimi də 

tanınır. Oyunda yalnız adam adı, şəhər adı, ölkə adı da deyilə bilər.  

 

                                                           
4
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Bu oyun uşaqların leksikasını zənginləşdirir, söz ehtiyatlarını artırır və onları bir 

qədər düşünməyə vadar edir. Oyunu bir dəfə oynayan şəxs növbəti oyunda qalib 

olsun deyə, müəyyən kitablar mütaliə edir, istər meyvə-tərəvəz, istərsə də adlar və s. 

ilə bağlı kitab və lüğətlərə nəzər salmalı olur. Bu fakt da oyunun uşaqlara müsbət 

təsir etdiyini və onun əhəmiyyətini bir daha göstərir. 

“Qəcəmə daş” (Beşdaş) 

“Qəcəmə daş”, “Beşdaş” adları ilə tanınan və hər kəs üçün maraqlı olan bu 

oyun xüsusi bacarıq və diqqət tələb edir. Çünki oyunçu həm atdığı daşa baxmalıdır 

ki, tuta bilsin, həm də yerdəki daşları qaydasında, digərlərinə dəymədən götürməlidir. 

Deməli, bu kimi oyunların uşaqların bacarığının ortaya çıxmasında, özünə inamında, 

diqqətinin artması və paylanmasında böyük əhəmiyyəti vardır. Bu oyunda uşaq həm 

də çətinlikdən çıxmağın yollarını axtarır. Daş barmaqlarının arasında sıxılaraq onu 

incitməklə quş tapması və küpədən bal çıxartmaqla barmaqlarının üstünün 

cırmaqlanması ilə anlayır ki, məqsədinə nail olmaq üçün çətinliklərin öhdəsindən 

gəlməlidir. Oyunun bir neçə variantı xalq dilindən toplanaraq folklor kitablarına daxil 

edilmişdir. Ancaq kitablarda oyunun tam versiyası verilmədiyindən, həmin versiyanı 

tam şəkildə ilk dəfə olaraq məqalədə təqdim edirik: 

Oyun iki nəfər arasında keçirilir və oyuna ilk dəfə kimin başlayacağını müəyyən 

etmək üçün aşağıdakı bəndlərdən biri deyilir: 

 

Em, em, emişqa, 

Cibi dolu semişqa. 

Mən istədim vermədi, 

Adın qoydum hin-duş-qa. 

və yaxud: 

Ekidi-mekidi bilmərəm, 

Fəridəni dindirmərəm. 

Fəridə yaman forsludur, 

Nizaminin dostudur. 

 

Sayılan zaman ən son söz kimə düşərsə, həmin oyunçu oyuna birinci başlayır. 

O, daşları əlində komalayıb yerə atır. Sonra onlardan hansını istəsə əlinə götürür. 

Buna səqqə deyirlər. Sonra bu səqqə deyilən daşı göyə ataraq, daşları bir-bir əlinə 

götürür. Bu zaman gərək səqqə yerə düşməyə, daşlar isə tərpənib bir-birinə dəyməyə. 

Qeyd edək ki, oyunda ancaq bir əldən istifadə edirlər. İkinci əli işlətmək olmaz. 

Birinci mərhələ belə başa çatır. Oyun bir neçə mərhələdən ibarət olur. Getdikcə 
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oyunun şərtləri çətinləşir. Sonra daşları iki-iki, daha sonra üç-bir əlinə götürürsən. Bu 

mərhələ keçdikdən sonra daşların hamısı göyə atılır, yerə düşən daşlardan birini sağ 

əlinə alıb, sonra sol əlin iki barmağını – baş və orta barmağı körpü yaradacaq şəkildə 

yerə qoyursan, digər oyunçu yerdəki daşlardan birini molla olaraq seçir. İştirakçı 

seçim zamanı daşlara mane törədəcək olanı seçir ki, daşlar ona dəysin və oyunçu 

uduzsun. Oyunçu səqqəni göyə atıb-tutana qədər yerdəki daşların hamısını bir-bir, 

sonra iki-iki, sonra birini bir, üçünü bir, axırda da hamısını birdən, molla daş da daxil 

olmaqla iki barmağının arasından keçirtməlidir. Uduzan şəxs oyunu başdan 

başlamalıdır. Oyunu başa çatdıran qalib hesab olunur. Qalib olan uduzana cəza verir. 

İki əlinin ortasına bir daş qoyub əllərini bir-birinə bükülü – bir az yer saxlayacaq 

şəkildə ―küpədən bal çıxart‖ – deyir. Uduzan daşı götürmək istəyəndə əlini tutaraq 

götürməyə icazə vermir, ancaq o, bir yolunu tapıb götürməli və yaxud iki barmağının 

arasına daşı qoyub sıxaraq ―quş göstər‖ – deməlidir. 

Hamıya məlumdur ki, “Yetişməkdə olan gənc nəslin sağlamlığının təmin 

edilməsində, intellektual və mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsində, onların 

vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsində, əməyə, vətənin müdafiəsinə hazır olan mərd, 

cəsur insanlar kimi yetişməsində idmanın rolu əvəzsizdir‖. 

Folklorda idman xarakterli oyunlar da az deyil. Bu qəbildən olan oyunlardan bir 

neçəsinin adını xatırlamaq yerinə düşər: “Cipbolik”, “Top çiləmə”, “Qovala qaç” və s. 

“Cipbolik” 

―Bu oyunun oynanılması həm oğlanlar, həm də qızlar üçün nəzərdə tutulub. 

Oyun iştirakçıları tək ayaq üstündə dayanır, bükülüb yuxarı qaldırılmış ayaqla 

cipboliki oynadırlar. Kim axıra qədər ―yanmadısa‖, o, qalib olur. Oyunun ikinci 

hissəsi çiləmə, bəzən də tərləmə adlanır. Udanla uduzan müəyyən məsafədə 

dayanırlar. Uduzan cipboliki udanın ayağına atır. Udanın ayaqla vurduğu cipbolik 

hara düşürsə, uduzan gedib onu gətirməlidir‖ [2, s.416-417]. Bu oyunda bədən 

əzələləri hərəkət etdiyi üçün sağlamlıq baxımından uşaqlara xüsusilə faydalıdır. 

Qeyd edək ki, “İp atlama”, “Bənövşə”, “Dəsmal aldı qaç”, “Ortayagirmə” və 

digər oyunların tərbiyəvi əhəmiyyəti, sağlamlıq, diqqət artırmaq, müxtəlif növ 

bacarıqları inkişaf etdirmək, ən əsası isə pis vərdişlərdən uzaq olmaq üçün rolu 

danılmaz, əhəmiyyəti isə böyükdür. 

İlk olaraq “Bənövşə” oyununun qaydasını xatırlayaq: 

―Bu oyunda uşaxlar iki dəstiyə ayrılıllar. Hər dəstədə onnarın sayı eyni 

olmalıdır. Dəstələr özünə başçı seçir və bir-birinnən on-on beş addım aralı əl-ələ 

tutub dayanıllar. Başçılardan biri o birisinə deyir: – Bənövşə! 

O birisi cavab verir: – Bəndə düşə! 
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Əvvəlki başçı deyir: – Bizdən sizə kim düşə? O biri başçı uşaxlardan birinin 

adını çəkir. Məsələn: – Arzu düşə! 

Arzu cərgədən ayrılıb yüyürə-yüyürə əl-ələ tutmuş uşaxların əlini yarmalıdır. 

Əgər o, cərgəni yarıb keçə bilsə, həmin dəstədən bir uşax da götürüb yenə əvvəlki 

yerinə qayıdır. Yox, keçə bilməsə, orada qalıb, rəqib dəstəyə qoşulmalıdır. Axırda 

hansı dəstədə çox uşax qalsa, o dəstə qalib gəlir‖ [2, s.358-359]. 

Bu oyunda uşaqların əl-ələ tutması onların birliyini, bir-birinə dəstəyini göstərir. 

Uşaqlar qazanmaq, qalibiyyət əldə etmək üçün özünə güvənməyi, möhkəm olmağı 

öyrənirlər. Həmçinin birlikdə bir çox çətinliklərin öhdəsindən gəlməyin mümkün 

olduğunu anlayırlar. Burada uşaqlara aşağıdakı atalar sözlərini xatırlatmaq yerinə düşər: 

 

Güc birlikdədir [1, s.119]. 

 

Birlik harada, dirilik orada. 

 

Birlik olmayan yerdə dirilik olmaz [1, s.62]. 

 

Bədən dilinin öyrənilməsində də bir çox oyunların xüsusi təsiri vardır. Məsələn, 

onlardan “Dəsmal aldı qaç” oyununu nümunə göstərə bilərik. Oyunu xatırlayaq:  

―Bu oyunu balaca uşaqlar oynayıllar. Uşaqlar dayirəvi şəkildə düzülüllər. Sonra 

sanama yolu ilə ayaq üsdündə say sayıllar:  

 

Bir-iki,  

Bizimki.  

Üç-dörd,  

Qapını ört.  

Beş-altı,  

Daşaltı.  

Yeddi-səkkiz,  

Firəngiz.  

Doqquz-on,  

Qırmızı don.  

Arabaya qon,  

Arabanın təkəri,  

Aslan vurdu Şəkəri,  

Hop, hop, hop.      

 

Uşaqların hansında bu say qalır, həmin uşağa dəsmal təqdim olunur. Sonra 

uşaqlar dairəvi şəkildə yerə oturullar. Oyun başlayır. Həmin uşaq dayirə boyunca 

qaçır. O qaçan müddətdə yerdən bir uşaq belə bir bayatı deyir:  

 

Qızıl gülü dərəllər,  

Məxmər üsdə sərəllər.  
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Xoş o qızın halına,  

Sevdiyinə verəllər.  

 

Dəstədəki oyunçulardan başqa birisi daha bir bayatı deyir:  

       

Qarabağda bağ olmaz,  

Qara salxım ağ olmaz.  

Qonşuda qız sevənin,  

Ürəyində yağ olmaz.  

 

Dayirə boyunca qaçan həmin uşaq isə müəyyən müddətdən sonra dəsmalını 

oyunçulardan birinin arxasında yerə qoyur. Arxasına dəsmal atılan uşaq bunu görsə, 

qalxıb onu tutmağa çalışır. Əgər tuta bilsə, o, həmin uşağın yerinə oturur, tutulan 

uşaq isə yenə dayirə boyunca qaçır və dəsmalını oyunçulardan birinin arxasında yerə 

qoyur. Yox, əgər tuta bilməsə, onda həmin uşaq yenidən dayirə boyunca qaçır və 

dəsmalını oyunçulardan birinin arxasında yerə qoyur. Dayirə boyunca uşaq qaçdıqca 

oturan uşaqlar ya bayatı deyir, ya da mahnı oxuyurlar [3, s.177-178]. 

Bəzi oyunların çoxvariantlı olması hər kəsə məlumdur. Bu oyunun da bir neçə 

variantı vardır, lakin demək olar ki, onların hamısının məzmunu eynidir. Biz bu 

variant üzərində təhlil aparırıq. Bu oyunda əsasən uşaqlar çox diqqətli və həssas 

olmalıdırlar ki, dəsmalı tapa bilsinlər. Yəni onlar qarşısındakıların mimikasından, üz 

cizgilərindən hiss edir ki, dəsmal kimin arxasındadır. Bu oyunla uşaqlar həm bədən 

dilini öyrənir, həm də qaçaraq müxtəlif bədən hərəkətləri edirlər. Bundan başqa, oyun 

zamanı deyilən bayatılar, oxunan mahnılar da uşaqların folklor lüğətini xeyli 

zənginləşdirir.  

Uşaqların sağlamlığı üçün “Ortayagirmə”, “İp atlama” oyunlarının da rolu 

böyükdür. Hamımıza tanış olan bu oyunları qısa şəkildə xatırlayaq:  

“Ortayagirmə”, “Ortada qaldı” adları ilə tanınan bu oyunda həm oğlanlar, həm 

də qızlar iştirak edir. İki qrupa bölünən tərəflərin nümayəndəsi digər tərəfin 

nümayəndəsini vurmaq üçün bir-bir durub top atır. Ortada olan oyunçu da atılan top 

ona dəyməsin deyə ortadan qaçmalı, ya da topu tutub əlavə canlar qazanmalıdır.  

Bu oyun uşaqların sağlamlığı üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. O, həm 

uşaqların həmrəy olmasını, həm də onların rəqiblərini yenməsi üçün bacarıqlarını 

ortaya çıxarır.  

“İp atlama” oyunu isə sırf idman xarakterlidir.  
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 Uşaqların dünyagörüşünü, söz ehtiyatını artıran, zehnini inkişaf etdirən 

oyunlardan biri də “Ad” oyunudur. “Şəhər-kənd”, “Ad-familya” və s. adlarla xalq 

arasında, xüsusən də uşaqlar arasında tanınan bu oyunlar leksikanı zənginləşdirir, 

şəhər və ölkələrlə bağlı dünyagörüşü artırır. Uşaqlar oyun prosesində həm kəndlərin 

adını mənimsəyir, həm heyvanlar aləmi ilə bağlı geniş məlumata sahib olur, meyvə-

tərəvəzlərlə bağlı lüğətləri zənginləşir, həm filmlərlə, həm də əşyalarla bağlı 

dünyagörüş və bilikləri artır. Sadalananlarla yanaşı bu oyunlar onlarda çeviklik 

vərdişlərini də artırır. Çünki onlar qoyulan zaman ərzində və yaxud ilk olaraq sözləri 

taparaq oyunu dayandırmalıdırlar. Vaxtdan düzgün istifadə etmək, sürətli olmaq 

oyunçunun qalibiyyəti deməkdir. Yalnız tək bu oyuna əsaslanaraq deyə bilərik ki, 

uşaqların hərtərəfli formalaşması və müxtəlif sahələr üzrə inkişaf etməsində uşaq 

oyunlarının rolu əvəzedilməzdir. Xalq arasında, xüsusən də uşaqlar arasında tanınan 

bu oyunun məzmunu aşağıdakı kimidir:  

Oyunda iki və daha çox oyunçu (oğlan və qızlar) iştirak edə bilər. Hərə bir ağ 

vərəq götürərək, onu doqquz və ya daha çox sütuna bölür. Uşaqlarda bu oyun 

haqqında əyani təsəvvür yaratmaq üçün onu qısa olaraq cədvəl formasında aşağıdakı 

kimi təqdim edirik:  

 

№ Ad-soyad Şəhər-ölkə Kənd 

Heyvan 

və 

həşərat 

Meyvə-

tərəvəz 
Kino Əşya Xal 

1. Bilal 10 Bakı 10 Bulqa 10 balıq 10 banan 10 Babək 10 balta 10 70 

2. Arzu 10 Adana 10 Aralıq 10 arı 10 armud 5 Ad günü 10 açar 10 65 

 135 

 

Hər sütunun yuxarı hissəsində cədvəldə göründüyü kimi ad-soyad, şəhər-ölkə, 

kənd, heyvan və həşərat, meyvə-tərəvəz, kino, əşya və xal sözü yazılır. Oyuna hansı 

hərflə başlamaq üçün ilk hərfi deyən oyunçunu seçmək lazım gəlir. Bunun üçün 

aşağıdakı sanama deyilir: 

Ekidi-mekidi bilmərəm, 

Fəridəni dindirmərəm. 

Fəridə yaman forsdudur, 

Nizaminin dostudur. 

 

Və yaxud da ―çela‖ qoyulur. Qazanan uşaq ilk hərfi ya deyir, ya da qələmi 
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yazının üstündə fırlayır, uşaqlar ―stop‖ deyəndə dayanır. Qələm hansı hərfin üstünə 

düşsə, onunla da başlayırlar. Sonrakı mərhələlərdə isə oyunun qalibi hərfi müəyyən 

edir. Bu oyunda bəzən vaxt qoyulur, bəzən də ən tez yazıb qurtaran ―stop‖ deyərək, 

oyunu dayandırır. Sonra isə bir-bir yoxlayırlar. Düz olanlara xal yazılır. Əgər o addan 

başqası da yazıbsa, o zaman xallar iki iştirakçı arasında bərabər bölünür. Yuxarıdakı 

cədvəldə də xalları yarı bölərək göstərmişik. Hər oyunun sonunda xal sütununa 

xalların cəmi yazılır. Beləliklə, oyun sonadək davam etdirilir. Neçə oyun oynanıla-

caqsa, əvvəlcədən müəyyən edilir. Əgər oyun 10 və ya 15 turdan ibarətdirsə, turlar 

bitəndən sonra ümumi xallar cəmlənir. Xalı çox olan oyunçu qalib seçilir.  

 

Nəticə / Conclusion 

 

Məqalədə əsasən, oyunların uşağın milli ruhda böyüməsinə, hərtərəfli 

inkişafına, yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşmasına göstərdiyi müsbət təsirlər 

araşdırıldı, uşaq oyunlarının onların həyatındakı yeri müəyyən edildi, oyunların 

uşaqların fiziki tərbiyəsindəki əhəmiyyəti, onların sağlamlığına təsiri və tərbiyəvi 

əhəmiyyəti nümunələr əsasında izah olundu.  

Aparılan təhlillər göstərir ki, uşaq folklorunda yer alan bu oyunlar uşaqları pis 

vərdişlərdən, uşaq sağlamlığı üçün ziyan olan kompüter, mobil telefon və digər şüa 

ötürən elektron vasitələrdən uzaqlaşdırmaq üçün mühüm rol oynayır. Təəssüf hissi ilə 

qeyd etməliyik ki, insan üçün hərtərəfli yararlı olan bu oyunlar günümüzdə çox az 

oynanılır. Bu da uşaqların tərbiyəsində böyük fəsadların yaranmasına gətirib çıxarır. 

Çünki sağlamlıq, zehni və fiziki inkişaf üçün önəmli olan bu oyunlar uşaqlara ziyan 

vuran, onların sağlamlığını əlindən alan oyunlarla əvəz olunub. Hamılıqla 

çalışmalıyıq ki, bu oyunlar unudulmasın, əksinə, uşaqlar arasında daha çox oynanılan 

oyunlar sırasına daxil edilsin.  
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XÜLASƏ 

Məqalədə həftə günlərinin tarixən bir çox dünya dillərində 

eyni şəkildə adlandırılmasından, fonosemantika 

məsələlərindən bəhs olunur. Azərbaycan xalqının tarixi 

keçmişini, etnoqrafiyasını tədqiq etmək baxımından zaman 

leksikasını əks etdirən həftə günlərinin adları mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Türk dillərində xalq tərəfindən 

vaxtilə həftənin günlərinə verilən adlar fars-ərəb dili və 

İslam dininin təsirilə sıxışdırılaraq aradan çıxmış, 

Azərbaycan dilində ərəb-fars sözləri üstünlük təşkil 

etmişdir. Dünyanın bir sıra dillərinin qohumluğu, vahid dil 

ailəsinin mövcudluğu məsələsinin həllində həftə günlərinin 

bu dillərdə tarixən eyni adlarla adlanması yalnız etnoqraf, 

tarixçilərin deyil, eyni zamanda dilçilərin də üzərinə düşən 

vəzifələrdən biri hesab edilir. Bu isə tarixi mənbələrin 

dərindən araşdırılması ilə üzə çıxarıla bilər. Həftə 

günlərinin tarixən bu dillərdə kosmik ulduzlarla, 

planetlərlə əlaqəsi də maraq doğuran məsələlərdən biridir. 

Dialektlərdə həftə günlərinin qədim adları müxtəlif 

mənalarda qorunub saxlanılmışdır. Türk dillərində həftə 

günlərinin adları müxtəlif şəkildə – xalqın təsərrüfat 

tərzinə uyğun olaraq adlandırılır. 
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ABSTRACT  

The article discusses the problems of phonosemantics and 

that the days of the week historically are called in the same 

way in most world languages. The names of the days of the 

week, which reflect the lexicon of time, are important in 

terms of studying the history, past and ethnography of the 

Azerbaijani people. The names given to the days of the 

week by the people in the Turkish languages were sup-

pressed and disappeared under the influence of the Persian 

Arabic language and religion, and the Arabic-Persian 

words prevailed in the Azerbaijani language. The investi-

gation of the kinship of a number of languages of the 

world, the existence of a single language family, the histor-

ical naming of the days of the week in these languages 

with the same names is one of the tasks of not only ethnog-

raphers and historians, but also linguists. In dialects, the 

ancient names of the days of the week are preserved in dif-

ferent meanings. In Turkish languages, the names of the 

days of the week are used with different names and are 

named according to the economic style of the people. 
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Giriş / Introduction 

Türk dillərində və eləcə də Azərbaycan dilində zaman anlayışı bildirən sözlər 

barədə bir sıra tədqiqat əsərləri yazılmışdır. Bu əsərlərdə ayrı-ayrı türk dillərində ay, 

həftə, il adları müxtəlif mövqelərdən təhlil olunur, dialektlərdə xalqın onlara verdiyi 

adların etimologiyası açıqlanır, bu adların planetlərlə, ulduzlarla əlaqəsi izah edilir. 

Bir çox qədim ərəb mənbələrində aləmin yeddi gün ərzində yaradılması ilə əlaqədar 

həftənin də yeddi gündən ibarət olması fikri irəli sürülür. 

Bəzi tədqiqatçılar tarixən türk dillərində həftə adlarının olmamasını və ya 

müxtəlif təsərrüfat məsələləri ilə əlaqədar xalqın müəyyən günlərə fərqli adlar ver-

məsini göstərirlər. Ədəbiyyatşünas alim M.Adilov ―Həftənin günləri və ədəbi dil 

norması‖ adlı məqaləsində həftə günlərinin sıralanmasının müsəlman və xristianlarda 

müxtəlif olduğunu yazır. Müsəlmanlarda həftənin ilk günü şənbə hesab olunursa, 

xristianlarda (Rusiyada) bazar ertəsi hesab edilir. İlk baxışdan adi hal kimi qəbul 

edilən bu ikililiyin tarixən xalqımızın təfəkkürünə, onun adət-ənənələrinə, düşüncə və 

yaşayış tərzinə güclü təsiri olmuşdur. Əvvəllər xalqımızın təsərrüfat tərzi ilə 

əlaqələndirdiyi gün adları çox-çox sonralar yazılı fars dili və ədəbiyyatı təbliğatı ilə 

sıxışdırılıb aradan çıxarılmış, gün adları farslaşdırılmışdır. Daha sonra ərəb dili və 

dini bu adlara nüfuz etmişdir [1, s.200]. 

―Divanü-Lüğat-it-Türk‖ əsərində M.Kaşğari qeyd edirdi ki, ―Türklərdə həftənin 

yeddi gününün adı yoxdur, çünki həftə anlayışı islamiyyətdən sonra meydana 

çıxmışdır. Ayların adına gəlincə, şəhərlərdə ay adları ərəbcə işlənir. Köçərilər və 

müsəlman olmayan türklər ili dörd fəslə bölərək ad verirlər. Hər üç ayın bir adı var, 

ilin keçməsi bununla bilinir. Novruzdan sonra yaza ―oğlaq ay‖, sonra ―uluq oğlaq ay‖ 

deyirlər. Çünki bu ikinci zaman parçasında oğlaq böyüyür. Bundan sonra ―uluğ ay‖ 

gəlir, çünki bu dövr yay ortasıdır, yer üzündə nemətlər artır, heyvanlar böyüyür, süd 

çoxalır. Digər aylar da bu şəkildə davam edir, az işləndiyi üçün bunların adını tək-tək 

saymıram‖ [10, s.356]. 

Rusiyalı şərqşünas-alim A.N.Samoyloviç müxtəlif türk xalqlarında həftənin həm 

ümumi, həm də xüsusi adlarının işlənməsini qədim dövrdə kənardan alınma sözlərlə 

əlaqədar olduğunu və ya etnik türklərin türk olmayan xalqlarla qaynayıb-qarışması 

nəticəsində meydana çıxdığını yazır [27, s.98]. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, keçmiş zamanlardan qədim türklərin əcdadı olan 

Şumer-Assur mədəniyyətində kosmik planetlərin, ulduzların adlarına uyğun olaraq, 

həftənin günlərinə müəyyən adlar verilmiş, onlar planet adları ilə adlandırılmışdır. 

Tarixən Azərbaycan xalqı müxtəlif dildə danışan xalqlarla daim iqtisadi-siyasi, 
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mədəni əlaqələrə malik olmuş və bu əlaqələr öz əksini həmin xalqların dilində əks 

edilmişdir. Bu əlaqələrin hələ eramızdan əvvəlki dövrlərə qədər gedib çıxmasını bir 

sıra tarixi mənbələr və əldə olunan yazılı abidələr də sübut edir. Öz köklərini Babil-

Assur mədəniyyətindən də əvvələ aparıb çıxaran həmin mənbələrdə müəyyən zaman 

dövründə bu xalqların vahid dil və mədəniyyətə malik olduğu öz əksini tapır. 

A.N.Samoyloviç Sibir və Orta Asiya sərhədlərindən kənarda yaşayan müsəlman, 

xristian, yəhudi və ya şamanist  olmasından asılı olmayaraq, türk xalqlarının və türk 

dilində danışan xalqların müsəlman həftə günlərinin iranlaşmış və ya ərəb adlarından 

istifadə etməməsinə aid bir sıra maraqlı faktlar olduğunu göstərir. Bu uzaqlaşmalar 

bəzən dəqiq izah olunmadan Ön Asiya, Qafqaz və Şərqi Avropa ərazisində bir sıra 

etnoloji və mədəni-tarixi məsələlərin işıqlandırılması üçün zəngin material verir [27, 

s.100]. 

Qədim insanlar müxtəlif tanrılara, ilahi varlıqlara sitayiş edərək həftənin 

günlərini ilahi varlıqlarla, tanrılarla, kosmik aləmlə əlaqələndirməyə çalışmışlar. 

Yazılı abidələrdən olan V-VII əsr qədim uyğur abidəsi ―Xuastuanift‖ (Chuastuanit, as 

bussgeet der Manichӓer, hrsg, und übers von W.Radloff. St.Petersbuq: Buchdruckerei 

der Kaiserlichen Akademie der Wissenchaften, 1909, 51 p.) əsərinin hər bölməsində 

dini məlumat və qanunlar yer alır. Bu qayda-qanunların tapdanması ilə nəticələnən 

günahlar sıralanaraq, bunlardan xilas olmaq və bağışlanmaq üçün yalvarışlar edilir: 

...On üçüncü: – Ay tanrı günü boyu tanrıya, təmiz, saf dindarlara günahlarımızdan 

azad olmaq üçün yalvarmaq gərək idi [13, s.19-20]. Bu gün ―Ay tanrısı günü‖, daha 

doğrusu, bazar ertəsi hesab olunurdu [27, s.98-119]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Ay və Gün tanrısı və onlara xas günlər qədim türklərə, 

azərbaycanlılara da məxsus olmuşdur. Soqdi-manixey planetar həftəsi bazar günün-

dən başlayaraq (Günəş günü) adlanır [28, s.98]. 

Yazıçı Y.V.Çəmənzəminlinin ―Qızlar bulağı‖ əsərində qədim Babil 

mədəniyyətində ay, günəş tanrısı, ulduzların da adlarına və onlara məxsus xüsusiy-

yətlərə rast gəlmək olur. Məs: Halını bildirdikdən sonra qoca...dedi: – Sin (Ay allahı) 

onun yuxusuna girib dedi [8, s.373]; Utarid altında doğuldunuz, yenə o ulduzun hi-

mayəsindəsiniz [8, s.356]. 

Qədim təsəvvürlərin izləri dialektlərdə də özünü qoruyub saxlamışdır. M.Adilov 

yazır: ―Bəzi dialektlərdə bazar ertəsi (I gün) ―duz günü‖, bazar (VII gün) ―süd günü‖, 

çərşənbə axşamı (II gün) ―qəm günü‖ hesab olunur‖ [1, s.205]. Bizim fikrimizcə, 

akademik N.Y.Marr doğru olaraq göstərirdi ki, süd günü və duz günü əslində Günəş 

və Ay ilə əlaqədardır [24, s.102]. İndi də ―süd kimi aydın‖, ―süd kimi təmiz‖ ifadələri 

işlədilir. 
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Həftənin günlərinin adı bir çox Avropa dillərində də (ingilis, fransız, italyan və 

ispan dillərində) ay adları kimi qədim dövrlərdə sitayiş olunan tanrıların adları ilə 

əlaqəli imiş. Bir çox xalqların dilində həftə adlarında bu qədim, ilahi təsəvvürlər yoxa 

çıxdığı halda, Avropa xalqlarının dilində özünü qoruyub saxlaya bilmişdir. 

İngilislərin həftə günlərinin adları onların sitayiş etdikləri qədim tanrıların 

şərəfinə adlandırılmışdır. Monday – (Bazar ertəsi) Moon day – Ay tanrısı; Tuesday –  

(Çərşənbə axşamı) – Tyura – təkqollu şücaət tanrısı; Wednesday – (Çərşənbə) – 

Vednes; Thursday – Vednes tanrısının ən şücaətli və böyük oğlu olan Tur adlı tanrı; 

Friday – (Cümə) – Friqa və ya Freya adlı sevgi və savaş tanrısı; Saturday – (Şənbə) – 

Saturn tanrısı; Sunday – (Bazar günü) – Sun adlı gün tanrısı.5 

Birinci gün  – Monday (Ay günü); İkinci gün – Tuesday (Mars günü); Üçüncü 

gün – Wednesday (Merkuri günü); Dördüncü gün – Thursday (Yupiter günü); 

Beşinci gün – Friday (Venera günü); Altıncı gün – Saturday – (Saturn günü); Bazar 

günü – Sunday (Günəş günü).6 

Göründüyü kimi, ayrı-ayrı dil ailələrinə mənsub olsalar da, bu xalqların həftə 

günlərini qədim allahların adı ilə adekvat adlandırması onların nə zamansa yaxın dil 

birliyinə malik olduğunu sübut edir. Müxtəlif xalqlarda həftə günlərinin eyni 

adlanması insanlığın ilkin dövrləri ilə əlaqədardır. İnsanlığın etnik dövrü ərzində al-

lahların və ilahələrin artıq müəyyən olunan qohumluğuna yalnız tarixəqədərki, lakin 

insanlığın kosmik dövrü nəzərə alınmadan baxsaq, bu, daha çox anlaşılmazlığa səbəb 

olar. Akademik N.Y.Marr bir çox xalqların dilində İştar adının müxtəlif fonetik 

dəyişikliklərlə eyni mənada – od, günəş, göy, yağış, su, hava, ulduz, ay mənası ver-

diyini və onların sevgi ilahəsi və müharibə allahı mənasında işləndiyini qeyd edir [24, 

s.109-179]. İştar adının müxtəlif fonetik dəyişmələrlə dünyanın bir çox dillərində 

işlənməsini tədqiq edən N.Y.Marr, bunun təkcə assur və ya digər semit dilində, 

habelə şumer dilində də öz paleontologiyasına mənsub olmadığını qeyd edir. Bu, 

yazıyaqədərki, bizə məlum olan yazılı Mesopotamiya dillərindən biri və ya ikisidir 

ki, öz izini yalnız dildə deyil, həm də Mesopotamiya yazılarında saxlamışdır. Onlar 

bizi Assur-Babil mədəniyyətindən əsrlərcə uzağa, on min illər əvvələ aparır ki, hələ o 

zaman nə semitlər, nə də Hind-Avropa xalqları yox idi. Onlar bizi fikirləşməyə vadar 

edir ki, Assur-Babil mədəniyyətinin etnoqrafik, ictimai əsasları haradan qaynaqlanır. 

Müəllif Venera, Saturn, Yupiter, Uran və s. ulduz adlarının və Azərbaycan adının 

(Atarpatakan) İştar sözündən yarandığını göstərir [24, s.174]. 

Qədim Babil-Assur mənbələrini tədqiq edən Y.V.Çəmənzəminli ―Qızlar bulağı‖ 

                                                           
5
 https://www.bildirchin/az>ingilis-dilindeki-hefte-günleri 

6
 https://melumatlar.az>blog>heftenin-günleri 
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əsərində bunları qeyd etmişdir: ―Bir gün axşamçağı geyinib, İstər məbədinin (Eşq 

ilahəsi. Sürəyya ulduzuna müqabildir) yanına getdi [8, s.372]. 

Həftənin günlərinin müəyyən ulduz, planet adları ilə əlaqəsini N.Gəncəvinin 

―Yeddi gözəl‖ əsərində də görmək olur. Poemada Bəhram-Gur üçün dünyanın hər 

tərəfindən gətirilmiş gözəllərdən ötrü tikilən yeddi saraydan söhbət açılır. Saraylar o 

vaxtın astroloji anlayışına görə hər birinin öz rəngi olan və hərəsi həftənin konkret bir 

gününü təcəssüm etdirən yeddi planetə həsr olunmuşdur: 1) Yaşıl saray – Ay – Bazar 

ertəsi; 2) Qırmızı saray – Mars – Mərrix – Çərşənbə axşamı; 3) Mavi (göy) saray – 

Merkuri – Ütarid – Çərşənbə; 4) Səndəl rəngində olan saray –Yupiter – Müştəri 

(Cümə axşamı); 5) Ağ saray – Venera (Zöhrə) – Cümə; 6) Qara saray – Saturn (Zü-

həl) – Şənbə; 7) Sarı saray – Günəş – Bazar günü‖ [16, s.168-177]. 

Həftənin günlərindən, xüsusilə ikinci günün demək olar ki, bir çox xalqlarda 

Mars müharibə tanrısı və planetinin təsiri ilə qəm günü, boş gün, sayılı gün, xas gün 

adlanması bu xalqların nə zamansa vahid dil birliyinə mənsub olduğunu bir daha 

sübut edir. A.N.Samoyloviç yazır: ―Həftə günlərinin adlarında  bəzən yüksək 

dərəcədə gözəl, yerli xüsusiyyətlər bizə imkan vermir ki, bu yerlərin coğrafi 

əhatəsində adların vahid sistemini müəyyənləşdirək, lakin digər tərəfdən qeyd etmək 

lazımdır ki, hər şeydən əvvəl daha çox ikinci günün adlanmasında Şərqi Avropa, 

Qafqaz, Ön Asiya və Balkan yarımadasında yaşayan türklərin dilində, habelə Şərqi 

Avropanın bəzi fin xalqlarında uyğunluqlar özünü göstərir‖ [27, s.103]. 

Alim daha sonra yazır: ―Görünür, Zaqafqaziyanın mərkəzində sadalanan türk və 

türk olmayan xalqlarda ikinci günə xüsusi adlar verilməsi müsəlman dininə qədərki 

inamlarla əlaqədardır ki, nə türk, nə də finlərdə olmamışdır. İkinci günün xüsusi 

adlarının Şərqi Avropadan Zaqafqaziya vasitəsilə Ön Asiyaya yayılması bizim 

tərəfimizdən müəyyən olunmayan mədəniyyətin geniş əhatəsidir ki, bu, Qafqazdan 

əvvəlki çox uzaq bir dövrü, müəyyən olunmayan bir dövrü ifadə edir‖ [27, s.105]. 

Ayrı-ayrı dinlərə xas insanlar arasında həftə günlərinin eyni adlanmasını 

A.N.Samoyloviç Xəzər şahlığı dövrü ilə əlaqələndirir, daha doğrusu, bizim eranın 

VIII-XI əsrlərinə aid edir. Lakin fikrimizcə, bunun izləri Babil-Assur 

mədəniyyətindən də əvvəlki dövrə gedib çıxır. Bu səbəbdən həmin mənbələrin daha 

çox etimoloji-tarixi izaha və tədqiqata ehtiyacı var. 

Fonosemantikanın əsaslarını tədqiq edən rusiyalı yazıçı S.Voronin dünyanın 

150-dən çox dilinin təqlidi sözlərində fonosemantika və fonetik simvolizm 

məsələlərini tədqiq etmişdir [Воронин С. Москва, 2006]. O, bir çox dünya dillərinin 

təqlidi sözlərinə səslə məna arasında əlaqəni tədqiq etmiş, bu dillər arasında 

oxşarlıqları müəyyən etməyə çalışmışdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, fonoseman-
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tika məsələləri nəinki ilkin təqlidi sözlərdə, həm də həftə günlərinin adlarında da 

özünü qoruyub saxlamışdır. Belə ki, bu adlar bir çox xalqlarda müxtəlif fonetik 

dəyişmələrlə eyni mənada işlənir və xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu da nə zamansa 

vahid bir dilin olduğunu bir daha sübut edir. 

Ulduzların xüsusiyyətləri türk tədqiqatçılarından biri B.Ögelin ―Türk mitolojisi‖ 

əsərində geniş şəkildə izah olunmuşdur [15, s.204-216]. Buradan aydın olur ki, ul-

duzlara xas xüsusiyyətləri bütün xalqlar eyni dərəcədə qəbul etmiş və onları həftə 

adlarında tədqiq etmişlər. Belə ki, bir çox xalqlarda ikinci günün ulduzu olan Mars 

planeti müharibə allahı kimi qəbul olunur. ―Qamusi-türki‖ lüğətinin müəllifi Ş.Sami 

göstərir ki, ikinci gün ―müharibə allahı‖ Mars planeti ilə əlaqədar olduğu üçün 

bədbəxt günlərdən hesab olunur [Sami Ş. Tebriz, 2008]. Mars (Mərrix) planetinin aid 

olduğu ikinci gün bu planetin öz xüsusiyyəti ilə əlaqələndirilir. Məs.: Sübh günəşinin 

qızartısı göyə səpilərkən Mərrix məbədinə getdim; Mərrixin tələb etdiyi ilk qan 

təslim edildi [8, s.428]. 

Müsəlman olmayan çuvaş xalqında N.İ.Aşmarinin göstərdiyi kimi, ikinci gün 

mənasında ―ıtlarni kun, ıtlari kun‖, ―artıq cümə günü‖ (daha doğrusu, artıq bayram) 

hesab olunur [19, s.92-112]. Türk xalqlarından olan mişarlar ikinci günü ―buş kön‖ – 

azad, boş gün adlandırırlar. Avstriya şairi M.Qartmana görə, Suriya türkmənləri bu 

günü ―tadil‖ (tətil, boş vaxt) [27, s.103], azərbaycanlılar ―xas gün‖ – xüsusi gün, Os-

manlı türkləri, qaqauzlar, krım tatarları, noqaylar ikinci günü ―Salı, Sali‖ adlandırır-

lar. Ayrı-ayrı lüğətlərdə Salı, sayılı gün, xüsusi gün hesab olunur. Sasani şahlarında 

ikinci gün hərbi oyunların və müqəddəs odların yandırıldığı gündür [22, s.196-197]. 

―Salı gününün ingiliscəsi olan Tuesday Skandinav zəfər və savaş tanrısı Tyr-un adın-

dan verilmişdir. Bu, Romanın zəfər tanrısı Marsla əlaqələndirilmişdir. Fransızca Salı 

günü ―Margu‖, ispanca ―Martes‖, italyanca isə ―Mattegur‖ adlanır. Salı sözü ərəb 

dilindəki ―səllasə‖ və ―fars-suryanicə‖ üçüncü gün mənası verən ―seşənbə‖ sözündən 

götürülmüşdür. Yunanlar bu günü Konstantinopol alındığı üçün şanssız hesab edirlər. 

Yəhudilərdə isə əksinə, bu gün şanslı gün hesab olunur. Həzrət Əli Hüreyrə görə, Al-

lah Salı günü məkruhu yaratdı. Sami Ramazanoğlu həzrətlərinin Yunus surəsi 

təfsirinə görə isə Salı günü qan günüdür, çünki o gün Həvva heyz gətirdi. Adəmin 

oğlu qardaşını o gün öldürdü. Əski türk inamlarına görə, Salı günü bir işə 

başlanılmaz‖.7 Salı – həftənin ikinci günü, çərşənbə axşamı, tək günü adlanır [5, 

s.28]. Həftənin ikinci günü mənasında ―xas günü‖ də işlənir. Ş.Saminin ―Qamusi-

türki‖ lüğətində salı  – 1. məhdud; 2. nadir; 3. adlı, məşhur; 4. sayqılı, mədəni 

                                                           
7 onedio.com >cafe>heftenin günleri 
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deməkdir [17, s.28]. 

Rusiyalı şərqşünas-alim V.V.Radlovun lüğətində 1. saylı – hazır, yerinə 

yetirilmiş; 2. yaxşı yerinə yetirilmiş deməkdir [26, s.119]. 

Xas – həftənin ikinci günü, çərşənbə axşamı, tək günü adlanır [4, s.429]. Ağba-

ba, Gədəbəy, Xanlar, Qax, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Tovuz dialektlərində –  çərşənbə 

axşamı; Xas – Gədəbəy, Tovuz – bazar günü adlanır [6, s.216]. Bir sıra dialektlərdə 

həftənin günləri belə verilir: Azat günü – bazar günü [2, s.34]; baca-baca günü – 

Novruzun ilk günü, 21 mart; xas günü – həftənin II günü [6, s.116]. 

Azərbaycanın ayrı-ayrı dialektlərində indi də həftənin günlərinin adı xalq dilinə 

uyğun şəkildə müxtəlif adlarla işlənir. Azərbaycan dilində həftə günlərinin Bakı 

quberniyasında orijinal adlarından bazar, bazar ertəsi və çərşənbə axşamının ―süd 

günü‖, ―duz günü‖ və ―bənümə günü‖ kimi işləndiyini qeyd edən A.N.Samoyloviç, 

digər günlərin çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə olduğunu yazır [27, s.102]. Di-

alektlərdə həftənin günləri müxtəlif orijinal adlara malikdir. ―Peyğəmbər‖ leksemi 

eyni fonetik quruluşda Azərbaycan dilinin bəzi dialektlərində ―qarğıdalı‖ (Quba, 

Laçın), bəzi dialektlərində isə ―bazar ertəsi‖ (Göyçay) mənasını ifadə edir [14, s.15]. 

Bənümə/bənimə (Bakı), bənəmiyyə (Şahbuz). Müxtəlif fonetik variantlarda olan bu 

söz bazar ertəsi mənasını verir. Bənəmiyə  (Ordubad, Şahbuz) – bazar ertəsi; Bənimə 

– Bakı [6, s.51]. 

Türk dillərində həftənin adları müxtəlif adlarla işlənsə də, onların mənasında 

eynilik özünü göstərir. Çuvaşlarda beşinci gün ―ernə kün‖ adlanır. Bəziləri bu sözü 

hərfi tərcümə edərək ―həftənin günü‖ adlandırırlar [21, s.31]. N.İ.Aşmarinə görə bu 

fikir səhvdir, dəqiq tərcümədə bu gün beşinci gün (tatarca atna, başqırdca azna) 

adlanır [19, s.92-112]. Ad(ı)na – cümə axşamı, həftənin dördüncü günü [3, s.48]. 

Gəncə, Qazax, Salyan, Lənkəran, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan – cümə axşamı; 

Gədəbəy, Tovuz –  cümə; Adına ertəsi –  şənbə (Tovuz) [6, s.12]. 

Dialektlərdə həftə günlərinin belə adlanmasına baxmayaraq, İslam dinini qəbul 

etdikdən sonra bu adlar unudulmuş, lakin bir çox dialektlərdə ərəb-fars sözləri ilə 

yanaşı paralel şəkildə işlənməyə başlamışdır. Həftə adlarının xalq dilinə, dialektlərə  

uyğun işlənməsini təklif edənlər də olmuşdur. 

Tarixən və müasir dövrdə də həftənin müəyyən günlərinin adları təsərrüfat işləri 

ilə əlaqədar dəyişdirilərək, həmin işə uyğun şəkildə adlandırılıb. Qədim mənbələri 

tədqiq edən tarixçilər yazır: ―Tarixən Bərdə şəhərinin Bab-əl-Əkrad adlanan qapısı 

yanında bir kvadrat fərsəx böyüklüyündə ―Əl-Kurkiy‖ adlı bazar var, bazar günləri 

camaat bura yığışır... Əl-Kurkiy həmişə eyni yerdə açıldığına görə həftənin həmin 

gününün adına üstün gəlmişdir. Hətta bir çoxları həftənin günlərini sayarkən deyirlər: 
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şənbə, Əl-Kurkiy, bazar ertəsi, çərşənbə axşamı və s. və beləliklə, həftənin günlərini 

sayırlar‖ [7, s.103-105]. Bazar qurulan yerdə satılan malın adıyla bağlı gün adları: 

1. Cüz – Bazar ertəsi. ―Cüz‖ – ərəb dilində hissə, qrup mənasını verən ―cüz‖ 

sözündəndir. ―Bez, parça bazarı‖ kimi adlandırılan bu bazar yerləri Anadolunun 

bir çox yerlərində gün adı kimi işlənməkdədir;  

2. Egirme – Çərşənbə. ―Egirme günü‖ əyrilmiş yun ipliklərin satıldığı bazar yeri;  

3. Erek – Bazar ertəsi. Heyvan satılan gün mənasında işlənir;   

4. İşıklı – Çərşənbə. Bu söz Anadoluda əl dəzgahında toxunma bez mənasında 

işlənir. Konyada işlənən ―cüz bazarı‖ adına mənaca uyğun gəldiyi üçün bu par-

çanın satıldığı bazarın qurulduğu yerə ―İşıqlı bazarı‖ və ―İşıqlı‖ adı verilmişdir;   

5. Palamut günü – Bazar ertəsi. Həmin günlərdə bölgədə yetişən palıdın satıldığı 

gün;  

6. Tabak bazarı – Çərşənbə. Dəri və dəri məmulatlarının satıldığı gün [İsmixanova 

G. Bakı, 2015].  

Xalqın etiqadına görə, Novruz bayramının həftənin hansı gününə düşməsindən 

asılı olaraq, həmin ilin də elə keçəcəyi ehtimal olunur. Hər il Novruz bayramının 

həftənin ayrı-ayrı günlərinə düşməsinin mənasını açıqlayan rusiyalı şərqşünas-alim 

N.N.Pantusov yazır ki, əgər müəyyən ildə Novruz bayramı bazar gününə düşərsə, 

xalq sevinc içində olar, sülh və şənlik olar. Birinci günə düşərsə, xalqlar, dövlətlər 

arasında çoxlu düşmənçilik yaranar, lakin müharibə olmaz. İl ildırım kimi tez keçər. 

Bayram ikinci günə düşərsə, çoxlu qanqaralıq, dövlətlər arasında mübahisələr baş 

verər, xalq əzab çəkər. Üçüncü günə düşərsə, aclıq olar, oğurluq artar. Lakin 

tacirlərin işi yaxşı gedər. Dördüncü günə düşərsə, xalq sevinc içində olar. Beşinci gün 

çoxlu toy, şənlik olar. Altıncı günə düşərsə, aclıq olar, müharibə, mübahisə çox olar 

[Пантусов Н. Казань, 1901]. 

Çuvaşlarda birinci gün – ―tunda qon‖  – yeni doğulmuş gün, ikinci gün – ―ıtlarnı 

qon‖ həftədə artıq gün,  üçüncü gün – ―yon qon‖ – qan günü adlanır və s. ―Kalım 

kon‖ – bütpərəst bayramıdır. O, rusiyalı dilçi N.İ.Zolotnitskinin lüğətində qeyd edil-

diyi kimi, üçüncü və şənbə günləri Pasxa bayramı ərəfəsində axırıncı həftədə yerinə 

yetirilir [21, s.31]. Rusiyalı yazıçı V.A.Sboyev yazır ki, ―Qeyd etməyi lazım bilirəm 

ki, əvvəl pasxal ehsanları üçüncü gün (kalım kon), Pasxa bayramı ərəfəsində axırıncı 

həftədə yerinə yetirilirdi və bununla bütpərəst çuvaşlarda Böyük Allaha qurbanlar 

kəsilir, sonra evlərdən və kəndlərdən pis ruhların, şeytanların qovulma mərasimi 

başlayırdı. Bu birliyi sözün özü ifadə edirdi: ―kalım kon‖ (gəlin üçün verilən başlıq). 

Lakin zaman keçdikcə ―kalım kon‖, Pasxa bayramı ərəfəsində axırıncı həftənin 

üçüncü günü yalnız ölüləri yad etmək üçün işlənməyə başladı, Böyük Allaha qurban 
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kəsmə və pis ruhları qovma altıncı günə keçirildi‖ [28, s.114]. 

Rusiyalı etnoqraf V.Maqnitskiy ―kalım‖ sözünü başlıq sözü kimi deyil, tatar 

dilində olan ―qan‖ sözü ilə əlaqələndirir. ―Kanım‖ və ya ―kalım‖ – mənim qanımın 

günü. Həmin gün çuvaşlarda ―yon qon‖ – qan günü hesab olunur [23, s.103-105]. 

Karaçay-Balkar dillərinə, Şimali Qafqaz xristian dini V əsrdə Taman 

yarımadasından Bizans dövləti vasitəsilə keçmişdir. Buna görə bir çox həftə günləri-

nin adı xristianlıqla əlaqədar yaranmışdır: ikinci gün ―Qeyurqe kyun‖ (Müqəddəs 

Georgi günü), üçüncü gün ―Baraz kyun‖ (Müqəddəs Paraskev günü), beşinci gün 

―Bayram kyun‖ (Müqəddəs Məryəm günü), altıncı gün ―Şabat kyun‖ (yəhudi di-

nindən). Birinci gün ―baş kyun‖, dördüncü gün ―orta kyun‖, altıncı gün ―ıyıx kyun‖ 

adlanır. I və II günlər qadağan olunmuş günlərdəndir. Onun əsasında qədim xristian-

bütpərəst sistemi durur. ―Şabat‖ sözü bir çox Qafqaz xalqlarında (gürcülərdə ―şabat‖, 

çeçenlərdə ―şot‖, çərkəzlərdə ―şembet‖) qədim yəhudi sözü ―sabat‖dan (bayram, ra-

hatlıq) götürülmüşdür [29, s.99-106]. 

Karaimlərdə gün, ay, həftə, il və s. adları özünəməxsusdur: yek kün (bazar 

günü), yex – baş gün (bazar ertəsi), şebbat (şənbə günü), xan gün (xain gün, orta 

gün), ayna gün, baras gün (dördüncü gün), bayram gün (beşinci gün) [11, s.8]. 

İudaizmə aid dini ad və terminlərin əksəriyyəti xristianlıqda da vardır. Yəni bun-

lar iudaizm inancı ilə yanaşı, xristian dini mətnlərdə də öz əksini tapır. Ancaq həftə 

günlərinin adları arasında ―şənbə günü‖ mənasında farsca ―şambe‖ sözünün qarşısın-

da sırf yəhudilərin inancı ilə bağlı ibranicə ―şabbat” kökündən olan ―şabat‖ sözü 

işlənmişdir: ―şabat kün‖ – latınca qarşılığı ―şabato‖ – yəhudilərin istirahət günü, 

şənbə [12, s.20]. Amerikalı tarixçi P.Qolden bu sözü Xəzər dilinin ünsürü hesab 

etmişdir [30, s.50]. 

Göründüyü kimi, ayrı-ayrı türk dillərində bazar, dördüncü və beşinci günlər 

uğurlu günlərdən hesab olunur. Şənbə günü demək olar ki, bütün türk dillərində eyni 

səs tərkibi ilə işlənir və istirahət günü mənasında başa düşülür. Türk dillərində həftə 

adlarının müxtəlif fonetik dəyişikliklərlə işlənməsi hər bir dilin fonetik sistemi ilə 

əlaqədardır. Qeyd edək ki, türk dillərində həftə günlərinin hamısının mənasını bir 

məqalədə tam şəkildə açmaq mümkün deyil. Biz onların yalnız bəzilərini 

göstərməklə kifayətləndik. 

Müasir dövrdə həftə adlarının uşaqların yaddaşında daha yaxşı saxlanılması 

məqsədilə yazıçılar bir sıra orijinal vasitələrdən istifadə edirlər. Şair İ.Tapdıq 

―Günlərin adı‖ adlı uşaq şeirində Bünyad adlı oğlanın dilindən günlərə belə ad verir: 

bazar ertəsi  – Günbir, çərşənbə axşamı –  Güniki, çərşənbə  – Günüç, cümə axşamı  

– Gündörd, cümə – Günbeş, şənbə –  Günaltı [18, s.16]. 
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 Nəticə / Conclusion 

Nəticə olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, türk dillərində həftə günlərinin 

adının İslam dini və fars-ərəb dili vasitəsilə yarandığını söyləyən dilçilər az ol-

mamışdır. Lakin qədim zamanlardan, Babil-Assur mədəniyyətindən, qədim türklərin 

etiqad və inamından doğan təsəvvürlərdən aydın olur ki, həftə günlərinə müəyyən 

tanrılara inamla əlaqədar adlar verilmişdir. Bu adlar bir çox Avropa dillərinin həftə 

günləri adlarında indiyədək işlənməkdədir. Həftə günlərinin müəyyən ulduz və 

planetlərin xüsusiyyətləri ilə bağlı məlumatlar bir çox mənbələrdə qorunub 

saxlanmışdır. Müxtəlif dünya dillərində özünü adekvat şəkildə göstərən bu adların 

tədqiqi onların nə zamansa vahid bir dil ailəsinə mənsub olduğunu sübut edir. Bu da 

fonosemantika və fonetik simvolizm məsələlərinin izah olunmasında əvəzsiz 

mənbələrdən biridir. Təbii ki, bu məsələlərin həlli qədim mənbələrin dərindən 

araşdırılması, tarixi məxəzlərin dəqiq tədqiqi ilə özünü daha da doğrulda bilər. Bu 

adların bir çox dünya dillərində qarşılıqlı məna və səs xüsusiyyətlərinə malik ol-

masını aşkara çıxarmaq bir sıra xalqlar arasında əlaqələrin daha da 

möhkəmlənməsinə, multikulturalizm məsələlərinin genişlənməsinə vüsət verər.  
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ  

«Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi» jurnalında dərc ediləcək məqalələr 

üçün texniki tələblər 

 

Məqalələrin məzmunu  

Məqalələr aktual mövzulara həsr olunmalı, jurnalın məzmun və üslubuna uyğun 

akademik tələblərə cavab verməli, «Xülasə» (Abstract), «Giriş» (Introduction) və 

«Nəticə»dən (Conclusion) ibarət olmalıdır. «Xülasə»də məqalənin əsas aspektləri 

qeyd edilməli, «Giriş»də mövzunun aktuallığı əsaslandırılmalı, «Nəticə»də isə elm 

sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq müəllifin gəldiyi elmi qənaət, işin 

elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməli, təklif 

və tövsiyələr irəli sürülməlidir.  

 

Məqalələrin strukturu və tərtib edilmə qaydaları  

1) Redaksiyaya təqdim edilən məqalələr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dövri elmi nəşrlərin qarşısında qoyduğu 

şərtlər də daxil olmaqla aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:  

 

 Məqalənin adı, müəllifin adı və soyadı, vəzifəsi, elmi dərəcəsi, işlədiyi qurumun 

adı və ünvanı, elektron poçt ünvanı və telefon nömrəsi məqalənin titul 

səhifəsində yazılmalıdır. 

 «Xülasə» (Azərbaycan və ingilis dillərində) eyni məzmunda olmaqla, təxminən 

70-120 söz həcmində verilməlidir.  

 «Açar sözlər» (Azərbaycan və ingilis dillərində) 3-5 söz və ya söz 

birləşməsindən ibarət olmalıdır.  

2) Məqalənin mətni Microsoft Word proqramında, A4 (210x297mm) formatda, 

Times New Roman — 12 şriftində yığılmalı, intervalı – 1, 15, həcmi 6-10 səhifə 

olmalıdır.  

3) Məqalənin adı və yarımbaşlıqları yalnız ilk hərfi böyük olmaqla, qalın şriftlə 

yazılmalıdır. Başlıq və yarımbaşlıqlardan, cədvəl və şəkillərdən (həmçinin tənliklər 

və düsturlardan) əvvəl və sonra bir sətir ara boşluğu buraxılmalıdır. Səhifələr ardıcıl 

olaraq aşağı sağ küncdə nömrələnməlidir.  

4) Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və bu ad cədvəllər üçün cədvəlin üstündə sol 

küncdə, şəkillər üçün şəklin altında sol küncdə yerləşdirilərək, ardıcıl 

nömrələnməlidir.  

5) Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə zəruri istinadlar olmalı, sonda verilən 
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«İstifadə edilmiş ədəbiyyat»da istinad olunan ədəbiyyatlar mətnin içində 

[Məmmədov A. Bakı, 2010] və ya [1, s.35] kimi verilməli, sonda isə əlifba ardıcıllığı 

ilə nömrələnməlidir. Elmi ədəbiyyata mətndə onlayn istinad olarsa 1 qoyaraq aşağıda 

internet linki göstərilməlidir. Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında 

məlumat tam, dəqiq və orijinalın dilində olmalıdır. İstinad olunan mənbənin 

biblioqrafik təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə və s.) asılı 

olaraq verilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, konfrans və digər nüfuzlu elmi 

tədbirlərin materiallarına və ya tezislərinə istinad edərkən məqalənin, məruzənin və 

ya tezisin adı göstərilməlidir. Mətndə istinad olunan bütün mənbələr, səhifə nömrələri 

ilə birlikdə «İstifadə edilmiş ədəbiyyat» siyahısında aşağıdakı nümunələrdə göstərilən 

qaydada verilməlidir:  

a) Kitablara istinad: Adilov M.İ., Həsənov İ.C. (2012). Qloballaşma və milli mənəvi 

dəyərlər. Bakı, ―Elm‖. 476 s. 

b) Jurnallara istinad: Cəfərov Y. (2020) Sosial medianın dil xüsusiyyətləri. 

―Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi‖. № 1, Bakı: Şərq-Qərb, s.11-26.  

c) Toplularda məqaləyə istinad (konfrans, simpozium və digər): ―Azərbaycan 

iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf 

modelinin formalaşması problemləri‖. (2010). Respublika elmi-praktiki konfransının 

materialları. Bakı: ―Şərq-Qərb‖, s.314-316.  

ç) Dissertasiyalar və avtoreferatlar: Məmmədov H.B. (2013) Azərbaycan 

Respublikası müasir beynəlxalq siyasi proseslərin aktoru kimi. Elmlər doktoru 

dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı: ―Elm‖, 44 s.  

d) Müəlliflik şəhadətnamələri və patentlər: Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 

163514, СССР Б.И. 1988, № 4, s.50 Langsam M., Savoca A. C.L. Pat. 4759776, 

USA, 1988.  

e) İnternet səhifələri: İnternet səhifələrinə istinadlar tam göstərilməlidir. Məsələn: 

http://www.journal.edu.az  

 

6) Məqalədə son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və digər etibarlı 

mənbələrinə üstünlük verilməlidir. 

 

7) Məqalə redaksiyaya 2 formada: ya elektron poçtla (az.dili.edebiyyat@mail.ru), ya 

da məqalə çap formasında müəllifinin özü tərəfindən təqdim edilməlidir. Orijinal 

nüsxədə müəllif(lər)in imzası vacibdir. 

 

Məqalələrin qəbul edilməsi və dərci  

Təqdim edilən məqalələr redaksiyada nəzərdən keçirildikdən sonra oxunuş üçün 

(müəllifin adı gizli saxlanılmaqla) mütəxəssislərə göndərilir. Məqalə jurnalın 

http://www.journal.edu.az/
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profilinə uyğun olduğu təqdirdə və tələblərə cavab verərsə, çapa təqdim edilir. 

Müəllif istəsə, ona məqaləsinin qəbul edilməsi barədə sənəd verilə bilər. Məqalələr 

növbəlilik prinsipi ilə dərc edilir.  

 

Müəlliflik hüquqları  

Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin bütün 

nəşr hüquqları «Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi» jurnalına aiddir. Jurnalda çap 

edilmiş məqalələrin eyni ilə digər nəşrlərdə (məqalənin tezis şəklində dərc olunmuş 

variantı istisnadır) dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsi, sitatların verilməsinə isə 

mənbə göstərilmək şərti ilə yol verilir. Əvvəllər çap olunmuş və ya çap olunmaq üçün 

başqa bir dövri nəşrə göndərilmiş əlyazmaların jurnala təqdim edilməsi müəlliflik 

etikasına ziddir. Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul 

edilmir. Dərc olunmuş məqaləyə görə müəllifə jurnalın bir nüsxəsinin verilməsi 

nəzərdə tutulur. 
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FOR AUTHORS  
Requirements to the articles submitted for publication in «Teaching of 

Azerbaijani language and literature»  

 

Content of articles  

The articles should be devoted actual topics, meet the academic requirements of jour-

nal’s style and content and consist of ―Abstract‖, ―Introduction‖ and ―Conclusion‖. 

The ―Abstract‖ should mention the main aspects of the article, the ―İntroduction‖ 

should contain a thesis that will assert the main argument. In the ―Conclusion‖ the 

author should reinforce the importance of the main idea, emphasize his scientific con-

tention and appreciate his topic in personally relevant ways, and it is notable to shine 

the scientific novelty and the benefits of the work and to offer suggestions and rec-

ommendations.  

 

Rules of preparing of articles and scope  

1) The articles submitted for the editorial must meet the following requirements, in-

cluding the conditions set out for the periodical scientific publications presented by 

the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbai-

jan:  

 

 Title of the article, author's name, surname, position, academic degree, name 

and address of the organization where he works, E-mail address and telephone 

number should be written on the title page of the article.  

 Abstract (in Azerbaijani and English) should be approximately 70-120 words, 

with the same content.  

 Keywords (in Azerbaijani and English) should consist of 3-5 words or phrases.  

2) The text should be typed in Microsoft Word, A4 (210x297mm), Times New Ro-

man — 12, interval – 1, 15, size 6-10 sheets.  

3) The title and subheadings of the article should be written in bold, with only the 

first letter capitalized. Before and after the headline and subheadings, tables and fig-

ures (also equations and formulas), a single line spacing should be added. Pages 

should be numbered in the lower right corner.  

4) The table and pictures must be named, and the name should be placed in the left 

hand corner above the table, and pictures name should be placed in the left-hand cor-

ner under picture. 

5) There should be references to scientific sources related to the topic of the article, 

as well as the sources noted at the end in ―used works‖ should be mentioned in the 

text as [Mammadov A. Baku, 2010] or [1, p.35], and finally numbered in alphabetical 
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order. If there is an online reference in the text, you should put an internet link below 

and number it from one. The information on each reference in the Literature List 

must be in full, accurate and the native language. The bibliographic description of the 

source should be based on its type (monograph, textbook, scientific article, etc.). The 

name of the article, report or thesis should be cited when referring to scientific arti-

cles, materials or theses of symposium, conference or other prestigious scientific 

events. All sources referenced in the text should be cited in the ―Used Works or Ref-

erences‖ list, along with the page numbers, as specified in the following examples:  

a) References to books: Adilov M.I., Hasanov I.C. (2012). Globalization and national 

spiritual values. Baku, ―Science‖ 476 p. 

b) References to journals: Jafarov Y. (2020) Language features of social media. 

"Teaching the Azerbaijani language and literature". №1, Baku: East-West, p.11-26. 

c) Reference to the articles in scientific events: «End of a transitional period in Azer-

baijan economy: analysis and conclusions. Problems of National Development Model 

Formation" (2010). Materials of the scientific-practical conference of the Republic. 

Baku: "East-West", p.314-316.  

d) Dissertation thesis and abstracts: Mammadov H.B. (2013) The Republic of Azer-

baijan as an actor in contemporary international political processes. Doctoral disserta-

tion abstract, Baku: "Science", 44 p.  

e) Copyright and Patents: Aliev S.G., Jalalov K.Kh. A.S. 163514, USSR // B.I. 1988, 

No. 4, p.50 Langsam M., Savoca A. C.L. Pat. 4759776, USA, 1988.  

f) Internet pages (references to web pages should be indicated in full): For example: 

http://www.journal.edu.az  

 

6) The article should give preference to scientific materials, monographs and other 

reliable sources for the last 5-10 years. 

 

7) The article should be submitted to the editorial office in two forms: by e-mail 

(az.dili.edebiyyat@mail.ru), or in printed form by the author of the article. The origi-

nal signature of the author is important.  

 

Acceptance and publication of articles  

After review, the presented article will be sent to experts (the author's name confiden-

tiality is maintained) to be read out. If the article corresponds to the journal profile 

and meets the requirements, the printing is provided. If the author wishes, a document 

on his / her article acceptance may be issued. Articles are published on the principle 

of rotation. 
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Copyright 

The articles published in the journal are copyrighted and all publishing rights of these 

articles belong to the "Teaching of Azerbaijani language and literature". The articles 

published in the journal are allowed to be published in other publications (except the 

variant of the article published in the form of a thesis) only with the written permis-

sion of the editorial board, and the source of quotation must be provided. It contra-

venes the authorship ethics to submit manuscripts previously sent or published in an-

other periodical. Articles that do not meet the above requirements are not accepted. 

According to the published article, the author will get a copy of the journal. Dear Au-

thors don’t send please your conflicts of interests and published articles in anywhere. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ  
Технические требования к статьям опубликованным в журнале 

«Преподавание Aзербайджанского языка и литературы» 

 

Содержание статей  

Статьи должны быть посвящены актуальным темам и соответствовать акаде-

мическим требованиям в соответствии с содержанием и стилем журнала. Ста-

тьи должны состоять из «Аннотация» (Abstract), «Введение» (Introduction) и 

«Заключение» (Conclusion). В «Аннотации» должно указыватсья основные ас-

пекты статьи, в «Введение» должно обосновываться актуальность темы, а «За-

ключения» должно основываться на характере области статьи. Важность при-

ложения, научный вывод, сделанный автором, научная новизна работы, эконо-

мические выгоды и т. д. должны быть четко указано и должны быть выдвинуты 

предложение и рекомендации.  

 

Структура и правила составления статей 

1) Статьи, представленные в редакцию, должны соответствовать следующим 
требованиям, в том числе условиям, установленным Высшей Аттестацион-

ной Комиссией при Президенте Азербайджанской Республики, для периоди-

ческих научных публикаций: 

 

 На титульном листе статьи должны быть указаны название статьи, имя и 
фамилия, должность, ученая степень, название и адрес организации, адрес 

электронной почты и номер телефона автора. 

 Ключевые слова (на азербайджанском и английском языке) должны состо-
ять из 3 - 5 слов или фраз. 

 Резюме (на азербайджанском и английском языке) должна составлять при-
мерно 70-120 слов с одинаковым содержанием. 

 

2) Текст статьи должен написан в программе Microsoft Word, A4 (210x297 мм), 

Times New Roman — 12, интервал — 1, 15, объем 6-10 страниц. 

 

3) Названия статьи должен писаться с жирным шрифтом с большой буквой. До 
и после заголовка и подзаголовков, таблиц и рисунков (также уравнений и 

формул) должен быть выпущен один междустрочный интервал. Страницы 

должны располагаться последовательно в правом нижнем углу.  

 

4) Таблицы и рисунки должны иметь имя и это имя для таблиц должен переме-
щаться над таблицей в левом углу, а для рисунков под рисунки в левом углу 

и последовательно пронумероваться.  
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5) Необходимые ссылки на научные источники, относящиеся к теме статьи, 
должны быть приведены в тексте как ссылки на «использованную литературу» 

в тексте [Мамедов А. Баку, 2010] или [1, с.35] и в конце должны быть упорядо-

чены в алфавитном порядке. Если в тексте есть онлайн-ссылка на научную ли-

тературу, интернет-ссылка должна быть показана ниже, поставив 1. Информа-

ция по каждой ссылке в списке литературы должна быть полной, точной и на 

языке оригинала. Библиографическое описание справочного источника следует 

представить в зависимости от его типа (монография, учебник, научная статья и 

т). При ссылке научных статей, симпозиумов, конференций, тезисов и других 

престижных К сведению авторов требования к рукописям научных мероприя-

тий следует указывать название статьи, отчета или тезиса. Все источники, на 

которые есть ссылки в тексте, должны быть включены в список «Использован-

ная литература» вместе с номерами страниц в следующих примерах:  

 

а) Ссылки на книги: Адилов М.И, Гасанов И.С. (2012). Глобализация и нацио-

нальные духовные ценности. Баку, Наука. 476 с. 

 

б) Ссылка на журналы: Керимова Ф. (2013). Необходимость использования со-

временных методов обучения. Влияние реформирования контента на качество 

обучения. Азербайджанская школа. № 4, Баку: Эргунаш, с.28-31.  

 

в) Ссылки на статьи в сборнике (конференция, симпозиум и т. д.): «Конец пе-

реходного периода в экономике Азербайджана: анализ и итоги. Проблемы 

формирования модели национального развития». (2010). Материалы республи-

канской научно-практической конференции. Баку: Восток-Запад, с.314-316. 

 

г) Диссертации и авторефераты: Мамедов Х.Б. (2013) Азербайджанская Рес-

публика — современная международная политика как актер в процессе. Авто-

биография докторской диссертации, Баку: «Наука», с.44.  

 

д) Авторские свидетельства и патенты: Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 

163514, СССР. БИИ 1988, № 4, с.50 Langsam M., Savoca A. C.L. Патент 

4759776, США,1988 

 

e) Ссылки на веб-страницы: Ссылки на веб-страницы должны быть полностью 

показаны. Например: http://www.journal.edu.az 

 

6) В статье предпочтение отдается научным статьям, монографиям и другим 

надежным источникам написанном последние 5-10 лет. 

 

http://www.journal.edu.az/
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7) Статья должна быть представлена в редакцию в двух формах: либо по элек-

тронной почте (az.dili.edebiyyat@mail.ru), либо в печатном формате автором 

статьи. Подпись автора (ов) в оригинале обязательна. 

 

Прием и публикация статей  

Представленные статьи после ознокомлений в редакции отправляют (после то-

го, как имя автора останется конфиденциальным) экспертам для прочтения. Ес-

ли статья соответствует профилю журнала и требованиям, тогда предоставляет-

ся в печать. По желанию автора может быть выдан документ о его принятии 

статьи. Статьи публикуются по принципу очереди.  

 

Авторские права  

Авторские права на статьи, публикуемые в журнале защищены и все права на 

публикации этих статей принадлежит журналу «Преподавание Aзербайджан-

ского языка и литературы». Статьи, опубликованные в журнале, допускаются 

только с письменного разрешения редакции для других опубликованных пуб-

ликаций (кроме статьи, опубликованной как тезис). А для использования цита-

тов можно только с одним условиям показать источника. Рукописи, отправлен-

ные для печати в другое периодическое издание или в раннем времени напеча-

танные в другом журнале подача в редакцию, противоречит этику авторов. 

Статьи, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не принимаются. 

Для опубликования статьей предназначен представить автору одну копию жур-

нала.
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